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1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. A1-78/V-

179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiame preambulę ir ją išdėstome taip: 

„Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 

20 straipsnio 9 dalimi,“. 

1.2. Pakeičiame 3 punktą ir jį išdėstome taip: 

„3. P a v e d a m e įsakymo vykdymo kontrolę socialinės apsaugos ir darbo 

viceministrui ir sveikatos apsaugos viceministrui pagal veiklos sritis.“ 

1.3. Papildome nurodytu įsakymu patvirtintą Darbingumo lygio nustatymo kriterijų 

aprašo 1 priedą XVI skyriumi: 

„XVI. Onkologinės ligos 

  Proc. 

82. Bazinis darbingumas nustatomas įvertinus po taikyto gydymo* 

išliekantį bendrą funkcinį sutrikimą:  

 

82.1. liga neišplitusi**, po taikyto gydymo asmuo pasveiko, liekamųjų 

reiškinių nėra, asmens sveikatos būklė normali, nusiskundimų ir ligos 

požymių nėra, prognozė gera, gali tęsti įprastą darbą, veikla be 

apribojimų 

100 

82.2. liga neišplitusi arba išplitusi***, yra lengvų ligos liekamųjų reiškinių, 

lengvas funkcijos sutrikimas 

80 



 

82.3. liga neišplitusi arba išplitusi, vidutinį funkcinį sutrikimą sukėlė ligos 

liekamieji reiškiniai, po taikyto operacinio ir (ar) spindulinio, ir (ar) 

chemoterapinio gydymo stebimi hematologiniai ir (ar) 

nehematologiniai reiškiniai (po gydymo pasireiškia 2–3 ligos 

pasekmės): lėtinis skausmas, depresija, nuovargis, pykinimas ir 

vėmimas ir (ar) viduriavimas, šlapinimosi sutrikimai, svorio kritimas, 

infekcijos, limfotakos sutrikimai, osteoporozė ir kt.  

50 

82.4.  liga neišplitusi arba išplitusi, vidutinį funkcinį sutrikimą sukėlė ligos 

liekamieji reiškiniai, po taikyto operacinio ir (ar) spindulinio, ir (ar) 

chemoterapinio gydymo stebimi hematologiniai ir (ar) 

nehematologiniai, ir (ar) neurologiniai reiškiniai (po gydymo 

pasireiškia 4 ir daugiau ligos pasekmės): lėtinis skausmas, depresija, 

nuovargis, pykinimas ir vėmimas ir (ar) viduriavimas, šlapinimosi 

sutrikimai, svorio kritimas, infekcijos, limfotakos sutrikimai, 

osteoporozė ir kt., tęsiama nepageidaujamų reiškinių korekcija  

35 

82.5. liga išplitusi (atokios metastazės), yra liekamųjų reiškinių, didelis 

funkcijos sutrikimas (reikalinga pagalba kasdienėje veikloje 

gyvybinėms veiklos funkcijoms palaikyti: judėjimo, asmens higienos, 

valgymo ir gėrimo, saugios aplinkos, bendravimo)  

25 

82.6. liga išplitusi ir (ar) progresuojanti, yra liekamųjų reiškinių, didelis 

funkcijos sutrikimas (kasdienėje veikloje gyvybinėms veiklos 

funkcijoms: judėjimo, asmens higienos, valgymo ir gėrimo, saugios 

aplinkos, bendravimo, palaikyti reikalinga didelė pagalba), taikoma 

paliatyvioji pagalba****  

15 

82.7. liga išplitusi ir (ar) progresuojanti, yra liekamųjų reiškinių, ypač sunkus 

funkcijos sutrikimas, gyvenimo kokybei pagerinti taikoma paliatyvioji 

pagalba, asmuo visiškai priklausomas nuo kitų asmenų  

5 

 

 

 * Specializuotą onkologinę pagalbą teikiančioje asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoje, kurioje teikiamos gydytojo onkologo 

chemoterapeuto ir (ar) gydytojo onkologo radioterapeuto paslaugos, 

dirbanti daugiadalykė gydytojų specialistų komanda parenka paciento 

gydymo taktiką. Diagnozė turi būti nustatyta pagal galiojančią TNM (T 

 



 

– naviko dydis ir gretimų organų pažeidimas, N – išplitimas 

limfmazgiuose, M – metastazės) sistemą.  

** Neišplitusi onkologinė liga – įvertinus diagnozę pagal TNM sistemą 

ir (ar) I, II ligos stadijos.  

*** Išplitusi onkologinė liga – įvertinus diagnozę pagal TNM sistemą, 

nustatyta metastazių ir (ar) III, IV ligos stadijos. 

**** Paliatyvioji pagalba – ligonio, sergančio pavojinga gyvybei, 

nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės 

gerinimo priemonės, užkertančios kelią kančioms ar jas lengvinančios, 

padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas 

(vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 

m. sausio 11 d. įsakymu V-14).“ 

 

1.4. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Darbingumo lygio nustatymo tvarkos 

aprašą:  

1.4.1. Pakeičiame 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip: 

„8. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad po taikyto  

gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, kurie yra 

patvirtinti instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais, parengia ir įteikia 

asmeniui ar pateikia NDNT elektroniniu būdu šiuos dokumentus:“. 

1.4.2. Pakeičiame 10.1 papunktį ir jį išdėstome taip: 

„10.1. Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės arba valstybės, 

su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos, piliečio 

pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi 

Lietuvos Respublikoje, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kaip užsieniečiui, ketinančiam dirbti Lietuvos 

Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, išskyrus tuos atvejus, kai 

valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl 

darbingumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą 

elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais 

Lietuvos Respublikos teisės aktais.“ 

1.4.3. Pakeičiame 15 punktą ir jį išdėstome taip: 



 

„15. Kai darbingumo lygis nustatomas laikinai nedarbingam asmeniui, kuris turi 

nedarbingumo pažymėjimą, sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

nuo visų reikiamų dokumentų gavimo NDNT dienos.“ 

1.4.4. Pakeičiame 16ˡ punktą ir jį išdėstome taip: 

„16
1
. Nustatydama darbingumo lygį, jo priežastį ir terminą NDNT turi teisę 

pasitelkti specialistų iš Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų konsultantų sąrašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 9 d. įsakymu 

Nr. V-688 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialistų konsultantų 

sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų konsultantų 

sąrašas), klausimams pagal jų kompetenciją spręsti, kuriems už darbą apmokama iš 

einamiesiems metams NDNT skiriamų valstybės biudžeto asignavimų, arba, prireikus, kitų 

reikalingų ekspertų. Prireikus, NDNT gali kreiptis į tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančią įstaigą dėl papildomo asmens sveikatos ištyrimo. Už tretinio lygio 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos suteiktas paslaugas NDNT apmoka 

iš einamiesiems metams NDNT skiriamų valstybės biudžeto asignavimų.“ 

2. N u s t a t o m e, kad šio įsakymo 1.4.3 papunktis įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. 
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