
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS  

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

 

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – 

Neįgaliųjų reikalų departamentas) 2014 m. įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

pavestas įgyvendinti 5 programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemones ir 1 programos 

„Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonę.  

Viso šių programų priemonėms įgyvendinti buvo patvirtinta 26716,2 tūkst. litų suma (iš jų 

26696.2 tūkst. litų išlaidoms ir 20 tūkst. litų turtui įsigyti), panaudota 26603,3 tūkst. litų suma (iš jų 

26583,7 tūkst. litų išlaidoms ir 19,6 tūkst. litų turtui įsigyti) (panaudota 99,6 proc. programų 

priemonėms įgyvendinti patvirtintų lėšų).  

 

Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemonių įgyvendinimas 

 

Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ pavestoms įgyvendinti aktyvioms priemonėms 

buvo patvirtinta 25592,2 tūkst. litų suma išlaidoms, panaudota 25491,1 tūkst. litų suma (panaudota 

99,6 proc. programos priemonėms įgyvendinti patvirtintų lėšų).  

 
1 pav. Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ aktyvioms priemonėms įgyvendinti  

2009-2014 m. panaudotų lėšų palyginimas 

 

Įgyvendinant Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemones finansuoti 5 rūšių 

konkurso būdu atrenkami neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančių nevyriausybinių 

organizacijų projektai (viso 450 projektų), 3 priemonės buvo įgyvendinamos pasitelkiant 

savivaldybes, 1 – aukštąsias mokyklas, 3 veiksmai įgyvendinti per viešuosius pirkimus. 

 
2 pav. Valstybės biudžeto lėšų, panaudotų  2014 m. konkurso būdų atrinktiems  NVO 

projektams įgyvendinti, pasiskirstymas pagal neįgaliųjų negalios pobūdį 
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Priemonė: Plėtoti paslaugų neįgaliesiems prieinamumą, didinti neįgaliųjų savarankiškumą 

ir skatinti jų įsidarbinimo galimybes. Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 19134,6 tūkst. litų 

suma, panaudota 19119 tūkst. litų suma (panaudota 99,9 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų 

lėšų). Įvykdyti visi planuoti veiksmai. 

Įgyvendinant priemonę finansuoti 3 rūšių konkurso būdu atrenkami neįgaliųjų socialinei 

integracijai skirti projektai: 

1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai finansuoti 

vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 

patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 

tvarkos aprašu; 

2. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai finansuoti vadovaujantis socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-346 patvirtintu Neįgaliųjų 

asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašu; 

3. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

projektai finansuoti vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 7 d. 

įsakymu Nr. A1-239 patvirtintu Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašu. 

Veiksmas: Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

įgyvendinimas. 

Finansuota 413 konkurso būdu atrinktų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektų 60 savivaldybių, kuriuos įgyvendino neįgaliųjų socialinės integracijos 

srityje veikiančios organizacijos. 

Šiems projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybių biudžetų iš viso panaudota 16541,5 

tūkst. litų, iš jų iš valstybės biudžeto panaudota 15073,65 tūkst. litų suma (projektams finansuoti 

panaudota 14328,00 tūkst. litų, savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti – 

745,65 tūkst. litų), iš savivaldybės biudžeto – 1467,85 tūkst. litų. 

 

 
3 pav. Įgyvendintų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

skaičius 2014 m. 

 

Įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus 

remtos pagal negalios pobūdį ir specifiką organizacijos vykdomos socialinės reabilitacijos turinį 

atitinkančios nuolatinio pobūdžio veiklos ir teikiamos paslaugos: 

- neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, 

organizuojant praktinius mokymus (neįgaliesiems, jų šeimos nariams) ar veiklas (paslaugas), skirtas 

pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti ligą ar 

negalią, išmokti aptarnauti (neįgaliuosius) ir apsitarnauti (pačiam neįgaliajam), išmokti orientuotis ir 

judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis, spręsti dėl negalios kylančias 

psichologines problemas ir mokyti sveikai gyventi. Savipagalbos grupių neįgaliesiems, jų šeimos 

nariams ir artimiesiems, higienos palaikymo ir įgūdžių mokymo, mokymo apsitarnauti buityje ir 

kasdienių įgūdžių ugdymo, mokymo naudotis techninės pagalbos priemonėmis, psichologo pagalbos 

ir pan. paslaugas gavo 23198 asmenys, iš jų 19898 neįgalieji, iš jų 1043 neįgalūs vaikai ir 3300 

šeimos nariai; 
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- asmeninio asistento pagalbos neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, 

sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose bei teikiant 

informaciją asmenims, turintiems klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir technologijomis. 

Paslaugas gavo 10516 neįgaliųjų, iš jų 494 neįgalūs vaikai; 

- neįgaliųjų užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose. Siuvimo, mezgimo, 

floristikos, siuvinėjimo, dekupažo, rankdarbių gaminimo ir kt. užimtumo veiklose dalyvavo ir 

paslaugas gavo 5430 neįgaliųjų, iš jų 311 neįgalių vaikų;  

- meninių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose. 

Įvairiuose dainų, šokių, muzikos, dramos, skaitovų, humoro kolektyvuose, ansambliuose, kapelose, 

meno, dailės terapijos, fotografijos, kompozicijos ir kt. užsiėmimuose bei būreliuose dalyvavo ir 

paslaugas gavo 5057 asmenys, iš jų 4612 neįgaliųjų, iš jų 322 neįgalūs vaikai ir 445 šeimos nariai;  

- sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, klubuose. Įvairių sporto šakų treniruotėse, 

užsiėmimuose, varžybose, sporto šventėse dalyvavo ir paslaugas gavo 4222 asmenys, iš jų 3808 

neįgalieji, iš jų 410 neįgalių vaikų ir 414 šeimos narių. 

 
4 pav. 2014 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektams įgyvendinti panaudotos lėšos 

 

 
5 pav. 2014 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

 projektų paslaugų gavėjai  
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Veiksmas: Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų įgyvendinimas. 

Finansuoti 26 konkurso tvarka atrinkti skėtinių neįgaliųjų asociacijų įgyvendinti Neįgaliųjų 

asociacijų veiklos rėmimo projektai. Projektams įgyvendinti skirta ir panaudota 3720 tūkst. litų. 

 

 
6 pav. Lėšų, panaudotų 2014 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams įgyvendinti, 

 pasiskirstymas pagal projektuose vykdytas veiklas  

 

Įgyvendinant projektus remtos veiklos: 

pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo (atstovavimas, socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, metodinė pagalba 

asocijuotiems nariams, konferencijos, seminarai, mokymai, renginiai, tarptautinis 

bendradarbiavimas). Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

vertinimo ir atrankos stebėseną vykdė 136 atstovas. Teikta metodinė pagalba neįgaliųjų skėtinių 

asociacijų 244 asocijuotiems nariams. Suorganizuota 14 konferencijų, kuriose dalyvavo 1493 

asmenys, iš jų 830 neįgaliųjų, iš jų 40 neįgalių vaikų; 93 seminarai, mokymai, kuriuose dalyvavo 

2645 asmenys, iš jų 525 neįgalieji, iš jų 10 neįgalių vaikų; 46 renginiai (susitikimai, apskritojo stalo 

diskusijos ir kt.), kuriuose dalyvavo 4337 asmenys, iš jų 903 neįgalieji, iš jų 1 neįgalus vaikas; 36 

susitikimai, informaciniai vizitai savivaldybėse, kuriuose dalyvavo 617 asmenų, iš jų 197 neįgalieji. 

58 rajonų diabeto klubai organizavo renginius, susitikimus su visuomene diabeto kontrolės mokymo 

ir profilaktikos tema, kuriuose dalyvavo apie 100 tūkst. asmenų, iš jų apie 94 tūkst. neįgaliųjų, iš jų 

apie 700 neįgalių vaikų. Organizuota ir dalyvauta 24 tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose, 

kuriuose dalyvavo 90 asmenų, iš jų 17 neįgaliųjų. Remta organizacijų narystė 23 tarptautinėse 

organizacijose; 

- specialistų kvalifikacijos tobulinimo (tiesiogiai bendruomenėje su neįgaliaisiais dirbančių 

specialistų kvalifikacijos tobulinimas, asociacijos darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas). 

Organizuotuose 42 specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kvalifikaciją tobulino 582 

asmenys (socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, neįgaliųjų asociacijų asocijuotų 

narių vadovai, finansininkai ir kt. specialistai), iš jų 209 neįgalieji; 

- neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymų, seminarų, stovyklų 

organizavimo. 37 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose dalyvavo 1609 

asmenys, iš jų 1327 neįgalieji, iš jų 42 neįgalūs vaikai. 45 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

stovyklose dalyvavo 1579 asmenys, iš jų 1074 neįgalieji, iš jų 127 neįgalūs vaikai. Veikė cukriniu 

diabetu sergančiųjų mokykla (mokymai komplikacijų prevencijos klausimais), kurią lankė 800 

sergančiųjų cukriniu diabetu, iš jų 50 neįgalių vaikų; 

- aktyvaus poilsio renginių, stovyklų organizavimo. 102 aktyvaus poilsio renginiuose, 

stovyklose dalyvavo 3218 asmenų, iš jų 2737 neįgalieji, iš jų 96 neįgalūs vaikai; 

- kultūros renginių neįgaliesiems organizavimo. Organizuoti 137 kultūros renginiai 

(neįgaliųjų meno kolektyvų koncertai, meninės raiškos ir kūrybos konkursai, teminiai vakarai, 
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meninės raiškos plenerai, parodos, festivaliai, socialinės interakcijos, spektakliai ir kt.), kuriuose 

dalyvavo 19093 asmenys, iš jų 10169 neįgalieji, iš jų 741 neįgalus vaikas; 

- sporto renginių neįgaliesiems organizavimo. Organizuota ir dalyvauta 103 sporto 

renginiuose (čempionatai, turnyrai, varžybos, sporto šventės, mokomosios treniruočių stovyklos), 

kuriuose dalyvavo 3781 asmuo, iš jų 2845 neįgalieji, iš jų 459 neįgalūs vaikai. 

Veiksmas: Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

projektų įgyvendinimas. 

Finansuoti konkurso tvarka atrinkti 2 Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško 

gyvenimo įgūdžių ugdymo projektai, kuriuos įgyvendino neįgaliųjų asociacija ir viešoji įstaiga. 

Projektams įgyvendinti skirta ir panaudota 150 tūkst. litų suma.  

Įgyvendinant projektus, remta apakusių neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir 

judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo mokymo (asmens funkcinio pajėgumo vertinimo ir 

lavinimo, pirminio mokymo vairuoti B kategorijos transporto priemonę) veikla: 

- aklųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose dalyvavo 30 neįgaliųjų. 

Organizuotuose mokymuose pagal aklojo asmens individualų poreikį buvo ugdomi mobilumo, 

orientacijos erdvėje įgūdžiai, savarankiško apsitarnavimo kasdienėje veikloje namuose bei viešosios 

paskirties vietose funkcijos, komunikaciniai įgūdžiai, taikyta individuali ir grupinė psichoterapija, 

organizuoti darbinio užimtumo užsiėmimai; 

- vertintas ir lavintas 22 neįgaliųjų funkcinis pajėgumas, reikalingas saugiai vairuoti 

automobilį, pirminiuose mokymuose vairuoti B kategorijos transporto priemonę dalyvavo 22 

neįgalieji, mokymus baigė 21 neįgalusis. 

Veiksmas: Profesinės reabilitacijos neįgaliesiems metodinės bazės plėtra. 

Suorganizuotas Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkursas, kurio metu 

buvo atrinktas 1 Profesinės reabilitacijos metodinis centras, t.y. VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. 

Profesinės reabilitacijos metodinio centro statusas suteiktas 5 metų laikotarpiui. Pagal užduotis, 

suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, viešųjų pirkimų tvarka finansuotas Profesinės 

reabilitacijos metodinio centro veiklos projektas.  Įgyvendinant projektą buvo: 

- atlikta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo analizė ir parengtas pirminis Profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 2015-2020 m. strategijos projektas; 

- parengtas Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems 

specialistams projektas, atlikta profesinės reabilitacijos įstaigose dirbančių specialistų atitikimo 

parengtiems reikalavimams specialistams analizė bei pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl galimybių 

reikalavimus specialistams tvirtinti ir taikyti šalies mastu; 

- parengti 5 profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, 

psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikų projektai, atlikta metodikų įdiegimo 

galimybių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose analizė bei pateiktos išvados ir 

pasiūlymai dėl galimybių metodikas diegti ir taikyti įstaigose šalies mastu; 

- parengta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodinė medžiaga 

„Darbo funkcijos ir reikalavimai šioms funkcijoms atlikti“ su 15 darbo funkcijų keliamų reikalavimų 

aprašymais; 

- periodiškai buvo viešinama ir skleidžiama informacija apie metodinio centro veiklą ir jos 

rezultatus, informacija apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės 

gerinimą ir sistemos tobulinimą spaudoje, internetu bei žodžiu pristatant Valakupių reabilitacijos 

centre, kaip gerosios praktikos organizacijoje, besilankantiems Lietuvos bei užsienio neįgaliųjų 

integracijos ir profesinės reabilitacijos specialistams, bei įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose 

renginiuose. Metodinio centro veiklos buvo pristatytos interviu metu radijo stoties „LRT klasika“ 

laidai „Arčiau manęs“; 

-  publikuoti 5 informaciniai pranešimai apie Profesinės reabilitacijos metodinio centro 

veiklas ir pasiekimus interneto svetainėje bei 1 straipsnis savaitraštyje „Bičiulystė“. 

Vertinimo kriterijai: 

Planuota, kad sunkų neįgalumo lygį turinčių asmenų, naudą gavusių dalyvaujant neįgaliųjų 

socialinės integracijos projektuose, dalis visame sunkią negalią turinčių asmenų skaičiuje sudarys 15 

proc., faktiškai sunkų neįgalumo lygį turinčių asmenų, naudą gavusių dalyvaujant neįgaliųjų 

socialinės integracijos projektuose, dalis visame sunkią negalią turinčių asmenų skaičiuje yra 15 

proc. Rezultatas įgyvendintas 100 proc. 
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Planuota, kad 2014 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose naudą gavusių 

neįgaliųjų skaičius bus 4000, faktiškai tiesioginę naudą gavo 4688 neįgalieji. Rezultatas įgyvendintas 

116 proc.  

Planuota, kad 2014 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektuose naudą 

gavusių neįgaliųjų skaičius bus 36000, faktiškai naudą gavo 32812 neįgaliųjų (30843 suaugę 

neįgalieji ir 1969 neįgalūs vaikai) ir 3901 šeimos narys. Rezultatas įgyvendintas 91 proc. Dėl 

stipresnės projektų rezultatų kontrolės, reglamentuotų rekomendacijų, kaip registruoti paslaugų 

gavėjus projektus vykdančios organizacijos suplanavo ir įvykdė projektus su mažesniu neįgaliųjų 

skaičiumi. Naudos gavėjų sumažėjimas buvo stebimas projektų įgyvendinimo pradžioje - 

apibendrinus projektų laukiamus rezultatus planuota paslaugas suteikti 30483 neįgaliesiems.  

 

Priemonė: Gerinti informacinę aplinką neįgaliesiems. Priemonei įgyvendinti buvo skirta 

1551,2 tūkst. Lt, panaudota 1544,1 tūkst. litų suma (panaudota 99,5 proc. priemonei įgyvendinti 

patvirtintų lėšų). Įvykdyti visi planuoti veiksmai, pasiekti planuoti rezultatai. 

Veiksmas „Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių plano 

įgyvendinimas“.  

Vykdytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 19 d. 

įsakymu Nr. A1-62 patvirtintos Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų 

priemonių plano priemonės, kurioms įgyvendinti panaudota 595 tūkst. litų suma. 

Vykdant priemonių plano priemonę „Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų 

draugijoje, kurčiųjų reabilitacijos centruose ir Surdologijos centre“ lietuvių gestų kalbos vertimo 

paslaugos Lietuvos kurčiųjų draugijoje, 5 kurčiųjų reabilitacijos centruose (Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) ir Surdologijos centre 759 kurtiesiems buvo suteiktos 6512 lietuvių 

gestų kalbos vertimo paslaugos. Paslaugų teikimui skirti 7 etatai.  Panaudota 135 tūkst. litų suma. 

Vykdant priemonę „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų 

kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms 

suaugusių vartotojų grupėms ir juo mokyti“ (panaudota 375 tūkst. litų suma): 

-  parengtos 2 lietuvių gestų kalbos mokymo programos (kartu su metodine medžiaga):  

1. „Lietuvių gestų kalba socialiniams darbuotojams. III lygis“, skirta mokyti socialinius 

darbuotojus, kurčiųjų šeimų narius, kitus visuomenės narius (parengtos programos temos: 

„Nerankinių elementų vartojimas”, „Žmogaus charakteristika“, „Dialogas“, „Kaimynai ir draugai“, 

„Kelionės ir žemėlapiai“, „Šalys: kultūros ir tradicijos“, „Sportas“, „Šiuolaikinė meninė kurčiųjų 

veikla“, „Socialinės problemos ir aktualijos“). Programos apimtis - 50 akademinių valandų, 

metodinės medžiagos (rašytinės ir vaizdinės) tiražas – 50 egz.; 

2. „Kvalifikacijos kėlimas lietuvių gestų kalbos vertėjams. Vyriausiojo gestų kalbos vertėjo 

kvalifikacinė kategorija“, kurios pagrindu bus mokomi lietuvių gestų kalbos vertėjai (parengtos 

programos temos: „Gramatinė raiška“, „Žodžių reikšmių perteikimas“, „Terminų aiškinimas“, 

„Kurčiųjų kultūra“). Programos apimtis - 36 akademinės valandos, metodinės medžiagos (rašytinės ir 

vaizdinės) tiražas – 50 egz.; 

- surengta 16 lietuvių gestų kalbos mokymų (kursų), kuriuose buvo apmokyti 223 

asmenys, iš jų: 

1-eri III lygio lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo „Vertimas ugdymo 

procese“ lietuvių gestų kalbos vertėjams Vilniuje (apmokyta 14 asmenų); 

1-eri IV lygio lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo „Vertimas ugdymo 

procese“ lietuvių gestų kalbos vertėjams kursai Vilniuje (apmokyta 11 asmenų); 

1-eri V lygio lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo „Kurčiųjų kultūra“ 

lietuvių gestų kalbos vertėjams kursai Vilniuje (apmokyti 8 asmenys); 

1-eri VI lygio lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo „Teksto kūrimo 

strategijos“ lietuvių gestų kalbos vertėjams kursai Vilniuje (apmokyti 9 asmenys); 

1-eri valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams mokymai Vilniuje 

(apmokyta 15 asmenų); 

2 sveikatos priežiūros specialistams mokymai Kaune (apmokyta 26 asmenys); 

7-eri socialiniams darbuotojams, kurčiųjų šeimų nariams ir kt. visuomenės nariams mokymai 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kėdainiuose, Šiauliuose (apmokyta 102 asmenys);  

2 kursai policijos pareigūnams Kretingoje ir Klaipėdoje (apmokyti 38 asmenys); 
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- parengtas ir išplatintas pašnekesių žodynėlis vaizdo (video) formatu (trukmė – 45 min, 

150 egz.) - jame pateikta 400 leksinių vienetų, 300 frazių, monologų, dialogų. Parengtos temos: 

„Šeima“, „Šventės“, „Švietimas“, „Kalba ir kalbėjimas“; 

Vykdant priemonę „Šviesti visuomenę ir klausos negalią turinčius asmenis gestų kalbos 

klausimais“ (panaudota 85 tūkst. litų suma): 

- parengtos ir nuotoliniu būdu interneto svetainėje suteiktos 35 konsultacijos (raštu ir vaizdo 

įrašu) klausos negalią turintiems asmenims ir kitiems visuomenės nariams įvairiais gestų kalbos 

klausimais. Visi klausimai ir atsakymai išversti į gestų kalbą (vaizdo įrašu) ir patalpinti internetinėje 

svetainėje www.lkd.lt; 

- parengtas aiškinamasis šviečiamasis leidinys „Kelių eismo taisyklės lietuvių gestų kalba“ – 

jis patalpintas internete ir pritaikytas mobiliesiems įrenginiams;  

- pravesti 5 šviečiamieji seminarai „Lietuvių gestų kalbos vartojimas aukštosiose mokyklose“ 

(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose), skirti aukštųjų mokyklų darbuotojams ir studentams. 

Seminaruose dalyvavo 148 asmenys. 

Veiksmas: „Universalios neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinės sistemos 

(UNRIIS) duomenų bazės administravimas ir priežiūra“ 

Įgyvendinat Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 

įgyvendinimo 2013-2015 metais priemonių plano (Žin., 2013, Nr. 15-740) 2.1.12 priemonę, vykdyti 

informacinės sklaidos darbai: administruota ir techniškai aptarnauta neįgaliųjų poreikiams pritaikyta 

universali neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos sistema (UNRIIS), kurioje kaupiama, sisteminama, 

skleidžiama specializuota informacija internetu apie neįgaliuosius, paslaugas, tarnybas, priemones, 

sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo ir mokslo, užimtumo, aplinkos prieinamumo, kultūros, 

sporto srityse. UNRIIS per metus naudojosi per 38 tūkst. vartotojų. Panaudota 30 tūkst. litų suma. 

Nuo 2015 metų UNRIIS svetainė bus sujungta su Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetaine. 

Veiksmas „Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų 

įgyvendinimas“.   

Vadovaujantis Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektai 

finansuoti vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 

A1-650 patvirtintu Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo 2014 metais 

tvarkos aprašu finansuota konkurso tvarka atrinktų 8 Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir 

platinimo finansavimo projektų, kuriuos įgyvendino 4 neįgaliųjų asociacijos ir 4 viešosios įstaigos. 

Projektams įgyvendinti panaudota 772 tūkst. litų suma. Įgyvendinant projektus remta neįgaliųjų 

socialiniam švietimui ir informavimui svarbių periodinių leidinių leidyba - buvo leidžiami ir 

platinami 8 pavadinimų periodiniai leidiniai, skirti asmenims su fizine negalia, akliesiems, 

kurtiesiems, sutrikusio intelekto, psichikos negalią turintiems asmenims, sergantiesiems artritu, 

diabetu, nefrologiniams ligoniams, jų šeimos nariams, specialistams. Bendras periodinių leidinių 

tiražas per 12 tūkst. egz. Leidinius skaitė ir aktualią informaciją gavo apie 23 tūkst. neįgalių asmenų. 

Veiksmas „Visuomenės švietimo ir informavimo priemonių (informacinių kampanijų, 

diskusijų, pristatymų, straipsnių, laidų) vykdymas įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvenciją“.  Veiksmui planuota 154,2 tūkst. Lt, panaudota 147,1 tūkst. Lt (7,1 tūkst. Lt sutaupyta 

viešinimo paslaugų tiekėjams pasiūlius mažesnę kainą). 

2014 m. vykdyta kandidato į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetą J. Ruškaus rinkiminė 

kampanija.  

Parengta ir per LNK kanalą transliuota laida „Geriausio socialinio darbuotojo rinkimai“, 

skirta supažindinti visuomenę su su neįgaliaisiais dirbančių socialinių darbuotojų kasdienybe. 

Organizuotas išvažiuojamųjų forumu ciklas „Kartu veikime drąsiai“ Panevėžyje, Ukmergėje, 

Marijampolėje, Telšiuose ir Raseiniuose. Forumuose SADM, Neįgaliųjų reikalų departamento ir 

NDNT darbuotojai pristatė dalyviams neįgaliųjų socialinės integracijos aktualijas ir diskutavo 

rūpimais klausimais. Forumuose dalyvavo 132 neįgaliųjų visuomeninių organizacijų atstovai, 

savivaldybių, socialiniai darbuotojai, neįgalieji. Forumų viešinimui portale „Delfi.lt“ buvo sukurta 

informacinė rubrika „Kartu veikime drąsiai“. 

Išleisti 3 straipsniai (2 A3 formato lapai, 50 tūkst. tiražu) leidinio „Lietuvos sveikata“ 

specialiame priede „Nepasiduodantys negaliai“. 

Savaitinio iliustruoto žurnalo „Veidas“ redakcijoje surengta apskrito stalo diskusija, kurioje 

dalyvavo Lietuvos atstovas JT neįgaliųjų teisių komitete J. Ruškus, Neįgaliųjų reikalų departamento 

http://www.lkd.lt/
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direktoriaus pavaduotoja J. Šliužienė, neįgaliųjų visuomeninių organizacijų atstovai Z. Jančauskis ir 

D. Migaliova bei neregys advokatas J. Vaškevičius. Pagal diskusijos tezes žurnalo „Veidas“ 

rubrikoje „Labdara ir atskirties įveikimas“ (tiražas 5 tūkst. egz.) parengtas straipsnis „Kodėl 7 

procentai piliečių neturi galimybių savęs realizuoti“ bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrės A. 

Pabedinskienės komentaras. 

Vertinimo kriterijai: 

Planuota, kad įgyvendinus priemonę, viso informaciją gavusių neįgaliųjų skaičius bus 27000. 

Pagal gautus rezultatus, informaciją gavo per 38000 asmenų (planuotas rezultatas įgyvendintas 140 

proc.) 

 

Priemonė: Pritaikyti neįgaliesiems būstą ir jo aplinką. Priemonei įgyvendinti buvo 

patvirtinta 3014,6 tūkst. litų suma, panaudota 2956,2 tūkst. litų suma (panaudota 98,1 proc. 

priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų, nes būsto pritaikymui miestų ir rajonų savivaldybės 

nepanaudojo 58,4 tūkst. litų sumos, kadangi nespėjo atlikti viešųjų pirkimų papildomai skirtoms 

lėšoms, dėl neatsiradusių rangovų, galinčių per trumpą laiką atlikti būsto pritaikymo darbus, ar 

atsisakymo vykdyti būsto pritaikymo darbus). 

Veiksmas: IS „Infostatyba“ paskelbtų  projektų  tikrinimas ir dalyvavimas komisijų darbe 

priimant neįgaliesiems svarbius statinius“. Skirta ir panaudota 430 tūkst. Lt. 

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 

įgyvendinimo 2013-2015 metais priemonių plano 2.1.4 priemonę, finansuotas 1 konkurso tvarka 

atrinktas Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektas, kurį įgyvendino neįgaliųjų 

asociacija. Įgyvendinant projektą remtos veiklos:  

- informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų neįgaliesiems svarbių statinių projektų 

atitikimo tikrinimas statybos techninių reglamentų reikalavimams (patikrinti (suderinti) 1126 

neįgaliesiems svarbių statinių projektai, paskelbti informacinėje sistemoje „Infostatyba“); 

- dalyvavimas statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių 

atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus (dalyvaujant statybos 

užbaigimo komisijų darbe patikrintas (priimtas) 531 statinys); 

- projektuotojų konsultavimas rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus (konsultuoti 

609 projektuotojai); 

- seminarų, mokymų, konferencijų aplinkos prieinamumo klausimais organizavimas 

(suorganizuoti mokymai „Viešosios aplinkos pritaikymo įvertinimas pagal STR 2.03.01:2001 

reikalavimus“, kuriuose dalyvavo 120 asmenų (architektai, statybos inžinieriai, socialiniai 

darbuotojai, savivaldybių specialistai ir kt.), iš jų 21 neįgalusis) bei konferencija „2014 m. Žmogus 

su negalia ir Aplinka“, kurioje dalyvavo 60 asmenų (architektai, statybos inžinieriai, socialiniai 

darbuotojai, savivaldybių specialistai ir kt.), iš jų 25 neįgalieji; 

- atliktas aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimas „Viešosios ir gyvenamosios aplinkos 

saugumo ir prieinamumo vertinimas Lietuvos miestuose ir rajonuose“ dėl įvairios paskirties statinių 

pritaikymo Alytaus, Kauno, Panevėžio apskrityse. 

Veiksmas: „Būsto neįgaliesiems pritaikymas“.  

Būsto pritaikymui įgyvendinti buvo patvirtinta 2584,6 tūkst. litų suma, panaudota 2526,2 

tūkst. litų suma (panaudota 97,7 proc. patvirtintų lėšų).   

Būsto pritaikymas įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. Nr. A1-137 įsakymu „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 

finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 34-1676, Nr.77-3909). 

Įgyvendinant priemonę buvo vykdomi būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai, renkama, 

kaupiama ir skleidžiama informacija apie būsto pritaikymą, į būsto pritaikymo įgyvendinimo 

kontrolę ir priežiūrą įtrauktos neįgaliųjų asociacijos. 

Išlaidos būstui pritaikyti dengiamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų dalimis: asmenims, 

turintiems labai ryškių ir ryškių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – 80 procentų iš 

valstybės biudžeto lėšų ir ne mažiau nei 20 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų; asmenims, 

turintiems vidutinių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – 50 procentų iš valstybės 

biudžeto lėšų ir 50 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų. 

Iki 2013 m. gruodžio mėn. 60 miestų ir rajonų savivaldybių buvo gauti 708 neįgaliųjų 

prašymai, atitinkantys bazinius būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimus, pritaikyti būstą. 
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Būsto pritaikymo žmonėms su negalia darbai 2014 metais vykdyti 57 savivaldybėse (3 savivaldybės 

Kalvarijos, Neringos, Palangos m. savivaldybės nedalyvavo būsto pritaikyme). Savivaldybėse buvo 

vykdomi būsto pritaikymo neįgaliųjų specialiesiems poreikiams darbai, neįgaliųjų asociacijų atstovai 

dalyvavo savivaldybėse sudarytų Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijų darbe, vykdė būsto 

pritaikymo priežiūrą.  Skirta lėšų ankstesniais metais įrengtiems liftams, keltuvams eksploatuoti 28 

savivaldybėse. 

Neįgaliųjų poreikiams pritaikytas 236 būstas, iš jų 124 būstai asmenims su labai ryškiais 

judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 83 būstai asmenims su ryškiais judėjimo ir 

apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 29 būstai asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo 

funkcijų sutrikimais.  

 
7 pav. Būsto pritaikymo rodiklų dinamika 2011-2015 m. 

 

 

Vertinimo kriterijai:  

Planuota, kad suderintų ir priimtų neįgaliesiems svarbių statinių skaičius bus 1500, faktiškai 

suderinti ir priimti 1657 neįgaliesiems svarbūs statiniai (planuotas rezultatas įgyvendintas 110 proc.). 

Planuota, kad neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius bus 204. Pagal gautus rezultatus, 

neįgaliųjų poreikiams pritaikytas 236 būstas (planuotas rezultatas įgyvendintas 115,6 proc.). 

Planuota, kad savivaldybių, kuriose pritaikomas būstas neįgaliesiems, skaičius bus 58, faktiškai būsto 

pritaikymą vykdė 57 savivaldybės. 

Planuota, kad asmenų, kuriems pritaikytas būstas dalis iš viso asmenų, kurie yra įtraukti į 

savivaldybių paraiškas pritaikyti būstą, skaičiaus bus 33 proc. Pagal gautus rezultatus, asmenų, 

kuriems pritaikytas būstas dalis iš viso asmenų, kurie yra įtraukti į savivaldybių paraiškas pritaikyti 

būstą, skaičiaus yra 33 proc. (planuotas rezultatas įgyvendintas 100 proc. 

 

Priemonė: Teikti finansinę paramą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. 

Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 1861,8 tūkst. litų suma, panaudota 1852,6 tūkst. litų suma 

(panaudota 99,5 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų).  

Nuo 2006 m. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 831 

,,Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 93-3655; 2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-4380) 

patvirtintą paramos neįgaliems studentams teikimo tvarkos aprašą per aukštąsias mokyklas teikiamos 

finansinės pagalbos priemonės aukštosiose mokyklose studijuojantiems neįgaliesiems – skiriamos 

lėšos neįgaliųjų studentų specialiųjų poreikių tenkinimui (mėnesinė 1/2 bazinės socialinio draudimo 

pensijos dydžio išmoka kas mėnesį) bei daliniam studijų apmokėjimui (vieną kartą per semestrą 3,2 

BSI dydžio išmoka). 

Pagal Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose 

mokyklose, tvarką remtas 1021 neįgalius studentas, besimokantis 39 aukštosiose mokyklose, iš jų 

920 (90 proc.) neįgalieji, studijuojantys 27 valstybinėse aukštosiose mokyklose, ir 101 neįgalusis (10 

proc.), studijuojantis 12 nevalstybinių aukštųjų mokyklų. 1021 neįgaliajam mokėtos išmokos 

specialiesiems poreikiams tenkinti, 513 neįgaliesiems mokėtos tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš 

dalies kompensuoti. 
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Vertinimo kriterijai:  

Planuota, kad 39 aukštosiose mokyklose besimokančių neįgaliųjų, gavusių finansinę paramą, 

skaičius bus 950. Pagal gautus rezultatus, 39 aukštosiose mokyklose besimokančių neįgaliųjų, 

gavusių finansinę paramą, skaičius yra 1021 (planuotas rezultatas įgyvendintas 107,5 proc.). 

 

Priemonė: ,,Mokėti 20 proc. BSI dydžio išmokas neįgaliesiems, auginantiems vaikus, 

komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti“.  
Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 30 tūkst. litų suma, panaudota 19,2 tūkst. litų suma 

(panaudota 64 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų). Šiai priemonei įgyvendinti skirtos lėšos 

pervedamos pagal savivaldybių paraiškas ir priklauso nuo paramos besikreipiančių išmokų gavėjų 

skaičiaus.  

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 

d. nutarimu Nr. 193 ,,Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties 

garantijų“ bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. 

įsakymu Nr. A1-98 ,,Dėl Išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

26 miestų ir rajonų savivaldybėse mokėtos 20 procentų BSI dydžio išmokos vidutiniškai kas 

mėnesį 65 socialiai remtiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius 

Lietuvos Respublikoje įregistruotose bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę 

mokymo formą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą – iki 24 metų), 

kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų. Šios išmokos mokamos 

komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti. 

Vertinimo kriterijai: 

Planuota, kad neįgaliųjų, auginančių vaikus, gaunančių 20 procentų BSI dydžio išmokas 

komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti, 

skaičius bus 90. Pagal gautus rezultatus, vidutinis neįgaliųjų, auginančių vaikus, gaunančių 20 

procentų BSI dydžio išmokas komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms 

apmokėti ar kurui įsigyti, skaičius yra 65 (planuotas rezultatas įgyvendintas 72 proc. Priemonei 

įgyvendinti skirtos lėšos pervedamos pagal savivaldybių administracijų paraiškas ir priklauso nuo 

paramos besikreipiančių išmokų gavėjų skaičiaus. Besikreipiančių paramos neįgaliųjų skaičius 

kasmet mažėja).  

 
8 pav. Išmokas gavusių neįgaliųjų skaičiaus pokytis 2012-2015 metais 

 

Programos „Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonės įgyvendinimas 

 

2013 metais Neįgaliųjų reikalų departamentui pavesta įgyvendinti programos „Socialinės 

aprėpties stiprinimas“ priemonę „Organizuoti seminarus nediskriminavimo dėl negalios klausimais 

asmenims, dirbantiems visuomenės informavimo srityje“. Priemonei įgyvendinti patvirtinta ir 

panaudota 3 tūkst. litų suma. Suorganizuotas renginys nediskriminavimo dėl negalios klausimais 

asmenims, dirbantiems visuomenės informavimo srityje. Renginyje dalyvavo 30 dalyvių. 

Vertinimo kriterijai: 

Planuotas renginių skaičius – 1, suorganizuotas 1 renginys. Planuotas rezultatas įgyvendintas 

100 proc.  
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Kita Neįgaliųjų reikalų departamento veikla ir veiklai skirtų asignavimų panaudojimas 

 

Neįgaliųjų reikalų departamento veiklai asignavimai 2014 metais skirti įgyvendinant 

programos 4.1. „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemonę: „Sudaryti sąlygas Ginčų komisijos, 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos bei Neįgaliųjų reikalų departamento veiklai“  

Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 1121 tūkst. litų suma (iš jų 1101 tūkst. litų išlaidoms 

ir 20 tūkst. litų turtui įsigyti), panaudota 1109,2 tūkst. litų suma (iš jų 1089,6 tūkst. litų išlaidoms ir 

19,6 tūkst. litų turtui įsigyti) (panaudota 99 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų). Įvykdytos 

visos planuotos priemonės, pasiekti planuoti rezultatai. 

 Tarpinstitucinių programų koordinavimas ir stebėsena. 

 2014 metais vykdyti šie Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų 

programos ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 

metų įgyvendinimo priemonių plano koordinavimo ir stebėsenos darbai: 

 - Koordinuotas 31 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų 

programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano priemonių įgyvendinimas. 

-  Su 6 institucijomis suderinti neįgaliųjų socialinės integracijos rodikliai (socialinės 

apsaugos, sveikatos, švietimo, sporto ir kt. srityse, taip pat neįgalumo statistiniai rodikliai - viso 27 

rodiklių grupės ir per 300 rodiklių), surinkti 2013 metų duomenys: pagal 14 rodiklių grupių, 

apibūdinančių neįgaliųjų socialinę integraciją socialinės apsaugos srityje, 9 rodiklių grupes švietimo 

srityje, 3 rodiklių grupės sveikatos apsaugos srityje, 1 rodiklio grupės užimtumo srityje. 

 Taip pat 2014 m. koordinuotas Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 

metų priemonių plano 10 priemonių įgyvendinimas.  

 Įstaigų veiklos koordinavimas, neįgaliųjų siuntimas į globos įstaigas, atstovavimas 

teismuose. 

Koordinuota 5 gestų kalbos vertėjų centrų (Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus) 

(kiekvienas gestų kalbos vertėjų centras organizuoja ir teikia paslaugas 2 apskričių teritorijose) bei 

Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centro veikla.  

2014 metais gestų kalbos vertėjų centruose (toliau – GKVC) 96 vertėjų etatai suteikė 44142 

lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas, kurias gavo 4067 kurčiųjų, vienas gestų kalbos vertėjas teikė 

paslaugas 42 kurtiesiems: 

- Vilniaus GKVC teikė paslaugas Vilniaus ir Alytaus apskrityse: 27 vertėjų etatai suteikė 

12855 paslaugas 2261 kurtiesiems, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos 

vertimo paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 83, vidutinis 

kurčiųjų, gyvenančių gestų kalbos vertėjų centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 61; 

- Kauno GKVC teikė paslaugas Kauno ir Marijampolės apskrityse: 27 vertėjų etatai suteikė 

10750 paslaugas 614 kurčiųjų (iš jų nuotoliniu būdu suteiktos 1555 paslaugos 126 kurčiųjų), 

vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos skaičius, tenkantis 

vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 23, vidutinis kurčiųjų, gyvenančių gestų kalbos vertėjų 

centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 59;  

- Klaipėdos GKVC teikė paslaugas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse: 15 vertėjų etatų suteikė 

8094 paslaugas 452 kurtiesiems, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo 

paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 30, vidutinis kurčiųjų, 

gyvenančių gestų kalbos vertėjų centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 66; 

- Panevėžio GKVC teikė paslaugas Panevėžio ir Utenos apskrityse: 14 vertėjų etatų suteikė 

6701 paslaugą 430 kurčiųjų, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo 

paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 31, vidutinis kurčiųjų, 

gyvenančių gestų kalbos vertėjų centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 64; 

- Šiaulių GKVC teikė paslaugas Šiaulių ir Telšių apskrityse: 13 vertėjų etatų suteikė 5742 

paslaugas 310 kurčiųjų, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos 

skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 24, vidutinis kurčiųjų, gyvenančių 

gestų kalbos vertėjų centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 60. 

Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centre paslaugas gavo: 983 asmenys ambulatorinę ir 

palaikomąją medicininę reabilitaciją, 15 sunkios negalios jaunuolių suteikta dienos socialinės globos 

paslauga, 44 neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims teikta integrali pagalba, 423 neįgaliems 

asmenims teiktos socialinės priežiūros paslaugos (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo). 
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Vykdyta neįgaliųjų siuntimo į socialinės globos įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas 

įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – valstybės socialinės globos įstaigos), 

ilgalaikei socialinei globai gauti ir laisvų vietų šiose globos įstaigose apskaitos bei valstybės 

socialinės globos įstaigų atstovavimo teismo bylose dėl globos skyrimo, funkcija. 

 Į 33 valstybės socialinės globos namų (vietų sk. 6562) 2014 metais buvo išrašytas 667 

siuntimas, dalyvauta ar teiktas atsiliepimas 57 bylose dėl globėjo skyrimo, pakeitimo, kas savaitę 

buvo renkama ir skelbiama interneto svetainėje informacija apie laisvas vietas valstybės socialinės 

globos įstaigose, laukiančių eilėje asmenų skaičių. 

Įgyvendinamų programų ir priemonių stebėsena ir kontrolė.  
2014 metais vyko finansuojamų priemonių įgyvendinimo kontrolės patikrinimai: 

- Patikrinta 40 (6 už 2013 m., 34 – už 2014 m.) Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų; 

- Atlikta 18 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

finansavimo tvarkos aprašo įgyvendinimo patikrinimų savivaldybėse. 

- Analizuojant savivaldybių ataskaitų duomenis, buvo vykdoma rezultatų pasiekimo 

prevencija – 2014 m. IV ketvirčio projektų pasiekti rezultatai buvo lyginami su planuotais. 

Savivaldybės ir skėtinės neįgaliųjų asociacijos informuotos apie projektus, kuriuose yra rezultatų 

nepasiekimo rizika.  

- Suteikta 11 konsultacijų savivaldybių administracijoms dėl 2015 m. Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų  turinio tinkamumo; 

- Patikrintas 1 Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

projekto įgyvendinimas (už 2013 m.); 

- Patikrintas 4 Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo 

finansavimo projektų įgyvendinimas (už 2013 m.); 

- Patikrintas 13 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų įgyvendinimas (už 2013 m.); 

- Patikrinta 20 aukštųjų mokyklų, teikiančių finansinę pagalbą neįgaliems studentams; 

- Patikrinta 17 savivaldybių, vykdančių būsto pritaikymą neįgaliesiems.  

- Patikrintos 6 savivaldybės, mokančios neįgaliesiems, auginantiems vaikus, 20 procentų BSI 

dydžio išmokas komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar 

kurui įsigyti. 

- Atrankos būdu patikrintas viešųjų pirkimų būdų įsigytos Lietuvių gestų kalbos vertėjų 

paslaugų teikimo 2013 – 2017 metų priemonių plano priemonės įgyvendinimo paslaugų produktas; 

Neįgaliųjų reikalų departamento reguliavimo sričiai priskirto valstybės turto valdymas, 

naudojimas ir disponavimas juo. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas 2014 m. užtikrino departamento reguliavimo sričiai 

priskirto valstybės turto tikslingo naudojimo kontrolę – panauda perduoto valstybės turto priežiūrą, 

turto apsaugą, šio turto inventorizaciją, departamento reguliavimo sričiai priskirtų pavaldžių įmonių 

ir įstaigų veiklos kontrolės ir priežiūros užtikrinimą. Pagal sudarytą grafiką ar pagal gautą 

informaciją buvo tikrinamas panauda perduoto turto naudojimo efektyvumas bei nauda 

neįgaliesiems, turto naudojimas atsižvelgiant į panaudos sutarties sąlygas bei teisės aktų nustatytą 

tvarką.  

Rezultatai: 

- atlikta 59 pritaikyto neįgaliesiems vežti automobilio, 38 naudojamų komplektų 

kompiuterinės įrangos inventorizacija;  

- transporto paslaugos 2014 m. buvo teikiamos 38 savivaldybėms panaudos būdu perduotais 

59 automobiliais. 2014 m. šiomis transporto priemonėmis buvo suteiktos 14095 vienkartinės ir 

179408 nuolatinės transporto paslaugos, vienkartinėmis paslaugomis pasinaudojo 9005 neįgaliųjų, o 

nuolatinėmis – 1985 neįgalieji. Vidutiniškai vienu automobiliu suteikta nuolatinių paslaugų 34 

asmenų, vienkartinių – 153 asmenims; 

- 2014 metais kompiuterine įranga naudojosi 390 neįgaliųjų; 

- įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009-2012 metų 

programą įsigyta ilgalaikio turto už 129 714 litų. Šis turtas 2013 m. pradžioje panaudos sutartimis 

buvo perduotas 7 įstaigoms (VšĮ „Surdologijos centrui“, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, 

Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centrams ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrui). 

Turtas naudojamas nuotoliniam klientų konsultavimui, įvairios informacijos perdavimui, 
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atsakymams į rūpimus ir užduodamus klausimus, kas pagerino kurtiesiems teikiamų paslaugų 

kokybę, taip pat buvo naudojamas vaizdinės medžiagos pateikimui, neįgaliųjų supažindinimui su 

aktualia informacija, Europos šalių ir Lietuvos įstatymų naujovėmis ir pakeitimais, informacinės 

medžiagos ieškojimui, mokymams, asmeninio asistento darbui, lankantis pas klientus namuose ir 

supažindinant su naujausia turima informacija, LKD internetiniu puslapiu, kita aktualia medžiaga, 

darbo pasiūlymų paieškai, tvarkant kurčiųjų, gyvenančių miestuose ir rajonuose apskaitą, vertimo 

paslaugoms teikti per Skype. 

- naudojant laidų titravimo įrangą, perduotą Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai, 2014 

m. buvo titruotos 7 laidos ir 4 rubrikų filmai. 

Valstybės turtinių ir neturtinių teisių atstovavimas. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas atstovauja valstybei ir valdo valstybei nuosavybės teise 

priklausančią uždarosios akcinės bendrovės „Baldžio šilas“ (toliau vadinama – UAB „Baldžio šilas“) 

akcijų dalį. Likusią šios įmonės akcijų dalį 2011 m. spalio 21 d. įsigijo VŠĮ Valakupių reabilitacijos 

centras. UAB „Baldžio šilas“ akcinis kapitalas – 10 675 040 litų. Neįgaliųjų reikalų departamentas 

patikėjimo teise valdo 376754 UAB „Baldžio šilas“ akcijas, kurių nominali vertė yra 7 535 080 litų 

(70,6 proc.), VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras valdo 156 998 akcijas, kurių nominali vertė yra 3 

139 960 litų (29,4 proc.). 2015 metais numatyta UAB „Baldžio šilas“ prijungimas prie UAB 

„Senevita“ ir pertvarkymas į viešąją įstaigą. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas atstovavo valstybei, įgyvendindamas valstybės, kaip 

viešosios įstaigos dalininkės turtines ir neturtines teises VšĮ Valakupių reabilitacijos centre. Steigėjo 

įnašas į VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrą yra 300 100 litų. Centras teikia medicininės, profesinės, 

socialinės reabilitacijos paslaugas. VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrui panaudos pagrindais 

perduoto turto (materialaus ir nematerialaus) likutinė vertė – 27 332 389 litai. 

Dalyvavimas rengiant teisės aktus. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas parengė 11 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų 

bei jų pakeitimų: 

1. 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. A1–56 „Dėl 2014 metų Statinių pritaikymo 

neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 

patvirtinimo“; 

2. 2014 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. A1–66 „Dėl 2014 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos 

rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“; 

3. 2014 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. A1–115 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. A1–43 ,,Dėl Nacionalinės neįgaliųjų 

socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2013-2015 metais priemonių plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“; 

4. 2014 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. A1–120 „Dėl 2014 metų Periodinių leidinių 

neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų 

paskirstymo patvirtinimo“; 

5. 2014 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. A1–188 „Dėl 2014 metų Žmonių, turinčių fizinę 

negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti skirtų valstybės 

biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“; 

6. 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. A1–642 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1–346 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų 

veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

7. 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. A1–643 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. A1–125 „Dėl Statinių pritaikymo 

neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“; 

8. 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. A1–644 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. A1–239 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę 

negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2013–2015 

metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

9. 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A1–651 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456281&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456281&p_tr2=2


 14 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“; 

10. 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-656 „Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems 

leidybos ir platinimo finansavimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

11. 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. A1-676 ,, „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1–137 ,,Dėl būsto pritaikymo 

neįgaliesiems finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorius patvirtino šiuos teisės aktus: 

1. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2014 m. vasario 3  d. įsakymas Nr. V-3 ,,Dėl 2013 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-32 ,, Dėl 

rekomendacijų dėl paslaugų gavėjų apskaitos, įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektus patvirtinimo“ pakeitimo“; 

2. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2014 m. vasario 17  d. įsakymas Nr. V-6 ,,Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014 metų Socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, 

paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais); 

3. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2014 m. vasario 28  d. įsakymas Nr. V-7 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano 

patvirtinimo“; 

4. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2014 m. vasario 28  d. įsakymas Nr. V-8 ,,Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti 

neįgaliesiems paskirstymo 2014 metais (su vėlesniais pakeitimais); 

5. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2014 m. kovo 6  d. įsakymas Nr. V-10 ,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo 

finansavimo projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

6. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2014 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. V-11 ,,Dėl 2014 m. lėšų paskirstymo Neįgaliųjų reikalų 

departamentui pavestoms priemonėms įgyvendinti patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais); 

7. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2014 m. kovo 12  d. įsakymas Nr. V-15 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos programų (priemonių) įgyvendinimo kontrolės tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

8. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2014 m. gegužės 8  d. įsakymas Nr. V-18 ,,Dėl apskričių gestų kalbos vertėjų centrų veiklos 

vertinimo ir funkcijų peržiūros darbo grupės sudarymo“; 

9. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2014 m. gegužės 12  d. įsakymas Nr. V-21 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos sutarčių rengimo ir valdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“; 

10. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2014 m. gegužės 26  d. įsakymas Nr. V-22 ,,Dėl profesinės reabilitacijos metodinių 

centrų atrankos ir veiklos vertinimo komisijos nuostatų bei komisijos sudėties patvirtinimo“; 

11. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2014 m. birželio 11  d. įsakymas Nr. V-25 ,,Dėl profesinės reabilitacijos metodinių 

centrų sąrašo patvirtinimo“; 

12. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2014 m. birželio 11  d. įsakymas Nr. V-26 ,,Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013-2019 metų programos koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo ir neįgaliųjų 

socialinę integraciją (socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos apsaugos srityse) apibūdinančių 

rodiklių sąrašo patvirtinimo“; 

13. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 22  d. įsakymas Nr. V-27 ,,Dėl skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovų 

socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos 

stebėsenai savivaldybėse delegavimo“. 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456281&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456281&p_tr2=2
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Neįgaliųjų reikalų departamento teikti siūlymai dėl teisės aktų projektų. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas, vadovaudamasis departamento nuostatų 9.1 punktu, pagal 

kompetenciją suderino su neįgaliųjų asociacijomis bei pateikė Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai išvadas ir pasiūlymus dėl 12 teisės aktų projektų: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 193 ,,Dėl medicininio 

ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“ pakeitimo“; 

2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 23, 

24, 26, 29, 30, 31, 32, 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 24
1 

ir 24
2 

straipsniais įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 

penktojo skirsnio, 224 ir
 
 259

5 
straipsnių pakeitimo ir papildymo

 
44

8
, 44

9 
ir 239

5 
straipsniais; 

3. profesinės reabilitacijos sistemą reglamentuojančių teisės aktų projektų: Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymo 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 ,,Dėl Profesinės 

reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymo 2005 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-159 ,,Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo; 

5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-

388 ,,Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto sudarymo“; 

7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A1-1/V-2 ,,Dėl Darbingumo lygio, 

susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“; 

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Laikinojo 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto sudarymo“; 

9. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 17, 18, 23 ir 

24 straipsnių pakeitimo įstatymo; 

10. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 19 straipsnio 

pakeitimo įstatymo. 

11. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo. 

12. Teikti siūlymai dėl socialinio būsto skyrimo eilių reguliavimo. 

13. Teikti siūlymai dėl SADM pavaldžių įstaigų vadovų vertinimo kriterijų. 

Dalyvavimas komisijų ir darbo grupių, susijusių su neįgaliųjų socialine integracija, 

veikloje. 

1. Dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytos darbo grupės kompleksinių 

paslaugų modelio neįgaliesiems, sergantiems epilepsija, aprašo projektui parengti ir jo įgyvendinimo 

priemonėms numatyti veikloje. 

2. Dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytos pertvarkos organizavimo 

grupės, Perėjimo nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano priemonėms 

įgyvendinti, posėdžiuose. 

3. Dalyvauta 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisijos 

posėdžiuose. 

4. Dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytos Vaikų dienos centrų 

projektų vertinimo ir atrankos komisijos veikloje. 

5. Dalyvauta Lietuvos kultūros tarybos sudarytos antrojo paraiškų dėl kultūros ir meno 

projektų dalinio finansavimo teikimo konkurso komisijos veikloje. 

6. Dalyvauta Lietuvos standartizacijos departamento sudarytos darbo grupės posėdžiuose. 
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7. Dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytos komisijos teikti siūlymus dėl 

biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo posėdyje. 

8. Įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. gegužės 7 d. pavedimą Nr. 

(20.6-34) SD-3213 Neįgaliųjų reikalų departamentas iki 2014 m. birželio 5 d. parengė 5 apskričių 

gestų kalbos vertėjų centrų funkcijų peržiūros ir veiklos vertinimo ataskaitą ir rekomendacijas šių 

centrų tobulinimui. Organizuoti posėdžiai, pateikti siūlymai dėl gestų kalbos vertėjų centrų jungimo. 

9. Dalyvauta pasitarimuose dėl Tauragės neįgaliųjų centro ir Adakavo socialinės globos namų 

sujungimo. 

10. Dalyvauta Horizontalių prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grupės veikloje. 

Kita Neįgaliųjų reikalų departamento veikla. 

Susisiekimo ministerijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti 2 projektiniai 

siūlymai įtraukti projektus į preliminarų iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai 

finansuoti planuojamų projektų (2 prioritetas) sąrašą. 

 Neįgaliųjų reikalų departamentas yra Europos socialinio tinklo (European social network) 

narių. Organizacija padeda dalintis patirtimi ir žiniomis kaip vystyti efektyvią socialinę politiką ir 

socialinės paramos praktiką. Organizacijos nariais yra įvairaus administracinio lygmens viešojo 

sektoriaus organizacijas – nacionalinio, regioninio, provincijų, apskričių ir savivaldybių lygmens, o 

taip pat universitetai, reguliavimo agentūros, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros įstaigos. 

Dalyvauta tinklo veikloje.  

 Kartu su Aplinkos ministerija parengtos rekomendacijos savivaldybėms dėl renovuojamų 

daugiabučių pritaikymo neįgaliesiems. 

 Teikti siūlymai Susisiekimo ministerijai  dėl universalaus dizaino principų taikymo darnaus 

judumo planams.  

 Dalyvauta teismo posėdžiuose dėl Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubo „Draugystė“ 

netikslingai panaudotų lėšų grąžinimo. Laimėta byla pirmos instancijos teisme. 

Parengtas bendradarbiavimo su NVO planas. 

Parengtas ir įgyvendintas veikslų planas dėl euro įvedimo.  

Parengti siūlymai dėl geriausiai pritaikyto neįgaliesiems Europos miesto „Access city“ 

vertinimo. 

Teikti pasiūlymai AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems. 

Teiktos pastabos Vaiko teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo planui. 

Konkurso tvarka finansuojamų projektų atrankos konkursų organizavimas. 
2014 m. organizuoti projektų finansavimo atrankos konkursai: 

1. 2015 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų 

atrankos konkursas; 

2014 m. svarstytas konkurso būdu atrinktų projektų finansavimo sutarčių pratęsimas: 

1. 2013–2015 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2015 m. 

2. 2013–2015 m. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2015 m. 

3. 2013–2015 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2014 m. 

Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM veiklos organizavimas ir techninis aptarnavimas. 

Suorganizuoti 4 Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

posėdžiai. Neįgaliųjų reikalų departamentas derina su Tarybos nariais (neįgaliųjų asociacijų 

atstovais) įstatymų ir kitų teisės aktų, įtakojančių neįgaliųjų visuomeninius santykius, projektus, 

atsiklausia neįgaliųjų nuomonės kitais neįgaliųjų problemų sprendimų atvejais. Kiekvieną savaitę 

(antradieniais) su Tarybos nariais (neįgaliųjų asociacijų atstovais) organizuojami pasitarimai, kurių 

metu Tarybos nariai informuojami apie neįgaliųjų socialinės integracijos politikos pokyčius. 

Pasitarimų metu derinami aktualūs neįgaliesiems klausimai, apžvelgiami rengiami teisės aktai, 

vyksta konsultacijos. 

Vertinimo kriterijai: 

Planuota, kad neįgaliųjų, pasinaudojusių Neįgaliųjų reikalų departamento įgyvendinamomis ir 

koordinuojamomis programomis ir priemonėmis, skirtomis mažinti jų socialinę atskirtį, dalis visame 

neįgaliųjų skaičiuje bus 15 proc. Pagal gautus rezultatus, neįgaliųjų, pasinaudojusių Neįgaliųjų 

reikalų departamento įgyvendinamomis ir koordinuojamomis programomis ir priemonėmis, 
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skirtomis mažinti jų socialinę atskirtį, dalis visame neįgaliųjų skaičiuje yra 15,28 proc. (planuotas 

rezultatas įgyvendintas 101 proc.)  

Planuota, kad bus koordinuotos 2 tarpinstitucinės programos (planuotas rezultatas 

įgyvendintas 100 proc.). 

Planuota, kad per savivaldybes finansuojamų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektų skaičius bus 400, faktiškai finansuota 413 projektų 60 savivaldybių 

(rezultatas įgyvendintas 103 proc.). 

Planuotas finansuojamų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų skaičius – 26, 

finansuoti 26 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai (rezultatas įgyvendintas 100 proc.). 

Planuota, kad Socialinės globos namų, į kuriuos siunčiami suaugę asmenys bei kuriuose 

vykdoma laisvų vietų apskaita, skaičius bus 30, rezultatas įgyvendintas 100 proc. 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas    Jolanta Šliužienė 

 


