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S a n t r a u k a  
 

Straipsnyje analizuojama Jungtinių Amerikos Valstijų socialinės apsaugos sistema, 
įvairia forma: pensijomis, negalios pašalpomis ir kitomis piniginėmis išmokomis, teikianti fi-
nansinę paramą neįgaliems asmenims. Aprašomos dvi pagrindinės socialinės apsaugos si-
stemos programos: Socialinės apsaugos invalidumo draudimo programa ir Papildomos ap-
saugos invalidumo pašalpų programa, jų veikimo principai ir kriterijai, veiksmingumas. Straips-
nyje taip pat aptariami sistemoje dalyvaujančių subjektų: vartotojų, profesionalų bei įvairių 
institucijų, įgaliojimai bei kompetencija, pateikiama JAV socialinės apsaugos sistemoje nusta-
tyta pripažinimo neįgaliaisiais procedūra, jos kriterijai bei reikalavimai. 

Atlikta detali mokslinės literatūros, teisinių dokumentų, t. y. JAV federalinių bei atskirų 
valstijų įvairaus pobūdžio bei juridinės galios teisės aktų, informacinių bei statistinių duomenų 
analizė ir autorės praktinė patirtis leidžia daryti tam tikras išvadas dėl JAV socialinės ap-
saugos sistemos veikimo bei jos veiksmingumo, garantijų neįgaliems asmenims gauti adekva-
čią bei pakankamą finansinę paramą.  

Straipsnyje taip pat apžvelgiama Lietuvos teisinė bazė bei veikiančios programos, užtik-
rinančios neįgaliems asmenims valstybės teikiamą finansinę paramą. Atsižvelgiant į išsamią 
JAV socialinės sistemos apžvalgą, pateikiama trumpa lyginamoji šių dviejų valstybių pro-
gramų analizė bei galimos tobulinimo kryptys.  
 

Áþanga 
 

Neágalûs þmonës yra viena ið labiausiai paþeidþiamø, socialiai izoliuotø grupiø visuo-
menëje. Bûdami savo ðalies pilieèiai, jie turi lygias teises dalyvauti visuomenës gyvenime, su 

 41



jais susijusiø sprendimø priëmimo procesuose, nesvarbu, koks yra negalios pobûdis, ðie 
þmonës turi lygias teises jaustis oriais bei lygiaverèiais bendruomenës nariais.  

Dël tokiø idëjø nuo 1960 m. daugelyje pasaulio ðaliø prasidëjo neágaliøjø judëjimai, 
buvo priimami ávairûs tarptautiniai dokumentai, atkreipiantys dëmesá á egzistuojanèià pro-
blemà, susidariusià kritiðkà neágaliøjø teisiø situacijà, skelbiantys bei uþtikrinantys neágaliø 
þmoniø lygiateisiðkumà, orumà bei pilnavertá dalyvavimà visuomenës gyvenime.  

2001 m. gruodþio 3 d. Europos Sàjungos Taryba, atsiþvelgdama á Europos neágaliøjø 
forumo, kitø Europos neágaliøjø nevyriausybiniø organizacijø iniciatyvas, priëmë sprendimà 
Nr. 2001/903/EB „Dël 2003 metø paskelbimo Europos neágaliøjø metais“ [1]. 2003 metais – 
Europos neágaliøjø metais buvo siekiama paminëti Jungtiniø Tautø neágaliøjø asmenø de-
kadà (1983–1992) bei jau deðimtmetá veikiantá 1993 metais paskelbtà vienà svarbiausiø 
tarptautiniø dokumentø, susijusiø su neágaliøjø teisëmis, – Jungtiniø Tautø „Lygiø galimybiø 
teikimo neágaliems þmonëms bendràsias taisykles“, kurios áteisina pagrindinius tarptautinius 
standartus dël neágaliø asmenø: vaikø, jaunuoliø, suaugusiøjø, lygiø galimybiø integruotis 
bei dalyvauti visuomenës gyvenime. 2003 metais siekta neágaliø þmoniø poreikiams bei inte-
resams suteikti prioritetà ir priimti ávairaus lygmens politinius sprendimus visose gyvenimo 
srityse. Suteikta galimybë daugeliui tarptautiniø, regioniniø bei nacionaliniø nevyriausybiniø 
organizacijø dar aktyviau prisijungti prie neágaliøjø socialinës politikos formavimo bei ágy-
vendinimo, kovoti su diskriminacija, socialine atskirtimi bei skurdu, siekti paþangos, susiju-
sios su neágalaus asmens teisine apsauga bei gerove. 

Sekdamas Europos pavyzdþiu, Lietuvos Respublikos Seimas 2002 m. balandþio 18 d. 
priëmë nutarimà 2003 metus paskelbti Neágaliøjø metais Lietuvoje [2]. Tokiu politiniu spren-
dimu valstybë moraliai ásipareigojo gerbti neágaliø asmenø orumà, uþtikrinti bei ágyvendinti jø 
teises ir laisves. Ásisavinant humanistinius Europos ir tarptautinius standartus, atsisakant 
þeminanèio poþiûrio á neágaliuosius, kaip iðlaikytinius, koordinuojant visø atsakingø institucijø 
veiksmus, kuriant konkreèias programas bei skatinant ðiuos þmones siekti optimalaus sava-
rankiðkumo ir visaverèio gyvenimo, Lietuvai labai svarbûs bei aktualûs ávairiø uþsienio ðaliø 
pavyzdþiai bei patirtis, susijusi su neágaliø asmenø socialine apsauga. Paþangi Jungtiniø 
Amerikos Valstijø socialinës apsaugos sistema paminëtina kaip viena ið labiausiai iðvystytø 
sektinø pavyzdþiø. 

Straipsnio tikslas – iðanalizuoti JAV socialinës apsaugos sistemà, teikianèià finansinæ 
paramà (pensijas, paðalpas ar kitas pinigines iðmokas) neágaliems þmonëms. 

Uþdaviniai: 1) iðnagrinëti JAV socialinës apsaugos sistemos dviejø pagrindiniø pro-
gramø, teikianèiø finansinæ paramà neágaliems asmenims, veikimo principus bei kriterijus, jø 
veiksmingumà; 2) aptarti sistemoje dalyvaujanèiø subjektø: vartotojø, profesionalø bei insti-
tucijø, paskirtá, jø ágaliojimus bei kompetencijas; 3) pateikti JAV socialinës apsaugos siste-
moje numatytà pripaþinimo neágaliaisiais procedûrà, jos kriterijus bei reikalavimus; 4) paly-
ginti JAV socialinës apsaugos sistemà su Lietuvoje galiojanèiomis programomis, uþtikrinan-
èiomis neágaliems asmenims valstybës finansinæ paramà.  

Straipsnyje nagrinëjamiems klausimams aptarti panaudota autorës teorinë ir praktinë 
patirtis, sukaupta per studijas Niujorko valstijos Kolumbijos universiteto Teisës mokykloje. 
Gilinantis á neágaliø þmoniø teisines bei socialines problemas, jø þmogaus, pilietiniø, sociali-
niø teisiø apsaugà, nagrinëta ávairi mokslinë literatûra, analizuoti teisiniai dokumentai – JAV 
federaliniai ir Niujorko valstijos ávairaus pobûdþio bei juridinës galios teisës aktai. Ypatingas 
dëmesys skirtas specialioms nuostatoms dël neágaliø asmenø socialinës apsaugos principø 
áteisinimo bei jø veikimo. Praktinë patirtis ágyta dirbant savanore Niujorko miesto visuomeni-
nëse organizacijose: Benamiø koalicijoje, organizacijoje „Keliai á apgyvendinimà“, taip pat 
atliekant praktikà Miesto teisingumo centro vykdomo projekto „Þmoniø, turinèiø proto 
(psichikos) negalià apsauga“ teisinëje klinikoje. Ðios organizacijos atstovauja neágaliø þmo-
niø teisëms bei interesams, teikia minëtiems asmenims ir kitiems patiriantiems didþiausià 
socialinæ atskirtá bei reikalingiems paramos þmonëms ávairaus pobûdþio socialinæ, psicholo-
ginæ bei teisinæ pagalbà. Mokslinës studijos bei tyrimai, dokumentø analizë ir praktinë veikla 
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leido susipaþinti ir pristatyti realiai veikianèià socialinës apsaugos sistemà, pensijø, paðalpø 
ar kitø piniginiø iðmokø neágaliems þmonëms teikimo tvarkà, jos trûkumus bei problemas.  
 
 

JAV socialinës apsaugos sistema: pagrindinës programos, teikianèios 
finansinæ paramà neágaliems asmenims 

 
JAV socialinës apsaugos sistema yra viena ið labiausiai iðvystytø paramos sistemø, 

uþtikrinanèiø þmonëms finansinæ paramà senatvëje, patyrus negalià, skurdà, socialinæ at-
skirtá ar kt. 2003 metais beveik 47 milijonai amerikieèiø gavo apie 470 bilijonø JAV doleriø – 
tiek buvo skirta socialinëms paðalpoms. Devyni ið deðimties 65 metø ir vyresni amerikieèiai 
gauna socialinës apsaugos iðmokas. 64 procentams pensinio amþiaus asmenø socialinës 
apsaugos lëðos sudaro maþiausiai pusæ pajamø. Socialinës apsaugos sistema uþtikrina ne 
tik senatvës pensijø mokëjimà, neágalûs darbuotojai ir jø iðlaikytiniai gauna apie 15 procentø 
visø socialinës apsaugos iðmokø. Vidutinis invalidumo pensijà gaunanèiø asmenø amþius 
1960 m. sumaþëjo nuo 57 metø iki 51 metø. Socialinës apsaugos administracijos duomeni-
mis, beveik 3 ið 10 ðiandieniniø dvideðimtmeèiø taps neágalûs dar nesulaukæ 67 metø am-
þiaus.  

JAV socialinës apsaugos sistemoje sukurtos Socialinės apsaugos invalidumo drau-
dimo ir Papildomos apsaugos invalidumo pašalpų programos yra dvi didþiausios ið keleto 
federaliniø programø, kurios teikia finansinæ paramà neágaliems þmonëms. Nors ðios pro-
gramos yra skirtingos, taèiau abi jas administruoja Socialinës apsaugos administracija (SAA) 
ir tik negalià turintys asmenys, atitinkantys tam tikrus medicininius kriterijus, gali tikëtis ðios 
programos teikiamos finansinës paramos.  

SAA 2003 m. geguþës mën. duomenys rodo, jog jaunesniø nei 65 metø neágaliø as-
menø, gaunanèiø paðalpas ið bet kurios vienos ar abiejø minëtø programø, skaièius buvo 
10,152 tûkst. 1 paveiksle parodyta, jog asmenys finansinæ paramà gali gauti atskirai ið kiek-
vienos arba ið abiejø programø. 
 
Bendras skaičius – 10,1 mln. 
 
 

 

Tik papildomos 
apsaugos pašalpos – 

3,6 mln. 
 

Tik invalidumo 
pensijos – 

5,3 mln. 

Invalidumo pensijos ir 
papildomos apsaugos 

pašalpos –  
1,2 mln. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Negalios paðalpas ið socialinës apsaugos sistemos gaunanèiø asmenø skaièius  
 
Abi SAA administruojamos programos yra skirtos neágaliø þmoniø gyvenimo gerovei 

uþtikrinti, taèiau kiekviena jø turi skirtingà paskirtá ir veikimo sàlygas bei reikalavimus.  
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I. Socialinės apsaugos invalidumo draudimo programa1 (angl. Social Security 
Disability Insurance) [3; 4]. Pagal ðià programà mokamos pensijos neágaliems asmenims 
(darbuotojams) ir jø ðeimos nariams. Ði programa taikoma asmenims, jeigu jie tenkina to-
kius pagrindinius reikalavimus: 1) yra „apdrausti“, t. y. jie tam tikrà laikà dirbo ir mokëjo so-
cialinës apsaugos ámokas, 2) yra tokios sveikatos bûklës, kuri atitinka socialinës apsaugos 
negalios apibrëþimà. Socialinës apsaugos invalidumo draudimas moka mënesines pensijas 
þmonëms, kurie dël negalios atsiradimo nebegali dirbti daugiau nei 12 mënesiø. 

Pirmasis reikalavimas turëti darbo staþà reiðkia, jog asmuo turi bûti iðdirbæs tam tikrà 
laikà prieð neágalumo nustatymà, kad bûtø draustinas Socialinës apsaugos draudimu. Tokio 
draudimo bei darbo staþo pagrindà sudaro asmens uþdirbtø socialinës apsaugos darbo 
kreditø skaièius. 

Socialinës apsaugos darbo kreditai nustatomi pagal bendrà metiná darbo uþmokestá 
arba savarankiðkas pajamas. Per metus galima uþsidirbti keturis darbo kreditus. Suma, rei-
kalinga kreditui uþsidirbti, kiekvienais metais kinta. Pavyzdþiui, 2001 metais vienam darbo 
kreditui gauti buvo nustatytas 830 JAV doleriø darbo uþmokestis arba savarankiðkos paja-
mos. Uþdirbus 3 320 JAV doleriø, gaunami visi keturi metø darbo kreditai. 2002 metais 
suma, reikalinga vienam kreditui gauti, iðaugo iki 870 doleriø, o suma, reikalinga keturiems 
metø kreditams gauti – iki 3 480 JAV doleriø, atitinkamai 2003 metais ðie rodikliai buvo tokie: 
890 doleriø – vienam kreditui, 3 560 JAV doleriø – metø kreditams. 

Darbo kreditø skaièius, reikalingas norint gauti invalidumo pensijà, priklauso nuo am-
þiaus, kada asmuo tampa neágalus. Ið viso reikia turëti 20 kreditø, kurie bûtø uþdirbti per 
paskutinius deðimt metø, pasibaigianèiø tais metais, kai asmeniui nustatomas neágalumas. 
Jaunesni asmenys gali pretenduoti gauti invalidumo pensijas turëdami ir maþiau kreditø: 

neturintiems 24 metø amþiaus asmenims pakanka 6 kreditø, uþdirbtø per paskuti-
nius trejus metus iki negalios atsiradimo; 

asmenys nuo 24 iki 31 metø gali pretenduoti gauti invalidumo pensijas, jeigu turi 
kreditø uþdirbtø per pusæ laiko nuo 21 metø iki negalios atsiradimo (pvz., jeigu asmuo 
tampa neágalus 27 metø, jis turi turëti trejø metø kreditus (12 kreditø), uþdirbtus per paskuti-
nius 6 metus (nuo 21 iki 27 metø); 

31 metø ir vyresni asmenys ið viso turi turëti kreditø skaièiø, nurodytà lentelëje, kai 
maþiausiai 20 kreditø yra uþdirbti per paskutinius 10 metø iki negalios atsiradimo. 
 

1  l e n t e l ë . Darbo kreditø skaièius, reikalingas invalidumo pensijai gauti 
 

Asmenys, gimæ po 1929 m. ir tapæ 
neágalûs (amþius metais) Reikalingi darbo kreditai 

Nuo 31 iki 42 20 
44 22 
46 24 
48 26 
50 28 
52 30 
54 32 
56 34 
58 36 
60 38 

62 ar vyresni 40 

                                                 
1 Socialinės apsaugos invalidumo draudimo programą reglamentuoja du pagrindiniai įstatymai: Socialinės 

apsaugos akto 2 skyrius Federalinės senatvės, našlių (našlaičių) ir invalidumo pensijos (angl. Social Security Act, 
Title 2 „Federal Old-age, Survivors, and Disability Insurance Benefits“) bei Federalinių taisyklių kodekso 20 dalies 
Išmokos darbuotojams 3 skyriaus Socialinės apsaugos administracija 404 dalis Federalinis senatvės, našlių 
(našlaičių) ir invalidumo draudimas (angl. Code of Federal Regulations, Title 20 „Employees' Benefits“, Chapter 3 
„Social Security Administration“, Part 404 „Federal Old-age, Survivors and Disability Insurance“). 
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Taigi minëta programa remia asmenis ir kompensuoja jiems dël nustatytos negalios 
bei prarasto darbingumo gautø darbo pajamø sumaþëjimà arba praradimà. 

Pagal Socialinës apsaugos invalidumo draudimo programà (Akto 2 skyrius) yra trys 
pagrindinës kategorijos asmenø, galinèiø pretenduoti gauti invalidumo pensijas: 

1. Neágalus apdraustas darbuotojas, vyresnis nei 65 metø amþiaus.  
2. Nuo vaikystës neágalus asmuo (negalia nustatyta iki 22 metø), kuris yra iðlaikytinis 

neseniai mirusio tëvo (motinos) arba tëvo (motinos), turinèio teisæ á invalidumo pen-
sijà (Akto 2 skyrius) arba senatvës pensijà.  

3. 50–60 metø neágalus naðlys ar naðlë, jeigu neseniai miræs sutuoktinis buvo draustas 
pagal Socialinës apsaugos ástatymus.  

2003 m. geguþës mënesio duomenimis, daugiau nei 5,7 tûkstanèiams neágaliø as-
menø buvo paskirta 4,8 bilijonø JAV doleriø invalidumo pensijø. Vidutinë mënesio invali-
dumo pensija sudaro 837,7 JAV doleriø1. 
 

2  l e n t e l ë . Vidutinë mënesio invalidumo pensija  
2002 m. geguþës mën. – 2003 m. geguþës mën.  

 
2000 m. mënuo JAV doleriø 

Geguþë 816,80 
Birþelis 817,50 
Liepa 818,20 

Rugpjûtis 818,80 
Rugsëjis 819,50 
Spalis 820,30 

Lapkritis 822,20 
Gruodis 834,30 

2003 m. mënuo JAV doleriø 
Sausis 835,00 
Vasaris 835,70 
Kovas 836,30 

Balandis 837,10 
Geguþë 837,70 

 
 

Socialinës apsaugos invalidumo draudimo pensijos mokamos iki to laiko, kol asmuo 
vël gali dirbti. Kadangi Socialinës apsaugos administracijos didþiausias prioritetas – padëti 
neágaliems þmonëms siekti savarankiðkumo, skatinti juos pasinaudoti ásidarbinimo galimy-
bëmis, specialios socialinës apsaugos taisyklës numato galimybæ asmenims pasitikrinti 
savo sugebëjimus dirbti ir neprarasti teisës gauti pinigines iðmokas bei sveikatos apsaugos 
programø „Medicare“ ir „Medicaid“ teikiamas subsidijas. Tokios specialios taisyklës vadi-
namos „darbo paskatinimais“ (angl. work incentives). Jos garantuoja pensijø mokëjimà bei 
sveikatos prieþiûros iðlaidø kompensavimà pereinamuoju (iki 9 mënesiø) gráþimo á darbà lai-
kotarpiu, skatindamos asmenø savarankiðkumà bei integravimàsi á darbo rinkà. Ðios taisyk-
lës skiriasi minëtose dviejose programose (pirmosios – Akto 2 skyriuje, antrosios – Akto 16 
skyriuje), taèiau pagal abi ðias programas asmenims pereinamuoju laikotarpiu yra uþtikri-
nama:  

• tolesnës piniginës iðmokos;  
• gydymo iðlaidø apmokëjimas;  
• darbo iðlaidø apmokëjimas;  
• profesinis rengimas.  

                                                 
1 Duomenys paskelbti iš Socialinės apsaugos administracijos (angl. Social Security Administration) interneto 

puslapio http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/oasdi_monthly/index.html#toc 
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Antrasis kriterijus Socialinës apsaugos invalidumo draudimo pensijoms gauti yra as-
menø negalia, kurià nustatant abiejose minëtose programose taikomos tos paèios procedû-
ros, aptariamos ðiame straipsnyje. 

 

II. Antroji Papildomos apsaugos pašalpų programa1 [3; 4] yra labiau orientuota á as-
menø poreikiø tenkinimà. Papildomos apsaugos pašalpos (angl. Supplemental Security In-
come) mokamos atsiþvelgiant á neágaliø asmenø finansinius poreikius. 

Papildomos apsaugos paðalpos yra Federacinë pajamø papildymo programa, finan-
suojama ið bendrøjø mokesèiø á biudþetà áplaukø. Pagal ðià programà mokamos mënesinës 
iðmokos asmenims, turintiems ribotas pajamas ir lëðas, kad ðie patenkintø pagrindinius 
maisto, drabuþiø ir bûsto poreikius. 

Programoje nustatytos konkreèios asmenø – papildomos apsaugos paðalpø gavëjø 
grupës: 

• senyvi asmenys (65 metø ir vyresni); 
• aklieji;  
• neágalûs asmenys. 
Ið minëtø asmenø grupiø, remiantis programa, iðrenkami papildomos apsaugos pa-

ðalpø gavëjai, kurie atitinka ðiuos pagrindinius kriterijus:  
• turi ribotas pajamas;  
• turi ribotas lëðas (resursus); 
• yra JAV pilieèiai arba atitinkamai kvalifikuoti svetimðaliai; 
• sutinka kreiptis dël kitokios paramos;  
• atitinka kitus nustatytus reikalavimus. 
Yra dvi pagrindinës asmenø kategorijos, pagal kurias finansiðkai nepasiturintys asme-

nys gali pretenduoti gauti minëtas paðalpas dël negalios:  
• suaugæ 18 metø ir vyresni neágalûs asmenys;  
• neágalûs vaikai (jaunesni nei 18 metø amþiaus).  
2003 m. geguþës mënesá ið viso buvo 6,788 tûkst. papildomos apsaugos paðalpø ga-

vëjø, ið kuriø 80 procentø sudaro neágalûs asmenys2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 proc. 

1 proc. 

80 proc. 

Dėl asmens negalios Dėl senatvės Dėl asmens aklumo  

 

 

2 pav. Papildomos apsaugos paðalpø paskirstymas pagal gavimo pagrindà 

                                                 
1 Papildomos apsaugos pašalpų programą taip pat reglamentuoja du įstatymai: Socialinės apsaugos akto 16 

skyrius Papildomos apsaugos pašalpos senyvo amžiaus, akliems ir žmonėms su negalia (angl. Social Security 
Act, Title 16 „Supplemental Security Income for the Aged, Blind and Disabled“) ir Federalinių taisyklių kodekso 20 
dalies Išmokos darbuotojams 3 skyriaus Socialinės apsaugos administracija 416 dalis Papildomos apsaugos 
pašalpos senatvinio amžiaus, akliesiems bei neįgaliems asmenims (angl. Code of Federal Regulations, Title 20 
„Employees' Benefits“, Chapter 3 „Social Security Administration“, Part 416 „Supplemental Security Income for 
the Aged, Blind and Disabled“). 

2 SSA duomenys: http://www.ssa.gov/policy/docs/chartbooks/fast_facts/2003/ff2003.html#ssi 
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57 proc. 

14 proc. 

29 proc. 

Asmenys iki 18 m. Asmenys nuo 18 iki 64 m. Asmenys, vyresni nei 65 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 pav. Papildomos apsaugos paðalpø paskirstymas pagal gavëjø amþiø 
 
 

Ið paveiksluose pateiktø duomenø matyti, jog didþiausià procentà (57 proc.) finansiná 
nepritekliø, kuris yra papildomos apsaugos paðalpos gavimo pagrindas, jauèianèiø neága-
liøjø yra darbingo amþiaus (nuo 18 iki 64 metø) asmenys.  

Atskirø valstijø informaciniø bei statistiniø duomenø analizë leidþia teigti, jog jø rodikliai 
nagrinëjamu klausimu rodo bendrà Jungtiniø Amerikos Valstijø socialinës sistemos veikimà 
ir neágaliø vartotojø pasiskirstymà. Toliau bûtina pateikti Niujorko valstijos, kur 2000–2002 
metais neágaliø asmenø, gaunanèiø papildomos paramos paðalpas, skaièius vidutiniðkai 
sudarë 77,76 proc. visø paðalpø gavëjø, duomenis (4 paveikslas). 
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4 pav. Papildomos apsaugos paðalpø gavëjai  

(Niujorko valstijos duomenys) 
 
 
 

Statistiðkai visà JAV socialinës apsaugos sistemà atitinka Niujorko valstijos finansinës 
paramos gavëjø pasiskirstymas pagal amþiaus grupes per 2000–2002 metus. 
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3  l e n t e l ë . Asmenø, kuriems buvo suteikta finansinë parama, skaièius  
2000–2002 metais Niujorko valstijoje 

 
Asmenø amþiaus grupë (absl. 
skaièius/proc. dalis) / Metai 2000 m. 2001 m. 2002 m. 

Asmenys iki 18 m. 65 831 / 10,7 66 822 / 10,7 67 683 / 10,8 

Asmenys nuo 18 iki 64 m. 331 568 / 53,8 334 816 / 53,8 335 001 / 53,7 

Asmenys, vyresni nei 65 m. 219 103 / 35,5 220 299 / 35,4 221 880 / 35,5 

Ið viso 616 502 621 937 624 564 

 
 

Remiantis lentele, galima teigti, jog Niujorko valstijoje taip pat didþiausià dalá (53,8 
proc.) paðalpos gavëjø sudaro asmenys nuo 18 iki 64 metø amþiaus. Atlikta statistiniø duo-
menø analizë taip pat rodo, kad asmenø pasiskirstymas pagal amþiaus grupes yra itin sta-
bilus. Per 2000–2002 metus asmenø iki 18 metø vidurkis siekë 10,7 proc., asmenø nuo 18 iki 
64 metø – 53,7 proc., asmenø, vyresniø nei 65 metai, – 35,5 proc. Bûtina pabrëþti ir tai, kad 
pastebimas asmenø, kuriems suteikiama parama, skaièiaus didëjimas: 2001 metais parama 
suteikta 5 434 (0,9 proc.) asmenimis daugiau nei praëjusiais metais, o 2002 metais atitinka-
mai – 2 627 (0,4 proc.) asmenimis daugiau. Ðie duomenys rodo ðalies socialinës apsaugos 
sistemos, teikianèios finansinæ paramà neágaliems þmonëms, veiksmingumà ir stabilumà. 
Papildomos apsaugos paðalpø gavëjø kontingentas maþai kinta. Tai reiðkia, kad visa si-
stema veikia sklandþiai, produktyviai, egzistuoja garantijos labiausiai paþeidþiamoms bei „fi-
nansiná nepritekliø“ patirianèioms asmenø grupëms turëti nuolatiná bent minimalø pragyve-
nimo ðaltiná.  
 

4  l e n t e l ë . Vidutinë mënesio papildomos apsaugos paðalpa  
2002 m. geguþës mën. – 2003 m. geguþës mën. 

 
2000 m. mënuo JAV doleriø 

Geguþë 424,60 
Birþelis 424,49 
Liepa 422,38 

Rugpjûtis 425,19 
Rugsëjis 424,08 
Spalis 423,06 

Lapkritis 425,28 
Gruodis 425,03 

2003 m. mënuo JAV doleriø 
Sausis 429,12 
Vasaris 428,77 
Kovas 428,15 

Balandis 430,57 
Geguþë 431,19 

 
 

Remiantis teisiniø bei informaciniø ðaltiniø analize, galima iðskirti ðiuos esminius dviejø 
socialinës apsaugos sistemoje veikianèiø programø, teikianèiø finansinæ paramà neágaliems 
þmonëms, skirtumus: 

• Papildomos apsaugos paðalpø pagrindas nëra asmens ankstesnis darbas, o sociali-
nës apsaugos invalidumo pensijos mokamas tik draustiems socialiniu draudimu bei 
turintiems reikiamà darbo staþà (darbo kreditø skaièiø) asmenims; 
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• Papildomos apsaugos paðalpos mokamos tik ribotas pajamas ar lëðas (resursus) 
turintiems asmenims; 

• Papildomø apsaugos paðalpø gavëjai gali papildomai kreiptis dël medicininës para-
mos (Medicaid) ligoninës iðlaidoms, gydytojø sàskaitoms ir kt. apmokëti; 

• Papildomø apsaugos paðalpø gavëjai gali ágyti teisæ gauti maisto talonø; 
• Papildomos apsaugos paðalpø gavëjai gali bûti: 1) 65 metø ar vyresni, 2) akli arba  3) 

neágalûs asmenys, o socialinës apsaugos invalidumo pensijos mokamos tik dël ne-
galios darbo netekusiems asmenims. 

Taigi Papildomos apsaugos programa yra orientuota á sunkiausià padëtá, didþiausià 
socialinæ atskirtá bei nepritekliø patirianèius asmenis. Jie nëra nei dirbæ, nei mokëjæ drau-
dimo ámokø, todël nëra sukaupæ atitinkamø finansiniø resursø, taigi valstybë garantuoja bei 
suteikia jiems tik minimalià socialinæ finansinæ paramà ir uþtikrina materialinës padëties ga-
rantijas. 2003 m. geguþës mënesio duomenimis, vidutinë neágalaus asmens gaunama pa-
pildomos apsaugos paðalpa buvo 431,19 JAV doleriø. 
 

Negalios faktas 
 

Kaip jau minëta, vienas pagrindiniø kriterijø gauti vienos ar kitos minëtos programos 
teikiamà finansinæ paramà yra negalios fakto nustatymas. Socialinës apsaugos sistema pi-
nigines iðmokas asmenims moka tik tada, jei ðiems nustatoma visiðka negalia. Pensijos uþ 
dalinæ ar trumpalaikæ negalià nëra mokamos. Atsiþvelgiant á tai, socialinës apsaugos ástaty-
muose negalia apibrëþiama kaip negalėjimas dalyvauti jokioje esminėje naudingoje 
veikloje (darbe) dėl įvairių mediciniškai nustatomų fizinių ar (ir) protinių sutrikimų, kurie 
gali baigtis mirtimi arba kurie nepertraukiamai tęsiasi ar tęsis ateityje ne mažiau nei 12 
mėnesių. Ðis negalios apibrëþimas taikomas nustatant negalià 18 metø ar vyresniems as-
menims pagal abi SAA administruojamas programas.  

Vaikams, t. y. jaunesniems nei 18 metø asmenims, neágalumas yra pripaþástamas, 
jeigu jie turi mediciniðkai nustatytø fiziniø ar (ir) protiniø sutrikimø1, kurie sukelia aiðkius ir 
sunkius funkcinius apribojimus, gali sukelti mirtá arba nepertraukiamai tæsiasi ar tæsis ateityje 
ne maþiau nei 12 mënesiø.  
 

Negalios nustatymo ir socialinës apsaugos iðmokø skyrimo procesas 
 

Praðymus dël invalidumo pensijø ar papildomos apsaugos paðalpø asmenys pateikia 
Socialinës apsaugos administracijos (SAA) teritorinëms tarnyboms asmeniðkai, telefonu 
arba paðtu. Praðyme ir susijusiose anketose turi bûti apraðyti pareiðkëjo, t. y. invalidumo 
pensijos ar papildomos apsaugos paðalpos praðanèio asmens sutrikimai, nurodyti asmens 
gydymo ar prieþiûros institucijø vardai, adresai ir telefonai, pateikta kita informacija, susijusi 
su átariama negalia. 

Teritorinë tarnyba yra atsakinga uþ nemedicininiø tinkamumo kriterijø: duomenø apie 
amþiø, uþimtumà, ðeimyninæ padëtá ir Socialinës apsaugos sistemos informacijos apie pa-
jamas, turimas lëðas ir pan., patikrinimà.  

Patikrinusios minëtus asmens duomenis, teritorinës tarnybos bylà siunèia specialiai 
ákurtai neágalumà vertinanèiai institucijai – Invalidumo nustatymo tarnybai.  

Invalidumo nustatymo tarnybos, finansuojamos Federacinës Vyriausybës, yra valsty-
binës institucijos, atsakingos uþ medicininiø árodymø rinkimà, formulavimà bei pirminio áver-
tinimo apie pareiðkëjo neágalumà pateikimà pagal ástatymà.  
                                                 

1 Mediciniškai nustatomi fiziniai ar protiniai sutrikimai – tai tokie sutrikimai, kurie atsiranda dėl anatominių, 
psichosocialinių ar psichologinių anomalijų, nustatytų medicinos klinikiniais ar laboratoriniais diagnostiniais 
metodais. Fiziniai ar protiniai sutrikimai turi būti nustatyti mediciniškai, t. y. turi būti pateikiami medicininiai 
požymiai, simptomai ir laboratorinės išvados. 
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Invalidumo nustatymo tarnybos pirminius duomenis, árodymus renka ið paties pareið-
këjo sveikatos prieþiûros institucijø (specialistø). Jeigu tokie árodymai neprieinami arba ne-
pakankami negaliai nustatyti, Invalidumo nustatymo tarnyba susitaria dël konsultacinio pa-
tikrinimo, kad gautø papildomos reikiamos informacijos. Per konsultaciná patikrinimà pareið-
këjo sveikatos prieþiûros institucijoms (specialistams) teikiama pirmenybë, taèiau Invali-
dumo nustatymo tarnyba informacijà, reikalingà konsultaciniam patikrinimui, gali gauti ir ið 
nepriklausomo specialisto. Invalidumo nustatymo tarnyba konsultuojasi su gydytojais, mo-
kyklomis, mokytojais, terapeutais, giminëmis ar kitais asmenimis, galinèiais suteikti naudin-
gos informacijos apie asmens sutrikimà(-us) bei veiklà (funkcionavimà).  

Po pirminio patikrinimo Invalidumo nustatymo tarnyba atlieka neágalumo ávertinimà. 
Neágalumà nustato du asmenys: medicinos arba psichologijos konsultantas (gydytojas ter-
apeutas arba psichologas) ir neágalumà tiriantis asmuo. Jeigu jie nustato, jog reikalinga pa-
pildomø árodymø, gali visø minëtø institucijø (specialistø) praðyti papildomos informacijos. 

Nuspræsdama, ar pareiðkëjas yra neágalus asmuo, Invalidumo nustatymo tarnyba taiko 
vadinamàjá nuoseklaus įvertinimo procesą, susidedantá ið penkiø þingsniø, per kuriuos áverti-
namas asmens neágalumas [6, p. 35]. 

 
 

Negalios nustatymo (ávertinimo) procesas 
 
 

 

2 ŽINGSNIS:
Sunkūs sutrikimai.

3 ŽINGSNIS: 
Sutrikimai, atitinkantys 

ar lygiaverčiai nurodytiems 
Socialinės apsaugos  

sudarytame„Su ų   trikim
sąraše“. 

 
4 ŽINGSNIS:

Sugebėjimas dirbti 
ankstesnį darbą. 

 
5 ŽINGSNIS:

Sugebėjimas dirbti
bet kokį kitą darbą.

 
 

Atitinkamos
institucijos sprendimas, asmens

sveikatos įvertinimo pabaiga. 
 

Asmens prašymo pateikimas, įrodymų
apie jo sveikatos būklę surinkimas 

 

1 ŽINGSNIS: 
Darbas, veikla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pav. Negalios nuoseklaus ávertinimo procesas 
 
 
Toliau aptariamas kiekvienas ið penkiø proceso þingsniø, per kuriuos atliekamas iðsa-

mus ir nuoseklus asmens neágalumo ávertinimas. Jeigu pareiðkëjas neatitinka bet kuriame ið 
proceso þingsniø nustatytø neágalumo kriterijø, jis yra pripaþástamas kaip neturintis negalios 
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ir procesas nutraukiamas. Nustaèius, jog asmuo atitinka neágalumo kriterijus, yra priimamas 
sprendimas dël asmens negalios bei jam paskiriama atitinkamo dydþio invalidumo pensija 
arba papildomos apsaugos paðalpa.  

1 ÞINGSNIS: Darbas, veikla. 
Proceso pradþioje yra vertinamas pareiðkëjo sugebëjimas dirbti ir vykdyti esminę nau-

dingą veiklą. Tai SAA sprendimas, nes pati SAA nustato, ar darbas yra „esminis“ (svarbus) ir 
„naudingas“ (mokamas). Esminės naudingos veiklos terminas apibrëþia toká darbinës veik-
los lygá, kuris yra ir esminis, ir naudingas. Esminë darbinë veikla apima reikðmingø fiziniø 
arba protiniø, arba abiejø kartu pareigø, kurios yra produktyvios, atlikimà. Naudinga veikla 
yra darbas, uþ kurá mokamas uþmokestis ar gaunamas pelnas, neatsiþvelgiant á tai, ar pel-
nas yra suvoktas. Nepilnà darbo laikà dirbamas darbas taip pat gali bûti esminë veikla. Va-
dovaujantis bendra taisykle, neágaliems asmenims (iðskyrus akluosius) yra nustatytas 800 
JAV doleriø (2003 m. rodiklis) gaunamø mënesio pajamø minimumas, jei ðie vykdo esminę 
naudingą veiklą. Jeigu pareiðkëjas dirba ir gauna daugiau nei 800 JAV doleriø mënesio pa-
jamø, jis nëra pripaþástamas kaip neágalus, nors ir turi mediciniðkai nustatytø sutrikimø. Jeigu 
pareiðkëjas nedirba arba nevykdo esminës naudingos veiklos, jo byla siunèiama Invalidumo 
nustatymo tarnybai toliau vertinti. 

2 ÞINGSNIS: Sunkûs sutrikimai. 
Toliau procese yra vertinamas (-i) pareiðkëjo sutrikimas (-ai) ir jo (jø) sunkumo laipsnis. 

„Sunkus“ fizinis arba protinis sutrikimas – toks sutrikimas, kuris pastebimai riboja asmens 
sugebëjimus, galimybes atlikti elementarià darbinæ veiklà. Elementarios darbinës veiklos pa-
vyzdþiai yra tokie: 1) stovëjimas, vaikðèiojimas, sëdëjimas, (pa)këlimas; 2) matymas, girdë-
jimas, kalbëjimas; 3) paprastø nurodymø suvokimas ir ávykdymas; 4) naudojimasis sveiku 
protu, nuovoka; 5) (ati)tinkama reakcija (atsakas) á vadovavimà ir bendradarbius; 6) per-
mainø, pokyèiø suvokimas ir prisitaikymas prie jø. 

Nustaèius, jog asmens sutrikimas (-ai) riboja jo sugebëjimus atlikti darbinæ veiklà, per-
einama prie 3 proceso þingsnio. 

3 ÞINGSNIS: Sutrikimai, atitinkantys ar lygiaverèiai sutrikimams, nurodytiems So-
cialinës apsaugos sudarytame „Sutrikimø sàraðe“. 

Ðiame proceso etape yra toliau vertinami pareiðkëjo sutrikimai. Socialinës apsaugos 
nuostatai iðvardija skirtingø organizmo sistemø specifinius sutrikimus: raumenø audinio, 
kvëpavimo, ðirdies veiklos, neurologinius ir kitus sutrikimus, kurie automatiðkai nurodo as-
mens neágalumà. Jeigu pareiðkëjo sutrikimas atitinka á sàraðà átrauktø sutrikimø reikalavi-
mus, tuomet jis pripaþástamas neágaliu. Jeigu asmens sutrikimas nëra átrauktas á sàraðà arba 
jis turi daugiau nei vienà sutrikimà, Invalidumo nustatymo tarnyba vertina, ar asmens turimo 
sutrikimo sunkumas yra lygiavertis iðvardytø sàraðe sutrikimø sunkumui. Jeigu asmens su-
trikimo sunkumas pripaþástamas lygiaverèiu sàraðe ávardytiems sutrikimams, tuomet pareið-
këjas pripaþástamas neágaliu. Jeigu pareiðkëjo negalia neatitinka arba nëra lygiavertë sàraðe 
nurodytiems sutrikimams, tuomet pereinama prie kito vertinimo proceso þingsnio. Ðioje pro-
ceso dalyje Invalidumo nustatymo tarnyba, nepaisydama dël sutrikimo atsiradusiø veiklos 
apribojimø, konkreèiai nustato ir ávertina, kokius fizinius ar protinius veiksmus asmuo gali at-
likti. Toks sprendimas yra vadinamas Liktinio funkcinio gebėjimo įvertinimu.  

4 ÞINGSNIS: Sugebëjimas dirbti ankstesná darbà. 
Jeigu, remiantis asmens Liktinio funkcinio gebëjimo ávertinimu, nustatyta, jog jis gali 

dirbti darbà, kurá dirbo praeityje (paprastai bent 15 metø), jam neágalumas nëra nustatomas. 
5 ÞINGSNIS: Sugebëjimas dirbti bet koká kità darbà. 
Atsiþvelgdama á per Liktinio funkcinio gebëjimo ávertinimà nustatytà pareiðkëjo sveika-

tos bûklæ ir jo veiklos apribojimus, Invalidumo nustatymo tarnyba vertina asmens amþiø, ið-
silavinimà, ankstesnio darbo patirtá ir bet kokius kitus asmens turimus sugebëjimus, ágû-
dþius, siekdama nustatyti, ar asmuo gali prisitaikyti prie kito darbo. Jeigu asmuo gali prisitai-
kyti ir dirbti kità darbà, jo pareiðkimas yra atmetamas. Jeigu asmuo negali dirbti kito darbo, 
jis pripaþástamas turintis negalià. 
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Visas negalios nustatymo procesas (atskiri proceso þingsniai) yra pakankamai kompli-
kuotas ir ilgas: paprastai jis trunka tris keturis mënesius nuo paraiðkos padavimo dienos. 
Todël jau per patá procesà kai kuriais atvejais SAA gali apskaièiuoti ir pradëti mokëti asme-
nims priklausanèias negalios iðmokas. 

Ástatymas áteisina tai, jog pagal Socialinës apsaugos invalidumo draudimo programà, 
invalidumo pensijos darbuotojams ir naðlëms paprastai negali bûti mokamos dar 5 mëne-
sius nuo neágalumo nustatymo pradþios. 5 mënesiø laukimo laikotarpis netaikomas dar-
buotojø vaikams. Pagal Papildomos apsaugos paðalpø programà, negalios paðalpos asme-
nims gali bûti pradedamos mokëti jau nuo pareiðkimo pateikimo dienos arba nuo tos die-
nos, kai Invalidumo nustatymo tarnyba priima sprendimà dël asmens neágalumo. SAA gali 
skirti asmeniui negalios paðalpà dar vykstant neágalumo vertinimo procesui, jei yra:  

• tikëtina negalia ar aklumas; 
• nepaprastas iðankstinis mokëjimas; 
• neatidëliotinas mokëjimas; 
• iðankstinio mokëjimo atkûrimo atvejis.  
SAA gali priimti tikëtino neágalumo sprendimà ir skirti negalios paðalpà, jeigu: asmuo 

pirmà kartà kreipiasi papildomos apsaugos paðalpos dël negalios; dël asmens sveikatos 
bûklës yra labai tikëtina, jog jis pagal socialinës apsaugos taisykles bus pripaþintas neágaliu; 
asmuo atitinka visus nemedicininius kriterijus paðalpai gauti. Ði paðalpa mokama nuo tikëti-
nos negalios sprendimo priëmimo iki ðeðiø mënesiø, kol laukiamas formalus sprendimas dël 
neágalumo. Mokëjimas nutraukiamas, jeigu per ðeðis mënesius formalus sprendimas ne-
buvo priimtas. Tikëtino neágalumo, nepaprastojo ir neatidëliotino mokëjimo paskyrimas lei-
dþia asmenims, jauèiantiems didþiausià „finansiná nepritekliø“, patenkinti elementarius gyve-
nimo poreikius per paraiðkos nagrinëjimo proceso laikotarpá. Jei nustatoma, jog asmuo nëra 
neágalus ir neturi teisës gauti negalios paðalpos, jam jau sumokëtø negalios iðmokø gràþinti 
nereikia.  

SAA ir valstybinë Invalidumo nustatymo tarnyba nuolat ið naujo vertina asmens neága-
lumà. Jeigu nustatoma, jog asmuo daugiau nelaikomas neágaliu, paðalpos mokëjimas jam 
sustabdomas. Toks vertinimas vadinamas Besitęsiančios negalios patikrinimu (BNP) [13, p. 
14]. Remdamasi ástatymo reikalavimais, SAA turi atlikti BNP kiekvienam asmeniui bent kartà 
per trejus metus, iðskyrus tuos atvejus, kai yra nustatoma asmens sveikatos bûklë, kuri 
vargu ar pagerës. Jeigu asmeniui yra nustatytas toks sutrikimas, kurio pagerëjimas nëra 
prognozuojamas, SAA besitæsianèios negalios patikrinimus atlieka reèiau. 

Naujas neágalumo ávertinimas atliekamas, jei atsiranda naujø arba pasikeièia senos 
aplinkybës, susijusios su asmens negalia ar mokamomis iðmokomis [12, p. 18]. Ástatymo 
yra nustatyta, jog SAA perþiûri, patikrina asmens pajamas, resursus ir buitines gyvenimo 
sàlygas, siekdama ásitikinti, ar asmuo vis dar turi teisæ gauti papildomos apsaugos paðalpà ir 
ar gauna teisingà paðalpos sumà. Jeigu asmuo yra asmens, kuris negauna papildomos ap-
saugos paðalpos, sutuoktinis arba neágalus vaikas, jaunesnis nei 18 metø, gyvenantis su të-
vais, SAA taip pat patikrina sutuoktinio arba tëvø pajamas, ðeimos lëðas bei buitines gyve-
nimo sàlygas. Kai kurie pensijø ar paðalpø gavëjai patikrinami per 3 mënesius po paðalpos 
jiems paskyrimo. Vëliau daugumos gavëjø teisæ á paðalpà ir paðalpos dydá SAA ið naujo ver-
tina kartà per 1–6 metus. Tam tikrais atvejais, kai asmuo praneða apie pokyèius, kurie turi 
átakà teisei gauti paðalpà ar jos dydþiui (pvz., santuoka), SAA gali patikrinti jo pajamas, lëðas 
ir buitines gyvenimo sàlygas po praneðimo apie tokius pasikeitimus. 

Nepaprastai svarbus bet kokios sistemos veikimo bei veiksmingumo kontrolës ele-
mentas yra numatytas sprendimø ar atitinkamø institucijø veiksmø teisëtumo apskundimo 
procesas. Socialinës apsaugos akte yra numatytas apeliacijos procesas, t. y. konkreèios 
apskundimo procedûros tuomet, kai asmenys nesutinka su SAA priimtais sprendimais dël 
negalios nustatymo. Raðtiðka apeliacija gali bûti skundþiami visi „pirminio ávertinimo“ spren-
dimai: ar asmuo turi ar neturi teisæ á negalios paðalpà; kokio dydþio turi bûti nustatyta papil-
domos apsaugos paðalpa; ar asmuo turi gràþinti jam permokëtà paðalpà. 

 52 



Galimi šie pateiktos apeliacijos nagrinėjimo būdai [8, p. 4]: 
• atvejo perþiûrëjimas; 
• administracinës teisës teisëjo bylos svarstymas (vieðas svarstymas); 
• Apeliacinës tarybos patikrinimas. 

 
Atvejo perþiûrëjimas 

 
Jeigu asmuo nesutinka su pirminiu negalios ávertinimu, jis gali reikalauti jo atvejo per-

þiûrëjimo kreipdamasis á SAA raðtu arba uþpildydamas specialià formà – Invalidumo nutrau-
kimo apeliaciją (angl. Disability Cessation Appeal). 

Asmuo ar jo atstovas perþiûrëjimo turi praðyti raðtu per 60 dienø nuo gauto pirminio 
invalidumo ávertinimo. Jeigu jis dël perþiûrëjimo kreipiasi per 10 dienø, SAA toliau moka bet 
kokias jo gaunamas paðalpas iki sprendimo priëmimo. Jeigu asmuo kreipiasi, nesutikdamas 
su jo neágalumo panaikinimu, norëdamas toliau gauti paðalpas, jis turi raðtu praðyti tæsti jø 
mokëjimà iki tol, kol bus priimtas SAA sprendimas, taip pat jis turi teisæ á vieðà negalios klau-
simo svarstymà (angl. disability hearing).  

Asmens pateikta apeliacija paprastai nagrinëjama panaðiai, kaip ir pirminis pareiðki-
mas, iðskyrus tai, jog asmens neágalumà vertina kita, nei sprendusi pirminio ávertinimo klau-
simà, Invalidumo nustatymo tarnybos sudaryta grupë. Praneðimà apie atvejo perþiûrëjimo 
sprendimà SAA siunèia paèiam asmeniui ir (ar) jo atstovui. 
 

Vieðas svarstymas 
 

Jeigu asmuo, kurio atvejis perþiûrimas, nesutinka su priimtu sprendimu, jis ar jo atsto-
vas gali praðyti raðtu arba uþpildydamas specialià formà – Viešo svarstymo prašymą (angl. 
Request for Hearing) vieðo svarstymo, kuriame dalyvautø administracinës teisës teisëjas.  

Asmuo ar jo atstovas turi praðyti svarstymo per 60 dienø nuo praneðimo apie atvejo 
perþiûrëjimà gavimo. Prieð svarstymà asmuo ar jo atstovas gali perþiûrëti visus bylos doku-
mentus bei pateikti naujø árodymø. Jeigu dël svarstymo kreipiamasi per 10 dienø ir ginèija-
mas neágalumo panaikinimas, asmuo turi pateikti praðymà raðtu, kad ir toliau gautø SAA 
mokamas paðalpas, kol bus priimtas atitinkamas sprendimas. 

Apeliacijà pateikiantis asmuo ar jo atstovas gali patys dalyvauti vieðame posëdyje arba 
praðyti teisëjo priimti sprendimà, remiantis byloje esanèiais árodymais. Jeigu asmuo pagei-
dauja dalyvauti svarstyme, bûtina, jog jis pats ar jo atstovas asmeniðkai atvyktø ir dalyvautø 
svarstyme. Jeigu asmuo á svarstymà neatvyksta, jis gali prarasti teisæ á apeliacijà arba paðal-
pas. 

Administracinës teisës teisëjas organizuoja svarstymà ir pareikalauja bet kokiø papil-
domø árodymø bei informacijos ið pareiðkëjo sveikatos prieþiûros institucijø (specialistø) ar 
kitø ðaltiniø. Medicininá negalios vertinimà daþniausia atlieka Svarstymø ir apeliacijos tar-
nyba, kuri remiasi Invalidumo nustatymo tarnybos iðvadomis. Su medicinos institucijomis 
(specialistais) gali bûti susiþinoma ir tiesiogiai. Tam tikrais atvejais administracinës teisës 
teisëjas gali duoti teismo ðaukimà (lot. subpoena), reikalaujantá sveikatos prieþiûros specia-
listus pateikti atitinkamø árodymø arba atvykti liudyti svarstyme. Svarstymo pabaigoje admi-
nistracinës teisës teisëjas priima antrosios apeliacijos sprendimà.  

SAA gali sumokëti asmeniui transporto iðlaidas, jeigu atstumas, vykstant ið namø á 
svarstymà, yra daugiau nei 75 mylios (1 mylia – 1,60931 km) á vienà pusæ. 
 

Apeliacinës tarnybos patikrinimas 
 

Jeigu asmuo nesutinka su administracinës teisës teisëjo priimtu sprendimu, jis pats ar 
jo atstovas gali kreiptis á SAA raðtu, praðydamas Apeliacinës tarnybos perþiûros, arba uþpil-
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dyti specialià formà – Prašymą peržiūrėti svarstymo sprendimą/nurodymą (angl. Request for 
Review of Hearing Decision/Order).  

Pareiðkëjas ar jo atstovas turi praðyti Apeliacinës tarnybos perþiûrëjimo per 60 dienø 
nuo administracinës teisës teisëjo sprendimo gavimo dienos. Asmuo ar jo atstovas gali pa-
teikti bylai bet kokiø naujø árodymø. 

Apeliacinë tarnyba atidþiai iðtiria pareiðkëjo bylà ir priima, paneigia arba atmeta pra-
ðymà dël atvejo perþiûrëjimo. Jeigu Apeliacinë tarnyba priima pareiðkëjo praðymà, tada ji 
bylà sprendþia pati arba gràþina teisëjui, kad bûtø atlikti kiti veiksmai: kitas svarstymas ir 
naujo sprendimo priëmimas. Apeliacinë tarnyba praneða asmeniui ar jo atstovui apie savo 
sprendimà, kuriame nurodoma, kokiø veiksmø imtasi dël pareiðkëjo praðymo. 
 
 

Federalinis teismas 
 

Jeigu asmuo nesutinka su Apeliacinës tarnybos veiksmais, jis gali paduoti civiliná ieð-
kiná savo teritorijos JAV Apygardos teismui. Toks ieðkinys turi bûti paduotas per 60 dienø 
nuo Apeliacinës tarnybos sprendimo gavimo dienos.  

Federalinis teismas perþiûri árodymus bei ankstesnius priimtus sprendimus ir priima 
savo sprendimà, taèiau naujo svarstymo nevykdo. 
 
  

4

7

18

62

1

3

38 

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Apeliacinės tarnybos patikrinimas

Viešas svarstymas 

Atvejo peržiūrėjimas 

Pirminiai pareiškimai

Nepatenkinti 

Patenkinti 

5 apeliacijos

19 apeliacijų 

21 apeliacija  
li i

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 pav. Atvejø progresija negalios nustatymo procese  
(2002 mokestiniø metø duomenys)1 

 
 

Ið pateiktø duomenø matyti, jog 2002 metais dauguma iðmokø buvo suteiktos po pir-
minio pareiðkimo nagrinëjimo (38 ið 55 atvejø, kurie buvo patenkinti ið visø 100). Tik beveik 5 
atvejais ið 100 perþengiamos administracinio atvejo svarstymo ribos, t. y. kreipiamasi á Ape-
liacinæ tarnybà, maþiau nei 1 atveju ið 100 teikiamas ieðkinys Federaliniam teismui. 
 

                                                 
1 Schemoje pateikiama pareiškimų, nagrinėtų SAA negalios nustatymo procese, progresija. Duomenų pa-

grindas – ne individualių atvejų stebėjimas, bet bendras visų apeliacijų (pagal 2 skyrių „Invalidumo draudimo 
pensijos“ ir 16 skyriaus „Papildomos apsaugos pašalpos“ pateikti pareiškimai) per 2002 fiskalinius metus rodiklis. 
Rodikliai apibendrina 100 atvejų. 
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Negalios nustatymo procese naudojami pagrindiniai  
informacijos ðaltiniai 

 
Kaip jau minëta, prieð priimdama sprendimus apie asmenø neágalumà bei jiems mo-

këtinas negalios iðmokas, SAA atlieka detalø tyrimà, per kurá vertina ir nemedicininius (as-
mens pajamas, resursus, gyvenimo sàlygas ir kt.), ir medicininius kriterijus [6, p. 47]. Dël 
medicininiø kriterijø vertinimo yra pasitelkiami profesionalai – sveikatos prieþiûros specialis-
tai, kurie ðiame procese atlieka esminá vaidmená. Sveikatos prieþiûros specialistai negalios 
nustatymo procese gali dalyvauti ávairiai: 

• kaip gydantys asmenys arba kaip kiti sveikatos prieþiûros specialistai, pateikiantys 
medicininius árodymus dël jø pacientø;  

• kaip medicinos konsultantai, uþ mokestá atliekantys individualø patikrinimà ir (arba) 
reikiamus testus, tyrimus;  

• kaip etatiniai medicinos arba psichologijos konsultantai, tikrinantys pareiðkimus Inva-
lidø nustatymo tarnyboje, regioniniuose SAA biuruose arba centrinëje SAA ástaigoje;  

• kaip medicinos ekspertai, duodantys parodymus administracinës teisës teisëjo 
svarstymuose. 

Vienas pagrindiniø informacijos ðaltiniø yra gydantis asmuo – pareiðkëjo terapeutas, 
psichologas ar kitas sveikatos prieþiûros specialistas, kuris suteikë pareiðkëjui medicininá 
gydymà arba ávertinimà ir toliau gydo arba priþiûri pareiðkëjà. Gydantis asmuo daþniausia 
pateikia geriausiø medicininiø árodymø apie asmens sutrikimo kilmæ, pobûdá bei sunkumo 
laipsná.  

Jeigu reikalingas papildomas patikrinimas ar tyrimas, SAA paprastai pirmenybæ atlikti 
minëtà asmens patikrinimà ar tyrimà teikia gydanèiam asmeniui. Nereikalaujama, kad gy-
dantis asmuo nustatytø pareiðkëjo neágalumà, taèiau daþniausia praðoma pateikti ávertinimà, 
nepaisant pareiðkëjo sutrikimø, konstatuoti jo sugebëjimà atlikti su darbu susijusius fizinius 
arba protinius veiksmus.  

Jei negaunama pakankamø medicininiø árodymø ið pareiðkëjà gydanèiø asmenø, SAA, 
remdamasis valstybine Invalidumo nustatymo tarnyba, gali praðyti, kad papildomai patik-
rintø Invalidumo nustatymo tarnybos konsultacinio patikrinimo specialistai. Tokius konsulta-
cinius patikrinimus atlieka gydytojai (kartu ir osteopatijos specialistai), psichologai arba tam 
tikrais atvejais kiti sveikatos prieþiûros specialistai. Visi konsultacinio patikrinimo specialistai 
turi turëti valstybës suteiktà licencijà, atitinkamà kvalifikacijà ir patirties, reikalingos atitin-
kamo pobûdþio SAA praðomiems patikrinimams ar tyrimams atlikti. Mokestis uþ konsultaci-
nius patikrinimus yra kiekvienoje valstijoje skirtingas. Kiekviena valstija yra atsakinga uþ vi-
sapusiðkà konsultacinio patikrinimo programos tvarkymà, administravimà. Konsultacinius 
patikrinimus atliekantys medicinos specialistai turi gerai suprasti SAA invalidumo programas 
ir negalios nustatymui keliamus árodymø reikalavimus. Be to, ðie medicinos specialistai yra 
supaþindinami su jø atsakomybe ir konfidencialumo iðlaikymo pareiga.  

Pareiðkimus dël negalios paðalpø tikrina, perþiûri beveik visø specialybiø nacionalinio, 
valstybinio, regioninio lygmens gydytojai ir psichologai – programos medicinos profesiona-
lai. Patikrinimai vykdomi valstybinëje Invalidumo nustatymo tarnyboje arba SAA teritori-
niuose biuruose ar centruose. Tai grieþtas dokumentø patikrinimas, per kurá programos gy-
dytojas ar psichologas paprastai neturi jokio kontakto su pareiðkëju.  

Bylø nagrinëjimo ir Apeliacijos tarnybos administracinës teisës teisëjams priimant in-
validumo sprendimus, medicinos profesionalai tiesiogiai nedalyvauja, todël teisëjai á svars-
tymus kartais kvieèia medicinos ekspertus, kad ðie duotø parodymus dël sudëtingø medici-
niniø klausimø. Yra sudaromi medicinos ekspertø, kurie kvieèiami á svarstymus liudyti kaip 
liudytojai-ekspertai, sàraðai. Ekspertams uþ jø teikiamas paslaugas mokamas nustatytas 
mokestis.  
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Lietuvos socialinës apsaugos sistemos parama neágaliesiems 
 

Kad bûtø ávertinta JAV socialinës apsaugos sistema, jos ypatumai, teikiant finansinæ 
paramà neágaliems asmenims, bûtina trumpai apþvelgti pagrindinius Lietuvos ástatymus bei 
veikianèias programas, uþtikrinanèias finansinæ paramà neágaliems asmenims. 

Pagrindinis Lietuvos Respublikos ástatymas – Konstitucija laiduoja pilieèiø teisæ gauti 
senatvës ir invalidumo pensijas, socialinæ paramà nedarbo, ligos, naðlystës, maitintojo nete-
kimo ir kitais ástatymø nustatytais atvejais. Dël sveikatos ir funkcinës bûklës visiðkai arba ið 
dalies netekæs darbingumo þmogus neturi lygiø galimybiø dalyvauti darbo procese, negali 
tikëtis vienodø pajamø su kitais visuomenës nariais ir konkuruoti darbo rinkoje, todël vals-
tybë piniginëmis socialinës apsaugos priemonëmis kompensuoja dël negalios prarastas 
pajamas.  

Neágaliems þmonëms teikiama finansinë parama yra reglamentuojama ávairiø ðalies 
ástatymø, taèiau, kaip ir JAV socialinës apsaugos sistemoje, iðskiriamos dvi pagrindinës pro-
gramos bei iðmokø rûðys: valstybinë socialinio draudimo invalidumo pensija ir ðalpos (so-
cialinë) pensija. Ástatymø nuostatos, susijusios su socialinës apsaugos arba materialinio ap-
rûpinimo, kompensuojant dël negalios prarastas pajamas, priemonëmis, taikomos visiems 
Lietuvoje gyvenantiems asmenims, turintiems vienokià ar kitokià negalios formà. Piniginiø 
priemokø, mokamø pensijø bei paðalpø dydþiai priklauso nuo asmens negalios sunkumo 
bei jam nustatytos invalidumo grupës.  

Neágaliøjø teisæ gauti valstybinæ socialinio draudimo invalidumo pensijà reglamentuoja 
1994 m. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas. Ástatymo 1 
straipsnis nurodo, jog teisæ gauti valstybinæ socialinio draudimo pensijà turi nuolatiniai Lietu-
vos Respublikos gyventojai, kurie ðio ástatymo nustatytà laikà buvo privalomai draudþiami 
arba patys draudësi valstybiniu socialiniu pensijø draudimu, t. y. tam tikrà laikà dirbo ir ágijo 
„darbo staþà“ [15]. Remiantis ðiuo ástatymu, skiriamos valstybinës socialinio draudimo se-
natvës, invalidumo, naðliø ir naðlaièiø (maitintojo netekimo) pensijos. Invalidumo pensijos 
skiriamos asmenims, kuriems ástatymo áteisinta tvarka yra nustatytas invalidumas. Ástatymo 
25 straipsnis apibrëþia, jog invalidumas – tai visiðkas arba dalinis darbingumo netekimas, 
kuris yra nuolatinis arba iðliekantis po ligos paðalpø mokëjimo pabaigos ir kuris riboja as-
mens galimybes verstis veikla, duodanèia pajamø. Atsiþvelgiant á darbingumo netekimo 
laipsná, pensijoms apskaièiuoti nustatomos trys invalidumo grupës. 

Teisæ gauti valstybinæ socialinio draudimo invalidumo pensijà ágyja asmuo, kuriam 
pirmà kartà nustatoma negalia, jeigu negalios nustatymo dienà jis turi minimalø valstybinio 
socialinio pensijø draudimo staþà, reikalingà invalidumo pensijai gauti. Ástatymo 28 straips-
nis áteisina toká minimalø valstybinio socialinio pensijø draudimo staþà, reikalingà invalidumo 
pensijai gauti: iki 26 metø – 1 metai, sukakus 26 metams – 2 metai, sukakus 29 metams – 3 
metai, sukakus 32 metams – 4 metai, sukakus 35 metams ir daugiau – 5 metai. Asmenims, 
kurie neturi 23 metø ir kuriems pirmà kartà negalia arba sunkesnio invalidumo grupë nusta-
toma per valstybinio socialinio pensijø draudimo laikotarpá, suteikiama teisë gauti valstybinæ 
socialinio draudimo invalidumo pensijà, nes laikoma, kad jie atitinka minimalaus ir bûtinojo 
valstybinio socialinio pensijø draudimo staþo, reikalingo invalidumo pensijai gauti, reikalavi-
mus. 

Ástatymo 28 straipsnis nustato bûtinàjá valstybinio socialinio pensijø draudimo staþà in-
validumo pensijai gauti: „Kol sukanka 24 metai – 1 metai, sukakus 24 metams – bûtinasis 
staþas kasmet didinamas 4 mënesiais, sukakus 38 metus – bûtinas staþas kasmet didina-
mas vienais metais, bet negali virðyti bûtinojo staþo, nustatyto senatvës pensijai“1, t. y. 30 

                                                 
1 Minėto įstatymo straipsnio pakeitimas, palyginti su buvusiomis įstatymo nuostatomis, sumažinęs 

neįgaliesiems būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, reikalingą invalidumo pensijai gauti, įsigaliojo 
tik nuo 2004 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 9, 16, 28, 35, 36, 
40, 43, 45, 49, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(6) straipsniu ir VII skyriumi 
įstatymas Nr. IX–2017 // Valstybės žinios. 2004. Nr. 32–1008. 
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metø. Nuo minimalaus, arba bûtinojo, draudimo staþo priklauso asmeniui apskaièiuojamos 
invalidumo pensijos dydis.  

Valstybinæ socialinio draudimo pensijà sudaro dvi dalys: pagrindinë ir papildoma. Pa-
grindinë valstybinës socialinio draudimo pensijos dalis garantuoja minimalø pensiná aprûpi-
nimà asmenims, turintiems ðio ástatymo nustatytà bûtinàjá valstybinio socialinio pensijø 
draudimo staþà ir atitinkantiems kitas ðio ástatymo nustatytas sàlygas. Ðios dalies dydþio 
matas yra valstybinë socialinio draudimo bazinë pensija – 172 Lt.1 Papildoma valstybinës so-
cialinio draudimo pensijos dalis suteikia papildomà pensiná aprûpinimà ástatymo ávardytiems 
asmenims, nes atsiþvelgiama á ðiø asmenø draudimo staþà ir draudþiamàsias pajamas, tu-
rëtas per draudimo (draudimosi) laikotarpá. 

Asmenø, turinèiø bûtinàjá valstybinio socialinio pensijø draudimo staþà, reikalingà inva-
lidumo pensijai gauti, pagrindinë I grupës invalidumo pensijos dalis lygi 1,5 bazinës pensi-
jos, t. y. 258 Lt, pagrindinë II grupës invalidumo pensijos dalis lygi bazinei pensijai, t. y. 172 
Lt. Jei asmuo turi maþesná nei bûtinàjá staþà, pagrindinë jo invalidumo pensijos dalis apskai-
èiuojama proporcingai jo turimam draudimo staþui. Papildoma invalidumo pensijos dalis 
apskaièiuojama asmenims, turintiems valstybinio socialinio pensijø draudimo staþà, ágytà 
dirbant pagal darbo sutartá, dël narystës ar tarnybos, ástatymo nustatyta tvarka.  

Valstybinë socialinio draudimo invalidumo pensija asmenims, turintiems III grupës in-
validumà, apskaièiuojama taip pat, kaip ir asmenims, turintiems II grupës invalidumà, o po to 
maþinama 50 procentø. 

Vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensijà gaunanèiø as-
menø skaièius 2001 m. buvo 181 100, 2002 m. – 188 000, o 2003 m. jø skaièius siekë 196 
321. Jø gaunama vidutinë invalidumo pensija 2001 m. sudarë 277,7 Lt, 2002 m. – 282,2 Lt, o 
2003 m. – 296,3 Lt2. 1995 m. ði pensija sudarë 139,3 Lt, vadinasi, ji iðaugo 2 kartus.  

Invalidumo pensijos, remiantis ástatymu, mokamos dirbusiems, dirbantiems ar turin-
tiems atitinkamà darbo staþà asmenims, todël ðio ástatymo nuostatos ne visuomet gali bûti 
taikomos neágaliems asmenims.  

Nedirbantiems bei darbo staþo neturintiems neágaliems asmenims yra numatytos ðal-
pos (socialinës) pensijos, kuriø mokëjimà iki 2004 m. balandþio 1 d. reglamentavo 1994 m. 
Lietuvos Respublikos šalpos (socialinių) pensijų įstatymas. Teisæ gauti ðalpos pensijas turëjo 
ðie asmenys: vaikai; neágalûs asmenys, turintys I, II ir III grupës invalidumà nuo vaikystës 
arba ágijæ já iki 18 metø; tëvai (átëviai), globëjai ir rûpintojai, sulaukæ Valstybiniø socialinio 
draudimo pensijø ástatymo nustatyto senatvës pensijos amþiaus (toliau – senatvës pensijos 
amþius) arba turintys I ar II grupës invalidumà ir ne maþiau kaip 15 metø slaugæ namuose 
savo neágalius vaikus (ávaikius) arba savo vaikus (ávaikius), turinèius I ar II grupës invalidumà 
nuo vaikystës arba ágijusius já iki 18 metø; tëvai (átëviai), globëjai ir rûpintojai (jø amþiaus ir 
darbingumo nepaisoma), slaugantys namuose neágalius vaikus (ávaikius) arba vaikus, turin-
èius I grupës invalidumà nuo vaikystës arba ágijusius já iki 18 metø, ir kiti ástatyme ávardyti 
asmenys [16].  

Neágaliems asmenims mokamø ðalpos pensijø dydþiai priklauso nuo jø turimos invali-
dumo grupës: asmenims, turintiems I grupës invalidumà, buvo skiriama 1,5 valstybinës so-
cialinio draudimo bazinës pensijos dydþio (228 Lt) ðalpos pensija, asmenims, turintiems II 
grupës invalidumà, – valstybinës socialinio draudimo bazinës pensijos dydþio ðalpos pensija 
(152 Lt), o asmenims, turintiems III grupës invalidumà, – 0,5 valstybinës socialinio draudimo 
bazinës pensijos dydþio ðalpos pensija (76 Lt). Neágaliuosius slaugantiems namuose asme-
nims mokama valstybinës socialinio draudimo bazinës pensijos dydþio ðalpos pensija (152 

                                                 
1 Nuo 2004 m. balandžio 1 d. įsigaliojo pakeistas Vyriausybės nutarimas, kuris padidino valstybinę socialinio 

draudimo bazinę pensiją (nuo 152 Lt iki 172 Lt). Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybinės socialinio draudimo 
bazinės pensijos didinimo ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo Nr. 325“ (Valstybės žinios. 2004. 
Nr. 46–1520) priimtas 2004 m. kovo 24 d., įsigaliojo nuo 2004 m. balandžio 1 d. 

2 Invalidumo pensijos skaičiuotos pagal tuo metu galiojusių įstatymų įteisintus atitinkamai mažesnius vals-
tybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžius. 
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Lt) uþ kiekvieno neágalaus asmens prieþiûrà. Ðalpos pensijas ið valstybës biudþeto lëðø ski-
ria ir moka savivaldybiø globos ir rûpybos institucijos.  

Naujas Valstybiniø ðalpos iðmokø ástatymas ásigaliojo nuo 2004 m. balandþio 1 d. [19]. 
Ástatymas pirmà kartà per deðimt metø padidino valstybës mokamas ðalpos iðmokas ðiai la-
biausiai nuskriaustai þmoniø grupei. Vadovaujantis naujuoju ástatymu, valstybës ðalpos ið-
mokos padidintos visiems I, II ir III invalidumo grupes turintiems asmenims, kuriems invali-
dumas nustatytas iki 24 metø (tarp jø ir asmenys, kuriems nustatytas invalidumas nuo vai-
kystës). 5 lentelëje pateikti nauji ðalpos iðmokø dydþiai kiekvienai invalidumo grupei.  
 

5  l e n t e l ë . Socialiniø iðmokø dydþiai (2002–2004 metais) 
 

Invalidumo grupë 2002 2004 
(*nuo balandþio 1 d.) 

I 228 Lt 344 Lt 
II 152 Lt 258 Lt 
III 76 Lt 129 Lt 

 

Ðaltinis: Valstybiniø ðalpos iðmokø ástatymas. 2004. 
 

Vadovaujantis nauju ástatymu, pakeista iðmokø, mokamø uþ sunkios negalios asmens 
slaugà namuose, tvarka. Tikslinës kompensacijos slaugos iðlaidoms mokamos ne paèiam 
slaugytojui, bet asmeniui, kuriam nustatytas nuolatinës slaugos poreikis. Neágalûs vaikai, ku-
riems nustatyta sunki ar vidutinë negalia, bei I ir II grupiø invalidumà turintys asmenys, kurie 
tapo tokie iki 24 metø ir kuriems nustatytas nuolatinës slaugos bûtinumas, turi teisæ gauti 
tikslines kompensacijas uþ slaugos iðlaidas. Kompensacijos dydis lygus vienai bazinei pen-
sijai (kuri ðiuo atveju ne didinama iki 172 Lt, bet iðlieka 152 Lt) vaikams, turintiems sunkią 
negalià, ir I grupës invalidumà turintiems asmenims, o 50 proc. bazinës pensijos – vaikams, 
turintiems vidutinę negalià, ir II grupës invalidumà turintiems asmenims. 

Teisæ gauti ðalpos (socialinæ) pensijà/ðalpos iðmokà turi tik tie asmenys, kurie neturi 
teisës gauti didesnës ar tokio pat dydþio valstybinës socialinio draudimo pensijos arba 
valstybinës pensijos, iðskyrus ástatymo nurodytus asmenis. Vadinasi, kartu su ðalpos (socia-
line) pensija asmenys gali gauti jiems priklausanèias: 1) valstybinæ socialinio draudimo nað-
laièiø pensijà ir valstybinæ naðlaièiø pensijà; 2) valstybinæ socialinio draudimo naðliø pensijà; 
3) valstybines socialinio draudimo pensijas ir valstybines pensijas – tëvai (átëviai), globëjai, 
rûpintojai, slaugantys namuose neágalius vaikus (ávaikius) arba vaikus, turinèius I grupës in-
validumà nuo vaikystës arba ágijusius já iki 18 metø. 

Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymas yra ástatymas, regla-
mentuojantis ne tik socialinës bei finansinës paramos teikimo neágaliesiems garantijas, bet ir 
pagrindinis ástatymas, áteisinantis neágaliø asmenø teises bei lygias dalyvavimo visuomenëje 
galimybes. Ðis ástatymas apibrëþia invalidumo sàvokà: „Invalidumas yra tokia kompeten-
tingø ástaigø nustatyta asmens bûklë, kai asmuo dël ágimtø ar ágytø fiziniø ar psichiniø trû-
kumø visai arba ið dalies negali pasirûpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, ágyven-
dinti savo teisiø ir vykdyti pareigø“ [17].  

Pagal pasireiðkimo laipsná invalidumas skirstomas á tris grupes (I, II, III), o bendrojo ir 
profesinio darbingumo netekimas reiðkiamas procentais (proc.). Visiðka negalia – tai sun-
kiausia I grupës invalidumo forma, kai asmens fizinë ir psichinë negalia visiðkai apriboja jo 
galimybæ orientuotis, judëti, dirbti, integruotis ir bûti ekonomiðkai savarankiðkam.  

Vaikø iki 18 metø invalidumà nustato asmens sveikatos prieþiûros ástaigø, teikianèiø 
pagalbà vaikams, gydytojø konsultacijos komisijos, o asmenø nuo 18 metø – valstybinës 
medicininës socialinës ekspertizës komisijos1.  
                                                 

1 Anksčiau neįgaliais vaikais buvo laikomi asmenys iki 16 m., o 16 m. ir vyresniems asmenims nustatoma 
atitinkama invalidumo grupė. 2004 m. kovo 22 d. priimta Ligų ir būklių, dėl kurių vaikams invalidams nustatomas 
invalidumo lygis (sunki, vidutinė ir lengva negalia), sąrašo ir invalidumo lygio (sunkios, vidutinės ir lengvos 
negalios) nustatymo tvarka Nr. V–144/A1–69 // Valstybės žinios. 2004. Nr. 44–1464; Nr. 47 (atitaisymas). 
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Invalidumo nustatymas yra vienintelis reglamentuotas neágalaus asmens ávertinimo 
bûdas, glaudþiai susijæs ir su sveikatos apsauga, ir su pensijø, lengvatø ir reabilitacijos si-
stemomis. Invalidumas suteikia teisæ á valstybinio socialinio draudimo pensijas bei ðalpos 
(socialines) paðalpas, kitas teikiamas lengvatas, socialines paslaugas. Ðiuo metu invalidu-
mas nustatomas vadovaujantis tik medicininiais vertinimo kriterijais, neatsiþvelgiant á darbin-
gumo netekimà, darbo pajamø praradimà ir galimybæ taikyti reabilitacijos priemones. 2000 
m. balandþio 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro bei socialinës apsau-
gos ir darbo ministrës ásakymu patvirtinta Ilgalaikio ir pastovaus darbingumo netekimo (inva-
lidumo) nustatymo tvarka reglamentuoja I, II ir III grupiø invalidumo nustatymà, specialaus 
automobilio ir (arba) transporto iðlaidø kompensacijø, profesinio darbingumo netekimo sà-
lygas, invalidumo nustatymo terminus, invalidumo prieþastis ir kt. Atsiþvelgiant á ðioje tvar-
koje áteisintus konkreèiø organizmo bûkliø sàraðus, asmenims nustatomas I, II ar III grupës 
invalidumas. 

Pamaþu siekiama atsisakyti ðios praktikos, todël Lietuvos Respublikos Vyriausybë 
2001 m. vasario 12 d. nutarimu patvirtinto Invalidumo nustatymo ir socialinės apsaugos 
priemonių neįgaliesiems reformos koncepciją. Ðios reformos tikslas – pakeisti invalidumo 
nustatymo tvarkà taip, kad bûtø sudarytos sàlygos teisingiau ir veiksmingiau taikyti neága-
liems þmonëms socialinës apsaugos priemones, kad bûtø atkurtas jø darbingumas, sava-
rankiðkumas, jie bûtø integruoti á visuomenæ. Vadovaujantis nauja tvarka, turëtø bûti atsisa-
koma tik medicininio kriterijaus ir papildomai vertinama asmens negalia bei specialieji porei-
kiai jai kompensuoti. Taip pasikeistø ir pati negalios bei neágalaus asmens samprata. 

Siekiant Koncepcijoje átvirtintø tikslø ir uþdaviniø, nauja vaikø invalidumo lygio nusta-
tymo tvarka ásigaliojo nuo 2004 m. balandþio 1 d. [20]. Joje áteisinta, jog invalidumo lygis 
nustatomas asmenims iki 18 metø, kai nustaèius tikslià diagnozæ ir taikant gydymà ir/ar rea-
bilitacijos priemones, iðlieka organizmo funkcijø sutrikimø ir liga ar bûklë atitinka nurodytà 
sàraðà. Neágaliems vaikams nustatomas trijø lygiø invalidumas: sunki, vidutinė ir lengva ne-
galia.  

2004 m. priimtas naujas Neágaliøjø socialinës integracijos ástatymas, kuris ásigalios nuo 
2005 m. liepos 1 d. Naujuoju ástatymu siekiama pakeisti neágaliø asmenø sampratà Lietu-
voje. Tikëtina, kad jis turës átakà reikðmingiems tolimesniems pokyèiams. Ðiuo metu Sociali-
nës apsaugos ir darbo ministerija rengia naujas „Darbingumo lygio nustatymo taisykles“, 
„Darbingumo lygio nustatymo kriterijus“ bei kitus reikalingus ðiam ástatymui ágyvendinti po-
ástatyminiø aktø projektus. 
 

Iðvados 
 

Detali JAV socialinæ apsaugà reglamentuojanèiø federaliniø bei atskirø valstijø teisiniø 
dokumentø analizë, mokslinës literatûros bei teorinës metø studijos, ávairiaplanë teisinë 
praktika bei aktyvi savanoriðka veikla nevyriausybiniø organizacijø, atstovaujanèiø neágaliø 
asmenø teisëms, interesams bei poreikiams, be to, ir gilinimasis á nagrinëjamà problemà 
dalyvaujant ávairiuose tarptautiniuose simpoziumuose, konferencijose bei praktiniuose se-
minaruose leidþia daryti ðias iðvadas:  

1. JAV socialinës apsaugos sistemoje veikianèios 2 pagrindinës programos, teikian-
èios finansinæ paramà neágaliems þmonëms, vadovaujasi bendru principu – uþtikrinti þmo-
nëms dël negalios prarastas, specialius jø poreikius tenkinanèias bei jø negalià kompen-
suojanèias lëðas. Abiem ðioms programoms keliami vienodi reikalavimai bei vertinimo krite-
rijai, taikomas tas pats sprendimø priëmimo bei jø apskundimo procesas, jos abi orientuotos 
á tà paèià socialinæ grupæ – neágalius þmones. Ðios programos yra neatsiejamos, papildo 
viena kità. Tik savo paskirtimi viena jø garantuoja finansinæ paramà dël negalios neteku-
siems turëtø darbo pajamø neágaliesiems, kita jø uþtikrina pragyvenimà dël negalios nedar-
bingiems ir neturintiems pragyvenimo pajamø neágaliems asmenims. 
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2. Analizuojant informacinius ir statistinius keliø pastarøjø metø duomenis apie sociali-
nës apsaugos sistemoje dalyvaujanèius asmenis – paramos gavëjus, pastebëta bendro ga-
vëjø skaièiaus didëjimo tendencija ir kontingento vidinio pasiskirstymo stabilumas. Tai lei-
dþia teigti ir apie valstybës ekonominiø iðgaliø augimà, skiriant nuolatiná dëmesá tam tikroms 
socialinëms grupëms, ir apie visos socialinës apsaugos sistemos sklandø, produktyvø bei 
veiksmingà veikimà. Taip garantuojamos labiausiai paþeidþiamø ir „finansiná nepritekliø“ pa-
tirianèiø asmenø grupiø galimybës turëti nuolatiná bent minimalø pragyvenimo ðaltiná.  

3. Abi socialinës apsaugos programos yra administruojamos vienos institucijos – 
Socialinës apsaugos administracijos (SAA), kuri koordinuoja ir kontroliuoja visus finansinës 
paramos neágaliems asmenims teikimo atvejus. Labai detaliai ástatymuose aptarta visø so-
cialinës apsaugos sistemos negalios fakto vertinimo bei nustatymo, atskirø sprendimø prië-
mimo procese dalyvaujanèiø institucijø ar atskirø profesionalø kompetencija, jø funkcijos. Tai 
lemia sistemos veiksmingumà, operatyvumà, uþtikrina proceso eigos kontrolës galimybæ.   

4. Teisiniuose dokumentuose, ávairiose specialiose taisyklëse, reglamentuojanèiose 
socialinës apsaugos sistemà bei jos veikimà, yra labai detaliai nustatyti pagrindiniai reikala-
vimai, kriterijai, taikomi paramos gavëjams, jø teisei á paramà, negalios ávertinimo bei iðmokø 
dydþiø nustatymo, sprendimø priëmimo bei jø apskundimo kriterijai ir t. t. Aiðki bei detali, 
kiekvienam suprantama procedûra uþtikrina tai, kad socialinës apsaugos sistema yra pasie-
kiama paramos gavëjams, uþtikrina galimybæ planuoti ir kontroliuoti individualø paramos 
gavimo procesà.  

5. Lyginant JAV socialinës apsaugos sistemos ypatumus su Lietuvoje veikianèia si-
stema, bûtina paminëti, jog Lietuvoje taip pat veikia dvi pagrindinës programos, teikianèios 
finansinæ paramà neágaliems asmenims. Valstybinio socialinio invalidumo draudimo pro-
grama, kaip ir JAV socialinës apsaugos invalidumo draudimo programa, moka invalidumo 
pensijas visiðkai arba ið dalies darbingumo netekusiems asmenims, turintiems pakankamà 
darbo bei socialinio pensijø draudimo staþà. Prieðingai nei Lietuvoje, JAV veikianti invali-
dumo draudimo programa teikia finansinæ paramà platesniam asmenø ratui, nes invalidumo 
pensijos mokamos ne tik paèiam darbingumo netekusiam neágaliam asmeniui, bet ir, atsi-
þvelgiant á ðeimos sudëtá, kitiems ðeimos nariams.  

6. Skirtingai nei JAV, Lietuvoje minëtos dvi programos ir jø teikiamos iðmokos yra 
administruojamos bei mokamos dviejø skirtingø ðaltiniø: invalidumo pensijas apskaièiuoja ir 
moka Valstybinio socialinio draudimo fondas, o ðalpos (socialinës) pensijos mokamos ið 
valstybës biudþeto. Tai neuþtikrina vienodos neágaliø asmenø bei jiems vienokia ar kitokia 
forma teikiamos finansinës paramos apskaitos, kontrolës ir sistemos veikimo vientisumo bei 
veiksmingumo.  

7. Ir JAV, ir Lietuvos invalidumo bei ðalpos iðmokø, kitø lengvatø neágaliesiems teikimo 
sistema yra tiesiogiai susijusi su invalidumo nustatymu. Lietuvoje invalidumo nustatymo 
procese svarbiausias medicininis faktorius, o pensijos dydis ir teisë á kitokià materialinæ pa-
galbà priklauso nuo invalidumo grupës (pagal tam tikras ligas). Iðlikæs asmens darbingumas 
ir profesinis veiksnys vertinami minimaliai. Prieðingai, JAV yra pirmiausia vertinamas asmens 
gebëjimas dalyvauti esminëje naudingoje veikloje, be to, skiriamø iðmokø dydþiai skiriami 
individualiai asmeniui, atsiþvelgiant á jo negalios sunkumà, darbinius gebëjimus, socialines 
bei ðeimos sàlygas, turimas pajamas ir kt., o ne skiriant jam konkreèià invalidumo grupæ. 

8. Lietuvoje invalidumo vertinimà bei nustatymà ir finansinës paramos bei iðmokø tei-
kimà vykdo skirtingos kompetentingos valstybës ástaigos. Tai neuþtikrina socialinës apsau-
gos sistemos proceso nuoseklumo bei vientisumo. Prieðingai nei JAV, Lietuvoje nëra detaliai 
reglamentuota sprendimø perþiûrëjimo bei apskundimo procedûra, todël paramos gavëjai 
turi maþai galimybiø kontroliuoti individualø paramos gavimo procesà bei mechanizmà.   
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

People with disabilities are one of the most vulnerable, socially isolated groups in the whole 
population. Being citizens of their own country, they have the same rights to participate in the life of 
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society, in decision-making processes, in spite of the nature of disability to feel dignified and equal 
community members.  

An article analysis social security system of United States of America in rendering financial 
support (pensions, disability benefits and other monetary payments) to persons with disabilities. It 
describes two main programs in social security system: Social Security Disability Insurance program 
and Supplemental Security Income program, their operation principles and criteria, effectiveness. 
Those two programs follow the same principle – to guarantee to persons financial means that 
compensate their disability, meet their special needs. They both are put under the same requirements 
and evaluation criteria, apply the same process of decision making and appeals, are oriented to the 
same social category – persons with disabilities. That is why those programs are concurrent and 
complement each other. One of them guarantees financial assistance to those disabled persons who 
have lost work income because of their disability, another – assures livelihood for those disabled 
people who have no working ability and means of subsistence. 

The article also discusses powers and competency of US social security system‘s participating 
parties – benefit recipients, professionals and institutions; presents the procedure of disability 
evaluation under social security, its criteria and requirements. Social Security administration 
coordinates and controls both programs and all cases when providing financial support to persons 
with disabilities. Laws provide very clear and detailed regulation of the whole social security system: 
disability evaluation process, requirements and criteria for benefit recipients, decision making and 
appealing procedures, etc. This determines effectiveness and expedition of the system, its accessibility 
to benefit recipients, secures the possibility to control the course of individual financial support 
receiving process.  

Upon detailed analysis of various legal Federal and different US State acts, studies of scientific 
materials, informational and statistical data, practical experience the author presents conclusions on 
the effectiveness and operation of USA social security system, guaranties for persons with disabilities 
to receive an adequate and sufficient financial support.  

In consideration of the detailed review of US social support system, the brief comparison of US 
social security system and social security system of Lithuania is presented. The most important 
Lithuanian legislature and main functioning programs, guaranteeing financial assistance to persons 
with disabilities are discussed and conclusions on some possible developments are presented.  
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