
 
 

ČIUŽINIAI PRAGULOMS IŠVENGTI – kompensavimo tvarka 
 

 

 

 

 

 

 
 

ČIUŽINIO PRAGULOMS IŠVENGTI ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO 
TVARKA (galiojanti nuo 2017 01 01) 
 

ČIUŽINIO PRAGULOMS IŠVENGTI įsigijimo išlaidų KOMPENSACIJA 
skiriama vieną kartą per 3 metus iki 44 Eur, bet ne daugiau už faktines 
išlaidas.  
 

NORĖDAMI GAUTI ČIUŽINIO PRAGULOMS IŠVENGTI ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ 
KOMPENSACIJĄ:  
turite kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrių pagal 
savo gyvenamąją vietą ir pateikti šiuos DOKUMETUS: 

 prašymą dėl kompensacijos skyrimo (užpildysite atvykę į 
Techninės pagalbos neįgaliesiems skyrių pagal gyvenamąją 
vietą);  

 išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurį 
išduoda asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos 
fizinėsmedicinos ir reabilitacijos gydytojai;  

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

 neįgaliojo pažymėjimą;  

 pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.  
 

TOLIMESNĖ EIGA:  
1. Per 15 dienų komisija nagrinėja asmens prašymą ir priima 

sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Centro teritorinis 
padalinys ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja asmenį apie 
priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. 
 

2. Įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei priemonės buvo 
įsigytos po komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo 
dienos.  

3. Asmuo, įsigijęs čiužinį UAB „TEIDA“ parduotuvėje ar el. parduotuvėje 
www.teida.lt, turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro 
teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:  
 

 PVM sąskaitą faktūrą, išduotą UAB „TEIDA“;  

 Kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitą; arba mokėjimo 
pavedimą su banko darbuotojo parašu ar banko sąskaitos išrašą 
su nurodytu operacijos numeriu ir banko darbuotojo parašu,  
banko įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą 
banko internetinėje sistemoje 

 atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir 
atitikti 1993 m. birželio 14 d. Europos Tarybos direktyvos 
93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“);  

 Dokumentą (išduoda UAB “TEIDA”) , kuriame nurodomas prekės 
garantijos terminas: čiužinio praguloms išvengti – ne mažiau kaip 
1 metai. 

 
 
 

Informacijos šaltinis: Techninės pagalbos neįgaliesiems centras 
http://www.tpnc.lt 

 

 
 

Laukiame jūsų UAB „TEIDA“ PARDUOTUVĖSE 
SVEIKATOS REIKMENYS 

 

Vilniuje 
A.Vivulskio g. 18 

Tel.: (8*5) 2195921, 
vilnius@teida.lt 

Darbo laikas: I-V 9-18 val. 

      Kaune 
 Puodžių g. 2 

     Tel.: (8*37) 323576, 
kaunas@teida.lt 

  Darbo laikas: I-V 9-18 val. 

Klaipėdoje 
 S.Daukanto g.2, 

 Tel.: 8 650 94699, 
klaipeda@teida.lt 

Darbo laikas: I-V 9-18 val 

Šiauliuose 

Vasario 16 –osios g. 23, 

Tel.: 8 640 31094, 
siauliai@teida.lt 

Darbo laikas: I-V 9-18 val 
 

Druskininkuose 
Vilniaus al. 34, 

 Tel.: 8  683 07844, 
druskininkai@teida.lt 

Darbo laikas: II-VI 10-18 val. 
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