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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS
PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO
IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ
NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018 m. gruodžio 27 d. Nr. A1-765/V-1530
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
18 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir 201 straipsnio 1–8 ir 12 dalimis:
1. T v i r t i n u Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros
(pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymą
Nr. A1-120/V-346 „Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo
automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų
kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“.
3. P a v e d u:
3.1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos parengti ir iki 2019 m. vasario 1 d. patvirtinti Specialiojo nuolatinės slaugos,
specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo
techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo metodines rekomendacijas;
3.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Linas Kukuraitis

Sveikatos apsaugos mininstras

Aurelijus Veryga
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu
Nr. A1-765/V-1530
SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS
(PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO
TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo
lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato dokumentų, reikalingų specialiojo nuolatinės slaugos,
specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo
techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiams (toliau kartu – specialieji poreikiai)
nustatyti, pateikimo tvarką, specialiųjų poreikių nustatymo tvarką, priimtų sprendimų dėl
specialiųjų poreikių nustatymo apskundimo tvarką, asmens teises ir pareigas, atsakomybę.
2. Specialiuosius poreikius nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).
3. Teisę į specialiųjų poreikių nustatymą turi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys.
4. Asmenims gali būti nustatyti šie specialieji poreikiai:
4.1. nuolatinės slaugos;
4.2. nuolatinės priežiūros (pagalbos);
4.3. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijos.
5. Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių lygiai nustatomi
vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 201 straipsniu.
6. Apraše vartojamos sąvokos:
6.1. Bazinis funkcionavimo lygmuo – balais išreikštas medicininis kriterijus, nustatomas
pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo
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funkcijų sutrikimus.
6.2. Asmens savarankiškumo koeficientas – tai asmens galimybių matas, kuriuo įvertinami
asmens funkcionavimo kasdieniame gyvenime (judamumas, mityba, asmens higiena, socialiniai
santykiai) bei jo mąstymo, suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai.
6.3. Asmuo – Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 1 straipsnio 2
ir 3 dalyse nurodyti asmenys, kuriems gali būti nustatyti specialieji poreikiai, taip pat jų atstovai,
nurodyti Aprašo 6.4. papunktyje tais atvejais, kai jie atstovauja asmenį.
6.4. Asmens atstovas – dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiantis asmenims iki 18 metų,
asmens atstovais laikomi asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai; kreipiantis darbingo ir
senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, asmens atstovais laikomi asmens tėvai (įtėviai),
sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui
atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos
įstaigos, kurioje asmuo gyvena, socialinis darbuotojas.
6.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

II SKYRIUS
DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ SPECIALIESIEMS POREIKIAMS NUSTATYTI,
PATEIKIMAS
7. Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikia
laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, kuriame turi būti
nurodytas asmens, pageidaujančio gauti siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti,
vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar)
elektroninio pašto adresas.
8. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, po taikyto gydymo ir (ar)
medicininės reabilitacijos priemonių, išlieka ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir
pateikia duomenis NDNT per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS) arba kitu elektroniniu būdu, arba parengia ir įteikia
asmeniui šiuos dokumentus:
8.1. užpildytą, Darbingumo lygio nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo
21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytos formos siuntimą į NDNT;
8.2. medicininių tyrimų išrašus (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinančius ligos sunkumą
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ir diagnozę, prireikus išrašus iš Gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a), Asmens
sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ir kitus dokumentus, priklausomai nuo asmens organizmo
funkcijų sutrikimo pobūdžio, nurodytus Bazinio funkcionavimo lygmens balų lentelėje (Aprašo 1
priedas) (toliau – Bazinio funkcionavimo balų lentelė).
9. Asmuo ar jo atstovas Aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus, kurių galiojimo terminas yra 60
kalendorinių dienų, pateikia arba išsiunčia juos registruotu paštu į NDNT. Tuo atveju, jei dokumentai
yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose
ir (ar) NDNT pagal prašymą, ir (ar) duomenų teikimo sutartis juos gauna iš valstybės ir
savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų, asmuo ar jo atstovas jų pateikti neprivalo.
Jei dokumentai yra elektroninės formos, juos elektroniniu būdu pateikia asmenį gydantis gydytojas.
10. Asmuo ar jo atstovas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į NDNT
užpildymo dienos papildomai pateikia (asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir
tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens
siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos
Respublikos konsulinio pareigūno):
10.1. asmens, kuriam nustatomi specialieji poreikiai, tapatybę patvirtinantį dokumentą
(Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi
Lietuvos Respublikoje) ir (arba) gimimo liudijimą, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d.,
įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar
asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai
valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl
specialiųjų poreikių nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą dėl
specialiųjų poreikių nustatymo elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba
kitu saugiu būdu (pvz., per elektroninę bankininkystę);
10.2. prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, kuriame turi būti nurodytas asmens,
pageidaujančio nustatyti specialiuosius poreikius, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios
vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas. Tuo atveju, kai asmuo dėl
savo sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo dėl specialiųjų poreikių
nustatymo, šį prašymą gali parašyti ir pasirašyti asmens atstovas;
10.3. asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių – 3 x 4 cm dydžio savo nuotrauką. Nuotrauka,
išskyrus jos dydį, turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų
asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“.
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III SKYRIUS
SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMAS

11. Specialieji poreikiai nustatomi:
11.1. asmeniui dalyvaujant NDNT. Tuo atveju, kai prognozuojamas jo bazinis funkcionavimo
lygmuo yra ne didesnis nei 20 balų ir dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į
NDNT, jis apžiūrimas namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena;
11.2. asmeniui nedalyvaujant, kai jo specialieji poreikiai vertinami pakartotinai, o iš pateiktų
specialiesiems poreikiams nustatyti būtinų dokumentų nekyla abejonių, kad prognozuojamas jo
bazinis funkcionavimo lygmuo yra 10 balų ir jo savarankiškumas nepakitęs, ir dėl organizmo
funkcijų sutrikimo jis negali atvykti į NDNT;
11.3. asmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, specialiųjų poreikių
nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką mokanti institucija.
12. NDNT priima sprendimą nevertinti asmens specialiųjų poreikių, kai:
12.1. asmuo, kurio specialieji poreikiai vertinami, kviečiamas be pateisinamų priežasčių
neatvyksta į NDNT ar atsisako dalyvauti specialiųjų poreikių vertinimo procedūroje. NDNT asmenį
apie priimtą sprendimą informuoja raštu per 3 darbo dienas nuo neatvykimo į NDNT ar atsisakymo
dalyvauti specialiųjų poreikio vertinimo procedūroje dienos.
Pateisinamomis pripažįstamos šios neatvykimo priežastys: šeimos narių ar artimųjų
giminaičių mirtis, nelaimingas atsitikimas, liga, su (si) žalojimas, gimdymas, šeimos nario priežiūra
ar slaugymas, informacijos apie specialiųjų poreikių vertinimą iš NDNT negavimas ar pavėluotas
gavimas, kitos nuo asmens nepriklausančios neatvykimo priežastys, vertinimą atliekančio NDNT
skyriaus vedėjo pripažintos svarbiomis.
12.2. NDNT kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą į
NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, ar į kitas institucijas ar įstaigas, kitus juridinius
asmenis, organizacijas ar jų filialus (toliau – kitos institucijos) dėl papildomų medicininių
dokumentų (informacijos) pateikimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios gydytojas išdavė
siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, ar kitos institucijos informuoja, kad asmuo
be pateisinamos priežasties atsisako papildomo ištyrimo.
13. NDNT per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos:
13.1. esant reikalui, kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė
siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti arba pateikė duomenis per ESPBI IS arba kitu
elektroniniu būdu, dėl galimybės susipažinti su asmens ambulatorinėje kortelėje (forma 025/a)
esama medicinine informacija ir (ar) dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos)
pateikimo, taip pat į kitas institucijas dėl papildomos informacijos, susijusios su specialiųjų poreikių
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nustatymu, pateikimo, jei gauti medicininiai dokumentai yra neišsamūs ar jų nepakanka;
13.2. sprendžia dėl poreikio asmeniui dalyvauti vertinant specialiuosius poreikius, asmens
specialiųjų poreikių vertinimo vietos ir laiko. NDNT asmenį apie specialiųjų poreikių vertinimo
vietą ir laiką informuoja raštu.
14. Asmens specialiųjų poreikių vertinimo metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms, turinčioms
reikšmės specialiųjų poreikių nustatymui, NDNT turi teisę kreiptis į asmens sveikatos priežiūros
įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą, ar kitas institucijas dėl papildomų dokumentų
(informacijos) pateikimo.
15. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)
poreikis nustatomi kompleksiškai vertinant bazinį funkcionavimo lygmenį ir asmens veiklos ir
gebėjimo dalyvauti kriterijus.
15.1. Bazinis funkcionavimo lygmuo nustatomas vadovaujantis Bazinio funkcionavimo balų
lentelėje nurodytais bazinio funkcionavimo lygmens kriterijais (toliau – kriterijai).
15.2. Jei asmens būklė atitinka daugiau nei vieną Bazinio funkcionavimo balų lentelėje
nurodytą kriterijų, vertinimui naudojamas kriterijus, kuris numato mažesnę balų skaitinę vertę.
15.3. Tuo atveju, kai asmens organizmo funkciniai sutrikimai neatitinka nė vieno Bazinio
funkcionavimo balų lentelėje nurodyto kriterijaus, asmens savarankiškumas nevertinamas ir
asmeniui specialieji poreikiai nenustatomi.
16. Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius
darbingo amžiaus ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, jų veiklos ir gebėjimo
dalyvauti kriterijai vertinamai balais nuo 0 iki 4, pildant Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti
įvertinimo klausimyną (Aprašo 2 priedas) (toliau – klausimynas).
16.1. Klausimyną pildo ir asmens veiklą, ir gebėjimą dalyvauti balais NDNT įvertina pokalbio
su asmeniu metu.
16.2. NDNT užpildytame klausimyne nurodyti balai prilyginami asmens savarankiškumo
koeficientams:
16.2.1. 81–88 balai – koeficientas 0,7;
16.2.2. 67–80 balai – koeficientas 0,8;
16.2.3. 44–66 balai – koeficientas 0,9
16.2.4. 23–43 balai – koeficientas 1,0;
16.2.5. 5–22 balai – koeficientas 1,1;
16.2.6. 0 – 4 balai – koeficientas 1,2.
16.3. Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius
bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens savarankiškumo koeficiento ir gautas balų
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skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos)
lygiui:
16.3.1. 7, 8, 9, 10, 11, 12 arba 14 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
16.3.2. 16, 18, 20 arba 21 balas – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
16.3.3. 22, 24, 27, 28 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros
(pagalbos) poreikis;
16.3.4. 32, 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)
poreikis.
16.4. Jei gautas balų skaičius yra didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai nenustatomi.
17. Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius
vaikams iki 18 metų NDNT vertina jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus ir nustato asmens
veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientą.
17.1. Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas nustatomas užpildžius Asmens
veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl neįgalumo lygio
nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal vertinamojo amžių.
17.2. Nustatant vaiko iki ketverių metų amžiaus specialiuosius nuolatinės slaugos ar
nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius, asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas
prilyginamas 1.
17.3. Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius
bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficiento ir
gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos ar specialiojo nuolatinės priežiūros
(pagalbos) lygiui:
17.3.1. 9 arba10 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
17.3.2. 11, 18 arba 20 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
17.3.3. 22, 27 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)
poreikis;
17.3.4. 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)
poreikis.
17.4. Tuo atveju, kai gautas balų skaičius didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai
nenustatomi.
18. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų
kompensavimo poreikis nustatomas asmenims labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai pagal
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Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo
poreikio nustatymo kriterijų sąraše (Aprašo 3 priedas) nurodytus kriterijus.
19. Kartu su specialiuoju lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijos poreikiu asmeniui gali būti nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos
poreikis arba pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu šio
asmens organizmo funkcijų sutrikimai atitinka antrojo lygio specialiojo nuolatinės slaugos arba
pirmojo lygio specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar antrojo lygio specialiojo nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikių nustatymo kriterijus.
20. Sprendimas dėl specialiųjų poreikių nustatymo priimamas per 20 darbo dienų nuo visų
reikalingų dokumentų NDNT gavimo dienos.
21. Nustatant asmens specialiuosius poreikius, pildomas NDNT direktoriaus patvirtintos
formos Specialiųjų poreikių vertinimo aktas.
22. Tuo atveju, kai asmens specialieji poreikiai vertinami pakartotinai ir priimamas naujas
sprendimas, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiųjų poreikių nustatymo netenka galios, išskyrus
atvejus:
22.1. kai sprendimas buvo priimtas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo
techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo. Šis sprendimas galioja iki jame
nurodyto termino pabaigos;
22.2. kai priimamas naujas sprendimas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo
techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo, anksčiau priimti sprendimai dėl
specialiojo nuolatinės slaugos ir (ar) specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo
galioja iki juose nurodyto termino pabaigos;
22.3. kai sprendimas buvo priimtas dėl transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo.
Šis sprendimas galioja iki jame nurodyto termino pabaigos.
23. Specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia yra asmens prašymo dėl specialiųjų
poreikių nustatymo NDNT gavimo diena, išskyrus atvejus, kai specialieji poreikiai nustatomi
vadovaujantis Aprašo 29.3 ar 29.4 papunkčiu. Tokiu atveju specialiųjų poreikių nustatymo termino
pradžia yra sprendimo NDNT priėmimo diena, išskyrus atvejus, kai, atlikus pakartotinį specialiųjų
poreikių vertinimą, priimamas asmeniui palankesnis sprendimas nei keičiamas NDNT priimtas
sprendimas, tokiu atveju specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia yra keičiamame NDNT
sprendime nurodyta specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia.
24. NDNT, priėmusi sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą ir išrašo bei
išduoda (išsiunčia) NDNT direktoriaus patvirtintą Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (toliau –
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pažyma) ir NDNT direktoriaus, suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, patvirtintos
formos rekomendaciją dėl pagalbos poreikio.
25. Tuo atveju, kai asmuo raštu patvirtina, kad atsisako specialiojo lengvojo automobilio
įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio vertinimo, šis specialusis
poreikis nevertinamas ir sprendimas dėl jo nepriimamas.
26. Kai asmuo dėl pateisinamų priežasčių praleidžia pakartotinio specialiųjų poreikių
vertinimo laiką, jam prašant, specialieji poreikiai gali būti nustatyti atgaline data, jeigu NDNT yra
pateikiami visi reikalingi dokumentai (duomenys), būtini specialiesiems poreikiams nustatyti
atgaline data, bet ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius, skaičiuojant nuo dokumentų NDNT
gavimo dienos.
27. NDNT, vertindama asmens specialiuosius poreikius, turi teisę:
27.1. pasitelkti ekspertus ir konsultantus, gauti funkcijoms atlikti būtiną informaciją iš
asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ir kitų valstybės institucijų.
27.2. tuo atveju, kai pildant klausimyną kyla pagrįstų abejonių dėl asmens veiklos ir gebėjimo
įvertinimo, kreiptis į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, administraciją arba į socialinės globos
įstaigos, kurioje asmuo gyvena, dėl papildomos informacijos apie asmens veiklą ir gebėjimą
dalyvauti gavimo.
IV SKYRIUS
SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TERMINAI IR PAKARTOTINIS
VERTINIMAS
28. Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių
terminai nustatomi vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 201 straipsnio 7 dalies
nuostatomis.
29. Specialieji poreikiai vertinami pakartotinai:
29.1. baigiantis nustatytam specialiųjų poreikių terminui;
29.2. pasikeitus asmens sveikatos būklei ir (ar) savarankiškumui;
29.3. asmeniui ar tikslines kompensacijas mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT
teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;
29.4. jeigu, atlikus NDNT priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas
nepagrįstai;
29.5. vykdant Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ginčų
komisija) sprendimą.
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30. Specialiųjų poreikių pakartotiniam vertinimui Aprašo 29.1. ir 29.2. papunkčiuose
nustatytais atvejais turi būti pateikti (gauti) dokumentai (duomenys), nurodyti Aprašo 8 ir 10
punktuose. Specialiųjų poreikių pakartotiniam vertinimui Aprašo 10 punkte nurodytas reikalavimas
patvirtinti siunčiamų dokumentų originalų kopijas netaikomas.
31. Specialiųjų poreikių pakartotiniam vertinimui Aprašo 29.3. ir 29.4. papunkčiuose
nustatytais atvejais NDNT asmens specialiuosius poreikius įvertina ir sprendimą priima per 20
kalendorinių dienų nuo visų specialiesiems poreikiams pakartotinai vertinti reikiamų dokumentų,
nurodytų Aprašo 8 ir 10 punktuose, gavimo dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą
pakartotinis vertinimas negali būti atliktas, NDNT direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali vertinimo
terminą pratęsti 10 darbo dienų. Asmeniui apie termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo
pratęsti vertinimo terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.
32. NDNT, atlikusi asmens specialiųjų poreikių nustatymo pakartotinį vertinimą, per 3 darbo
dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą ir išduoda
(išsiunčia) pažymą.
33. Apie pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo rezultatus NDNT turi per 3 darbo dienas
raštu informuoti asmenį, tikslines kompensacijas mokančią instituciją, Ginčų komisiją, kai
specialieji poreikiai vertinami vykdant Ginčų komisijos sprendimą.

V SKYRIUS
SPRENDIMO APSKUNDIMAS
34. NDNT sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui:
34.1. per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos, kai asmuo nesutinka su NDNT
priimtu sprendimu;
34.2. per 90 kalendorinių dienų nuo tikslines kompensacijas mokančios institucijos
informavimo dienos, kai tikslines kompensacijas mokanti institucija nesutinka su NDNT priimtu
sprendimu.
35. Tuo atveju, kai NDNT priimtą sprendimą skundžia asmuo, NDNT gali pakviesti asmenį
dalyvauti pakartotinai vertinant jo specialiuosius poreikius. Jei kviečiamas sprendimą apskundęs
asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta į NDNT, NDNT priima sprendimą skundo
nenagrinėti.
36. Tuo atveju, kai NDNT priimtą sprendimą skundžia tikslines kompensacijas mokanti
institucija, NDNT pakviečia asmenį dalyvauti pakartotinai vertinant jo specialiuosius poreikius ir
informuoja tikslines kompensacijas mokančią instituciją apie asmens pakartotinį specialiųjų
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poreikių vertinimą, pakartotinio vertinimo vietą ir laiką. Jeigu kviečiamas asmuo neatvyksta į
NDNT, sprendimas priimamas jam nedalyvaujant.
37. Tuo atveju, kai asmuo, apskundęs NDNT priimtą sprendimą, su nauju siuntimu kreipiasi į
NDNT dėl pakartotinio specialiųjų poreikio nustatymo, jo skundas nenagrinėjamas. Asmeniui apie
tai pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų Aprašo 8 ir 10 punktuose, NDNT
gavimo.
38. Jeigu asmuo ir (ar) tikslines kompensacijas mokanti institucija nesutinka su NDNT
priimtu sprendimu dėl pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo, šis sprendimas per 30
kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos tikslines kompensacijas mokančios institucijos
informavimo dienos gali būti skundžiamas Ginčų komisijai.

VI SKYRIUS
ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS
39. Asmuo turi teisę:
39.1. kreiptis į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo;
39.2. būti supažindintas su specialiųjų poreikių nustatymo tvarka, kriterijais, Asmens veiklos
ir gebėjimų dalyvauti klausimynu bei priimtu NDNT sprendimu;
39.3. apskųsti NDNT priimtą sprendimą Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka.
40. Asmuo privalo:
40.1. kviečiamas dalyvauti vertinant jo specialiuosius poreikius;
40.2. teikti specialiesiems poreikiams nustatyti reikiamą informaciją.

VII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
41. Už pateikto siuntimo į NDNT ar duomenų, pateiktų ESPB IS, teisingumą atsako asmenį
gydantis gydytojas. Už konkrečios konsultacijos išvados teisingumą atsako konsultaciją suteikęs ir
išvadą parengęs gydytojas specialistas. Apie gautus neteisingus medicinos dokumentus NDNT per 3
darbo dienas nuo dokumentų NDNT gavimo dienos raštu informuoja asmens sveikatos priežiūros
įstaigos, kurioje dirba asmenį gydantis ir (ar) jį konsultavęs gydytojas, vadovą. NDNT, gavusi iš
asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų papildomas išvadas ir NDNT direktoriaus
nustatyta tvarka atlikusi išsamų tyrimą (-us) ir nustačiusi, kad pateikti neteisingi duomenys
(objektyvūs duomenys paneigia asmeniui nustatytą diagnozę ar būklės sunkumą), t. y. padarytas
šiurkštus pažeidimas ir šis pažeidimas neturi veikos, dėl kurios gydytojui gali būti taikoma
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baudžiamoji atsakomybė požymių, taip pat kreipiasi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, pateikdama jai motyvuotą kreipimąsi ir tyrimo
ar kitus dokumentus su išvada ar išvadomis, patvirtinančiomis priežastis, dėl kurių gali būti
sustabdytas licencijos galiojimas.
42. Už sprendimo dėl specialiųjų poreikių nustatymo teisingumą ir pagrįstumą atsako NDNT
skyriaus, kuriame vertinami specialieji poreikiai ir priimamas sprendimas, vadovas.
43. Asmuo atsako už jo paties pateiktos informacijos teisingumą.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
44. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 5 ir 6 straipsnių bei Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

___________________

Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės
priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo
automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo
išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos
aprašo
1 priedas

BAZINIO FUNKCIONAVIMO LYGMENS BALŲ LENTELĖ

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.
5

6.

7.

8.

9.

10.

Bazinio funkcionavimo lygmens kriterijai

Balai

Visiškas bendrų ir specialių psichikos funkcijų sutrikimas: asmenybės
defektas (išeičių stadija), išsivystęs dėl visų formų šizofrenijos (pateikta
gydytojo psichiatro išvada)
Sunkus protinis atsilikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F73), diagnozuotas
klinikinio stebėjimo būdu arba kai WISC*, arba WAIS** tyrimu nustatytas
intelekto koeficientas (IQ) yra mažesnis nei 20 (pateikta gydytojo psichiatro
išvada)
Vaikams iki 5 metų amžiaus nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir
reikalingas bent vienas iš šių slaugos veiksmų: ilgalaikis enterinis
maitinimas per zondą ar gastrostomą, tracheostomos priežiūra, ilgalaikė
kateterizacija
Tetraplegija (sunkus paralyžius), kai valingi judesiai išnykę visose galūnėse,
asmuo nevaikšto, nesėdi
Išplitęs piktybinis navikas, kai nustatytas ligos progresavimas, ypač sunkus
funkcijos sutrikimas, gyvenimo kokybei pagerinti taikoma paliatyvioji
pagalba, asmuo visiškai priklausomas nuo kitų asmenų (pateiktos onkologo
ir (ar) kitų gydytojų specialistų išvados)
Sunkus protinis atsilikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F72), kai klinikinio
stebėjimo būdu ir (ar) WISC* arba WAIS** tyrimu nustatytas intelekto
koeficientas (IQ) yra nuo 20 iki 34(pateikta gydytojo psichiatro išvada)
Demencijos, kai yra sunkus (ryškus) pažinimo sutrikimas, ir protinė būklė
pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) įvertinta nuo 0 iki 10 balų, o
pagal Blessed demencijos skalę – 23–28 balais (patvirtinta 6 mėn. stebėjimo
duomenimis ir tyrimais) (pateikta MMSE lentelių ir Blessed demencijos
skalės dinamika, gydytojo psichiatro / neurologo ir psichologo išvados)
Vaikams iki 8 metų amžiaus nustatytas sunkus neįgalumo lygis, kai pagal
vaiko raidos vertinimo skalės (DISC) metodiką bent trijose raidos srityse
vaiko raidos koeficientas yra ne didesnis kaip 30 % (pateikta gydytojo
specialisto išvada)
Lėtinis, progresuojantis, nepasiduodantis optimaliam gydymui IV funkcinės
klasės širdies nepakankamumas pagal NYHA*** (pateikta gydytojo
kardiologo išvada)
Sunkus, progresuojantis, gydymui atsparus kvėpavimo sistemos funkcijos
sutrikimas, kai FEV1 mažiau nei 40 % normos dydžio ir FEV1/FVC yra
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11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

mažiau nei 70 % arba DLCO mažiau nei 40 % normos dydžio, arba VO2
max ≤ 15 ml/(kg/min), arba arterinio kraujo pO2 ≤ 55 mmHg, arba < 60
mmHg, kai taikoma nuolatinė deguonies terapija (pateikta gydytojo
pulmonologo išvada)
Hemiplegijos ar paraplegijos, kai labai ryškūs judėjimo (motorikos)
funkcijos sutrikimai (pateikta gydytojo neurologo išvada)
Lėtinė inkstų liga (IV–V stadija), gydoma dializėmis (pateikta gydytojo
nefrologo išvada)
Kepenų nepakankamumo terminalinė stadija (pateiktos gastroenterologo ir
kitų gydytojų specialistų išvados)
Išplitęs piktybinis navikas, kai nustatytas ligos progresavimas ir taikomas
tik simptominis gydymas arba paliatyvioji pagalba** (pateiktos onkologo ir
(ar) kitų gydytojų specialistų išvados)
Neprotezuojamos abiejų rankų bigės (pateikta gydytojų specialistų išvada)
Ataksija, hiperkinezė, amiostazinis sindromas, kai asmuo negali vaikščioti,
nuolat reikalingas neįgaliojo vežimėlis ir visapusiška pagalba atliekant visas
veiklas
Sunkus įvairiapusis raidos sutrikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F84), kai
vertinant CARS skale nustatoma 37 ir daugiau balų (pateikta gydytojo
psichiatro išvada)
Didelis bendrų ir specialių psichikos funkcijų sutrikimas: ryškus asmenybės
defektas (F.20.X), išsivystęs dėl visų formų šizofrenijos (pateikta gydytojo
psichiatro išvada)
Vidutinis protinis atsilikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F71, kai
klinikinio stebėjimo būdu ir (ar) WISC* arba WAIS** tyrimu nustatytas
intelekto koeficientas (IQ) yra nuo 35 iki 49 (pateikta gydytojo psichiatro
išvada)
Demencijos, kai yra vidutinis pažinimo sutrikimas, ir protinė būklė pagal
trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) įvertinta nuo 11 iki 20 balų, o pagal
Blessed demencijos skalę – 10–22,5 balo (patvirtinta 6 mėn. stebėjimo
duomenimis ir tyrimais, pateiktos užpildytos MMSE ir Blessed demencijos
skalės dinamikoje ir gydytojo psichiatro / neurologo ir psichologo išvados)
Dažni generalizuoti epilepsijos priepuoliai, pasikartojantys kiekvieną dieną,
su demencija (kodas pagal TLK-10-AM – F02), organiniu amneziniu
sindromu (kodas pagal TLK-10-AM – F04) arba organiniu asmenybės
sutrikimu (kodas pagal TLK-10-AM – F07.0) (pateiktos gydytojo neurologo
ir gydytojo psichiatro išvados)
Totalinė (visiška sensomotorinė) afazija (pateiktos gydytojo neurologo ir
logopedo išvados)
Regėjimo sutrikimas, kai geriau matančios akies regėjimo aštrumas su
korekcija mažesnis nei 0,03 (pateiktos gydytojų specialistų išvados)
Malabsorbcijos sindromas, išsivystęs dėl plonųjų žarnų, kasos, skrandžio
ligų ar operacijų, sukėlęs didelius vidaus organų sistemų veiklos sutrikimus
ir labai ryškų mitybos nepakankamumą (kūno masės indeksas mažesnis nei
16 ir asmuo maitinamas enteriniu ar parenteriniu būdu), kai albuminų
koncentracija kraujyje < 20 g/l (pateikta gydytojo specialisto išvada)
Transplantuoto organo funkcijos nepakankamumas ne mažesnis kaip II° ir
atmetimas
1 metai po širdies ir (ar) plaučių, kepenų, kasos, inkstų transplantacijos
Neprotezuojamos dviejų galūnių (abiejų kojų ar rankos ir kojos) bigės
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28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.

39.

40.

41.

(pateikta gydytojų specialistų išvada)
Ryškios paraparezės, hemiparezės ar tetraparezės, kai asmuo negali
savarankiškai vaikščioti, nuolat reikalingas neįgaliojo vežimėlis ir reikia
didelės pagalbos nuolat naudojant pagalbines priemones
Abiejų rankų keturių pirštų, įskaitant nykščius, trūkumas, kai chirurginė
korekcija negalima (pateikta gydytojų specialistų išvada)
Nugaros smegenų pažeidimas (A, B pagal klasifikaciją ASIA****), kai
judėjimui nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo
vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.
Ataksija, hiperkinezė, amiostazinis sindromas, kai ryškiai sutrikusi
koordinacija ir reikalingos techninės pagalbos priemonės (neįgaliojo
vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.)
Regėjimo sutrikimas, kai geriau matančios akies regėjimo aštrumas su
korekcija yra didesnis nei 0,03 ir mažesnis ar lygus 0,05 arba geriau
matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas yra iki 10 laipsnių nuo
fiksacijos taško (pateiktos gydytojų specialistų išvados)
Sunkus kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimas, kai FEV1 mažiau nei 40
% normos dydžio ir FEV1/FVC yra mažiau nei 70 % arba DLCO mažiau
nei 40 % normos dydžio, arba VO2 max ≤ 15 ml/(kg/min.), arba arterinio
kraujo pO2 ≤ 55 mmHg, arba < 60 mmHg, kai yra šie kvėpavimo sistemos
ligų padariniai: tracheostoma, pleuros fistulė, trachėjos stentas (pateikta
gydytojo pulmonologo išvada)
Sunkios ir komplikuotos eigos odos ligos ir būklės, kai pažeistos odos
paviršius užima > 50 % kūno odos paviršiaus arba pažeistos abi plaštakos
arba abu padai : pūslinė liga (kodas pagal TLK-10-AM – L10), pemfigoidas
(kodas pagal TLK-10-AM – L12), atopinis dermatitas – eritmoderminė
forma vaikams (kodas pagal TLK-10-AM – L20), sunkios psoriazės formos
(kodas pagal TLK-10-AM – L40.1, L40.5, L40.9), įgimta epidermolizė
(kodas pagal TLK-10-AM – Q81), odos T limfoma (kodas pagal TLK-10AM – C84, C85) (pateikta gydytojų specialistų konsiliumo išvada)
III–IV laipsnio stuburo deformacijos, kai stovėjimui ir judėjimui nuolat
reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė,
ramentai ar kt.
Hemiparezė ar paraparezė, kai judėjimui nuolat reikalingos techninės
pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.
Peties ir (ar) alkūnės sąnarių ankilozės, kai pažeisti ne mažiau kaip 3
sąnariai
Klubo sąnario ankilozė arba ryški kontraktūra (sulenkimas 10–300), kai
judėjimui nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo
vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.)
Kelio sąnario ankilozė arba labai ryški kontraktūra (sulenkimas mažiau
1000, ištiesimas ne mažiau 150), kai judėjimui nuolat reikalingos techninės
pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.
Čiurnos sąnario ankilozė funkciškai nepatogioje padėtyje, kai judėjimui
nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis,
vaikštynė, ramentai ar kt. (pateikta gydytojų specialistų išvada)
Abiejų kojų arterijų aterosklerozė (kodai pagal TLK-10-AM – I70, I70.2),
esant ne mažesnės kaip II B stadijos arterinės kraujotakos nepakankamumui
pagal Fonteno klasifikaciją******, judėjimui nuolat reikalingos techninės
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42.

43.

44.
45.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.
(pateikta gydytojų specialistų išvada)
Abiejų kojų lėtinis veninės kraujotakos nepakankamumas (kodai pagal
TLK-10-AM – I80.2, I87.0 abiejų kojų lėtinė venų liga), C5–C6 klasė
pagal klasifikaciją CEAP*****, judėjimui nuolat reikalingos techninės
pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.
(pateikta gydytojų specialistų išvada)
Abiejų kojų limfostazė, III–IV stadija pagal Mikos klasifikaciją (kodas
pagal TLK-10-AM – I89.0), judėjimui nuolat reikalingos techninės
pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.
(pateikta gydytojų specialistų išvada)
Abiejų pėdų bigės
Neprotezuojama šlaunies arba blauzdos bigė (pateikta gydytojų specialistų
išvada)
* WISC-IIILT – Wechslerio intelekto skalė vaikams – trečias leidimas,
individualus klinikinis testas, skirtas išsamiai įvertinti 6–16 metų amžiaus
vaikų intelektiniams gebėjimams
** WAIS-III – Wechslerio suaugusiųjų intelekto skalė – trečias leidimas.
WAIS-III yra individualus klinikinis instrumentas, skirtas išsamiai įvertinti
suaugusiųjų nuo 16 iki 89 metų intelektiniams gebėjimams
*** IV NYHA funkcinės klasės širdies nepakankamumas – asmenys,
turintys ryškius fizinio krūvio apribojimus. Šie ligoniai net ir ramybės
būsenos jaučia diskomfortą. Padidinus fizinį krūvį diskomforto pojūtis
sustiprėja. Objektyviai nustatoma sunki kardiovaskulinė patologija
** Paliatyvioji pagalba – paciento, sergančio nepagydoma progresuojančia
liga, pasiekusia su gyvybe nesuderinamą stadiją, ir jo artimųjų gyvenimo
kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios fizines ir psichologines
kančias, padedančios spręsti kitas psichosocialines ir dvasines problemas.
(vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
sausio 11 d. įsakymu V-14)
**** ASIA – Amerikos nugaros smegenų pažeidimo asociacija.
ASIA A – A kategorijai priskiriama tuomet, kai asmuo, patyręs nugaros
smegenų pažeidimą, nejaučia žemiau pažeidimo lygmens jokių jutimų ir
valingai visiškai nekontroliuoja motorikos žemiau pažeidimo lygmens ir
S4-S5 srityse.
ASIA B – B kategorijai priskiriama, kai registruojami jutimai žemiau
pažeidimo lygmens ir S4–S5 segmentų srityse, tačiau nėra valingų judesių
(motorika neišlikusi)
***** CEAP klasifikacija.
Skiriamos septynios C klasės:
C0S: pacientas jaučia simptomus, bet jie nematomi ir nečiuopiami;
C1: matomas poodžio telangioektazių ar kapiliarų tinklas;
C2: matomos išsiplėtusios ir varikoziškai pakitusios poodinės venos
(nuokapiliarų tinklo C2 atskiriama pagal išsiplėtusių kraujagyslių
skersmenį. Jei jis platesnis kaip 3 mm – tai varikozinė vena);
C3: yra kojos edema;
C4: matomi odos pokyčiai (C4a: odos pigmentacija arba egzema, C4b: odos
lipodermatosklerozė arba baltoji atrofija (atrophie blanche – pranc.);
C5: praeityje yra buvusios, bet šiuo metu sugijusios veninės trofinės opos;
C6: matomos atviros veninės trofinės opos
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******Fonteno klasifikacija.
Išskiriamos šios stadijos:
I.
Besimptomė liga
II.
Protarpinio šlubavimo (klaudikacijos) stadija:
IIa – beskausmis atstumas > 200 m
IIb – beskausmis atstumas < 200 m
III.
Nuolatinio skausmo stadija:
IIIa – kulkšnies sistolinis spaudimas > 50 mm Hg
IIIb – kulkšnies sistolinis spaudimas < 50 mm Hg
IV.
Gangrena ir išopėjimai:
IVa – nekrozė apima tik vieną pirštą
IVb – nekrozė apima kelis pirštus arba visą pėdą

_____________________________

Specialiojo nuolatinės slaugos,
specialiojo nuolatinės priežiūros
(pagalbos), specialiojo lengvojo
automobilio įsigijimo ir jo
techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijos poreikių
nustatymo tvarkos aprašo
2 priedas

(Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimyno forma)
NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINITERIJOS
ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI ĮVERTINIMO KLAUSIMYNAS
________________
(data)
______________________________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė)
______________________________________________________________________________
(asmens (atstovo) tėvų, globėjo (rūpintojo) ar jo įgalioto atstovo vardas ir pavardė)
Su veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo eiga esu supažindintas (-a), Asmens
veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno (toliau – klausimynas) reikšmė, vertinant
specialiuosius nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius, man yra
žinoma.
Asmuo (jo atstovas)
______________
(data)

_______________
(parašas)

____________________________
(vardas ir pavardė)

I DALIS
Pastaba. Pirma klausimyno dalis pildoma remiantis asmens ar jo atstovo pateiktais
dokumentais specialiesiems poreikiams nustatyti ir žodine informacija. Pildant klausimyną, tinkamą
teiginį reikia pažymėti  ar surašyti asmens ar jo atstovo pateiktą žodinę informaciją.
1. Bendroji informacija specialiesiems poreikiams nustatyti:
1.1. Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti vertinimas (pažymėkite ):
1.1.1. Asmens veikla ir gebėjimas dalyvauti vertinamas pirmą kartą
1.1.2. Asmens veikla ir gebėjimas dalyvauti vertinamas pakartotinai
1.2. Asmens dalyvumas (pažymėkite ):
1.2.1. asmuo lanko švietimo įstaigą (mokyklą arba švietimo pagalbos įstaigą)
1.2.2. asmuo dirba arba ieško darbo

2
1.2.3. asmuo nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudamas paslaugas
bendruomenėje gyvena savarankiškai
1.2.4. asmuo laukia eilėje gauti socialines paslaugas
1.2.5. kita (įrašykite)......................................................
1.3. Aplinkos pritaikymas ugdymo įstaigoje ar darbovietėje (jei asmuo nedirba ar
nelanko ugdymo įstaigos, pereikite prie 5 klausimo) (jei asmuo lanko ugdymo įstaigą ar dirba,
trumpai aprašykite, ar aplinka ugdymo įstaigoje ar darbovietėje atitinka specialiuosius asmens
poreikius (ar pritaikyta darbo vieta, suteiktos specialiosios priemonės ir pan.), kokių problemų dėl
aplinkos pritaikymo asmuo patiria darbovietėje ar ugdymo įstaigoje)
1.4. Kaip asmuo nuvyksta iki darbovietės ar ugdymo įstaigos? (Trumpai aprašykite, ar
asmeniui būtinas specialusis transportas, ar asmuo pats vairuoja, ar vyksta viešuoju transportu ir
pan., kokių sunkumų asmuo patiria, jei reikia nuvykti iki ugdymo įstaigos ar darbovietės)
1.5. Asmens gyvenamasis būstas (pažymėkite ):
1.5.1. asmens būstas pritaikytas neįgaliesiems
1.5.2. asmens būstas nepritaikytas neįgaliesiems
1.5.3. kita (įrašykite)......................................................
1.6. Asmens šeima (pažymėkite ):
1.6.1. asmuo gyvena vienas
1.6.2. asmuo gyvena ne vienas (su sutuoktiniu, tėvais (įtėviais), globėjais (rūpintojais),
vaikais (įtėviais) ir pan.)
1.6.3. kita (įrašykite)......................................................
1.7. Asmens santykiai su šeima (jei asmuo gyvena vienas, pereikite prie 8 klausimo)
(trumpai apibūdinkite asmens santykius su šeima, kokią pagalbą suteikia šeima, kokių problemų
kyla gyvenant kartu)
1.8. Ar asmeniui būna krizinių situacijų? Ar jis gauna namuose slaugytojo ar
slaugytojo padėjėjo paslaugas? (trumpai aprašykite pasitaikančias krizines situacijas, gebėjimą
valdyti emocijas (agresiją, euforiją ir kt.), elgesį, alergijas ir pan.)
II DALIS
Pastaba. Antroje klausimyno dalyje pateikiami klausimai, susiję su kasdiene asmens veikla.
Specialieji poreikiai vertinami individualiai 5 veiklose (mobilumas / judėjimas, žinių taikymas,
bendravimas, savarankiškumas, kasdienė veikla).
Pildant klausimyną reikia pažymėti (apibraukti), kokios pagalbos asmeniui reikia.

1. Veikla ir

Vertinimo kriterijai
(balais)

gebėjimas
dalyvauti
0

1

2

3

4

Asmuo
pats
savarankiškai ir saugiai
veiksmų neatlieka (gali
kelti grėsmę sau ir (ar)
aplinkiniams,
tačiau,
naudodamasis
pagalbinėmis priemonėmis
ir
padedamas
kito
asmens, gali atsisėsti,
sėdėti, pakeisti padėtį

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo pats veiksmų
neatlieka

1

Naudodamasis
pagalbinėmis
priemonėmis
(aukštesne
kėde, lazda, ramentais ir
kt.), atsisėda, sėdi,
savarankiškai persėda.
Kartais
reikalinga
minimali
kontaktinė
pagalba
atliekant
veiksmą,
kartais
–
paraginimo ar kito
asmens
priežiūros
sudarant
sąlygas
veiksmui atlikti (pvz.,
pakišti po sėdmenimis
slidžią lentą, pakelti ar
nuleisti kojų atramą)
2

3

4

Atsistoja
ir
stovi
savarankiškai ilgiau nei
30 minučių, kartais
reikia
pagalbinių
priemonių
(lazdos,

Naudodamasis
pagalbinėmis
priemonėmis
(aukštesne
kėde, lazda, ramentais ir
kt.), atsistoja ir stovi

Reikalingos pagalbinės
priemonės
(aukštesnė
kėdė, lazda, ramentai ir
kt.) ir kitų asmenų
pagalba, nes asmuo pats

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo pats veiksmų
neatlieka

2.1. Mobilumas (judėjimas)
2.1.1. Atsisėdimas, Atsisėda,
sėdi, Atsisėda,
persėda
sėdėjimas,
persi- persėda saugiai savarankiškai, kartais
kėlimas į kitą padėtį (nekeldamas
reikia
pagalbinių
grėsmės sau ir priemonių (aukštesnė
(ar)
aplinki- kėdė, lazda, ramentai ir
niams), suvokda- kt.), kartais reikia kito
mas
veiksmų asmens
pagalbos,
prasmę
paraginimo

Atsisėdimo, sėdė0
jimo, persikėlimo į
kitą
padėtį
įvertinimas balais
2.1.2. Atsistojimas ir Atsistoja ir stovi
stovėjimas
ilgiau nei 30
minučių saugiai
(nekeldamas
grėsmės sau ir

4
(ar)
aplinkiniams), suvokdamas veiksmų
prasmę

Atsistojimo
ir
0
stovėjimo
įvertinimas balais
2.1.3. Ėjimas
Visiškai
savarankiškas, eina ne
mažiau kaip 200
metrų be poilsio.
Nesinaudoja
pagalbinėmis
priemonėmis,
vaikšto
saugiai
įveikdamas
įvairius paviršius
Veiksmus atlieka
saugiai
(nekeldamas
grėsmės
sau ir (ar) aplinkiniams),
suvokdamas
veiksmų prasmę
Ėjimo įvertinimas
0

ramentų ir kt.), kartais
reikia kito asmens
pagalbos, paraginimo ar
priežiūros

1

savarankiškai iki 30 savarankiškai ir saugiai
minučių.
Kartais veiksmų neatlieka
reikalinga
minimali
kontaktinė
pagalba
atliekant veiksmą (kaip
atrama),
kartais
–
paraginimo ar kito
žmogaus
priežiūros
sudarant
sąlygas
veiksmui atlikti (pvz.,
pakišti po sėdmenimis
slidžią lentą, pakelti ar
nuleisti kojų atramą)
2
3

4

Asmuo savarankiškas –
eina ne mažiau kaip 200
metrų
be
poilsio,
prireikus
gali
pasinaudoti
pagalbinėmis priemonėmis
(lazda,
ramentais,
vaikštyne
ir
kt.).
Veiksmas trunka ilgiau
arba eisena nėra saugi,
kartais reikalinga kito
žmogaus
priežiūra,
žodinė korekcija, kliūtis
įveikia saugiai

Negali nueiti daugiau
kaip 200 metrų be
poilsio,
naudojasi
pagalbinėmis
priemonėmis
(lazda,
ramentais, vaikštyne ir
kt.). Minimali kontaktinė pagalba (prilaikymas
praradus
pusiausvyrą ar pagalba
sukantis ir keičiant
judėjimo
kryptį
ar
įveikiant slenkstį)

Negali nueiti daugiau
kaip 200 metrų be
poilsio.
Visada
reikalingos
pagalbinės
priemonės
(lazda,
ramentai, vaikštynė ir
kt.) ir kito asmens
pagalba
(prilaikymas
praradus pusiausvyrą ar
pagalba
sukantis
ir
keičiant judėjimo kryptį
ar įveikiant slenkstį).
Užtenka vieno žmogaus
pagalbos

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo pats veiksmų
neatlieka

1

2

3

4

5
balais
2.1.4. Naudojimasis Naudojasi
vie- Naudojasi viešuoju ir
viešuoju ir privačiu šuoju ir privačiu privačiu
transportu
transportu
transportu sava- savarankiškai ir saugiai,
rankiškai
ir kartais
reikalingos
saugiai
(nekel- pagalbinės priemonės
damas
grėsmės (turėklai,
ramentai,
sau
ir
(ar) lazdos ir kt.), kartais
aplinkiniams), su- reikia kito asmens
vokdamas veiks- pagalbos
(suteikti
mų prasmę
informaciją, paraginti ir
kt.)

Naudojimosi vie0
šuoju ir privačiu
transportu įvertinimas balais
2.1.5.
Daiktų Daiktus,
lengpaėmimas ir per- vesnius nei 3
kėlimas
kilogramai,
paima, pakelia ir
perkelia
savarankiškai
ir
saugiai
(nekeldamas
grėsmės
sau
ir
(ar)
aplinkiniams), suvokdamas veiksmų prasmę

1

Daiktus,
lengvesnius
nei
3
kilogramai,
paima,
pakelia
ir
perkelia savarankiškai,
kartais
reikalingos
pagalbinės priemonės
(lazda, ramentai ir kt.)
ar kito asmens pagalba,
veiksmas
atliekamas
lėčiau, svorį paskirstant
abiems rankoms

Viešuoju ir privačiu
transportu gali naudotis
tik padedamas kito
asmens,
visada
reikalingos pagalbinės
priemonės
(turėklai,
ramentai, lazdos ir kt.).
Pagalbinės priemonės
suteikia
galimybę
naudotis neįgaliesiems
pritaikytu viešuoju ir
privačiu
transportu,
esant
pritaikytai
susisiekimo infrastruktūrai
2

Gali
naudotis
tik
neįgaliųjų
poreikiams
pritaikytu viešuoju ir
privačiu transportu, esant
pritaikytai susisiekimo
infrastruktūrai. Visada
naudojasi pagalbinėmis
priemonėmis (turėklais,
ramentais, lazdomis ir
kt.)

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba.
Gali
naudotis
tik
specialiuoju transportu
(greitosios pagalbos, ar
kitu specialiai neįgaliesiems vežti pritaikytu
transportu)

3

4

Daiktams,
lengvesniems
nei
3
kilogramai,
paimti,
pakelti ir perkelti nuolat
naudoja
pagalbines
priemones
(lazdą,
ramentus ir kt.), galimas
vienos rankos ribotumas,
pusiausvyros
sutrikimas,
kartais
reikalinga kito asmens
pagalba
(paduodant,
prilaikant, paraginant ir
kt.)

Negali paimti, pakelti ir
perkelti 3 kilogramų
svorių. Veiksmui atlikti
visada
reikalingos
pagalbinės
priemonės
(lazda, ramentai ir kt.) ir
kito asmens pagalba
(paduodant,
palaikant,
paraginant ir kt.)

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes
asmuo
savarankiškai
veiksmų
neatlieka

6
Daiktų paėmimo ir
0
1
2
3
perkėlimo įvertinimas balais
2.1.6.
Lipimas Visiškai
sa- Beveik savarankiškas – Negali be poilsio užlipti Negali užlipti į antrą
laiptais
varankiškas – lipa lipa laiptais aukštyn ir į
antrą
aukštą, aukštą,
visada
laiptais aukštyn ir žemyn į antrą aukštą, reikalingos pagalbinės reikalingos pagalbinės
žemyn į antrą tačiau
reikalingas priemonės
(atrama, priemonės,
užtenka
aukštą be jokių turėklas,
lazda
ar turėklas, lazda ir kt.). vieno žmogaus kontakpapildomų prie- kitokia
atramos Reikalinga
minimali tinės pagalbos
monių,
nesi- priemonė
kontaktinė
pagalba
laikydamas.
prilaikant, stabilizuojant
Veiksmus atlieka
pusiausvyrą
saugiai
(nekeldamas
grėsmės
sau
ir
(ar)
aplinkiniams),
suvokdamas
veiksmų prasmę
Lipimo
laiptais
0
1
2
3
įvertinimas balais
Ar techninės pagalbos priemonės padidintų mobilumo galimybes? (pažymėkite ): TAIP
Pagalbos
mobilumui didinti Ar kito asmens pagalba padidintų mobilumo galimybes? TAIP NE
poreikio
įver- Ar gyvenamosios aplinkos pritaikymas padidintų mobilumo galimybes? TAIP NE
Ar socialinės reabilitacijos paslaugos padidintų mobilumo galimybes? TAIP NE
tinimas
2.2. Žinių taikymas
2.2.1. Susikaupimas

Nesunku
susikaupti veiklai
(ne
trumpesnei
nei 10 minučių)

Asmuo
susikaupia
veiklai,
koncentruoja
dėmesį, bet ne ilgiau
nei 10 minučių, kartais
reikalingos pagalbinės
priemonės
(užrašai,
elektroniniai
priminimai), kito asmens

Asmuo
susikaupia
veiklai tik po priminimo
ir (ar) kito asmens
žodinio paraginimo

Net ir trumpalaikiam
susikaupimui (iki 10
minučių)
reikalinga
nuolatinė
išorinė
motyvacija,
lengvai
atitraukiamas
nuo
užduoties.
Reikalingi
nuolatiniai priminimai,

4
Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba ir
pagalbinės priemonės,
nes asmuo pats veiksmų
neatlieka

4
NE

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes nesusikaupia net ir
trumpalaikei užduočiai

7

Susikaupimo
įvertinimas balais
2.2.2. Atmintis

0
Geba
įsiminti
informaciją
iš
įvairių sričių, gali
ją susieti su kita

Atminties
0
įvertinimas balais
2.2.3.
Orientacija Orientuojasi laike
aplinkoje ir laike
ir aplinkoje savarankiškai. Veiksmus atlieka saugiai (nekeldamas
grėsmės sau ir
(ar)
aplinkiniams),
suvokdamas veiksmų
prasmę

Orientacijos
aplinkoje ir laike
įvertinimas balais

0

paraginimas,
priminimas
1

ar

paraginimai ir kt.
2

3

4

Geba įsiminti informaciją iš įvairių sričių,
kartais reikia pagalbinių
priemonių
(užrašų,
priminimų), gali pamiršti
informacijos,
kurios ilgai nenaudojo,
detales

Prisimena, kas yra
svarbu jam, ar jo šeimos
nariams
tik
naudodamasis
pagalbinėmis
priemonėmis
(užrašais, priminimais)
ar su kito asmens
pagalba
(priminimu,
paraginimu)

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo visiškai
praradęs
atminties
funkcijas

1

2

Pats neprisimena, kas yra
svarbu jam ar jo šeimos
nariams
būtiniausioje
kasdienėje
veikloje.
Pagalbines
priemones
naudoja nuolat, reikalingas kito asmens
nuolatinis
žodinis
priminimas (raginimas
pradėti, tęsti ir užbaigti
veiklą), būtina veiksmų
eigos kontrolė
3

Orientuojasi aplinkoje
savarankiškai, kartais
gali būti reikalinga kito
asmens pagalba (paaiškinimas, nurodymas,
priminimas)

Be pagalbinių priemonių (aklųjų lazdelė,
komunikacijos
priemonės,
kalbantys
laikrodžiai, skambučiai
ir kt.) aplinkoje ir laike
orientuojasi
sunkiai,
kartais reikalinga ir kito
asmens pagalba (gestų
kalbos vertėjas, vedlys
ir kt.)

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo visiškai
nesupranta supančios
aplinkos, nesiorientuoja
laike

1

2

Nesiorientuoja aplinkoje
ir laike, nekontroliuoja
savo emocijų ir elgesio
(nuo
agresijos
iki
visiškos apatijos), neįvertina savo galimybių,
visada reikalingos pagalbinės
priemonės
(aklųjų lazdelė, komunikacijos priemonės,
kalbantys
laikrodžiai,
skambučiai ir kt.) ir kito
asmens pagalba
3

4

4
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2.2.4. Regimosios Supranta regimąją
informacijos
su- informaciją, geba
pratimas
skaityti rašytinį
tekstą

Regimosios infor0
macijos supratimo
įvertinimas balais
2.2.5. Girdimosios Supranta
girdiinformacijos
su- mąją informaciją,
pratimas
geba suprantamai
kalbėti
sudėtingais sakiniais

Supranta regimąją informaciją, geba skaityti
rašytinį tekstą, kartais
reikalingos pagalbinės
priemonės (didinamieji
stiklai,
kontaktiniai
lęšiai ir kt.) ar kito asmens pagalba (paaiškinti informaciją)
1

Supranta regimąją informaciją, geba skaityti
rašytinį tekstą tik naudodamasis pagalbinėmis
priemonėmis (didinamaisiais stiklais ir kt.),
kartais reikalinga kito
asmens pagalba

Supranta
girdimąją
informaciją,
geba
suprantamai
kalbėti,
kartais
reikalingos
pagalbinės priemonės ar
kito asmens pagalba
(paaiškinti informaciją)

Supranta tik paprastai
išreikštą sakytinę kalbą,
reaguoja lėčiau. Visada
reikalingos pagalbinės
priemonės
(klausos
aparatai ir kt.), kuriomis
naudodamasis
geba
girdėti
ir
kalbėti
trumpais
sakiniais,
kartais reikalinga kito
asmens pagalba (gestų
kalbos vertėjas)

2

Iš
dalies
supranta
regimąją
informaciją,
rašytinio teksto neskaito.
Visada naudojasi pagalbinėmis priemonėmis
(didinamaisiais stiklais,
kontaktiniais lęšiais ir
kt.) ir kito asmens
pagalba
3

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo įprastinės
regimosios informacijos
visiškai nesupranta arba
jos visiškai nemato

Girdimosios
informacijos nesupranta (nors
ją girdi). Supranta iš lūpų
tik atskirus žodžius,
garsus, taria atskirus
žodžius taip, kad juos
sunku
suprasti,
komunikuoja gestų kalba.
Visada naudojasi pagalbinėmis priemonėmis,
reikalinga kito asmens
pagalba (versti iš ir į
gestų kalbą, kontaktinė
pagalba,
paprastai
išreikšta sakytinė kalba,
mimika)
3

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba ir
pagalbinės priemonės,
nes asmuo įprastinės
girdimosios
informacijos visiškai nesupranta arba jos visiškai
negirdi

4

Girdimosios infor0
1
2
4
macijos supratimo
įvertinimas balais
2.2.6. Rašymas ir Geba informaciją Geba
savarankiškai Geba rašyti tik labai Asmuo negali sava- Reikalinga
nuolatinė
skaičiavimas
savarankiškai
rašyti tekstą, skaičiuoti, trumpą bei paprastą rankiškai
rašyti
ir kitų asmenų pagalba,
perteikti raštu
tačiau tai trunka ilgiau tekstą ir skaičiuoti. skaičiuoti. Visada rei- nes asmuo negeba nei
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nei įprastai. Kartais Reikalingos pagalbinės kalingos pagalbinės prie- rašyti, nei skaičiuoti
reikalingos pagalbinės priemonės ir kartais kito monės ir kito asmens
priemonės (pritaikyta asmens pagalba
pagalba
rašymo
priemonė,
informacinės
technologijos ir kt.)
1
2
3
4

Rašymo ir skai0
čiavimo
įvertinimas balais
Pagalbos
taikant Ar techninės pagalbos priemonės padidintų žinių taikymo galimybes? (pažymėkite ):
žinias
poreikio Ar kito asmens pagalba padidintų žinių taikymo galimybes? TAIP NE
įvertinimas
2.3. Bendravimas
2.3.1. Bendravimas Neturi sunkumų
su
nepažįstamais bendraudamas su
asmenimis
nepažįstamais
asmenimis

Bendrauja su nepažįstamais
asmenimis
nenoriai, gali turėti
nežymių kalbos ir (ar)
suvokimo
sutrikimų.
Kartais reikalinga kito
asmens
pagalba
(paskatinimas,
motyvavimas ir kt.)

Bendravimo
su
0
nepažįstamais asmenimis
įvertinimas balais
2.3.2. Bendravimas Neturi sunkumų
su artimais asmeni- bendraudamas su
mis
artimais
asmenimis

1

Bendrauja su artimais
asmenimis
nenoriai,
gali turėti nežymių
kalbos ir (ar) suvokimo
sutrikimų.
Kartais

Bendrauja su nepažįstamais asmenimis ribotai, vengia ar negali
palaikyti
socialinių
kontaktų. Visada reikalingos
pagalbinės
priemonės
(informacinės technologijos,
užrašai, komunikavimo
ir kt.), kartais reikalinga
kito asmens pagalba
2

TAIP

NE

Bendrauti nesugeba (dėl
fizinės,
protinės
ar
psichinės būklės), be
didelės kitų pagalbos jam
gresia socialinė atskirtis.
Visada reikalingos pagalbinės
priemonės
(informacinės
technologijos, užrašai, komunikavimo ir kt.) ir kito
asmens pagalba
3

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo visiškai
nebendrauja. Bendravimas neįmanomas net ir
padedant
kitiems
asmenims

Bendrauja su artimais Bendraujant reikalingos
asmenimis
ribotai, pagalbinės
priemonės
vengia
ar
negali (informacinės
technopalaikyti
socialinių logijos, užrašai, komukontaktų,
reikalingos nikavimo priemonės ir

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo visiškai
nebendrauja. Bendravimas neįmanomas net

4
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Bendravimo
su
artimais asmenimis
įvertinimas balais
2.3.3.
Kalbėjimas
(pranešimų kūrimas
bendraujant) ir (ar)
kalbos
suvokimas
(pranešimų priėmimas bendraujant)

Kalbėjimo ir (ar)
kalbos
suvokimo
įvertinimas balais
Pagalbos poreikio,
didinančio bendravimo
galimybes,
įvertinimas

reikalinga kito asmens pagalbinės priemonės
pagalba (paskatinimas, (informacinės technomotyvavimas ir kt.)
logijos,
užrašai,
komunikavimo
priemonės ir kt.), kartais
reikalinga kito asmens
pagalba
(iniciatyva,
paraginimas,
motyvavimas, paskatinimas
ir kt.)
1
2

kt.) ir kito asmens ir padedant
pagalba, nes asmuo asmenims
nesugeba bendrauti (dėl
fizinės,
protinės
ar
psichinės būklės), be
didelės kitų asmenų
pagalbos jam gresia
socialinė atskirtis

3

4

Mintis
reiškia
sklandžiai,
suvokia
situaciją,
geba išreikšti savo poreikius ir
(ar) supranta sakytinę kalbą ir
atitinkamai reaguoja į pasakytą
pranešimą

Kalba
nesklandžiai,
atskirais
žodžiais,
pasitelkdamas
gestus
bei mimiką, arba raštu
sugeba išreikšti savo
poreikius
ir
(ar)
supranta sakytinę kalbą

Nekalba, tačiau gestais
bei kitais ženklais arba
raštu sugeba išreikšti
savo poreikius ir (ar)
supranta
paprastai
išreikštą sakytinę kalbą,
bet reaguoja tik tam
tikra
mimika
arba
sunkiai
suprantamais
gestais

Nekalba ir tik tam
tikrais,
ne
visiems
suprantamais
ženklais
sugeba išreikšti elementariausius,
būtiniausius poreikius ir (ar)
supranta tik paprasčiausius nurodymus ar
klausimus, bet į juos
nereaguoja

0

1

2

3

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba ir
pagalbinės priemonės,
nes asmuo nekalba ir
gestais
bei
kitais
ženklais
nesugeba
išreikšti savo poreikių ir
(ar) visiškai nesupranta
net paprasčiausių nurodymų ar klausimų,
gestų, mimikos pranešimų ir nereaguoja į
juos
4

0

Ar techninės pagalbos priemonės padidintų bendravimo galimybes? (pažymėkite ): TAIP
Ar kito asmens pagalba padidintų bendravimo galimybes? TAIP NE
Ar pagalba priimant sprendimus padidintų bendravimo galimybes? TAIP NE
Ar socialinės reabilitacijos paslaugos padidintų bendravimo galimybes? TAIP NE

NE

kitiems
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2.4. Savarankiškumas
2.4.1. Prausimasis ir Gali pats savamaudymasis
rankiškai
ir
saugiai pasirūpinti
asmenine higiena
(nusiprausti, išsimaudyti,
prižiūrėti
atskiras
kūno dalis

Prausimosi
ir
0
maudymosi įvertinimas balais
2.4.2. Rengimasis
Asmuo
savarankiškai
apsirengia,
nusirengia, apsiauna ir
nusiauna,
pasirenka
tinkamą
aprangą ir atlieka
tai saugiai (nekeldamas
grėsmės
sau
ir
(ar)
aplinkiniams), suvokdamas veiksmų prasmę

Rengimosi

įverti-

0

Asmuo savarankiškai
prausiasi,
maudosi,
nusišluosto, reikalinga
pritaikyta aplinka ir (ar)
protezai / ortezai, gali
prireikti žodinės pagalbos (paraginti, nusakyti
veiksmus) ir (ar) paruošti
vonią
bei
prausimosi reikmenis
(išvalyti, prileisti vonią
vandens)
1

Reikalinga
minimali
kontaktinė
pagalba
(pvz., nutrinti plaušine
kūno dalis ir paduoti
priemones (gali prireikti
pagalbos nusišluostant
nugarą, kojas, pažeistą
kūno dalį)

Asmeniui
prausiantis, Reikalinga
nuolatinė
maudantis, nusišluostant kitų asmenų pagalba ir
reikalinga didesnė nei pagalbinės priemonės,
vidutinė
kontaktinė nes
asmuo
savapagalba
rankiškai nesiprausia ir
nesimaudo

2

3

4

Asmuo savarankiškai
apsirengia, nusirengia,
apsiauna ir nusiauna,
pasirenka
tinkamą
aprangą, tik užtrunka
ilgiau negu sveikas,
asmuo nėra pakankamai
saugus arba naudojasi
protezais / ortezais, gali
būti reikalinga žodinė
pagalba
(raginimas,
patarimai)
ir
(ar)
paruošimas
(uždėti
protezus, įtvarus ar
apsirengti,
nusirengti
drabužius
1

Reikalinga
minimali
kontaktinė
pagalba
(pvz.:
pradedant
apsirengti ar susitvarkyti
su
smulkiais
aprangos
elementais
(sagomis,
segtukais,
sagtimis, raišteliais) ar
kartais
patarti
dėl
tinkamos
aprangos,
nusakyti
rengimosi
veiksmus ir (ar) raginti
rengtis. Visada reikalingos pagalbinės priemonės (ortezai, protezai ir
kt.)
2

Asmeniui
reikalinga
didesnė nei vidutinė
kontaktinė
pagalba
apsirengiant,
nusirengiant,
apsiaunant,
nusiaunant, tinkamos aprangos pats nepasirenka.
Visada
reikalingos
pagalbinės
priemonės
(ortezai, protezai ir kt.) ir
kito asmens pagalba

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes
asmuo
savarankiškai
veiksmo
neatlieka

3

4
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nimas balais
2.4.3. Valgymas

Asmuo maitinasi
savarankiškai,
veiksmus atlieka
saugiai
(nekeldamas
grėsmės
sau
ir
(ar)
aplinkiniams), suvokdamas veiksmų prasmę

Valgymo
įverti0
nimas balais
2.4.4. Naudojimasis Asmuo savarantualetu
kiškai naudojasi
tualetu ir atlieka
tai saugiai (nekeldamas
grėsmės
sau ir (ar) aplinkiniams), suvokdamas veiksmų
prasmę

Asmuo maitinasi savarankiškai,
veiksmus
atlieka saugiai (nekeldamas grėsmės sau ir
(ar)
aplinkiniams),
suvokdamas veiksmų
prasmę. Visus veiksmus
atlieka
lėčiau
nei
įprastai

1
Asmuo savarankiškai
naudojasi tualetu ir
atlieka
tai
saugiai
(nekeldamas grėsmės
sau ir (ar) aplinkiniams),
suvokdamas
veiksmų
prasmę.
Kartais
reikalingos
pagalbinės priemonės
(lazda,
ramentai,
vaikštynė ir kt.) ir kito
asmens pagalba

Asmuo
maitinasi
savarankiškai, gali būti
reikalinga minimali ar
vidutinė kito asmens
žodinė pagalba (raginimas, patarimai) ir (ar)
paruošimas (pvz.: įdėti
maisto, užtepti ant
duonos sviesto, įpilti
gėrimo) ir (ar) minimali
kontaktinė
pagalba
(pvz.: paduoti įrankį,
įsidėti maisto gabaliuką
į šaukštą ar užsmeigti
ant šakutės ir pan.)
2

Asmeniui
maitinantis
reikalinga didesnė nei
vidutinė kito asmens
žodinė ir kontaktinė
pagalba
atliekant
veiksmą ir (ar) nuolatinė
veiksmų priežiūra, kai
asmuo
savarankiškai
atlieka veiksmą, tačiau
nesupranta jo esmės
(pvz., gali pradėti valgyti
ne maisto produktus, taip
sukeldamas pavojų savo
sveikatai)

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes
asmuo
savarankiškai
veiksmo
neatlieka

3

4

Asmuo
savarankiškai
geba
pasinaudoti
tualetu,
reikalingos
pagalbinės priemonės
(lazda,
ramentai,
vaikštynė,
klozeto
paaukštinimas, speciali
kėdė ir kt.), gali būti
reikalinga
žodinė
pagalba
(raginimas,
veiksmų nusakymas) ir
(ar)
minimali
ar
vidutinė kito asmens
kontaktinė
pagalba
(pvz.: prilaikyti, padėti
apsirengti ar nusirengti)

Asmeniui
naudojantis
tualetu
reikalinga
didesnė nei vidutinė kito
asmens
kontaktinė
pagalba,
kai asmuo
savarankiškai nesuvokia
(nevaldo) proceso, tačiau
gali pasirūpinti tualeto
reikalais, kitam asmeniui
kontroliuojant procesą.
Visada
reikalingos
pagalbinės
priemonės
(lazda, ramentai, vaikštynė, klozeto paaukštinimas, speciali kėdė ir
kt.)

Asmeniui
būtina
nuolatinė kito asmens
kontaktinė
pagalba
atliekant veiksmą, nes
pats
nesuvokia
ar
nevaldo šlapinimosi ir
(ar)
tuštinimosi
veiksmų
ir
yra
priklausomas nuo kito
asmens pagalbos
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Naudojimosi tuale0
tu įvertinimas balais
2.4.5. Rūpinimasis Asmuo veiklas,
savo sveikata
susijusias
su
sveikatos
priežiūra (lankymasis
pas
gydytojus,
gydytojų
nurodymų vykdymas,
vaistų vartojimas
ir kt.), atlieka
savarankiškai ir
prasmingai

Rūpinimosi
savo
sveikata
įvertinimas balais
Pagalbos poreikio
didinančio asmens
savarankiškumą
įvertinimas

0

1

2

3

4

Asmuo veiklas, susijusias su sveikatos
priežiūra (lankymasis
pas gydytojus, gydytojų
nurodymų vykdymas,
vaistų vartojimas ir kt.),
atlieka savarankiškai ir
prasmingai. Supranta,
kad reikia gerti vaistus,
ir juos geria. Sugeba
atsirinkti
būtinus
vaistus, žino, kada,
kokius
vaistus
ir
kokiomis
dozėmis
vartoti, ir nepamiršta jų
išgerti. Kartais reikalinga kito asmens
pagalba (priminimas,
paraginimas). Veiksmus
atlieka saugiai (nekeldamas grėsmės sau ir
(ar)
aplinkiniams),
suvokdamas veiksmų
prasmę
1

Kitam asmeniui priminus, asmuo be kito ar
su
minimalia
kito
asmens pagalba sugeba
atsirinkti vaistus, jų
kiekį, kuriuos reikia
išgerti, ir išgeria pats,
lankosi pas gydytojus,
vykdo
gydytojų
nurodymus

Reikalinga kito asmens
pagalba, nes asmuo
nesuvokia, kad reikia
gerti vaistus (gali tam
priešintis),
ir
(ar)
nesugeba
atsirinkti
vaistų,
nesupranta,
kokiomis dozėmis gerti
ir kada. Nesupranta, kada
reikia
lankytis
pas
gydytojus ar vykdyti
gydytojų nurodymus

Asmeniui
reikalinga
nuolatinė kito asmens
pagalba,
nes
pats
nesuvokia, kad reikia
gerti vaistus, ir (ar) to
nesugeba. Nesupranta,
kad reikia lankytis pas
gydytojus ir vykdyti
gydytojų nurodymus.
Asmuo
priklausomas
nuo kito asmens veiksmų. Vaistai leidžiami ir
(ar) paduodami per
zondą ir (ar) turi būti
sugirdyti

2

3

4

Ar techninės pagalbos priemonės padidintų savarankiškumo galimybes? (pažymėkite ): TAIP
Ar kito asmens pagalba padidintų savarankiškumo galimybes? TAIP NE
Ar gyvenamosios aplinkos pritaikymas padidintų savarankiškumo galimybes? TAIP NE
Ar socialinės reabilitacijos paslaugos padidintų savarankiškumo galimybes?
TAIP NE

NE
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Ar pagalba priimant sprendimus padidintų asmens savarankiškumo galimybes? TAIP
Ar socialinės reabilitacijos paslaugos padidintų asmens savarankiškumą? TAIP NE

NE

2.5. Kasdienė veikla
2.5.1.
ruošimas

Maisto Maistą pasiruošti
gali savarankiškai
ir saugiai (nekeldamas
grėsmės
sau
ir
(ar)
aplinkiniams)

Maisto
ruošimo
0
įvertinimas balais
2.5.2. Namų ruošos Namų
ruošos
darbai
darbus
atlieka
savarankiškai ir
saugiai, nekeldamas grėsmės sau
ir (ar) aplinkiniams), suvokdamas
veiksmų
prasmę

Maistą pasiruošti gali
savarankiškai ir saugiai
(nekeldamas grėsmės
sau ir (ar) aplinkiniams), tačiau kartais
reikalingos pagalbinės
priemonės ir (ar) kito
asmens
pagalba.
Užtrunka ilgiau nei
įprastai

1
Namų ruošos darbus
atlieka savarankiškai ir
saugiai,
nekeldamas
grėsmės sau ir (ar)
aplinkiniams), suvokdamas veiksmų prasmę.
Kartais
reikalingos
pagalbinės priemonės ar
kito asmens pagalba

Maistą pasiruošti gali
savarankiškai, jeigu yra
pritaikyta gyvenamoji
aplinka, visada naudoja
pagalbines priemones,
kartais reikalinga kito
asmens pagalba (paraginti, paduoti, atnešti,
supjaustyti,
nusakyti
veiksmų seką ir kt.).
Maisto
ruošimas
užtrunka ilgiau nei
įprastai
2

Maisto
savarankiškai
pasiruošti negali, visada
reikalingos pagalbinės
priemonės,
pritaikyta
gyvenamoji aplinka ir
kito asmens pagalba
(paraginti,
paduoti,
atnešti, supjaustyti, įpilti,
nusakyti veiksmų seką ir
kt.)

Maisto
pasiruošti
negali,
visiškai
priklausomas nuo kito
asmens
priežiūros
(pagalbos)

3

4

Namų ruošos darbus
gali atlikti tik su
pagalbinėmis
priemonėmis
(protezais,
vaikštynėmis, vežimėliu
ir kt.), kartais reikalinga
kito asmens pagalba
(paraginimas,
motyvavimas, veiksmų sekos
nusakymas
ir
kt.)
Nesuplanuoja
namų
apyvokos
veiksmų,
atlikdamas
veiklas
užtrunka ilgiau negu
sveikas
asmuo

Namų ruošos darbų
savarankiškai
atlikti
negali. Reikalinga kito
asmens pagalba atliekant
namų ruošos darbus,
visada
reikalingos
pagalbinės
priemonės,
pritaikyta
gyvenamoji
aplinka

Negali atlikti namų
ruošos darbų. Reikalinga visiška kito
asmens
priežiūra
(pagalba)
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(reikalinga
žodinė
pagalba – patarimai,
rekomendacijos)
2

Atliktų
namų
0
1
3
ruošos
darbų
įvertinimas balais
Pagalbos poreikio Ar techninės pagalbos priemonės palengvintų kasdienę veiklą? (pažymėkite ): TAIP
kasdienėje veikloje Ar kito asmens pagalba palengvintų kasdienę veiklą? TAIP NE
Ar gyvenamosios aplinkos pritaikymas palengvintų kasdienę veiklą?
TAIP NE
įvertinimas
Ar socialinės reabilitacijos paslaugos palengvintų kasdienę veiklą? TAIP NE
Bendra balų suma:
2. Veikla ir

4

NE

Vertinimo kriterijai
(balais)

gebėjimas
dalyvauti
0

1

2

3

4

Naudodamasis
pagalbinėmis
priemonėmis
(aukštesne
kėde, lazda, ramentais ir
kt.), atsisėda, sėdi,
savarankiškai persėda.
Kartais
reikalinga
minimali
kontaktinė
pagalba
atliekant
veiksmą,
kartais
–
paraginimo ar kito
asmens
priežiūros
sudarant
sąlygas
veiksmui atlikti (pvz.,
pakišti po sėdmenimis

Asmuo
pats
savarankiškai ir saugiai
veiksmų neatlieka (gali
kelti grėsmę sau ir (ar)
aplinkiniams,
tačiau,
naudodamasis
pagalbinėmis priemonėmis
ir
padedamas
kito
asmens, gali atsisėsti,
sėdėti, pakeisti padėtį

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo pats veiksmų
neatlieka

2.1. Mobilumas (judėjimas)
2.1.1. Atsisėdimas, Atsisėda,
sėdi, Atsisėda,
persėda
sėdėjimas,
persi- persėda saugiai savarankiškai, kartais
kėlimas į kitą padėtį (nekeldamas
reikia
pagalbinių
grėsmės sau ir priemonių (aukštesnė
(ar)
aplinki- kėdė, lazda, ramentai ir
niams), suvokda- kt.), kartais reikia kito
mas
veiksmų asmens
pagalbos,
prasmę
paraginimo
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Atsisėdimo, sėdė0
jimo, persikėlimo į
kitą
padėtį
įvertinimas balais
2.1.2. Atsistojimas ir Atsistoja ir stovi
stovėjimas
ilgiau nei 30
minučių saugiai
(nekeldamas
grėsmės sau ir
(ar)
aplinkiniams), suvokdamas veiksmų
prasmę

Atsistojimo
ir
0
stovėjimo
įvertinimas balais
2.1.3. Ėjimas
Visiškai
savarankiškas, eina ne
mažiau kaip 200
metrų be poilsio.
Nesinaudoja
pagalbinėmis
priemonėmis,

1

slidžią lentą, pakelti ar
nuleisti kojų atramą)
2

3

4

Reikalingos pagalbinės
priemonės
(aukštesnė
kėdė, lazda, ramentai ir
kt.) ir kitų asmenų
pagalba, nes asmuo pats
savarankiškai ir saugiai
veiksmų neatlieka

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo pats veiksmų
neatlieka

1

Naudodamasis
pagalbinėmis
priemonėmis
(aukštesne
kėde, lazda, ramentais ir
kt.), atsistoja ir stovi
savarankiškai iki 30
minučių.
Kartais
reikalinga
minimali
kontaktinė
pagalba
atliekant veiksmą (kaip
atrama),
kartais
–
paraginimo ar kito
žmogaus
priežiūros
sudarant
sąlygas
veiksmui atlikti (pvz.,
pakišti po sėdmenimis
slidžią lentą, pakelti ar
nuleisti kojų atramą)
2

3

4

Asmuo savarankiškas –
eina ne mažiau kaip 200
metrų
be
poilsio,
prireikus
gali
pasinaudoti
pagalbinėmis priemonėmis
(lazda,
ramentais,

Negali nueiti daugiau
kaip 200 metrų be
poilsio,
naudojasi
pagalbinėmis
priemonėmis
(lazda,
ramentais, vaikštyne ir
kt.). Minimali kon-

Negali nueiti daugiau
kaip 200 metrų be
poilsio.
Visada
reikalingos
pagalbinės
priemonės
(lazda,
ramentai, vaikštynė ir
kt.) ir kito asmens

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo pats veiksmų
neatlieka

Atsistoja
ir
stovi
savarankiškai ilgiau nei
30 minučių, kartais
reikia
pagalbinių
priemonių
(lazdos,
ramentų ir kt.), kartais
reikia kito asmens
pagalbos, paraginimo ar
priežiūros
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vaikšto
saugiai
įveikdamas
įvairius paviršius
Veiksmus atlieka
saugiai
(nekeldamas
grėsmės
sau ir (ar) aplinkiniams),
suvokdamas
veiksmų prasmę
Ėjimo įvertinimas
0
balais
2.1.4. Naudojimasis Naudojasi
vieviešuoju ir privačiu šuoju ir privačiu
transportu
transportu savarankiškai
ir
saugiai
(nekeldamas
grėsmės
sau
ir
(ar)
aplinkiniams), suvokdamas veiksmų prasmę

vaikštyne
ir
kt.).
Veiksmas trunka ilgiau
arba eisena nėra saugi,
kartais reikalinga kito
žmogaus
priežiūra,
žodinė korekcija, kliūtis
įveikia saugiai

taktinė pagalba (prilaikymas
praradus
pusiausvyrą ar pagalba
sukantis ir keičiant
judėjimo
kryptį
ar
įveikiant slenkstį)

pagalba
(prilaikymas
praradus pusiausvyrą ar
pagalba
sukantis
ir
keičiant judėjimo kryptį
ar įveikiant slenkstį).
Užtenka vieno žmogaus
pagalbos

1

2

3

4

Naudojasi viešuoju ir
privačiu
transportu
savarankiškai ir saugiai,
kartais
reikalingos
pagalbinės priemonės
(turėklai,
ramentai,
lazdos ir kt.), kartais
reikia kito asmens
pagalbos
(suteikti
informaciją, paraginti ir
kt.)

Viešuoju ir privačiu
transportu gali naudotis
tik padedamas kito
asmens,
visada
reikalingos pagalbinės
priemonės
(turėklai,
ramentai, lazdos ir kt.).
Pagalbinės priemonės
suteikia
galimybę
naudotis neįgaliesiems
pritaikytu viešuoju ir
privačiu
transportu,
esant
pritaikytai
susisiekimo infrastruktūrai
2

Gali
naudotis
tik
neįgaliųjų
poreikiams
pritaikytu viešuoju ir
privačiu transportu, esant
pritaikytai susisiekimo
infrastruktūrai. Visada
naudojasi pagalbinėmis
priemonėmis (turėklais,
ramentais, lazdomis ir
kt.)

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba.
Gali
naudotis
tik
specialiuoju transportu
(greitosios pagalbos, ar
kitu specialiai neįgaliesiems vežti pritaikytu
transportu)

3

4

Naudojimosi vie0
šuoju ir privačiu
transportu įvertinimas balais
2.1.5.
Daiktų Daiktus,
leng- Daiktus,
paėmimas ir per- vesnius nei 3 nei
3
kėlimas
kilogramai,
paima,

1

lengvesnius Daiktams,
kilogramai, vesniems
pakelia
ir kilogramai,

leng- Negali paimti, pakelti ir Reikalinga
nuolatinė
nei
3 perkelti 3 kilogramų kitų asmenų pagalba,
paimti, svorių. Veiksmui atlikti nes
asmuo
sava-
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paima, pakelia ir
perkelia
savarankiškai
ir
saugiai
(nekeldamas
grėsmės
sau
ir
(ar)
aplinkiniams), suvokdamas veiksmų prasmę

perkelia savarankiškai,
kartais
reikalingos
pagalbinės priemonės
(lazda, ramentai ir kt.)
ar kito asmens pagalba,
veiksmas
atliekamas
lėčiau, svorį paskirstant
abiems rankoms

pakelti ir perkelti nuolat
naudoja
pagalbines
priemones
(lazdą,
ramentus ir kt.), galimas
vienos rankos ribotumas,
pusiausvyros
sutrikimas,
kartais
reikalinga kito asmens
pagalba
(paduodant,
prilaikant, paraginant ir
kt.)
2

visada
reikalingos rankiškai
pagalbinės
priemonės neatlieka
(lazda, ramentai ir kt.) ir
kito asmens pagalba
(paduodant,
palaikant,
paraginant ir kt.)

Daiktų paėmimo ir
0
1
3
perkėlimo įvertinimas balais
2.1.6.
Lipimas Visiškai
sa- Beveik savarankiškas – Negali be poilsio užlipti Negali užlipti į antrą
laiptais
varankiškas – lipa lipa laiptais aukštyn ir į
antrą
aukštą, aukštą,
visada
laiptais aukštyn ir žemyn į antrą aukštą, reikalingos pagalbinės reikalingos pagalbinės
žemyn į antrą tačiau
reikalingas priemonės
(atrama, priemonės,
užtenka
aukštą be jokių turėklas,
lazda
ar turėklas, lazda ir kt.). vieno žmogaus kontakpapildomų prie- kitokia
atramos Reikalinga
minimali tinės pagalbos
monių,
nesi- priemonė
kontaktinė
pagalba
laikydamas.
prilaikant, stabilizuojant
Veiksmus atlieka
pusiausvyrą
saugiai
(nekeldamas
grėsmės
sau
ir
(ar)
aplinkiniams),
suvokdamas
veiksmų prasmę
Lipimo
laiptais
0
1
2
3
įvertinimas balais
Ar techninės pagalbos priemonės padidintų mobilumo galimybes? (pažymėkite ): TAIP
Pagalbos
mobilumui didinti Ar kito asmens pagalba padidintų mobilumo galimybes? TAIP NE
poreikio
įver- Ar gyvenamosios aplinkos pritaikymas padidintų mobilumo galimybes? TAIP NE

veiksmų

4
Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba ir
pagalbinės priemonės,
nes asmuo pats veiksmų
neatlieka

4
NE
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tinimas
2.2. Žinių taikymas

Ar socialinės reabilitacijos paslaugos padidintų mobilumo galimybes?

2.2.1. Susikaupimas

Nesunku
susikaupti veiklai
(ne
trumpesnei
nei 10 minučių)

Susikaupimo
įvertinimas balais
2.2.2. Atmintis

0
Geba
įsiminti
informaciją
iš
įvairių sričių, gali
ją susieti su kita

Atminties
0
įvertinimas balais
2.2.3.
Orientacija Orientuojasi laike
aplinkoje ir laike
ir aplinkoje savarankiškai. Veiksmus atlieka saugiai (nekeldamas

TAIP

NE

Asmuo
susikaupia
veiklai,
koncentruoja
dėmesį, bet ne ilgiau
nei 10 minučių, kartais
reikalingos pagalbinės
priemonės
(užrašai,
elektroniniai
priminimai), kito asmens
paraginimas,
ar
priminimas
1

Asmuo
susikaupia
veiklai tik po priminimo
ir (ar) kito asmens
žodinio paraginimo

Net ir trumpalaikiam
susikaupimui (iki 10
minučių)
reikalinga
nuolatinė
išorinė
motyvacija,
lengvai
atitraukiamas
nuo
užduoties.
Reikalingi
nuolatiniai priminimai,
paraginimai ir kt.

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes nesusikaupia net ir
trumpalaikei užduočiai

2

3

4

Geba įsiminti informaciją iš įvairių sričių,
kartais reikia pagalbinių
priemonių
(užrašų,
priminimų), gali pamiršti
informacijos,
kurios ilgai nenaudojo,
detales

Prisimena, kas yra
svarbu jam, ar jo šeimos
nariams
tik
naudodamasis
pagalbinėmis
priemonėmis
(užrašais, priminimais)
ar su kito asmens
pagalba
(priminimu,
paraginimu)

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo visiškai
praradęs
atminties
funkcijas

1

2

Pats neprisimena, kas yra
svarbu jam ar jo šeimos
nariams
būtiniausioje
kasdienėje
veikloje.
Pagalbines
priemones
naudoja nuolat, reikalingas kito asmens
nuolatinis
žodinis
priminimas (raginimas
pradėti, tęsti ir užbaigti
veiklą), būtina veiksmų
eigos kontrolė
3

Orientuojasi aplinkoje
savarankiškai, kartais
gali būti reikalinga kito
asmens pagalba (paaiškinimas, nurodymas,

Be pagalbinių priemonių (aklųjų lazdelė,
komunikacijos
priemonės,
kalbantys
laikrodžiai, skambučiai

Nesiorientuoja aplinkoje
ir laike, nekontroliuoja
savo emocijų ir elgesio
(nuo
agresijos
iki
visiškos apatijos), ne-

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo visiškai
nesupranta supančios
aplinkos, nesiorientuoja

4
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grėsmės sau ir priminimas)
(ar)
aplinkiniams),
suvokdamas veiksmų
prasmę

Orientacijos
ap0
linkoje ir laike
įvertinimas balais
2.2.4. Regimosios Supranta regimąją
informacijos
su- informaciją, geba
pratimas
skaityti rašytinį
tekstą

Regimosios infor0
macijos supratimo
įvertinimas balais
2.2.5. Girdimosios Supranta
girdiinformacijos
su- mąją informaciją,
pratimas
geba suprantamai
kalbėti
sudėtingais sakiniais

ir kt.) aplinkoje ir laike
orientuojasi
sunkiai,
kartais reikalinga ir kito
asmens pagalba (gestų
kalbos vertėjas, vedlys
ir kt.)

įvertina savo galimybių, laike
visada reikalingos pagalbinės
priemonės
(aklųjų lazdelė, komunikacijos priemonės,
kalbantys
laikrodžiai,
skambučiai ir kt.) ir kito
asmens pagalba
3

4

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo įprastinės
regimosios informacijos
visiškai nesupranta arba
jos visiškai nemato

4
Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba ir
pagalbinės priemonės,
nes asmuo įprastinės
girdimosios
informacijos visiškai nesupranta arba jos visiškai
negirdi

1

2

Supranta regimąją informaciją, geba skaityti
rašytinį tekstą, kartais
reikalingos pagalbinės
priemonės (didinamieji
stiklai,
kontaktiniai
lęšiai ir kt.) ar kito asmens pagalba (paaiškinti informaciją)
1

Supranta regimąją informaciją, geba skaityti
rašytinį tekstą tik naudodamasis pagalbinėmis
priemonėmis (didinamaisiais stiklais ir kt.),
kartais reikalinga kito
asmens pagalba
2

Iš
dalies
supranta
regimąją
informaciją,
rašytinio teksto neskaito.
Visada naudojasi pagalbinėmis priemonėmis
(didinamaisiais stiklais,
kontaktiniais lęšiais ir
kt.) ir kito asmens
pagalba
3

Supranta
girdimąją
informaciją,
geba
suprantamai
kalbėti,
kartais
reikalingos
pagalbinės priemonės ar
kito asmens pagalba
(paaiškinti informaciją)

Supranta tik paprastai
išreikštą sakytinę kalbą,
reaguoja lėčiau. Visada
reikalingos pagalbinės
priemonės
(klausos
aparatai ir kt.), kuriomis
naudodamasis
geba
girdėti
ir
kalbėti
trumpais
sakiniais,
kartais reikalinga kito
asmens pagalba (gestų

Girdimosios
informacijos nesupranta (nors
ją girdi). Supranta iš lūpų
tik atskirus žodžius,
garsus, taria atskirus
žodžius taip, kad juos
sunku
suprasti,
komunikuoja gestų kalba.
Visada naudojasi pagalbinėmis priemonėmis,
reikalinga kito asmens
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kalbos vertėjas)

pagalba (versti iš ir į
gestų kalbą, kontaktinė
pagalba,
paprastai
išreikšta sakytinė kalba,
mimika)
3

Girdimosios infor0
1
2
4
macijos supratimo
įvertinimas balais
2.2.6. Rašymas ir Geba informaciją Geba
savarankiškai Geba rašyti tik labai Asmuo negali sava- Reikalinga
nuolatinė
skaičiavimas
savarankiškai
rašyti tekstą, skaičiuoti, trumpą bei paprastą rankiškai
rašyti
ir kitų asmenų pagalba,
perteikti raštu
tačiau tai trunka ilgiau tekstą ir skaičiuoti. skaičiuoti. Visada rei- nes asmuo negeba nei
nei įprastai. Kartais Reikalingos pagalbinės kalingos pagalbinės prie- rašyti, nei skaičiuoti
reikalingos pagalbinės priemonės ir kartais kito monės ir kito asmens
priemonės (pritaikyta asmens pagalba
pagalba
rašymo
priemonė,
informacinės
technologijos ir kt.)
Rašymo ir skai0
1
2
3
4
čiavimo
įvertinimas balais
Pagalbos
taikant Ar techninės pagalbos priemonės padidintų žinių taikymo galimybes? (pažymėkite ): TAIP NE
žinias
poreikio Ar kito asmens pagalba padidintų žinių taikymo galimybes? TAIP NE
įvertinimas
2.3. Bendravimas
2.3.1. Bendravimas Neturi sunkumų
su
nepažįstamais bendraudamas su
asmenimis
nepažįstamais
asmenimis

Bendrauja su nepažįstamais
asmenimis
nenoriai, gali turėti
nežymių kalbos ir (ar)
suvokimo
sutrikimų.
Kartais reikalinga kito
asmens
pagalba
(paskatinimas,
motyvavimas ir kt.)

Bendrauja su nepažįstamais asmenimis ribotai, vengia ar negali
palaikyti
socialinių
kontaktų. Visada reikalingos
pagalbinės
priemonės
(informacinės technologijos,
užrašai, komunikavimo

Bendrauti nesugeba (dėl
fizinės,
protinės
ar
psichinės būklės), be
didelės kitų pagalbos jam
gresia socialinė atskirtis.
Visada reikalingos pagalbinės
priemonės
(informacinės
technologijos, užrašai, komuni-

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo visiškai
nebendrauja. Bendravimas neįmanomas net ir
padedant
kitiems
asmenims
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Bendravimo
su
0
nepažįstamais asmenimis
įvertinimas balais
2.3.2. Bendravimas Neturi sunkumų
su artimais asmeni- bendraudamas su
mis
artimais
asmenimis

Bendravimo
su
artimais asmenimis
įvertinimas balais
2.3.3.
Kalbėjimas
(pranešimų kūrimas
bendraujant) ir (ar)
kalbos
suvokimas
(pranešimų priėmimas bendraujant)

1

Bendrauja su artimais
asmenimis
nenoriai,
gali turėti nežymių
kalbos ir (ar) suvokimo
sutrikimų.
Kartais
reikalinga kito asmens
pagalba (paskatinimas,
motyvavimas ir kt.)

0

1

Mintis
reiškia
sklandžiai,
suvokia
situaciją,
geba išreikšti savo poreikius ir
(ar) supranta sakytinę kalbą ir
atitinkamai reaguoja į pasakytą
pranešimą

Kalba
nesklandžiai,
atskirais
žodžiais,
pasitelkdamas
gestus
bei mimiką, arba raštu
sugeba išreikšti savo
poreikius
ir
(ar)
supranta sakytinę kalbą

ir kt.), kartais reikalinga kavimo ir kt.) ir kito
kito asmens pagalba
asmens pagalba
2
3

4

Bendrauja su artimais
asmenimis
ribotai,
vengia
ar
negali
palaikyti
socialinių
kontaktų,
reikalingos
pagalbinės priemonės
(informacinės technologijos,
užrašai,
komunikavimo
priemonės ir kt.), kartais
reikalinga kito asmens
pagalba
(iniciatyva,
paraginimas,
motyvavimas, paskatinimas
ir kt.)
2

Bendraujant reikalingos
pagalbinės
priemonės
(informacinės
technologijos, užrašai, komunikavimo priemonės ir
kt.) ir kito asmens
pagalba, nes asmuo
nesugeba bendrauti (dėl
fizinės,
protinės
ar
psichinės būklės), be
didelės kitų asmenų
pagalbos jam gresia
socialinė atskirtis

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes asmuo visiškai
nebendrauja. Bendravimas neįmanomas net
ir padedant kitiems
asmenims

3

4

Nekalba, tačiau gestais
bei kitais ženklais arba
raštu sugeba išreikšti
savo poreikius ir (ar)
supranta
paprastai
išreikštą sakytinę kalbą,
bet reaguoja tik tam
tikra
mimika
arba
sunkiai
suprantamais
gestais

Nekalba ir tik tam
tikrais,
ne
visiems
suprantamais
ženklais
sugeba išreikšti elementariausius,
būtiniausius poreikius ir (ar)
supranta tik paprasčiausius nurodymus ar
klausimus, bet į juos
nereaguoja

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba ir
pagalbinės priemonės,
nes asmuo nekalba ir
gestais
bei
kitais
ženklais
nesugeba
išreikšti savo poreikių ir
(ar) visiškai nesupranta
net paprasčiausių nurodymų ar klausimų,
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Kalbėjimo ir (ar)
kalbos
suvokimo
įvertinimas balais
Pagalbos poreikio,
didinančio bendravimo
galimybes,
įvertinimas

0

1

2

3

Ar techninės pagalbos priemonės padidintų bendravimo galimybes? (pažymėkite ): TAIP
Ar kito asmens pagalba padidintų bendravimo galimybes? TAIP NE
Ar pagalba priimant sprendimus padidintų bendravimo galimybes? TAIP NE
Ar socialinės reabilitacijos paslaugos padidintų bendravimo galimybes? TAIP NE

gestų, mimikos pranešimų ir nereaguoja į
juos
4

NE

2.4. Savarankiškumas
2.4.1. Prausimasis ir Gali pats savamaudymasis
rankiškai
ir
saugiai pasirūpinti
asmenine higiena
(nusiprausti, išsimaudyti,
prižiūrėti
atskiras
kūno dalis

Prausimosi
ir
0
maudymosi įvertinimas balais
2.4.2. Rengimasis
Asmuo
savarankiškai
apsirengia,
nusirengia, apsiauna ir
nusiauna,
pasirenka
tinkamą

Asmuo savarankiškai
prausiasi,
maudosi,
nusišluosto, reikalinga
pritaikyta aplinka ir (ar)
protezai / ortezai, gali
prireikti žodinės pagalbos (paraginti, nusakyti
veiksmus) ir (ar) paruošti
vonią
bei
prausimosi reikmenis
(išvalyti, prileisti vonią
vandens)
1

Reikalinga
minimali
kontaktinė
pagalba
(pvz., nutrinti plaušine
kūno dalis ir paduoti
priemones (gali prireikti
pagalbos nusišluostant
nugarą, kojas, pažeistą
kūno dalį)

Asmuo savarankiškai
apsirengia, nusirengia,
apsiauna ir nusiauna,
pasirenka
tinkamą
aprangą, tik užtrunka
ilgiau negu sveikas,

Reikalinga
minimali Asmeniui
reikalinga
kontaktinė
pagalba didesnė nei vidutinė
(pvz.:
pradedant kontaktinė
pagalba
apsirengti ar susitvar- apsirengiant,
nusikyti
su
smulkiais rengiant,
apsiaunant,
aprangos
elementais nusiaunant, tinkamos ap-

2

Asmeniui
prausiantis, Reikalinga
nuolatinė
maudantis, nusišluostant kitų asmenų pagalba ir
reikalinga didesnė nei pagalbinės priemonės,
vidutinė
kontaktinė nes
asmuo
savapagalba
rankiškai nesiprausia ir
nesimaudo

3

4
Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes
asmuo
savarankiškai
veiksmo
neatlieka
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aprangą ir atlieka
tai saugiai (nekeldamas
grėsmės
sau
ir
(ar)
aplinkiniams), suvokdamas veiksmų prasmę

Rengimosi įverti0
nimas balais
2.4.3. Valgymas
Asmuo maitinasi
savarankiškai,
veiksmus atlieka
saugiai
(nekeldamas
grėsmės
sau
ir
(ar)
aplinkiniams), suvokdamas veiksmų prasmę

Valgymo
įverti0
nimas balais
2.4.4. Naudojimasis Asmuo savarantualetu
kiškai naudojasi
tualetu ir atlieka
tai saugiai (nekeldamas
grėsmės

asmuo nėra pakankamai
saugus arba naudojasi
protezais / ortezais, gali
būti reikalinga žodinė
pagalba
(raginimas,
patarimai)
ir
(ar)
paruošimas
(uždėti
protezus, įtvarus ar
apsirengti,
nusirengti
drabužius
1

(sagomis,
segtukais,
sagtimis, raišteliais) ar
kartais
patarti
dėl
tinkamos
aprangos,
nusakyti
rengimosi
veiksmus ir (ar) raginti
rengtis. Visada reikalingos pagalbinės priemonės (ortezai, protezai ir
kt.)
2

rangos pats nepasirenka.
Visada
reikalingos
pagalbinės
priemonės
(ortezai, protezai ir kt.) ir
kito asmens pagalba

3

4

Asmuo maitinasi savarankiškai,
veiksmus
atlieka saugiai (nekeldamas grėsmės sau ir
(ar)
aplinkiniams),
suvokdamas veiksmų
prasmę. Visus veiksmus
atlieka
lėčiau
nei
įprastai

Asmeniui
maitinantis
reikalinga didesnė nei
vidutinė kito asmens
žodinė ir kontaktinė
pagalba
atliekant
veiksmą ir (ar) nuolatinė
veiksmų priežiūra, kai
asmuo
savarankiškai
atlieka veiksmą, tačiau
nesupranta jo esmės
(pvz., gali pradėti valgyti
ne maisto produktus, taip
sukeldamas pavojų savo
sveikatai)

Reikalinga
nuolatinė
kitų asmenų pagalba,
nes
asmuo
savarankiškai
veiksmo
neatlieka

1

Asmuo
maitinasi
savarankiškai, gali būti
reikalinga minimali ar
vidutinė kito asmens
žodinė pagalba (raginimas, patarimai) ir (ar)
paruošimas (pvz.: įdėti
maisto, užtepti ant
duonos sviesto, įpilti
gėrimo) ir (ar) minimali
kontaktinė
pagalba
(pvz.: paduoti įrankį,
įsidėti maisto gabaliuką
į šaukštą ar užsmeigti
ant šakutės ir pan.)
2

3

4

Asmuo savarankiškai
naudojasi tualetu ir
atlieka
tai
saugiai
(nekeldamas grėsmės
sau ir (ar) aplinki-

Asmuo
savarankiškai
geba
pasinaudoti
tualetu,
reikalingos
pagalbinės priemonės
(lazda,
ramentai,

Asmeniui
naudojantis
tualetu
reikalinga
didesnė nei vidutinė kito
asmens
kontaktinė
pagalba,
kai asmuo

Asmeniui
būtina
nuolatinė kito asmens
kontaktinė
pagalba
atliekant veiksmą, nes
pats
nesuvokia
ar

25
sau ir (ar) aplinkiniams), suvokdamas veiksmų
prasmę

Naudojimosi tuale0
tu įvertinimas balais
2.4.5. Rūpinimasis Asmuo veiklas,
savo sveikata
susijusias
su
sveikatos
priežiūra (lankymasis
pas
gydytojus,
gydytojų
nurodymų vykdymas,
vaistų vartojimas
ir kt.), atlieka
savarankiškai ir
prasmingai

niams),
suvokdamas
veiksmų
prasmę.
Kartais
reikalingos
pagalbinės priemonės
(lazda,
ramentai,
vaikštynė ir kt.) ir kito
asmens pagalba

1

Asmuo veiklas, susijusias su sveikatos
priežiūra (lankymasis
pas gydytojus, gydytojų
nurodymų vykdymas,
vaistų vartojimas ir kt.),
atlieka savarankiškai ir
prasmingai. Supranta,
kad reikia gerti vaistus,
ir juos geria. Sugeba
atsirinkti
būtinus
vaistus, žino, kada,
kokius
vaistus
ir
kokiomis
dozėmis
vartoti, ir nepamiršta jų
išgerti. Kartais reikalinga kito asmens
pagalba (priminimas,
paraginimas). Veiksmus
atlieka saugiai (nekel-

vaikštynė,
klozeto
paaukštinimas, speciali
kėdė ir kt.), gali būti
reikalinga
žodinė
pagalba
(raginimas,
veiksmų nusakymas) ir
(ar)
minimali
ar
vidutinė kito asmens
kontaktinė
pagalba
(pvz.: prilaikyti, padėti
apsirengti ar nusirengti)
2

savarankiškai nesuvokia
(nevaldo) proceso, tačiau
gali pasirūpinti tualeto
reikalais, kitam asmeniui
kontroliuojant procesą.
Visada
reikalingos
pagalbinės
priemonės
(lazda, ramentai, vaikštynė, klozeto paaukštinimas, speciali kėdė ir
kt.)
3

nevaldo šlapinimosi ir
(ar)
tuštinimosi
veiksmų
ir
yra
priklausomas nuo kito
asmens pagalbos

Kitam asmeniui priminus, asmuo be kito ar
su
minimalia
kito
asmens pagalba sugeba
atsirinkti vaistus, jų
kiekį, kuriuos reikia
išgerti, ir išgeria pats,
lankosi pas gydytojus,
vykdo
gydytojų
nurodymus

Reikalinga kito asmens
pagalba, nes asmuo
nesuvokia, kad reikia
gerti vaistus (gali tam
priešintis),
ir
(ar)
nesugeba
atsirinkti
vaistų,
nesupranta,
kokiomis dozėmis gerti
ir kada. Nesupranta, kada
reikia
lankytis
pas
gydytojus ar vykdyti
gydytojų nurodymus

Asmeniui
reikalinga
nuolatinė kito asmens
pagalba,
nes
pats
nesuvokia, kad reikia
gerti vaistus, ir (ar) to
nesugeba. Nesupranta,
kad reikia lankytis pas
gydytojus ir vykdyti
gydytojų nurodymus.
Asmuo
priklausomas
nuo kito asmens veiksmų. Vaistai leidžiami ir
(ar) paduodami per
zondą ir (ar) turi būti
sugirdyti

4

26

Rūpinimosi
savo
sveikata
įvertinimas balais
Pagalbos poreikio
didinančio asmens
savarankiškumą
įvertinimas

0

damas grėsmės sau ir
(ar)
aplinkiniams),
suvokdamas veiksmų
prasmę
1

2

3

4

Ar techninės pagalbos priemonės padidintų savarankiškumo galimybes? (pažymėkite ): TAIP
Ar kito asmens pagalba padidintų savarankiškumo galimybes? TAIP NE
Ar gyvenamosios aplinkos pritaikymas padidintų savarankiškumo galimybes? TAIP NE
Ar socialinės reabilitacijos paslaugos padidintų savarankiškumo galimybes?
TAIP NE
Ar pagalba priimant sprendimus padidintų asmens savarankiškumo galimybes? TAIP NE
Ar socialinės reabilitacijos paslaugos padidintų asmens savarankiškumą? TAIP NE

NE

2.5. Kasdienė veikla
2.5.1.
ruošimas

Maisto Maistą pasiruošti
gali savarankiškai
ir saugiai (nekeldamas
grėsmės
sau
ir
(ar)
aplinkiniams)

Maisto
ruošimo
0
įvertinimas balais
2.5.2. Namų ruošos Namų
ruošos
darbai
darbus
atlieka
savarankiškai ir
saugiai, nekelda-

Maistą pasiruošti gali
savarankiškai ir saugiai
(nekeldamas grėsmės
sau ir (ar) aplinkiniams), tačiau kartais
reikalingos pagalbinės
priemonės ir (ar) kito
asmens
pagalba.
Užtrunka ilgiau nei
įprastai

Maisto
savarankiškai
pasiruošti negali, visada
reikalingos pagalbinės
priemonės,
pritaikyta
gyvenamoji aplinka ir
kito asmens pagalba
(paraginti,
paduoti,
atnešti, supjaustyti, įpilti,
nusakyti veiksmų seką ir
kt.)

Maisto
pasiruošti
negali,
visiškai
priklausomas nuo kito
asmens
priežiūros
(pagalbos)

1

Maistą pasiruošti gali
savarankiškai, jeigu yra
pritaikyta gyvenamoji
aplinka, visada naudoja
pagalbines priemones,
kartais reikalinga kito
asmens pagalba (paraginti, paduoti, atnešti,
supjaustyti,
nusakyti
veiksmų seką ir kt.).
Maisto
ruošimas
užtrunka ilgiau nei
įprastai
2

3

4

Namų ruošos darbus
atlieka savarankiškai ir
saugiai,
nekeldamas
grėsmės sau ir (ar)

Namų ruošos darbus
gali atlikti tik su
pagalbinėmis
priemonėmis
(protezais,

Namų ruošos darbų
savarankiškai
atlikti
negali. Reikalinga kito
asmens pagalba atliekant

Negali atlikti namų
ruošos darbų. Reikalinga visiška kito
asmens
priežiūra
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mas grėsmės sau
ir (ar) aplinkiniams), suvokdamas
veiksmų
prasmę

aplinkiniams), suvokdamas veiksmų prasmę.
Kartais
reikalingos
pagalbinės priemonės ar
kito asmens pagalba

vaikštynėmis, vežimėliu
ir kt.), kartais reikalinga
kito asmens pagalba
(paraginimas,
motyvavimas, veiksmų sekos
nusakymas
ir
kt.)
Nesuplanuoja
namų
apyvokos
veiksmų,
atlikdamas
veiklas
užtrunka ilgiau negu
sveikas
asmuo
(reikalinga
žodinė
pagalba – patarimai,
rekomendacijos)
2

namų ruošos darbus, (pagalba)
visada
reikalingos
pagalbinės
priemonės,
pritaikyta
gyvenamoji
aplinka

Atliktų
namų
0
1
3
ruošos
darbų
įvertinimas balais
Pagalbos poreikio Ar techninės pagalbos priemonės palengvintų kasdienę veiklą? (pažymėkite ): TAIP
kasdienėje veikloje Ar kito asmens pagalba palengvintų kasdienę veiklą? TAIP NE
Ar gyvenamosios aplinkos pritaikymas palengvintų kasdienę veiklą?
TAIP NE
įvertinimas
Ar socialinės reabilitacijos paslaugos palengvintų kasdienę veiklą? TAIP NE
Bendra balų suma:
Vertinimą atliko ir klausimyną užpildė
____________________________
(pareigų pavadinimas)

_____________________
(parašas)

4

NE

________________________
(vardas ir pavardė)

Susipažinau
Asmuo (jo atstovas)
(parašas)

______________________
(vardas ir pavardė)

_______________________

Pastabos _______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Specialiojo nuolatinės slaugos,
specialiojo nuolatinės priežiūros
(pagalbos), specialiojo lengvojo
automobilio įsigijimo ir jo
techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijos poreikių
nustatymo tvarkos aprašo
3 priedas
SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO
PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ
SĄRAŠAS
1. 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 šiuos pagrindinius kriterijus:
1.1. labai sutrikusios galūnių funkcijos sergant nervų sistemos, atramos ir judėjimo aparato
ligomis, kai bent vienos kojos jėga yra 0–2 balai (reikalingos techninės pagalbos priemonės:
neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);
1.2. labai sutrikusios galūnių funkcijos, kai yra nugaros smegenų pažeidimas pagal
klasifikaciją ASIA A, B (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė,
ramentai ar kt.);
1.3. abiejų kojų arterijų aterosklerozė, kai kraujotakos nepakankamumas yra ne žemesnės nei
II B stadijos pagal Fonteno klasifikaciją (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės:
neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
1.4. abiejų kojų lėtinis veninės kraujotakos nepakankamumas (abiejų kojų lėtinė venų liga),
C5–C6 klasės klasifikacija pagal CEAP klasifikaciją (judėjimui reikalingos techninės pagalbos
priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
1.5. abiejų kojų limfostazė, III–IV stadija pagal Mikos klasifikaciją (judėjimui reikalingos
techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų
specialistų išvada);
1.6. lėtinė inkstų liga, IV–V stadija, kai atliekamos dializės (pateikta gydytojo nefrologo
išvada);
1.7. III–IV laipsnio stuburo deformacijos, kai asmeniui stovėti ir judėti reikalingos techninės
pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt. (pateikta gydytojų specialistų
išvada);

2

1.8. būklė po hemipelvektomijos (vienos dubens pusės pašalinimo operacijos) (reikalingos
techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų
specialistų išvada);
1.9. klubo sąnario ankilozė (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo
vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
1.10. kelio sąnario ankilozė (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo
vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
1.11. šlaunies arba blauzdos bigė;
1.12. abiejų pėdų bigės Šoparo sąnaryje.
_____________________________
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