
 

Vadovaujantis Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašu, 

sutrikusios klausos asmenys turi teisę gauti šias klausos techninės pagalbos priemones: 

KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS 

Techninės pagalbos 

priemonės (TPP)  

pavadinimas 

Kompensacijos 

(EUR) 

Naujos TPP 

naudojimo 

laikas 

Klausos funkcijos 

pablogėjimas 

Laikmačiai (Vibruojantis žadintuvas arba žadintuvas su vibruojančia pagalvėle arba išmanusis 

laikrodis (apyrankė).) 

Vibruojantis žadintuvas  iki 30 Eur 5 metai →   3 

metai 

≥ 60 dB 

Žadintuvas su vibruojančia 

pagalvėle 

iki 30 Eur 7 metai →   3 

metai 

≥ 60 dB 

Išmanusis laikrodis (apyrankė) iki 49 Eur 3 ≥ 60 dB 

Telefonai, telefono ryšio priemonės ir planšetiniai kompiuteriai (Mobiliojo ryšio telefonas 

(vibruojantis) arba kompiuteris) 

Laidinis telefonas iki 40 Eur 10 ≥ 70 dB 

Mobiliojo ryšio telefonas 

(vibruojantis) 

iki 200 Eur 4 metai →   3 

metai 

≥ 70 dB 

Kompiuteris, turintis vaizdo 

perdavimo funkciją (įskaitant ir 

planšetinį (delninį) 

iki 200 Eur 4 metai →   3 

metai 

≥ 70 dB 

Garso perdavimo sistemos (Prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą su ausinėmis arba 

prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą su indukcine kilpa.) 

Vidinio ryšio (FM) sistemos, 

skirtos triukšmui ir aidui 

sumažinti bei asmenų girdėjimo 

kokybei pagerinti 

724 eurų 1000 

Eur 

5 klausos funkcijos pablogėjimas 

≥  56 dB 45 dB ir asmuo 

naudojasi klausos aparatu ar 

kochleariniu implantu, ar 

įsriegiamu  kauliniu implantu 

Prie radijo ir televizijos imtuvų 

jungiamas įtaisas su ausinėmis 

iki 110 Eur 6 ≥ 60 dB 

Prie radijo ir televizijos imtuvų 

jungiamas įtaisas su indukcine 

kilpa 

iki 124 Eur 8 metai →   6 

metai 

≥ 60 dB 

Signalizavimo ir rodymo priemonės 

Durų skambučiai iki 185 Eur 6 ≥ 60 dB 

Garso rodytuvai (elektroninės 

auklės) 

iki 145 Eur 6 ≥ 60 dB 

Įspėjamieji durų įtaisai iki 165 Eur 6 ≥ 60 dB 

Judesio rodytuvai iki 190 Eur 6 ≥ 60 dB 

Dūmų-gaisro signalizatoriai iki 200 Eur 6 ≥ 60 dB 

Dujų signalizatorius iki 185 Eur 6 ≥ 60 dB 

Belaidis signalizavimo įtaisas 

(priėmiklis) 

iki 200 Eur 6 ≥ 60 dB 

Vaizdo telefonspynės komplektas iki 320 Eur 6 ≥ 60 dB 
 


