
 

 

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBA 
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

 

VIZITUI Į TARNYBĄ  
REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO INTERNETU  
 

 

 

www.ndnt.lt (Elektroninės paslaugos/Išankstinė registracija) 

arba per E. valdžios vartus 

Registracijos patvirtinimas su nurodytu atvykimo laiku Jums bus išsiųstas SMS 

žinute. 

NAUDA: 

• Pasirinksite Jums patogų apsilankymo laiką. 

• Dokumentus pateiksite ir į teritorinių skyrių dėl asmens veiklos ir 

gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo pateksite tą pačią dieną. 

• Rezervacijos lange būsite informuotas, kokius dokumentus turite 

atvykdamas atsinešti į Tarnybą. 

• Galėsite užregistruoti atstovaujamus asmenis. 
 

Pateikus dokumentus be išankstinės registracijos, asmuo 
teritoriniame skyriuje dėl asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti 
klausimyno pildymo tą pačią dieną nebus priimtas. Klausimyno 
pildymui į teritorinį skyrių asmuo turės atvykti jam paskirtu laiku. 
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PASTABA! Pensinio amžiaus asmenims dėl specialiųjų poreikių 

vertinimo vizitui į Tarnybą iš anksto internetu registruotis nereikia. 

Šių asmenų patogumui dokumentus siūlome teikti nevykstant į 

Tarnybą, o siųsti paštu, pateikti per E. pristatymo sistemą ar palikti 

prie iėjimo į Tarnybą esančiose pašto dėžutėse. 

Pensinio amžiaus asmenims sprendimas dėl jų specialiųjų 
poreikių priimamas jiems nedalyvaujant Tarnyboje. Su šiais asmenimis 
dėl asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo susisieks 
gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas. 
 
 
 
Kontaktai: 

 Vilniuje - (8 5) 233 3320 

 Kaune - (8 37) 31 4177 

 Klaipėdoje - (8 46) 41 2470 

 Šiauliuose - (8 41) 52 3387 

 Alytuje - (8 315) 39 880 

 Marijampolėje - (8 343) 53 576 

 Plungėje - (8 448) 53 656 

 Tauragėje - (8 446) 61 887 

 Utenoje - (8 389) 49 240 

 Panevėžyje - (8 45) 46 4677 

 Biržuose - (8 450) 31 077 
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