TERITORINIŲ SKYRIŲ ADRESAI
INFORMACIJA TELEFONU

(8 5) 233 3320
SMULKESNĖ INFORMACIJA TEIKIAMA:
Ø Vilniaus dokumentų registravimo skyriuje
Tel. (8 5) 213 9062
Ø Kauno dokumentų registravimo skyriuje
Tel. (8 37) 314 177
Ø Klaipėdos dokumentų registravimo skyriuje
Tel. (8 46) 412 470
Ø Šiaulių dokumentų registravimo skyriuje
Tel. (8 41) 523 387
Ø Alytaus teritoriniame skyriuje
Tel. (8 315) 39 880
Ø Biržų teritoriniame skyriuje
Tel. (8 450) 31 077
Ø Marijampolės teritoriniame skyriuje
Tel. (8 343) 53 576
Ø Panevėžio teritoriniame skyriuje
Tel. (8 45) 464 677
Ø Plungės teritoriniame skyriuje
Tel. (8 448) 53 656
Ø Tauragės teritoriniame skyriuje
Tel. (8 446) 61 887
Ø Utenos teritoriniame skyriuje
Tel. (8 389) 72 954
Ø Sprendimų kontrolės skyriuje
Tel. (8 5) 233 9511
Ø Metodikos ir informatikos skyriuje
Tel. (8 5) 213 5921
Interneto svetainėje www.ndnt.lt
Elektroniniu paštu info@ndnt.lt

Ø Vilniaus teritoriniai skyriai
Švitrigailos g. 11E, 03223 Vilnius
Ø Kauno teritoriniai skyriai
Savanorių pr. 118, 44148 Kaunas

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO
NUSTATYMO TARNYBA PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTERIJOS

Ø Klaipėdos teritoriniai skyriai
Šilutės pl. 4B, 91173 Klaipėda
Ø Šiaulių teritoriniai skyriai
Vilniaus g. 117, 76355 Šiauliai
Ø Alytaus teritorinis skyrius
Tvirtovės g. 38, 62109 Alytus
Ø Biržų teritorinis skyrius
Vilniaus g. 117-204, 41115 Biržai
Ø Marijampolės teritorinis skyrius
Kriaučiūno g. 2, 68298 Marijampolė
Ø Panevėžio teritorinis skyrius
Respublikos g. 66, 35158 Panevėžys
Ø Plungės teritorinis skyrius
J. Tumo Vaižganto g. 89, 90143 Plungė

DARBINGUMO LYGIO
NUSTATYMAS

Ø Tauragės teritorinis skyrius
Bažnyčių g. 16, 72253 Tauragė
Ø Utenos teritorinis skyrius
Aukštakalnio g. 5, 28151 Utena
Sprendimų kontrolės skyrius
Švitrigailos g. 11E, 03223 Vilnius

2016 m.

Kas yra darbingumo lygis?
Darbingumo lygis – asmens pajėgumas įgyvendinti
anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti naują
profesinę kompetenciją arba atlikti mažesnės profesinės
kompetencijos reikalaujančius darbus. Darbingumo lygį
nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
NDNT).

Kam nustatomas darbingumo lygis?
Darbingumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų,
kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu
draudimu, ir asmenims nuo 18 metų amžiaus iki
senatvės pensijos amžiaus.

Kur kreiptis dėl siuntimo į NDNT
darbingumo lygiui nustatyti?
Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos
priežiūros įstaigos gydantį gydytoją ir pateikia laisvos
formos prašymą dėl siuntimo į NDNT darbingumo lygiui
nustatyti.
Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir
atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) medicininės
reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų
sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui ar pateikia NDNT
elektroniniu būdu siuntimą į NDNT kartu su siuntime
pateiktą informaciją patvirtinančiais dokumentais.
Gydantis gydytojas siuntimo į NDNT nerengia, jeigu
asmens sveikatos būklė neatitinka Bazinio darbingumo
lygio nustatymo kriterijų, nebaigtas asmens gydymas,
nenustatyta aiški diagnozė arba neišnaudotos visos
medicininės reabilitacijos priemonės.

Kokius dokumentus reikia pateikti NDNT?
Asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai
(rūpintojai) ar jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui
atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės
socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos,
kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas ne
vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į

NDNT užpildymo dienos pateikia (pateikiamų
originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba
išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas
(siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti
patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka):
1. Lietuvos Respublikos arba ES valstybės narės piliečio
pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos
Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje, išduotą kaip užsieniečiui, ketinančiam
dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį
darbą;
2. prašymą nustatyti darbingumo lygį;
3. siuntimą į NDNT kartu su siuntime pateiktą
informaciją patvirtinančiais dokumentais;
4. dokumentus, patvirtinančius asmens išsilavinimą,
specialybę, kvalifikaciją;
5. papildomus dokumentus, patvirtinančius atitinkamą
darbingumo lygio priežastį;
6. 3x4 cm dydžio nuotrauką.

Kas vertinama nustatant darbingumo lygį?
Sprendimą dėl asmens darbingumo lygio NDNT priima
įvertinusi šiuos kriterijus:
1. medicininius, t. y. asmens bazinį darbingumą (iš
pateiktų medicininių dokumentų);
2. funkcinius (valandų, kurias asmuo gali dirbti skaičių)
3. profesinius (vertinamas išsilavinimas, profesinė
kvalifikacija, darbo patirtis ir darbiniai įgūdžiai).
Tuo atveju, kai asmens bazinis darbingumas – nuo 0 iki
15 procentų, jo darbingumo lygis vertinamas tik pagal
medicininius kriterijus.
Besimokantiems asmenims, sukakusiems 18 metų, jų
mokymosi laikotarpiu (ne ilgiau kaip iki 26 metų)
darbingumo lygis nustatomas, prilyginant jį baziniam
darbingumui.

Kaip vertinamas darbingumo lygis?
Darbingumas įvertinamas procentais ir jo lygis
nustatomas 5 punktų intervalais, t. y.:
1. jei asmeniui nustatoma 0–25 procentų darbingumo,
asmuo laikomas nedarbingu, t. y. asmuo negali dirbti

arba gali dirbti tik pagal negalios pobūdį pritaikytoje
darbo vietoje ar pritaikytomis darbo sąlygomis;
2. jei asmeniui nustatoma 30–55 procentų darbingumo,
asmuo laikomas iš dalies darbingu, t.y. asmuo gali dirbti
pagal negalios pobūdį pritaikytoje darbo vietoje arba
jam nebūtina pritaikyti darbo vietos;
3. jei
asmeniui
nustatoma
60–100
procentų
darbingumo, asmuo laikomas darbingu.

Kokiam terminui gali būti nustatytas
darbingumo lygis?
Darbingumo lygis nustatomas tokiais terminais:
1. 6 mėnesiams, kai darbingumo lygis vertinamas pirmą
kartą ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės ir
profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis
įtaką asmens darbingumo lygiui, per artimiausius 6
mėnesius;
2. vieniems metams, kai darbingumo lygis vertinamas
pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos
būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas,
darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, per
artimiausius 12 mėnesių;
3. 2 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos
būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas,
darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, per
artimiausius 24 mėnesius, ir asmenims, kurie mokosi,
iki 26 metų;
4. iki profesinės reabilitacijos programos pabaigos, kai
asmeniui nustatomas profesinės reabilitacijos poreikis;
5. iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, kai
neprognozuojamas asmens sveikatos būklės ir
profesinių funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis
įtaką asmens darbingumo lygiui, ir (ar) asmens
sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo
pobūdžio;
6. neterminuotai, kai darbingumo lygis nustatomas dėl
nelaimingo atsitikimo darbe ar dėl profesinės ligos.

Ką daryti jeigu nesutinkate su teritorinio
skyriaus sprendimu?
NDNT teritorinio skyriaus sprendimas gali būti
skundžiamas NDNT direktoriui per 30 kalendorinių
dienų nuo dokumentų gavimo dienos.

