
Tekstą rekomenduojame skaityti kartu su tėvais ar
asmeniniais padėjėjais/socialiniais darbuotojais.

Pagalba žmonėms su negalia

Žmogus su negalia yra asmuo, kuriam nustatytas:

· neįgalumo lygis (lengvas, vidutinis arba sunkus vaikui iki 18 metų) arba

· 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis (nuo 18 metų iki pensijos 

amžiaus) arba

· specialiųjų poreikių lygis (vidutiniai arba dideli pensijos amžiui)

Tikslinės kompensacijos

Žmogus su negalia gali gauti

tikslinę kompensaciją.

Tikslinė kompensacija yra piniginė išmoka.

Piniginė išmoka yra pinigų suma.

Piniginę išmoką skiria asmeniui,

kuris turi specialių poreikių.

Specialūs poreikiai yra nuolatinės slaugos arba

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Specialius poreikius nustato Neįgalumo ir

darbingumo nustatymo tarnyba.



Nuolatinė slauga arba nuolatinė priežiūra
(pagalba)
Nuolatinė slauga skiriama,

kai reikalinga slauga.

Nuolatinė priežiūra (pagalba) skiriama,

kai reikalinga kitų asmenų teikiama priežiūra

(pagalba).

Nuolatinės slaugos ir pagalbos ar priežiūros

(pagalbos) poreikį nustato Neįgalumo ir

darbingumo nustatymo tarnyba.

Ši tarnyba vertina, ar asmuo gali

savarankiškai atlikti tam tikrus darbus.

Nuolatinė slauga turi 2 lygius: 

· Pirmo lygio nuolatinė slauga yra;

Kai žmogų reikia slaugyti

daugiau negu 8 valandas per parą.

Už šią slaugą savivaldybė moka 358 eurų 80 centų (nuo 2023.01.01 bus 

382 eurai 20 centų)

· Antro lygio nuolatinė slauga yra:
Kai žmogų reikia slaugyti

6 arba 7 valandas, per parą.

Už šią slaugą moka 262 eurus 20 centų (nuo 2023.01.01 bus 

279 eurai 30 centų)

Dėl išmokos skyrimo reikia:



· Kreiptis į seniūniją, kurioje asmuo gyvena arba

· Rašyti prašymą internetu.

Prašymą galima pateikti šiuo adresu: www.spis.lt 

Nuolatinė priežiūra (pagalba) turi 2 lygius:

· Pirmo lygio nuolatinė priežiūra (pagalba);
Kai žmogų reikia prižiūrėti

 4 - 5 valandas per parą.

Už šią priežiūrą (pagalbą) moka

151 eurą 80 centų (nuo 2023.01.01 bus 

161 euras 70 centų)

· Antro lygio nuolatinė priežiūra (pagalba) yra,

Kai žmogų reikia prižiūrėti

mažiau negu 3 valandas per parą.

Už šią priežiūrą (pagalbą) moka

82 eurus 80 centų (nuo 2023.01.01 bus 

88 eurai 20 centų)

Dėl išmokos skyrimo reikia:

· Kreiptis į seniūniją, kurioje asmuo gyvena arba

· Rašyti prašymą internetu.

Prašymą galima pateikti šiuo adresu: www.spis.lt 


