
2004-03-26 Nuo balandžio 1 dienos - nauja invalidumo vaikams nustatymo tvarka 

   

Sveikatos apsaugos ministras J.Olekas bei socialin÷s apsaugos ir darbo ministr÷ 
V.Blinkevičiūt÷ bendru įsakymu reglamentavo invalidumo lygio vaikams nustatymą. Nuo 
balandžio 1 d. įsigalioja Ligų ir būklių, d÷l kurių vaikams invalidams nustatomas 
invalidumo lygis (sunki, vidutin÷ ir lengva negalia), sąrašas ir Invalidumo lygio (sunki, 
vidutin÷ ir lengva negalia) vaikams invalidams nustatymo tvarka.  

Invalidumo lygį asmenims iki 18 metų (išskyrus draudžiamus valstybiniu 
socialiniu draudimu) nustato Lietuvos nacionalin÷s sveikatos sistemos ambulatorinių ar 
stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių antrinio ir/ar tretinio lygio 
sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, gydytojų konsultacin÷s komisijos (GKK). 
Vadovaujantis patvirtinta tvarka, vaikams invalidams nustatomas invalidumo lygis: 
sunki, vidutin÷ ar lengva negalia. Visiška negalia vaikui invalidui nustatoma 
vadovaujantis kitais teis÷s aktais. Iki šiol GKK nustatydavo invalidumą vaikams iki 16 
metų ir jis nebuvo diferencijuojamas.  

Sunki negalia - vaiko būkl÷, kai d÷l ligos, traumos, susižalojimo, įgimtų arba 
ankstyvoje vaikyst÷je įgytų sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio žymiai 
sumaž÷jusios galimyb÷s ugdytis, dalyvauti, veikti ir jam būtina nuolatin÷ kitų žmonių 
slauga, priežiūra, pagalba.  

Vidutin÷ negalia - kai vaikui reikia nenuolatin÷s kitų žmonių slaugos, priežiūros, 
pagalbos.  

Lengva negalia - kai galimyb÷s ugdytis, dalyvauti, veikti sumaž÷jusios nežymiai.  

Invalidumo lygis nustatomas, kai nustačius tikslią diagnozę ir taikant gydymą 
ir/ar reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų ir liga ar būkl÷ 
atitinka nurodytą sąrašą. Invalidumo lygio nustatymo pradžia laikoma medicinos 
dokumentų GKK gavimo diena.  

Jei vaikas invalidu buvo pripažintas iki 2004 m. balandžio 1 d., nustačius jam 
invalidumo lygį, nuo 2004 m. balandžio 1 d. jis laikomas vaiku invalidu, turinčiu sunkią, 
vidutinę ar lengvą negalią. Invalidumo terminas baigiasi nurodyto m÷nesio paskutinę 
dieną. Invalidumo lygio terminas gali būti pus÷ metų, vieneri, dveji metai ar iki vaikui 
sukaks 18 metų.  

Už vaiko invalidumo lygio nustatymą atsako asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
GKK. Už teisingą sprendimo pri÷mimą atsako GKK pirmininkas. Jei vaiko t÷vai ar jo 
atstovai pagal įstatymą nesutinka su GKK išvada, per 60 dienų nuo GKK išvados gavimo 
dienos jie gali kreiptis į Vilniaus universiteto vaikų ligonin÷s Vaikų konsultacin÷s 
poliklinikos (Alytaus, Panev÷žio, Utenos, Vilniaus apskričių) ar Kauno universiteto 
klinikų Konsultacin÷s poliklinikos (Kauno, Klaip÷dos, Marijampol÷s, Šiaulių, Taurag÷s,  



 Telšių apskričių gyventojai) GKK. Šios komisijos per 30 dienų turi pateikti 
galutinę išvadą.  

Jei vaiko t÷vai ar jo atstovai pagal įstatymą nesutinka su universiteto ligoninių 
konsultacinių poliklinikų GKK išvada, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka.  

Patvirtinta nauja vaiko invalidumo pažyma. Siekiant užtikrinti ryšį su pirmine 
sveikatos priežiūros įstaiga (šeimos gydytoju ar vaikų ligų gydytoju), nupl÷šiamoji 
pažymos dalis bus išsiunčiama šiai įstaigai.  

Įsigaliojus šiam įsakymui, netenka galios LR Sveikatos apsaugos ministerijos 
1992 m. sausio 6 d. įsakymas Nr.5 ,,D÷l medicinin÷s išvados vaikui invalidui nuo 
vaikyst÷s iki 16 metų išdavimo tvarkos".  

 


