
ATMINTINĖ

DĖL BANDOMOSIOS MOBILIOSIOS 

KOMANDOS PASLAUGOS GAVIMO

PASTABA:

priemonės, pažymėtos ⃰ – skirtos asmenims iki 21 metų, kurie mokosi bendrojo
lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje mokykloje ar asmenims, kurie pirmą kartą

studijuoja aukštojoje mokykloje pagal neuniversitetinių I 
ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą.

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

Smulkesnę informaciją galite sužinoti:

Skaitydami Centro interneto svetainėje: 
www.tpnc.lt

8 800 800 89

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“.

Paskambinę nemokamu
konsultacijų numeriu

▪Asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis; 

▪Asmenims, kuriems nustatytas mažesnis nei 30 procentų darbingumo lygis; 

▪Asmenims turintiems judesio raidos sutrikimų (kol neįgalumas dar nenustatytas); 

▪Asmenims po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintiems akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant 

nepasikeis (kol neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Bandomosios mobiliosios komandos veikia Vilniaus ir Klaipėdos regionuose ir savo veiklą vykdo 

nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2023 m. vasario 1 d.

Komandos veiklos tikslas – asmeniui jo gyvenamojoje vietoje suteikti aprūpinimo techninės pagalbos 
priemonėmis paslaugą, kuri apima tinkamos priemonės parinkimą, jos pritaikymą pagal asmens individualius 
poreikius, asmens ar jam atstovaujančio asmens apmokymą naudotis (-i) priemone, priemonės tinkamumo 
naudotis įvertinimą bei priemonės techninės būklės kontrolės procedūras.

Kam teikiama Komandos paslauga?



BANDOMOSIOS MOBILIOSIOS KOMANDOS DARBO ORGANIZAVIMAS

Asmuo Centrui pateikia prašymą dėl techinės pagalbos priemonės skyrimo ir pasirašo sutikimą gauti 
Komandos paslaugą.

Centro teritorinis padalinys įvertina asmens pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad asmuo atitinka 
reikalavimus, dokumentus perduoda Komandai.

Komanda, gavusi dokumentus, susisiekia su asmeniu ar jo atstovu ir suderina susitikimo datą, laiką ir 
vietą.

Komanda nuvykusi į susitikimą:
➢Su asmeniu ar jo atstovu aptaria asmens, kuriam reikalinga techninės pagalbos priemonė, funkcinius 

sutrikimus;
➢Atlieka asmens sutrikusių funkcijų analizę;
➢Įvertina asmens gyvenamąją aplinką;

➢Išsiaiškina asmens ar jo atstovo lūkesčius dėl prašomos skirti priemonės;
➢Informuoja apie galimybę gauti kitas paslaugas ir pagalbą.

Centras neturi reikiamos priemonės
Asmuo laikinai aprūpinamas pakaitine 

techninės pagalbos priemone. Pagal susitarimą 
Komanda ją pristato į suderintą vietą. 

Laukiama, kol Centras įgis reikalingą priemonę.

Komanda parenka asmeniui tinkamą techninės pagalbos priemonę bei informuoja, ar Centras ją turi.

Centras turi reikiamą priemonę

Asmuo aprūpinamas parinkta techninės 
pagalbos priemone.

Komanda, pristačiusi asmeniui reikalingą techninės pagalbos priemonę, apmoko ja naudotis, prireikus 
sureguliuoja.

Komanda reguliariai susisiekia su asmeniu ar asmens atstovu siekdama nustatyti, kaip sekasi naudotis 
turima priemone, kokių turima pastabų, nusiskundimų ar pageidavimų dėl turimos priemonės.

Jei nustatoma, kad įsigyta techninės pagalbos priemonė yra netinkama arba nebeatitinka asmens 
individualių poreikių, arba visiškai nusidėvėjo ir yra netinkama naudoti, Komanda iš naujo įvertina visus 

veiksnius ir skiria tinkamą techninės pagalbos priemonę. Senoji priemonė grąžinama Centrui.

Pasibaigus numatytam bandomųjų mobiliųjų komandų veiklos laikotarpiui, asmuo, gavęs 

Komandos paslaugą, ar jam atstovaujantis asmuo užpildo klausimyną dėl komandų kokybės 

vertinimo. 


