TERITORINIŲ SKYRIŲ ADRESAI
INFORMACIJA TELEFONU

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

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

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO
NUSTATYMO TARNYBA PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTERIJOS

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

BENDRAS PIRMINIS SPECIALIŲJŲ
POREIKIŲ NUSTATYMAS

 Tauragės teritorinis skyrius
Bažnyčių g. 16, 72253 Tauragė
 Utenos teritorinis skyrius
Aukštakalnio g. 5, 28151 Utena
Sprendimų kontrolės skyrius
Švitrigailos g. 11E, 03223 Vilnius
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Specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė,
atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių
sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo
netekimo) ir nepalankių aplinkos veiksnių.

arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos
savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės
globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis
darbuotojas) kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį
gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl
siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti.

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas
asmenims, kuriems yra būtina nuolatinė slauga ir kurių
fizinė bei psichinė negalia visiškai apriboja jų galimybes
orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti
asmeninį bei socialinį gyvenimą, pagal nustatytus
kriterijus.

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 elektroniniu
būdu NDNT siuntimą kartu su siuntime pateiktą
informaciją patvirtinančiais dokumentais.

Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)
poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai
didelių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga
nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) namuose,
tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą, pagal
nustatytus kriterijus.

Kokius dokumentus reikia pateikti NDNT?

Kokie yra specialieji poreikiai?

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo
techninio
pritaikymo
išlaidų
kompensacijos
poreikis nustatomas asmenims nuo 18 metų amžiaus,
labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai, esant
atitinkamoms organizmo būklėms, pagal nustatytus
kriterijus.
Specialusis transporto išlaidų kompensacijos
poreikis nustatomas asmenims, labai ryškiai sutrikus
jų judėjimo funkcijai, esant atitinkamoms organizmo
būklėms, pagal nustatytus kriterijus.

Kam nustatomi specialieji poreikiai?
Specialieji poreikiai yra nustatomi asmenims ir teisės
aktų nustatyta tvarka tenkinami, neatsižvelgiant į jų
amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį. Specialieji
poreikiai nustatomi vadovaujantis nustatymo kriterijų
sąrašu ir tvarkos aprašu.

Kur kreiptis dėl siuntimo į NDNT
specialiesiems poreikiams nustatyti?
Asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, jo pilnamečiai
vaikai, globėjas (rūpintojas) arba jo įgaliotas atstovas,

Asmuo ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo
siuntimo į NDNT užpildymo dienos papildomai
pateikia (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir
tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu
paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų
dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka
turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos
Respublikos konsulinio pareigūno):
1. Lietuvos Respublikos arba ES valstybės narės piliečio
pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos
Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje, gimimo liudijimą (vaikų iki 16 metų);
2. prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Tuo
atveju, kai asmuo dėl savo sveikatos būklės negali pats
parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo dėl specialiųjų
poreikių nustatymo, prašymą gali parašyti ir pasirašyti
asmens tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai,
globėjas (rūpintojas) arba įgaliotas atstovas, arba
asmeniui
atstovaujantis
gyvenamosios
vietos
savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės
globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis
darbuotojas;
3. siuntimą į NDNT kartu su siuntime pateiktą
informaciją patvirtinančiais dokumentais;
4. 3x4 cm dydžio nuotrauką.

Kaip nustatomi specialieji poreikiai?
Atlikdama
nustatymą

bendrą pirminį specialiųjų
NDNT vertina medicininius

poreikių
ir kitus

specialiesiems
dokumentus.

poreikiams

nustatyti

reikalingus

Specialieji poreikiai nustatomi:
1. asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje.
Tuo atveju, kai dėl funkcinių organizmo sutrikimų
asmuo negali atvykti į NDNT, jis apžiūrimas namie ar
ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo
nuolat gyvena;
2. asmeniui nedalyvaujant, kai iš pateiktų specialiesiems
poreikiams nustatyti būtinų dokumentų nekyla abejonių
dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

Kokiam terminui gali būti nustatyti
specialieji poreikiai?
Specialieji poreikiai gali būti nustatomi tokiais
terminais:
1. šešiems mėnesiams, kai specialieji poreikiai
vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas greitas
asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką
asmens savarankiškumui, per artimiausius 6 mėnesius;
2. vieneriems metams, kai specialieji poreikiai vertinami
pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos
būklės
pasikeitimas,
darantis
įtaką
asmens
savarankiškumui, per artimiausius 12 mėnesių;
3. dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens
sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens
savarankiškumui, per artimiausius 24 mėnesius;
4. šešeriems metams, kai
vertinamas lengvojo
automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijos poreikis ir prognozuojamas asmens
sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 72
mėnesius;
5. neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra
nuolatinio, nekintančio pobūdžio.

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

