
ATMINTINĖ

JŪS GALITE KREIPTIS:

APIE JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS 

PRIEMONIŲ REMONTO ORGANIZAVIMĄ

Į CENTRO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ 

TEIKIMO SKYRIŲ APSKRITYJE DĖL 

ELEKTRA VALDOMOS TPP:

Į CENTRO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 

SKYRIŲ APSKRITYJE, SAVIVALDYBĖS 

ĮSTAIGĄ AR REMONTO ĮMONĘ DĖL 

JUDĖJIMO TPP (IŠSKYRUS ELEKTRA 

VALDOMAS PRIEMONES):

◼ elektrinio vežimėlio;

◼ automatiškai reguliuojamos lovos;

◼ elektrinio vonios suoliuko, valdomo

pulteliu;

◼ elektrinio varytuvo.

◼ neįgaliojo vežimėlio arba jo reikmenų;

◼ kojomis minamo triračio ar keturračio;

◼ abiem rankom valdomos vaikščiojimo

priemonės;

◼ naktipuodžio kėdutės arba paaukštintos

tualeto sėdynės;

◼ prausimosi, maudymosi vonioje

ir duše priemonės;

◼ darbo kėdutės;

◼ lovos staliuko;

◼ stovėjimo atramos.

Asmuo, pageidaudamas gauti elektra
valdomos techninės pagalbos priemonės
remonto ar (ir) individualaus pritaikymo
paslaugą, kreipiasi į Centro teritorinį padalinį
(elektroniniu paštu, atvykdamas ar
skambindamas) nurodydamas asmens, kuris
naudojasi priemone, vardą ir pavardę, 
naudojamos priemonės modelį, gedimą ir t.t.

Asmuo, pageidaudamas gauti judėjimo
techninės pagalbos priemonės remonto ar (ir) 
individualaus pritaikymo paslaugą (išskyrus
elektra valdomos priemonės), kreipiasi į 
Centro viešųjų paslaugų teikimo skyrių
apskrityje arba savivaldybės įstaigą, arba
remonto įmonę, nurodytą Centro interneto
svetainės skiltyje „TPP remonto įmonės“ 
(elektroniniu paštu, atvykdamas ar
skambindamas) nurodydamas asmens, kuris
naudojasi priemone, vardą ir pavardę, 
naudojamos priemonės modelį, gedimą ir t.t.



VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SKYRIAUS ADRESAI 

Alytaus
skyrius

Kauno
skyrius

Klaipėdos
skyrius

Marijampolės
skyrius

Panevėžio
skyrius

Šiaulių
skyrius

Telšių
skyrius

Utenos
skyrius

Tauragės
skyrius

Vilniaus
skyrius

Smėlio g. 10-1, 
LT-62114 
Alytus

alytus@tpnc.lt

Žemaičių pl. 37, 
LT-48178 Kaunas
kaunas@tpnc.lt

Šilutės pl. 4B, 
LT-91173 
Klaipėda

klaipeda@tpnc.lt

Parko g. 13,
LT-68219, 

Marijampolė

marijampole@tpnc.lt

Dainavos g. 23A, 
LT-36247 Panevėžys

panevezys@tpnc.lt

Vilniaus g. 40, 
LT-76253 Šiauliai

siauliai@tpnc.lt

Žalioji g. 4-4,
LT-87334
Telšiai
telsiai@tpnc.lt

Maironio g. 34, 
LT-28144
Utena

utena@tpnc.lt

Žemaitės g. 5/ 
Gedimino g. 9, 
LT-72236 Tauragė

taurage@tpnc.lt

Mindaugo g. 42A-1, 
LT-01311 
Vilnius

vilnius@tpnc.lt

Centro darbo laikas I-IV    800 – 1645 V   800 – 1530 1200 – 1230

Asmenys neaptarnaujami sanitarinių valandų laiku. Sanitarinės valandos nurodytos Centro interneto 
svetainės skiltyje „Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus kontaktai ir darbo laikas“.

Smulkesnę informaciją galite sužinoti:

Skaitydami Centro interneto svetainėje teikiamos paslaugos „Asmenų aprūpinimas 
regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis“ aprašymą;

8 800 800 89

Paskambinę nemokamu
konsultacijų numeriu

1. Remonto paslauga organizuojama pasibaigus priemonės
garantiniam laikotarpiui.

2. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu atlikti
elektrinio vežimėlio ar elektrinio varytuvo remontą ne 
ilgiau kaip per 30 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip 30 
dienų, aprūpinti asmenį pakaitiniu elektriniu vežimėliu ar
elektriniu varytuvu.

3. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu atlikti kitų TPP 
remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų. Atliekant remontą
ilgiau kaip 15 dienų, asmuo aprūpinamas pakaitine
priemone. Tiekėjas turi pats nuvykti pas neįgalųjį atlikti
garantinį remontą.

PASTABOS:


