
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS  

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

 

2015 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 6 programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemones. 

Viso šių programų priemonėms įgyvendinti buvo patvirtinta 8305267 eurų suma (iš jų 

8299475 eurų išlaidoms ir 5792 eurų turtui įsigyti), panaudota 8274333,33 eurų suma (iš jų 8268541 

eurų išlaidoms ir 5792  eurų turtui įsigyti) (panaudota 99,6 proc. programų priemonėms įgyvendinti 

patvirtintų lėšų).  

 

Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemonių įgyvendinimas 

 

Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ pavestoms įgyvendinti 5 aktyvioms priemonėms 

buvo patvirtinta 7967632 eurų suma, panaudota 7938809 eurų suma (panaudota 99,6 proc. 

programos priemonėms įgyvendinti patvirtintų lėšų).  

 

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

2009-2016 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 466 projektai), 3 priemonės buvo įgyvendinamos pasitelkiant 

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

 
2 pav. Valstybės biudžeto lėšų, panaudotų  2015 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 5831588 eurų suma, 

panaudota 5815432 eurų suma (panaudota 99,7 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų). 

Įvykdyti visi planuoti veiksmai. 

Įgyvendinant priemonę finansuoti 3 rūšių konkurso būdu atrenkami neįgaliųjų socialinei 

integracijai skirti projektai: 

Veiksmas: Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

įgyvendinimas. 

Vadovaujantis 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 finansuota 428 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 

4948096 eurų, iš jų iš valstybės biudžeto panaudota 4499109 eurų (projektams finansuoti panaudota 

4278225 eurų, savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti – 220884 eurai), 

iš savivaldybės biudžeto – 448987 eurų. 

 

 
3 pav. Įgyvendintų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

skaičius 2015 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 (veiklose dalyvavo ir paslaugas gavo 21277 

asmenys, iš jų 18258 neįgalieji (iš jų 1059 neįgalūs vaikai) ir 3019 šeimos narių); 

- asmeninio asistento pagalbos padedant neįgaliesiems apsilankyti užimtumo, ugdymo, 

reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose 

(palydint ir pavežant), sprendžiant kylančias problemas bei teikiant informaciją asmenims, turintiems 

klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį 

(paslaugas gavo 11271 neįgalusis, iš jų 386 neįgalūs vaikai); 

- neįgaliųjų užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, kuriuose neįgalieji mokosi 

gaminti įvairius dirbinius, išmoksta amato (paslaugas gavo 5684 neįgalieji, iš jų 276 neįgalūs vaikai);  
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- meninių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose 

(veiklose dalyvavo ir paslaugas gavo 5206 asmenys, iš jų 4734 neįgalieji (iš jų 360 neįgalūs vaikai) ir 

472 šeimos nariai); 

- sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, klubuose (veiklose dalyvavo ir paslaugas 

gavo 4469 asmenys, iš jų 4004 neįgalieji (iš jų 346 neįgalūs vaikai) ir 465 šeimos nariai). 

 

 
4 pav. 2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektams įgyvendinti panaudotos lėšos 

 

 
5 pav. 2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

 projektų paslaugų gavėjai  

 

Veiksmas: Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų įgyvendinimas. 

Vadovaujantis 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 finansuoti 26 konkurso 

tvarka atrinkti skėtinių neįgaliųjų asociacijų įgyvendinti Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 

projektai. Projektams įgyvendinti skirta ir panaudota 1222196 eurų. 
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6 pav. Lėšų, panaudotų 2015 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 135 atstovai. Teikta metodinė pagalba neįgaliųjų skėtinių 

asociacijų 250 asocijuotų narių. Suorganizuota 12 konferencijų, kuriose dalyvavo 1397 asmenys, iš 

jų 847 neįgalieji, iš jų 11 neįgalių vaikų; 84 seminarai, mokymai, kuriuose dalyvavo 2395 asmenys, 

iš jų 534 neįgalieji; 24 renginiai (susitikimai, apskritojo stalo diskusijos ir kt.), kuriuose dalyvavo 

773 asmenys, iš jų 377 neįgalieji; 32 susitikimų, informacinių vizitų savivaldybėse, kuriuose 

dalyvavo 368 asmenys, iš jų 250 neįgalieji. 54 rajonų diabeto klubai organizavo renginius, 

susitikimus su visuomene diabeto kontrolės mokymo ir profilaktikos tema, kuriuose dalyvavo apie 

100 tūkst. asmenų, iš jų apie 95 tūkst. neįgaliųjų, iš jų apie 800 neįgalių vaikų. Organizuota ir 

dalyvauta 41 tarptautinio bendradarbiavimo renginyje, kuriame dalyvavo 72 asmenys, iš jų 45 

neįgalieji. Remta organizacijų narystė 23 tarptautinėse organizacijose; 

- specialistų kvalifikacijos tobulinimo (tiesiogiai bendruomenėje su neįgaliaisiais dirbančių 

specialistų kvalifikacijos tobulinimas, asociacijos darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas). 

Organizuotuose 57 specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kvalifikaciją tobulino 641 

asmuo (socialiniai darbuotojai, neįgaliųjų asociacijų asocijuotų narių vadovai, finansininkai ir kt. 

specialistai), iš jų 289 neįgalieji; 

- neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymų, seminarų, stovyklų 

organizavimo. 36 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose dalyvavo 1190 

asmenų, iš jų 907 neįgalieji, iš jų 5 neįgalūs vaikai. 58 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

stovyklose dalyvavo 1675 asmenys, iš jų 1246 neįgalieji, iš jų 114 neįgalių vaikų. Veikė cukriniu 

diabetu sergančiųjų mokykla (mokymai komplikacijų prevencijos, ligos valdymo klausimais), kurią 

lankė 810 sergančiųjų cukriniu diabetu, iš jų 70 neįgalių vaikų. Kurčiųjų savarankiškumo 

mokymuose dalyvavo 184 neįgalieji, iš jų 12 neįgalių vaikų; 

- aktyvaus poilsio renginių, stovyklų organizavimo. 103 aktyvaus poilsio renginiuose, 

stovyklose dalyvavo 3336 asmenys, iš jų 2813 neįgaliųjų, iš jų 117 neįgalių vaikų; 

- kultūros renginių neįgaliesiems organizavimo. Organizuoti 155 kultūros renginiai 

(neįgaliųjų meno kolektyvų koncertai, meninės raiškos ir kūrybos konkursai, meninės raiškos 

plenerai, parodos, festivaliai, socialinės interakcijos ir kt.), kuriuose dalyvavo 16777 asmenys, iš jų 

10801 neįgalusis, iš jų 732 neįgalūs vaikai; 
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- sporto renginių neįgaliesiems organizavimo. Organizuota ir dalyvauta 98 sporto renginiuose 

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

dalyvavo 3455 asmenys, iš jų 2464 neįgalieji, iš jų 544 neįgalūs vaikai. 

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

projektų įgyvendinimas. 

vadovaujantis Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymo projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. A1-239 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 43443 eurų 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 27 neįgalieji, suorganizuota 14 aklųjų savarankiško 

gyvenimo įgūdžių mokymų; vertintas ir lavintas 23 neįgaliųjų funkcinis pajėgumas, reikalingas 

saugiai vairuoti automobilį, pirminiuose mokymuose vairuoti B kategorijos transporto priemonę 

dalyvavo 23 neįgalieji, mokymus baigė 22 neįgalieji). 

 Veiksmas: Profesinės reabilitacijos neįgaliesiems metodinės bazės plėtra (panaudota 50684 

eurai). 

2014 m. buvo organizuotas 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. 2015 metais įgyvendinant Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos projektą, 

metodinis centras vykdė užduotis, suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: 

- parengtas galutinis Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 2015-2020 m. 

strategijos projektas ir jos įgyvendinimo 2015-2017 m. veiksmų plano pirminis projektas. Strategijos 

dokumentai buvo pristatyti 2 posėdžių metu SADM, LDB, darbdavių, profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikėjų ir neįgaliųjų organizacijų atstovams, NRD; 

- parengtas galutinis Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 2015-2020 m. 

strategijos įgyvendinimo 2015-2017 m. veiksmų plano projektas; 

- suorganizuoti 2 mokymai „Reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems 

teikiantiems specialistams“, kuriuose dalyvavo 40 profesinės reabilitacijos specialistų, konsultuoti 

specialistai reikalavimų specialistams taikymo klausimais; 

- vykdytas specialistų konsultavimas Reikalavimų specialistams taikymo klausimais; 

- suorganizuoti ir įvykdyti 5 profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 

metodikų mokymai; 

- vykdytas specialistų konsultavimas metodikų taikymo klausimais; 

- sudarytas standartų bei kokybės įvertinimo sistemos įdiegimo ir išbandymo veiksmų planas, 

atrinktos ir instruktuotos 2 įstaigos, kuriose bus diegiami ir išbandomi standartai ir kokybės 

įvertinimo sistema; 

- parengtos standartų bei kokybės įvertinimo sistemos tarpinės įdiegimo ir išbandymo išvados 

bei parengti pirminiai standartų ir kokybės įvertinimo sistemos projektai; 

- parengtas galutinis standartų bei kokybės įvertinimo sistemos teisės akto projektas; 

- parengtos pirminės išvados dėl įstaigų atitikimo standartams ir kokybės įvertinimo sistemos 

taikymo galimybių; 

- parengta standartų ir kokybės įvertinimo sistemos analizė, parengtos išvados dėl įstaigų 

atitikimo standartams ir kokybės įvertinimo sistemos taikymo galimybių; 

- suorganizuoti 2 profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų ir 

kokybės įvertinimo sistemos taikymo ir diegimo mokymai, kuriuose dalyvavo 40 profesinės 

reabilitacijos specialistų, konsultuoti specialistai profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

neįgaliesiems standartų ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos 

išbandymo ir įdiegimo klausimais; 
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- teikiamos konsultacijos ir metodinė pagalba specialistams profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo neįgaliesiems standartų ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo 

sistemos išbandymo ir įdiegimo klausimais; 

- suorganizuoti 2 praktiniai seminarai, kurių metu buvo skleidžiama metodikų, standartų, 

kokybės įvertinimo sistemos, reikalavimų specialistams taikymo ir diegimo patirtis, teikiami 

patarimai ir pasiūlymai sprendimams dėl iškylančių klausimų. Seminaruose dalyvavo 48 profesinės 

reabilitacijos specialistai ir kiti darbuotojai, dirbantys neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityje; 

- suorganizuoti įvadiniai mokymai „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas skirtingas 

negalias turintiems asmenims ir paslaugų kokybės užtikrinimas“, kuriuose dalyvavo 21 specialistas; 

- parengta metodinė medžiaga „Darbo funkcijos ir reikalavimai šioms funkcijoms atlikti“ 

(įvertinti ir aprašyti reikalavimai 15 darbo funkcijoms atlikti: IT sistemų testuotojo, odontologo, 

rinkodaros vadybininko, internetinės paieškos sistemų optimizavimo specialisto, metalo suvirintojo, 

virtuvės pagalbinio darbuotojo, projektų koordinatoriaus, automobilių plovyklos darbuotojo, taksi 

skambučių operatoriaus, automobilių nuomos darbuotojo, akmens graviruotojo, IT paslaugų tarnybos 

konsultanto, medienos apdirbimo specialisto, staklininko, kurjerio, apklausėjo/duomenų rinkėjo; 

- suorganizuota konferencija „Profesinė reabilitacija – kokybiškos paslaugos neįgaliųjų 

užimtumui didinti. Iššūkiai ir pokyčiai“. Konferencijoje dalyvavo 80 dalyvių; 

- parengti ir interneto svetainėse publikuota 14 informacinių pranešimų; 

- suorganizuotos 3 apskrito stalo diskusijos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo klausimais, vienoje diskusijoje dalyvavo 18 dalyvių, 

kitoje – 25 dalyviai, trečioje – 18 dalyvių. 

 

Priemonės įgyvendinimo 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 %. 

Planuota, kad 2015 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose naudą gavusių 

neįgaliųjų skaičius bus 4000, faktiškai tiesioginę naudą gavo 4776 neįgalieji. Rezultatas įgyvendintas 

119 %. 

Planuota, kad 2015 metais įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektus įvairaus pobūdžio paslaugas (naudą) gaus 36000 asmenų (neįgaliųjų ir 

šeimos narių). Įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektus įvairaus pobūdžio paslaugas (naudą) gavo 34680 asmenys, iš jų 31025 neįgalieji (29242 

suaugę neįgalieji ir 1783 neįgalūs vaikai) bei 3655 šeimos nariai.  Rezultatas įgyvendintas 96,3 %. 

 

Priemonė: Gerinti informacinę aplinką neįgaliesiems. Priemonei įgyvendinti buvo skirta 

441711 eurų, panaudota 441701,6 eurų suma (panaudota 100 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 169951,6 eurų suma. 

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

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

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

Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) ir Surdologijos centre. Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos 

suteiktos 808 kurtiesiems, iš jų 37 kurtiems vaikams (buvo suteikta 5717 lietuvių gestų kalbos 

vertimo paslaugų). Paslaugoms teikti skirti 7 gestų kalbos vertėjų etatai.  

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

,,Lietuvių gestų kalba girdintiesiems. A1.1“, skirta visiems girdintiesiems, norintiems 

susipažinti su lietuvių gestų kalba ir įgyti bazinių lietuvių gestų kalbos bendravimo ir vizualinės 

komunikacijos įgūdžių; 

„Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas. Socialiniai reikalai“, skirta lietuvių 

gestų kalbos vertėjams ugdyti kalbinius gebėjimus, teikiant vertimo paslaugas socialiniais klausimais 

įvairiose socialinės paskirties ir kitose įstaigose. 

- Surengta 13-ka lietuvių gestų kalbos mokymų (kursų), kuriuose apmokyti 184 suaugę 

asmenys, iš jų: 

1-eri III lygio lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo kursai gestų kalbos 

vertėjams Vilniuje (apmokyta 17 asmenų); 

1-eri IV lygio lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo kursai gestų kalbos 

vertėjams Vilniuje (apmokyta 10 asmenų); 

4-eri I lygio mokymai socialiniams darbuotojams, kurčiųjų šeimos nariams, kitiems 

visuomenės nariams Raseiniuose, Šiauliuose, Vilniuje (apmokyti 68 asmenys); 

1-neri II lygio mokymai socialiniams darbuotojams, kurčiųjų šeimos nariams, kitiems 

visuomenės nariams Vilniuje (apmokyta 11 asmenų); 

5-eri mokymai sveikatos priežiūros specialistams Vilniuje (apmokyti 64 asmenys); 

1-eri mokymai policijos pareigūnams Klaipėdoje (apmokyta 14 asmenų).  

- Parengtas ir išplatintas „Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis“ vaizdo (video) 

formatu, skirtas visuomenės nariams, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams bei kurčiųjų 

šeimos nariams (150 egz.). Jame pateikta 400 leksinių vienetų, 300 frazių, monologų, dialogų. 

Parengtos temos: „Profesijos. darbo paieška“; „Pirkiniai (maistas ir gėrimai; drabužiai ir avalynė; 

buitinė technika, virtuvės reikmenys)“; „Pramogos. Pomėgiai“; „Gyvūnai“. 

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

klausimais“: 

- parengtos ir suteiktos 35 konsultacijos (raštu ir vaizdo įrašu) klausos negalią turintiems 

asmenims ir kitiems visuomenės nariams įvairiais gestų kalbos klausimais. 

- Suorganizuota tarptautinė konferencija „Lietuvių gestų kalbos (LGK) 20-metis: LGK 

užsienio šalių kontekste“, skirta lietuvių gestų kalbos 20-mečiui. Konferencijoje dalyvavo 150 

asmenų. 

- Parengtas šviečiamasis leidinys – faktais paremtas dokumentinis filmas „Gestų kalba 

Lietuvoje“ (vaizdo (video) skaitmeniniu formatu). Filmas įgarsintas lietuvių kalba bei titruotas, 

viešai prieinamas internete. 

Vykdant priemonę „Vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, 

organizuoti ir vykdyti gestų kalbos vertėjų atestaciją“ sudaryta darbo grupė rengė gestų kalbos 

vertėjų atestacijos tvarką. Priemonė vykdyta nenaudojant asignavimų. 

Veiksmas: Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų 

įgyvendinimas ir visuomenės švietimo ir informavimo priemonių (informacinių kampanijų, 

diskusijų, pristatymų, straipsnių, laidų) vykdymas bei informacijos teikimas įgyvendinant Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (panaudota 271750 eurų).  

Finansuoti konkurso būdu atrinkti 8 Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo 

finansavimo projektai, kuriuos įgyvendino 5 neįgaliųjų asociacijos ir 3 viešosios įstaigos. 

Įgyvendinant projektus remta neįgaliųjų socialiniam švietimui ir informavimui svarbių 8 periodinių 

leidinių leidyba. Bendras periodinių leidinių tiražas apie 12 tūkst. egz. Panaudota 156395 eurų; 

Finansuotas konkurso būdu atrinktas 1 Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektas, 

kurį įgyvendino viešoji įstaiga. Įgyvendinant projektą buvo remtas visuomenės informavimui 

neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais ir neįgaliųjų socialiniam švietimui svarbios informacijos 

rengimas ir sklaida Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Neįgaliųjų reikalų departamento 

atrinktoje veikiančioje interneto naujienų svetainėje – lrytas.lt svetainėje veikė skyrelis „Aš galiu“. 

Parengti ir publikuoti 237 informacijos vienetai (223 unikalūs, niekur anksčiau nepublikuoti), iš jų 

221 straipsnis (216 unikalių), 8 apklausos bei 8 vaizdo reportažai (7 unikalūs). Publikuoti straipsniai 

papildomai parengti lengvai skaitoma kalba suvokimo sunkumų turintiems asmenims. Panaudota 

72403 eurai. 
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Kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizuotas renginys ,,Griaunantys sienas". 

Pirmą kartą Lietuvoje surengta gabių ir išradingų, kuriančių, dirbančių mėgstamą darbą ir savo 

pašaukimą atradusių negalią turinčiųjų ir jiems iš širdies padedančių žmonių nacionalinių 

apdovanojimų ceremonija. Renginio transliacija vyko Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną – 2015 m. 

gruodžio 3 d. per LRT. Dailininko N. Treinio sukurti ir neįgaliųjų socialinės įmonės „Ūlos juvelyrų 

studija“ pagaminti medaliai įteikti šešiose nominacijose laureatais tapusiems žmonėms su negalia, jų 

integracija besirūpinantiems bendruomenių nariams, savanoriams. Panaudota 25866 eurai. 

Išleisti 2 straipsniai ir sveikinimas (2 A3 formato lapai (1960 kv. cm.), 50 tūkst. tiražu) 

leidinio „Lietuvos sveikata“ specialiame priede „Nepasiduodantys negaliai“, skirtame Tarptautinei 

neįgaliųjų žmonių dienai. Panaudota 2896 eurų. 

Išleistas leidinys „JT neįgaliųjų teisių konvencija“ adaptuotais paveikslėliais vaikams ir 

adaptuota lengvai suprantama kalba sutrikusio intelekto asmenims (1198 vnt.) ir informacinis 

leidinys „Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 

2016–2018 metų veiksmų planas“ adaptuota lengvai suprantama kalba ir/ arba adaptuotais 

paveikslėliais (600 vnt.). Panaudota 14190 eurų (šios lėšos metų bėgyje buvo perskirstytos iš kitų 

priemonių vykdytojų grąžintų netikslingai panaudotų ar sutaupytų lėšų). 

Vertinimo kriterijai: 

Planuota, kad finansuotų periodinių leidinių, visuomenės švietimo ir informavimo renginių, 

laidų, reportažų skaičius (vienetais) bus 10, faktiškai finansuota 11 periodinių leidinių, visuomenės 

švietimo ir informavimo renginių, laidų, reportažų (8 periodiniai leidiniai, 1 renginys - laida, 1 

leidinys („Lietuvos sveikata“ priedas), 1 viešinimo internete projektas). Rezultatas įgyvendintas 110 

%. 

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

patvirtinta 1178247 eurų suma, panaudota 1168120 eurų suma (panaudota 99,14 proc. priemonei 

įgyvendinti patvirtintų lėšų). 

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

priimant neįgaliesiems svarbius statinius“. Skirta ir panaudota 124537 eurų. 

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 

įgyvendinimo 2015 metais priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-43 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2015 metais priemonių plano patvirtinimo“, 

2.1.1 priemonę, finansuotas 1 konkurso tvarka atrinktas Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 

projektas, kurį įgyvendino neįgaliųjų asociacija. Įgyvendinant projektą remtos veiklos:  

- patikrinta (suderinta) 1280 neįgaliesiems svarbių statinių projektų, kurie buvo paskelbti 

informacinėje sistemoje „Infostatyba“;  

- dalyvaujant statybos užbaigimo komisijų darbe patikrinti (priimti) 726 statiniai; 

- konsultuoti 948 projektuotojai;  

- suorganizuoti mokymai „Viešosios aplinkos pritaikymo įvertinimas pagal STR 

2.03.01:2001 reikalavimus“, kuriuose dalyvavo 60 asmenų (architektai, statybos inžinieriai, 

socialiniai darbuotojai, savivaldybių specialistai ir kt.), iš jų 2 neįgalieji, bei konferencija „2015 m. 

Žmogus su negalia ir Aplinka“, kurioje dalyvavo 72 asmenys (architektai, statybos inžinieriai, 

socialiniai darbuotojai, savivaldybių specialistai ir kt.), iš jų 32 neįgalieji; 

- atliktas aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimas „Viešosios ir gyvenamosios aplinkos 

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

pritaikymo Šiaulių, Utenos, Marijampolės apskrityse. 

Planuota, kad 2015 metais suderintų ir priimtų neįgaliesiems svarbių statinių skaičius 

(vienetais) bus 1500, suderinti ir priimti 2006 statiniai. Rezultatas įgyvendintas 133,7%, pasikeitus 

Statybos įstatymui buvo papildytas privalomų tikrinti statinio projektų sąrašas ir sutrumpėjo projektų 

derinimo terminai, todėl padidėjo derinamų objektų skaičius. 

Veiksmas: „Būsto neįgaliesiems pritaikymas“.  

Būsto pritaikymui įgyvendinti buvo patvirtinta 1053710 eurų suma, panaudota 1043583 eurų 

suma (panaudota 99,04 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų). 
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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 2014 m. gruodžio mėn. 59 miestų ir rajonų savivaldybių buvo gauti 736 neįgaliųjų 

prašymai, atitinkantys bazinius būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimus, pritaikyti būstą. 

Būsto pritaikymo žmonėms su negalia darbai 2015 metais vykdyti 59 savivaldybėse 

(Neringos savivaldybė 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.  

Neįgaliųjų poreikiams pritaikyta 310 būstų, iš jų 174 būstai asmenims su labai ryškiais 

judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 110 būstų asmenims su ryškiais judėjimo ir 

apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 26 būstai asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo 

funkcijų sutrikimais.  Skirta lėšų ankstesniais metais įrengtiems liftams, keltuvams eksploatuoti 24 

savivaldybėse. 

 

 
7 pav. Būsto pritaikymo rodiklų dinamika 2012-2016 m. 

 

Vertinimo kriterijai:  

Planuota, kad 2015 metais suderintų ir priimtų neįgaliesiems svarbių statinių skaičius 

(vienetais) bus 1500, suderinti ir priimti 2006 statiniai. Rezultatas įgyvendintas 133,7%,  

Planuota, kad neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius bus 275. Pagal gautus rezultatus, 

neįgaliųjų poreikiams pritaikytas 310 būstas (planuotas rezultatas įgyvendintas 112%).  

Planuota, kad savivaldybių, kuriose pritaikomas būstas neįgaliesiems, skaičius bus 57, 

faktiškai būsto pritaikymą vykdė 59 savivaldybės. 

Planuota, kad neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas, dalis nuo neįgaliųjų, pateikusių 

savivaldybėms prašymus pritaikyti būstą, skaičiaus,  bus 39 %. Pagal gautus rezultatus, neįgaliųjų, 

kuriems pritaikytas būstas, dalis nuo neįgaliųjų, pateikusių savivaldybėms prašymus pritaikyti būstą, 

skaičiaus yra 42 % (planuotas rezultatas įgyvendintas 107 %). 

 

Priemonė: Teikti finansinę paramą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. 

Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 510307 eurų suma, panaudota 507846 eurų 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 
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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 remti 1006 neįgalūs studentai, besimokantys 37 aukštosiose mokyklose, iš jų 911 

(91 proc.) neįgaliųjų, studijuojančių 27 valstybinėse aukštosiose mokyklose, ir 95 neįgalieji (9 proc.), 

studijuojantys 10 nevalstybinių aukštųjų mokyklų. 1006 neįgaliesiems mokėtos išmokos 

specialiesiems poreikiams tenkinti, 466 neįgaliesiems mokėtos tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš 

dalies kompensuoti. 

 

Vertinimo kriterijai:  

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

skaičius (asmenys) bus 930, faktiškai paramos kreipėsi ir gavo 1006 studentai (rezultatas 

įgyvendintas 108%) 

 

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 5779 eurų suma, panaudota 5708 eurų suma 

(panaudota 98,77 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų). Šiai priemonei įgyvendinti skirtos 

lėšos pervedamos pagal savivaldybių paraiškas ir priklauso nuo paramos besikreipiančių išmokų 

gavėjų skaičiaus. Besikreipiančių paramos neįgaliųjų skaičius kasmet mažėja. 

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“. 

25 miestų ir rajonų savivaldybėse mokėtos 20 procentų bazinės socialinės išmokos (BSI) 

dydžio išmokos vidutiniškai kas mėnesį 55 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. 

 

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

 

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 70. 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 55 (planuotas rezultatas įgyvendintas 78,5 proc.  
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Kita Neįgaliųjų reikalų departamento veikla ir veiklai skirtų asignavimų panaudojimas 

 

Neįgaliųjų reikalų departamento veiklai asignavimai 2015 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 337635 eurų suma (iš jų 331843 eurų išlaidoms ir 

5792 eurai turtui įsigyti), panaudota 335524 eurų suma (panaudota 99,4 proc. priemonei įgyvendinti 

patvirtintų lėšų). Įvykdytos visos planuotos priemonės, pasiekti planuoti rezultatai. 

 Tarpinstitucinių programų koordinavimas ir stebėsena. 

2015 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 25 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų 

programos 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 2014 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 2015 m. koordinuotas Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-

2017 metų priemonių plano 12 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. 

2015 metais gestų kalbos vertėjų centruose (toliau – GKVC) 96 vertėjų etatai suteikė 48196 

lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas, kurias gavo 2863 kurtieji, vienas gestų kalbos vertėjas teikė 

paslaugas vidutiniškai 31 kurčiajam: 

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

15670 paslaugų 666 kurtiesiems, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo 

paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 25, vidutinis kurčiųjų, 

gyvenančių gestų kalbos vertėjų centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 58; 

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

11666 paslaugas 753 kurtiesiems (iš jų nuotoliniu būdu suteiktos 2361 paslaugos 150 kurčiųjų), 

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

vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 28, vidutinis kurčiųjų, gyvenančių gestų kalbos vertėjų 

centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 60;  

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

8458 paslaugas 576 kurtiesiems, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo 

paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 38, 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 

6872 paslaugas 541 kurčiajam, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo 

paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 39, 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 5530 

paslaugas 327 kurtiesiems, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo 

paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 25, vidutinis kurčiųjų, 

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

Vykdyta neįgaliųjų siuntimo į socialinės globos įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas 

įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – valstybės socialinės globos įstaigos), 
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ilgalaikei socialinei globai gauti ir laisvų vietų šiose globos įstaigose apskaitos bei valstybės 

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

Į 34 valstybės socialinės globos namų (vietų sk. 6675) 2015 metais buvo išrašyta 760 

siuntimų, dalyvauta ar teiktas atsiliepimas 39 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.  
2015 metais vyko finansuojamų priemonių įgyvendinimo kontrolės patikrinimai: 

- patikrinta 20 (5-už 2014 m., 15 – už 2015 m.) Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų; 

- atlikta 14 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

finansavimo tvarkos aprašo įgyvendinimo patikrinimų savivaldybėse; 

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

projekto įgyvendinimas 2014 m. ir 2 projektų 2015 m. įgyvendinimas; 

- patikrintas 4 Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo 

finansavimo projektų įgyvendinimas (už 2014 m.); 

- patikrintas 14 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų įgyvendinimas (13 - 2014 m., 1 

- 2015 m.); 

- patikrintas 1 Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektas (už 2014 m.); 

- atliktas 1 Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013-2015 m. tvarkos aprašo 

įgyvendinimo - neįgaliųjų asociacijų atstovų dalyvavimo savivaldybės komisijos darbe patikrinimas; 

- patikrinta 19 aukštųjų mokyklų, teikiančių finansinę pagalbą neįgaliems studentams; 

- patikrinta 16  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 

- analizuojant savivaldybių ataskaitų duomenis, buvo vykdoma rezultatų pasiekimo 

prevencija – 2015 m. III ketvirčio projektų pasiekti rezultatai buvo lyginami su planuotais. 

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

nepasiekimo rizika (3 savivaldybės);  

- suteikta 11 konsultacijų savivaldybių administracijoms dėl 2015 m. ir 2016 m. Socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų  turinio tinkamumo; 

Atsakyta į 31 paklausimą (skundą) dėl būsto pritaikymo, 3  interesantų problemos išspręstos 

telefonu ir el. paštu. Išnagrinėti 8 skundai dėl kitų priemonių įgyvendinimo ar įstaigų veiklos; 

 

Neįgaliųjų reikalų departamento reguliavimo sričiai priskirto valstybės turto valdymas, 

naudojimas ir disponavimas juo. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas 2015 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.  

Neįgaliųjų reikalų departamentas 2015 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: 
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- atlikta 59 pritaikyto neįgaliesiems vežti automobilio, 38 naudojamų komplektų 

kompiuterinės įrangos inventorizacija;  

- transporto paslaugos 2015 m. buvo teikiamos 38 savivaldybėms panaudos būdu perduotais 

59 automobiliais. 2015 m. šiomis transporto priemonėmis buvo suteiktos 15964 vienkartinės ir 

192562 nuolatinės transporto paslaugos, vienkartinėmis paslaugomis pasinaudojo 10814 neįgaliųjų, o 

nuolatinėmis – 2025 neįgalieji. Vidutiniškai vienu automobiliu suteikta nuolatinių paslaugų 34 

asmenims, vienkartinių – 183 asmenims; 

- 2015 metais kompiuterine įranga naudojosi 190 neįgaliųjų; 

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

programą įsigyta ilgalaikio turto už 37 568 eurus. 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, 

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, 2015 

m. buvo titruotos 7 laidos ir 4 rubrikų filmai. 

Valstybės turtinių ir neturtinių teisių atstovavimas. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas atstovavo valstybei ir valdė valstybei nuosavybės teise 

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

akcijų dalį. Departamentui priklausė 376 754 paprastosios UAB „Baldžio šilas“ akcijos. 2014 m. 

spalio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1133 „Dėl uždarosios akcinės 

bendrovės „Baldžio šilas“ reorganizavimo, kuriame numatyta, jog po reorganizavimo veiklą 

tęsiančios UAB „Senevita“ valstybei priklausančių akcijų valdytojas yra Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija. Departamentui priklausė 376 754 paprastosios UAB „Baldžio šilas“ akcijos., kurios, 

vadovaujantis Reorganizavimo sąlygomis, buvo pakeistos į 43 863 paprastąsias vardines UAB 

„Senevita“ akcijas. Šios akcijos 2015 m. kovo 31 d. perduotos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai. Vienos UAB „Senevita“ perduotos akcijos nominali vertė 28,96 eurai, visų perduotų 

akcijų vertė 1 270 272 eurai. 

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 87 236 eurai. Centras teikia medicininės, profesinės, 

socialinės reabilitacijos paslaugas. VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrui panaudos pagrindais 

perduoto turto likutinė vertė – 4 652 117 eurai. 

Dalyvavimas rengiant teisės aktus. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas parengė 18 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų 

bei jų pakeitimų: 

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-01-30 įsakymas Nr. A1-

56 „Dėl 2015 metų statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų 

valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“; 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-01-30 įsakymas Nr. A1-

55 „Dėl 2015 metų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės 

biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“;  

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-02-20 įsakymas Nr. A1-

86 „Dėl 2015 metų periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektams 

finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“;  

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-04-24 įsakymas Nr. A1-

238 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymo 
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Nr. A1-43 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 

įgyvendinimo 2013–2015 metais priemonių plano patvirtinimo“  pakeitimo“;  

5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-04-24 įsakymas Nr. A1-

237 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymo 

Nr. A1-62 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių plano 

patvirtinimo“ pakeitimo”; 

 6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-04-24 įsakymas Nr. 

A1-235 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 21 d. 

įsakymo Nr. A1-244 „Dėl Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo“;   

7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-05-20 įsakymas Nr. A1-

280 „Dėl informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2015 metais konkurso 

nuostatų patvirtinimo“;    

8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-06-02 įsakymas Nr. A1-

306 „Dėl 2015 metų žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“;  

9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-06-25 įsakymas Nr. A1-

381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 

2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“; 

10. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-06-19 d. įsakymas Nr. 

A1-360 ,,Dėl valstybės biudžeto lėšų 2015 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui 

finansuoti patvirtinimo”;   

11. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-06-19 įsakymas Nr. A1-

360 „Dėl valstybės biudžeto lėšų 2015 metų informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui 

finansuoti patvirtinimo“;    

12. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-07-02 įsakymas Nr. A1-

395 “Dėl Socialinės integracijos kompleksinių (integruotų) paslaugų modelio neįgaliesiems, 

sergantiems epilepsija, įgyvendinimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“; 

13. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-09-04  įsakymas Nr. 

A1-506 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-

2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“;  

14. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-09-09 įsakymas Nr. A1-

516 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo 

Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;  

15. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-560 „Dėl 

neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–

2018 metais nuostatų patvirtinimo“;  

16. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-10-13 įsakymas Nr. A1-

587 „Dėl statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų atrankos 2016–2018 metais konkurso 

organizavimo nuostatų patvirtinimo“;    

17. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-728 „Dėl 

periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų atrankos 2016 metais konkurso 

organizavimo nuostatų patvirtinimo“; 

18. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-12-10 įsakymas Nr. A1-

743 „Dėl informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2016 metais konkurso 

nuostatų patvirtinimo“;  

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorius patvirtino šiuos teisės aktus: 

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

2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V - 3 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2015 metų Socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, 

paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“; 
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2. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2015 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V - 4 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems 

paskirstymo 2015 metams“; 

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

2015 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V - 7 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-3 „Dėl valstybės 

biudžeto lėšų, skirtų 2015 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ 

pakeitimo“; 

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

2015 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V - 9 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-

2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 metų priemonių plano projekto ir Socialinės 

integracijos kompleksinių paslaugų modelio neįgaliesiems, sergantiems epilepsija, įgyvendinimo 

2015-2020 metų veiksmų plano projekto pateikimo“; 

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

2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V - 10 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 2012 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-18 „Dėl Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsenos aprašo 

patvirtinimo“ 

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

2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V - 13 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės 

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

patvirtinimo;“ 

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

2015 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V - 18 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti 

neįgaliesiems paskirstymo 2015 metams“ pakeitimo“; 

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

2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V - 23 „Dėl 2016-2018 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos 

rėmimo projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo ir 

2016 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudėties 

patvirtinimo“; 

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

2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V - 24 „Dėl 2016-2018 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems 

priežiūros projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo ir 

2016-2018 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų vertinimo ir atrankos 

komisijos sudėties patvirtinimo“; 

10. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V - 25 „Dėl gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos 

aprašo projektui parengti sudarymo“; 

11. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V - 27 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams 

pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo 2015 metams“ pakeitimo“; 

12. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V - 31 „Dėl 2016 metų Informacijos rengimo ir 

sklaidos internete projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos 

aprašo ir 2016 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų vertinimo ir atrankos 

komisijos sudėties patvirtinimo“; 

13. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V - 32 „Dėl 2016 metų Periodinių leidinių 

neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir darbo 

organizavimo tvarkos aprašo ir 2016 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo 

projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudėties patvirtinimo“. 
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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 8 teisės aktų projektų: 

1. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projekto;  

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1771 ,,Dėl 

neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

projekto; 

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

sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 ,,Dėl Darbingumo lygio, 

nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

4. Dėl Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo pakeitimo; 

5. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 

m. kovo 31 d. įsakymas Nr. T-43 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymo nr. T-29 „dėl valstybės informacinių sistemų 

gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“; 

6. Dėl statybos įstatymo pakeitimo; 

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

24 straipsnių pakeitimo įstatymo; 

8. Dėl Socialinės įtraukties didinimo 2014-2020 m. veiksmų plano pakeitimo; 

 

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

veikloje. 

1. Dalyvauta Neįgalių reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus sudarytos darbo grupės Specializuotos socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarkos 

aprašo projektui parengti.  

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 Neįgalių reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus sudarytos komisijos, kuriai pavesta įvertinti profesinės reabilitacijos metodinio centro 

sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir pateikti pastabas ir siūlymus, veikloje. 

4. Dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytos komisijos teikti siūlymus dėl 

biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo posėdžuose. 

5. Dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytos komisijos teikti siūlymus dėl 

biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo posėdyje. 

6. Dalyvauta Horizontalių prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grupės veikloje. 

Kita Neįgaliųjų reikalų departamento veikla. 

1. Vykdytos 4 elektroninės apklausos: 

- "Bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos pritaikymas neįgaliesiems" (dalyvavo 861 

respondentas – bendrojo lavinimo mokykla); 

- Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus koordinuojančių, 

įgyvendinančių, dalyvaujančių asmenų apklausa (dalyvavo 232 respondentai – savivaldybių 

administracijų, neįgaliųjų organizacijų darbuotojai, neįgalieji); 

- Lietuvoje veikiančių neįgaliųjų organizacijų apklausa apie organizacijų narių skaičių (201 

respondentas – skėtinių ir savivaldybių teritorijoje veikiančių organizacijų darbuotojai); 

- Anoniminė gestų kalbos vertimo paslaugų gavėjų apklausa vykdoma siekiant pagerinti gestų 

kalbos vertėjų paslaugų prieinamumą ir kokybę (apklausos pabaiga – 2016 m. vasario 1 d., 

planuojama apklausti apie 300 kurčiųjų). 

2. Rengiantis 2016 m. atrinkti, administruoti ir įgyvendinti Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektus, Neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus 

ir 2016 m. vykdyti būsto pritaikymą neįgaliesiems rugsėjo mėnesį suorganizuota 13 mokymų, kurių 
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metu apmokyti 384 savivaldybių darbuotojai ir neįgaliųjų organizacijų atstovai, tiesiogiai 

įgyvendinantys projektus.  

3. Sukurti įgarsinti virtualūs mokymai, kaip teisingai užpildyti Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraišką. 

4. Dalyvauta rengiant ir įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Tvaraus perėjimo 

nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas 

Lietuvoje“. Rinkti projektiniai pasiūlymai ir parengtas pilotinių paslaugų “laikino atokvėpio“ ir 

„apsaugoto būsto“ įkainių ir turinio aprašymo paketas rengiant projekto paraišką. 

 5. 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.  

6. Dalyvauta Interneto portalo lrytas.lt rubrikos ,,aš galiu,, redakcinės kolegijos darbe. 

Redakcinė kolegija analizuoja rengiamos informacijos aktualumą ir tinkamumą bei numato būsimų 

straipsnių temas. 

7. Dalyvauta Finansų ministerijos sudarytoje Horizontalių principų įgyvendinimo stebėsenos 

ir kontrolės darbo grupės darbe.  

8. Dalyvauta Europos Komisijos Teisingumo direktorato organizuojamo konkurso ,,Access 

city,, labiausiai pritaikyto Europos miesto atrankos nacionalinės komisijos darbe. Ši komisija vertina 

Lietuvos miestų paraiškas dalyvauti labiausiai pritaikyto miesto atrankoje. 2016 metais dalyvavo 

vienas miestas, kuris nepraėjo pirmojo atrankos etapo. 

9. Dalyvauta Nacionalinio aljanso dėl ES laisvalaikio fizinės veiklos infrastruktūros plėtros 

gairių įgyvendinimo Lietuvoje veikloje. Vyko aljanso dalyvių apklausa apie laisvalaikio fizinės 

veiklos infrastruktūros situaciją Lietuvoje, pristatyti apklausos analizės rezultatai. 

Konkurso tvarka finansuojamų projektų atrankos konkursų organizavimas. 
2015 m. organizuoti 7 projektų finansavimo atrankos konkursai: 

1. 2015 m. Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo projektų atrankos 

konkursas 

2. 2016 m. Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo projektų atrankos 

konkursas 

3. 2015 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų 

atrankos konkursas 

4. 2016 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų 

atrankos konkursas; 

5. 2016 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo atrankos konkursas 

6. 2016–2018 m. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2016 m. 

7. 2013–2015 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2015 m. 

Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM veiklos organizavimas ir techninis aptarnavimas. 

Suorganizuoti 3 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 (t. y. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektuose, Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymo projektuose, Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose naudą (paslaugas) gavę 

neįgalieji, neįgalieji, kuriems buvo pritaikytas būstas bei neįgalūs studentai, gavę finansinę paramą 

bei išmokas) dalis visame neįgaliųjų skaičiuje yra 15 proc. (planuotas rezultatas įgyvendintas 100 

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 428 projektai 60 savivaldybių 

(rezultatas įgyvendintas 107 proc.). 

Planuotas finansuojamų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų skaičius – 25, 

finansuoti 26 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai (rezultatas įgyvendintas 104 proc.). 

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

vykdoma laisvų vietų apskaita, skaičius bus 33, rašyti siuntimai į 34 globos namus, rezultatas 

įgyvendintas 103 proc. 
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