
DOKUMENTAI, REIKALINGI DARBINGUMO LYGIUI 

NUSTATYTI 

Visi dokumentai turi būti pateikiami ne v÷liau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo 
siuntimo į NDNT užpildymo dienos. 

Kreipiantis d÷l darbingumo lygio nustatymo turi būti pateikiami šie dokumentai: 

• užpildytas siuntimas į NDNT; 
• medicininių tyrimų išrašai (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinantys ligos sunkumą ir 

diagnozę, prireiktus išrašus iš Gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr.003/a), 
Asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a). 

Papildomi organizmo funkcijų sutrikimo pobūdį apibūdinantys dokumentai: 

• esant jud÷jimo funkcijos sutrikimams - informuojantys apie Bartelio indeksą, funkcinio 
nepriklausomumo testą, skausmo įvertinimo skalę, raumenų būkl÷s vertinimą, jud÷jimo 
funkcijos sutrikimo laipsnį; 

• esant psichikos ligoms ir sutrikimams - informuojantys apie asmens intelekto koeficientą 
(IQ), atliktą Mini mental testą, psichologinį asmenyb÷s tyrimą, patvirtinantys 
silpnaprotyst÷s laipsnį, elgesio, emocijų, valios ir kitus sutrikimus; 

• esant regos ir klausos sutrikimams - informuojantys apie specialius kontrolinius tyrimus, 
patvirtinančius regos ir (ar) klausos sutrikimų laipsnį; 

• esant kalbos funkcijos sutrikimui - kalbos tyrimo testas; 
• jei siunčiamas asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, papildomai pateikiama 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrin÷s medicinos 
ekspertiz÷s komisijos išduota rekomendacija siųsti į NDNT. 

Dokumentus pateikti gali: 

• Asmuo ar jo t÷vai, glob÷jai (rūpintojai) ar jo įgalioti kiti asmenys. 
• Asmenį gydantis gydytojas, jei dokumentai yra elektronin÷s formos. 

Asmuo papildomai NDNT pateikia šiuos dokumentus: 

• prašymą d÷l darbingumo lygio nustatymo (prašymą galima užpildyti ir atvykus į NDNT 
arba užpildyti prašymo formą internete ir atsispausdinti) 

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar 
asmens tapatyb÷s kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus 
tuos atvejus, kai valstyb÷s elektronin÷s valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies 
elektronin÷ paslauga ir d÷l darbingumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. 
Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu 
parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose; 

• dokumentus, patvirtinančius asmens išsilavinimą, specialybę, kvalifikaciją. 
• 3x4 cm dydžio nuotrauką. 

Esant darbingumo lygio priežastims: 

• d÷l nelaimingo atsitikimo darbe - nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo aktą ir, reikalui 
esant, kitus dokumentus, nurodytus Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais 
atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisykl÷se, patvirtintose 



Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu; 

• d÷l profesin÷s ligos - profesin÷s ligos tyrimo ir patvirtinimo aktą ir, reikalui esant, 
kitus dokumentus, nurodytus Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais 
darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisykl÷se, patvirtintose Lietuvos 
Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu; 

• d÷l ligos (suluošinimo) tarnybos ar mokymų metu – nustatytos formos 
medicininius ir karinius dokumentus. Prireikus – teismo sprendimą ar nuosprendį 
ikiteisminio tyrimo, kitos kompetentingos institucijos dokumentą, patvirtinantį, kad įvykis 
yra susijęs su sužeistu (suluošintu) asmeniu ir jo tarnyba; 

• d÷l ligos (suluošinimo) 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS 
agresijos - savivaldyb÷s išduotą Nepriklausomyb÷s gyn÷jo teisinio statuso pažym÷jimą 
ir Lietuvos Respublikos generalin÷s prokuratūros išduotą pažymą, patvirtinančią 
sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą; 

• d÷l ligos (suluošinimo) Černobylio atomin÷s elektrin÷s avarijos padarinių 
likvidavimo darbų poveikio - dokumentus, patvirtinančius dalyvavimą (karinį bilietą, 
karin÷s įstaigos išduotą pažymą arba darboviet÷s siuntimą), savivaldyb÷s išduotą 
pažym÷jimą, patvirtinantį, kad asmuo dalyvavo likviduojant Černobylio atomin÷s 
elektrin÷s avarijos padarinius ir Specialistų komisijos ligos sąsajai su dalyvavimu 
likviduojant Černobylio atomin÷s elektrin÷s avarijos padarinius nustatyti, kurios sud÷tį 
tvirtina sveikatos apsaugos ministras, išvadą; 

• d÷l ligos (suluošinimo) politiniai kaliniai, tremtiniai ir jiems prilyginti 
asmenys, pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms (rezistencijos) 
dalyviai - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotus 
atitinkamus teisinio statuso pažym÷jimus; asmenys, Antrojo pasaulinio karo metais buvę 
išvežti priverstiems darbams arba buvę getuose, koncentracijos ar kitokio tipo 
prievartin÷se stovyklose - Lietuvos Respublikos generalin÷s prokuratūros arba Vidaus 
reikalų ministerijos išduotą pažymą; asmenys, Antrojo pasaulinio karo metais tarnavę 
antihitlerin÷s koalicijos valstybių veikiančiose armijose, partizanų būriuose ar junginiuose 
- Krašto apsaugos ministerijos pažymą; 

• d÷l ligos (suluošinimo) vykdant piliečio pareigą - dokumentus, patvirtinančius, 
kad liga (suluošinimas) atsirado vykdant piliečio pareigą; 

• d÷l ligos (suluošinimo) būtinosios karin÷s tarnybos ar karinių mokymų 
sovietin÷je armijoje metu - dokumentus, patvirtinančius, kad liga (suluošinimas) 
atsirado būtinosios karin÷s tarnybos ar karinių mokymų sovietin÷je armijoje metu, t. y. 
asmens karinį dokumentą, patvirtinantį būtinąją karinę tarnybą ar karinį apmokymą 
sovietin÷je armijoje, karinį-medicininį dokumentą, patvirtinantį ligą ar suluošinimą, arba 
- gydymo įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį l÷tai progresuojančią ligą, 
diagnozuotą per 5 metų laikotarpį po tarnybos arba stacionarines psichiatrijos paslaugas 
teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų psichiatrų konsiliumo sprendimą, 
kuris patvirtina l÷tai progresuojančią psichikos ligą, kuri sietina su tarnyba Afganistano 
kare. 

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, 
pavardę, gyvenamąją vietą, ir prid÷ti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, tai pat atstovaujamo 
asmens vardą, pavardę gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą. Pristatomų asmens dokumentų 
kopijas gali tvirtinti NDNT specialistai. Tam reikia tur÷ti asmens dokumentų originalus. Jei 
dokumentai siunčiami registruotu paštu, asmens dokumentų kopijos turi būti patvirtintos 
notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno. 


