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Plėtros programos valdytojas Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

 

 

I DALIS 

PLĖTROS PROGRAMOS PASKIRTIS 

 
Valstybės veiklos sritis 

SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS 

NPP uždavinių įtraukimo į Programą logika  

NPP 2.6. uždavinio „Plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse“ įgyvendinimas 

NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas: 2.6. Plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse 

NPP uždavinio rodiklis ir (ar) tikslo rodiklis:  

2.6.1. Fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumo neįgaliesiems lygis, proc. (2025 m. – 50; 2030 m. -  70) 
1 problema: Nėra sukurtos tinkamos sąlygos neįgaliųjų dalyvumui bei viešųjų ir privačių teikėjų teikiamų paslaugų, prekių ir gaminių prieinamumui 

Spręstinos problemos priežastys: 

1. Priežastis. Neprieinama fizinė infrastruktūra (fizinė infrastruktūra suprantama kaip viešosios, rekreacinės, sporto, turizmo ir kitos erdvės, 

visuomeniniai statiniai ir gyvenamieji pastatai bei viešasis transportas ir viešojo transporto infrastruktūra) (priežasties svoris - 50 proc.), nes 

1.1. netinkamas teisinis reglamentavimas fizinės infrastruktūros prieinamumui ir pritaikymui neįgaliesiems;  

1.2. netinkamai vykdoma fizinės infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems stebėsena ir kontrolė;  

1.3. neplaningas ir fragmentuotas fizinės infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems.  

1. Priemonė. . Užtikrinti fizinės infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems.  

 2. Priežastis. Nepritaikyta informacinė infrastruktūra ir informacija (priežasties svoris – 35 proc.) dėl: 

2.1. netinkamo teisinio reglamentavimo; 

2.2. netinkamai vykdoma valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų situacijos stebėsena; 

2.3. viešųjų paslaugų teikėjai neužtikrina informacijos prieinamumo neįgaliesiems; 

2.4. privačios įmonės, teikiančios paslaugas visuomenei neužtikrina informacijos prieinamumo neįgaliesiems. 

2. Priemonė. Užtikrinti informacinės infrastruktūros ir informacijos pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.  



3. Priežastis. Paslaugos ir prekės nėra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams (priežasties svoris 15 proc.), nes:  

3.1. netinkamas teisinis reglamentavimas: nėra įtvirtinti universalaus dizaino reikalavimai prekėms ir paslaugoms;  

3.2. nėra vieningo kontrolės ir stebėsenos mechanizmo dėl prekių ir paslaugų prieinamumo  neįgaliesiems; 

3.3. trūksta gerosios praktikos sklaidos. 

3. Priemonė. Užtikrinti paslaugų ir prekių pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.  

4. Priežastis. Nepakankamas visuomenės supratimas apie neįgaliųjų įtraukties svarbą ir neįgaliųjų individualius poreikius (priežastis numatyta 

spręsti Socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programos priemonėje) 

 

II DALIS 

FINANSINĖS PROJEKCIJOS 

 

NPP uždavinys Finansinės projekcijos, tūkst. Eur1 Finansavimo šaltiniai 

1 2 3 

Nurodomi NPP uždaviniai, prie kurių įgyvendinimo prisideda 

Programa.  

Vienoje eilutėje nurodomas vienas NPP uždavinys. 

NPP uždaviniui tenkanti finansinė projekcija pagal visus 

finansavimo šaltinius (tūkst. Eur) 

 

Nurodomi visi finansavimo šaltiniai iš kurių gali būti finansuojamos priemonės, pvz. ES fondai, 

kitos tarptautinės paramos lėšos, valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetas, valstybės ar 

savivaldybių įmonių lėšos, privataus sektoriaus lėšos, papildomo skolinimosi poreikis. 
 

Finansavimo šaltiniai nurodomi atskirai kiekvienam uždaviniui (konkreti kiekvieno finansavimo 

šaltinio suma nenurodoma). 

2.6. Plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse 79600 tūkst.Eur Valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžetas, valstybės ar savivaldybių įmonių lėšos, privataus 
sektoriaus lėšos 
 

 Plėtros programos suma iš viso 79600 (tūkst.. Eur) 
 
 

 

 

III DALIS 

PRIEMONIŲ RINKINYS  

 

Priemonė 

NPP 

uždavinys, kurį 

įgyvendina 

priemonė 

Kiti NPP 

uždaviniai 
Būtinos sąlygos 

Dalyvaujančios 

institucijos 

Priemonės 

rezultato 

rodiklio 

pavadinimas2 

Priemonės rezultato  

rodiklio reikšmės 

Priemonės 

papildomas 

požymis: LRV ĮP, 

HP, NRD Pradinė 2030 m. 

                                                 
1
 Pildoma patvirtinus 2021–2030 metų Nacionalinį pažangos planą ir iki plėtros programos teikimo Vyriausybei tvirtinti.  

2
 Jei Plėtros programa finansuojama iš ES ar kitų tarptautinių programų lėšų, nurodomi atitinkami tai programai privalomi rezultato rodikliai. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nurodoma planuojama priemonė, kurią 
siūloma įgyvendinti siekiant panaikinti 
problemos priežastį (-is) ar sumažinti 
priežasties neigiamą įtaką. Priemonė – tai 
intervencinė kryptis, kuri gali apimti 
reguliacinius (norminiai, mokestiniai, 
finansinės paskatos, išmokos ir pan.), 
investicinius (įskaitant infrastruktūros 
vystymą ir žmogiškuosius išteklius) ir 
komunikacinius veiksmus. Priemonės 
formuojamos remiantis problemų priežasčių 
analize. Priemonės pavadinimas neturi 
nustatyti konkretaus priemonės 
įgyvendinimo būdo ar sprendimo, nes tai 
detaliau bus nagrinėjama kitame etape, 
rengiant detalų priemonės aprašymą bei 
vertinant priemonės įgyvendinimo 
alternatyvas. Priemonės išdėstomos 
prioriteto tvarka, t. y. nuo svarbiausios 
priemonės, turinčios didžiausią įtaką NPP 
uždavinio pasiekimui. Kai ta pati priežastis 
aktuali keliems uždaviniams, turėtų būti 
formuojama viena priemonė, kuri sprendžia 
identifikuotą priežastį. Vienoje eilutėje 
nurodoma viena priemonė.  

Nurodomas NPP 
uždavinys, kurį 
įgyvendina 
priemonė. Jeigu 
priemonė sprendžia 
kelių uždavinių 
problemų priežastis, 
nurodomas tas 
uždavinys, prie kurio 
įgyvendinimo 
priemonė prisideda 
daugiausia. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Jei aktualu, 
nurodomi kiti NPP 
uždaviniai (šios ir 
kitų Programų), 
prie kurių 
įgyvendinimo 
priemonė 
prisideda. 
 

Jei aktualu, nurodomos 
būtinos sąlygos 
efektyviam priemonės 
įgyvendinimui, kai jos 
žinomos Programos 
rengimo metu. Būtinos 
sąlygos gali kilti iš 
priežasčių analizės, 
prioritetinių veiklos 
srities nuostatų ar kitų 
reikalavimų (pavyzdžiui, 
jei reikia atlikti tam tikrus 
veiksmus iki pradedant 
įgyvendinti priemonę, 
arba priemonės 
įgyvendinimas apribotas 
tam tikrų sąlygų). 
 

Nurodomos kitos 
ministerijos ir kiti 
asignavimų valdytojai, 
kurių dalyvavimas yra 
reikalingas planuojant ar 
įgyvendinant priemonę. 
Privaloma įtraukti tas 
ministerijas, kurios 
nurodytos NPP prie 
atitinkamo uždavinio, 
tačiau gali būti 
įtraukiamos ir 
papildomos institucijos. 
Taip pat, jei aktualu 
nurodomas priemonės 
koordinatorius, jei tai 
nėra plėtros programą 
rengianti ministerija. 

Nurodomas 
planuojamos 
įgyvendinti 
priemonės 
rezultato rodiklio 
pavadinimas ir 
matavimo 
vienetas.  

Nurodoma 
pradinė 
priemonės 
rezultato 
rodiklio 
reikšmė ir 
metai, kada 
ji nustatyta. 

Nurodoma 
planuojama 
galutinė 
priemonės 
rezultato 
rodiklio 
reikšmė 2030 
metais 

Nurodomas priemonės 
požymis. Priemonės 
požymis gali būti: LRV 
programos įgyvendinimo 
plano priemonė, 
Priemonė, prisidedanti prie 
darnaus vystymosi, 
inovatyvumo 
(kūrybingumo) ir (ar) lygių 
galimybių visiems 
horizontalaus principo 
įgyvendinimo, Nacionalinę 
reformų darbotvarkę 
įgyvendinanti priemonė.  

 

1. Užtikrinti fizinės infrastruktūros 
prieinamumą neįgaliesiems 

 

2.6. Plėtoti 

neįgaliesiems 
tinkamą aplinką 

visose gyvenimo 

srityse 

2.1., 2.2, 2.3. Būtina atlikti tyrimus dėl 

esamos fizinės 
infrastruktūros 

prieinamumo lygio, tam, 

kad turėti patikimas 
pirmines rodiklio 

reikšmes  

AM, SUMIN, ŠMSM, 

SAM, , TM, VRM 

Fizinės 

infrastruktūros 
prieinamumo 

lygmens indeksas 

 

Preliminari

ais 
skaičiavima

is 30 (2019) 

60  



 
2. Užtikrinti informacinės infrastruktūros ir 

informacijos pritaikymą neįgaliųjų 

poreikiams   

2.6. Plėtoti 
neįgaliesiems 

tinkamą aplinką 

visose gyvenimo 
srityse 

2.1., 2.2, 2.3.  IVPK, LRT, ŠMM 
 

Pritaikytos 
neįgaliųjų 

poreikiams 

informacijos l 
indeksas (pagal 

atskirų negalių 

poreikius – 
informacija 

lengvai skaitoma 

kalba, lietuvių 
gestų kalba 

(titravimas, 
gestavimas, 

įgarsinimas 

akliesiems, 
pritaikytos 

interneto 

svetainės, 
mobiliosios 

programėlės)  

Preliminari
ais 

skaičiavima

is 5 (2019) 
 

 

50  

    IVPK, LRT, ŠMSM, 

LGKT 

 

Įdiegtas 

informacijos 
teikimo 

prieinamais 

formatais modelis 

0 1  

 
3. Užtikrinti paslaugų ir prekių pritaikymą 

neįgaliųjų poreikiams  

 

2.6. Plėtoti 
neįgaliesiems 

tinkamą aplinką 

visose gyvenimo 
srityse 

2.1., 2.2, 2.3. Atlikti tyrimus dėl:  
vartotojų su negalia 

pasitenkinimo prekėmis 

ir paslaugomis dalies nuo 
bendro respondentų su 

negalia skaičiaus; 

gamintojų nuostatų 
(ketinimų) gaminti 

prieinamas prekes ir 

teikti paslaugas dalies 
nuo bendro apklaustų 

gamintojų ir paslaugų 

teikėjų skaičiaus 

VVTAT 
 

Vartotojų su 
negalia 

pasitenkinimo 

prekėmis ir 
paslaugomis 

lygmuo, proc. 

 
Gamintojų 

nuostatų 

(ketinimų) gaminti 
prieinamas prekes 

ir teikti paslaugas 

lygmuo, proc. 
 

 

0 
0 

 

35 
25 

 

 

 


