
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS  

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

 

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

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

Neįgaliųjų reikalų departamentas) 2016 m. įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

pavestas įgyvendinti 7 programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemones. 

Viso šių programų priemonėms įgyvendinti buvo patvirtinta 9923 tūkst. eurų suma (iš jų 

9297 tūkst. eurų išlaidoms ir 626 tūkst. eurų turtui įsigyti), panaudota 9879,3 tūkst. eurų suma (iš jų 

9253,3 tūkst. eurų išlaidoms ir 626  tūkst. eurų turtui įsigyti) (panaudota 99,6 proc. programų 

priemonėms įgyvendinti patvirtintų lėšų).  

 

Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemonių įgyvendinimas 

 

Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ pavestoms įgyvendinti 6 aktyvioms priemonėms 

buvo patvirtinta 9277 tūkst. eurų suma (iš jų 8657 tūkst. eurų išlaidoms ir 620  tūkst. eurų turtui 

įsigyti), panaudota 9233,8 tūkst. eurų suma (iš jų 8613,8 tūkst. eurų išlaidoms ir 620  tūkst. eurų 

turtui įsigyti) (panaudota 99,5 proc. programos priemonėms įgyvendinti patvirtintų lėšų).  

 

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

2009-2017 m. panaudotų lėšų palyginimas 

 

Įgyvendinant Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemones finansuoti 6 rūšių 

konkurso būdu atrenkami neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančių nevyriausybinių 

organizacijų projektai (viso 472 projektai), 4 priemonės buvo įgyvendinamos pasitelkiant 

savivaldybes, 1 – aukštąsias mokyklas, 4 veiksmai įgyvendinti per viešuosius pirkimus. 

 
2 pav. Valstybės biudžeto lėšų, panaudotų  2016 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 6251 tūkst. eurų suma 

(iš jų 5631 tūkst. eurų išlaidoms ir 620  tūkst. eurų turtui įsigyti), panaudota 6243 tūkst. eurų suma (iš 

jų 5623 tūkst. eurų išlaidoms ir 620  tūkst. eurų turtui įsigyti) (panaudota 99,87 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 projektų 

atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo 

organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo finansuota 356 

konkurso būdu atrinkti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai 59 

savivaldybėse, kuriuos įgyvendino neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos. 

Šiems projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybių biudžetų iš viso panaudota 4701 

tūkst. eurų, iš jų iš valstybės biudžeto panaudota 4261 tūkst. eurų (iš jų projektams finansuoti 

panaudota 4071 tūkst. eurų, savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti – 

185 tūkst. eurų, savivaldybių darbuotojų mokymams – 5 tūkst. eurų), iš savivaldybės biudžeto – 440 

tūkst. eurų. 

  

 
3 pav. Įgyvendintų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

skaičius 2016 m. 

 

Įgyvendinant projektus remtos pagal negalios pobūdį ir specifiką organizacijos vykdomos 

socialinės reabilitacijos (neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar 

palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) 

turinį atitinkančios nuolatinio, periodinio pobūdžio veiklos ir teikiamos paslaugos:  

- neįgaliųjų dienos užimtumas (savitvarka, kasdienės veiklos įgūdžių palaikymas, atkūrimas, 

ugdymas; mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis 

techninės pagalbos priemonėmis; saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas; mokymas pažinti ir valdyti 

ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas, pagalba sprendžiant dėl negalios kylančias 

emocines problemas, tenkinant bendravimo poreikį savipagalbos grupėse ir užsiemimuose).  Dienos 

užimtumo paslaugas gavo 13254 neįgalieji (12451 suaugę neįgalieji ir 803 neįgalūs vaikai).  

- asmeninio asistento pagalba (pagalba neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, 

reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (palydint, pavežant, padedant 

spręsti kylančias problemas); informacijos teikimas asmenims, turintiems klausos ir regėjimo 

negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį; pagalba 
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sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos, motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje 

didinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus; asmenims su sunkia negalia - pagalba sprendžiant 

buityje kylančias problemas (mokymo sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei 

naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti 

kasdienes problemas). Asmeninio asistento paslaugas gavo 11828 neįgalieji (11440 suaugę neįgalieji 

ir 388 neįgalūs vaikai). 

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

gaminti įvairius dirbinius, išmoksta amato. Paslaugas gavo 4499 neįgalieji (4208 suaugę neįgalieji ir 

291 neįgalus vaikas). 

- meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose. Paslaugas gavo 3750 

neįgaliųjų (3490 suaugusių neįgaliųjų ir 260 neįgalių vaikų). 

- pagalba neįgaliųjų šeimos nariams organizuojant savipagalbos ir šeimos paramos grupių 

veiklą, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir 

valdyti neįgalaus asmens ligą ar negalią, sprendžiant kylančias emocines ir kitas problemas. 

Paslaugas (naudą) gavo 2433 šeimos nariai. 

Įgyvendinant projektus įvairaus pobūdžio paslaugas (naudą) iš viso gavo 27352 asmenys, iš 

jų 24919 neįgaliųjų (23606 suaugę neįgalieji ir 1313 neįgalių vaikų) bei 2433 šeimos nariai.   

 

 
4 pav. 2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektams įgyvendinti panaudotos lėšos 

 

 
5 pav. 2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

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

 

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansavimas skirtas vadovaujantis 

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016-

2018 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 

m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo 

ir atrankos konkurso organizavimo 2016-2018 metais nuostatų patvirtinimo“. 

Finansuoti 26 konkurso tvarka atrinkti skėtinių neįgaliųjų asociacijų įgyvendinti Neįgaliųjų 

asociacijų veiklos rėmimo projektai. Projektams įgyvendinti panaudota 1268,2 tūkst. eurų. 

 

 
6 pav. Lėšų, panaudotų 2016 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams įgyvendinti, 

 pasiskirstymas pagal projektuose vykdytas veiklas ir negalios pobūdį 

 

Įgyvendinant projektus remtos veiklos: 

- pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo gynimas (atstovavimas, švietėjiška veikla, 

metodinė pagalba asociacijos nariams, konferencijos, seminarai, mokymai, renginiai, tarptautinis 

bendradarbiavimas, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

vertinimo ir atrankos stebėsena). Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektų vertinimo ir atrankos stebėseną vykdė 134 atstovai. Teikta metodinė pagalba neįgaliųjų 

skėtinių asociacijų 292 asocijuotiems nariams. Suorganizuotos 95 viešinimo (švietėjiškos veiklos) 

priemonės. Suorganizuota 14 konferencijų, kuriose dalyvavo 1684 asmenys, iš jų 817 neįgaliųjų; 36 

seminarai, mokymai, kuriuose dalyvavo 784 asmenys, iš jų 377 neįgalieji; 44 renginiai (susitikimai, 

apskritojo stalo diskusijos, informaciniai vizitai savivaldybėse ir kt.), kuriuose dalyvavo 1191 asmuo, 

iš jų 469 neįgalieji, iš jų 11 vaikų. 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 32 

tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose, kuriuose dalyvavo 45 asmenys, iš jų 22 neįgalieji. Remta 

organizacijų narystė 27 tarptautinėse organizacijose; 

- specialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų 

kvalifikacijos tobulinimas, neįgaliųjų asociacijos darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas). 

Organizuotuose 66 specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kvalifikaciją tobulino 572 

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

specialistai), iš jų 250 neįgaliųjų; 

- neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose. 

82 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose dalyvavo 1274 asmenys, iš jų 

717 neįgaliųjų, iš kurių 5 neįgalūs vaikai. 57 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklose 

dalyvavo 1542 asmenys, iš jų 1101 neįgalusis, iš jų 90 neįgalių vaikų. Veikė cukriniu diabetu 

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

256 sergančiųjų cukriniu diabetu, iš jų 87 neįgalūs vaikai.  
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- aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas. 88 aktyvaus poilsio renginiuose, 

stovyklose dalyvavo 2893 asmenys, iš jų 2268 neįgalieji, iš jų 104 neįgalūs vaikai; 

- kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose 

kultūros renginiuose. Organizuoti 200 kultūros renginių (neįgaliųjų meno kolektyvų koncertai, 

meninės raiškos ir kūrybos konkursai, meninės kūrybos plenerai, parodos, festivaliai ir kt.), kuriuose 

dalyvavo 23391 asmuo, iš jų 10304 neįgalieji, iš jų 452 neįgalūs vaikai; 672 asmenys, iš jų 499 

neįgalieji, iš kurių 7 neįgalūs vaikai, dalyvavo 9 kitų organizuojamuose kultūros renginiuose. 

- sporto renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose 

renginiuose. Organizuota ir dalyvauta 89 sporto renginiuose (čempionatai, turnyrai, varžybos, sporto 

šventės, mokomosios treniruočių stovyklos), kuriuose dalyvavo 3230 asmenų, iš jų 2442 neįgalieji, iš 

jų 475 neįgalūs vaikai. 142 asmenys, iš jų 113 neįgaliųjų, iš kurių 4 neįgalūs vaikai, dalyvavo 95 kitų 

organizuojamuose sporto renginiuose.  

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

projektų įgyvendinimas. 

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

ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-270 „Dėl 

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo 

projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ 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 

43 tūkst. eurų suma.  

Įgyvendinant projektus remta apakusių neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir 

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

lavinimo, mokymo vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę) veikla. Aklųjų savarankiško 

gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose dalyvavo 30 neįgaliųjų, suorganizuota 12 aklųjų 

savarankiško gyvenimo įgūdžių mokymų. Vertintas 25, lavintas 24 neįgaliųjų funkcinis pajėgumas, 

reikalingas saugiai vairuoti automobilį, mokymuose vairuoti B kategorijos motorinę transporto 

priemonę dalyvavo ir mokymus baigė 24 neįgalieji. 

 Veiksmas: Profesinės reabilitacijos neįgaliesiems metodinės bazės plėtra (panaudota 50 

tūkst. eurų). 

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. 2016 metais įgyvendinant Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos projektą, 

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

1) Organizuoti  6 ak. val. įvadiniai mokymai 25 profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiantiems specialistams ir kitiems darbuotojams, dirbantiems neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 

srityje tema „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas skirtingas negalias turintiems asmenims ir 

paslaugų kokybės užtikrinimas“, mokymai įvyko 2016 m. spalio 12 d. 

2) Organizuoti 2 išvažiuojamieji 6 ak. val. praktiniai seminarai. Pirmasis praktinis seminaras 

įvyko 2016 m. rugsėjo 2 d., Šiauliuose 36 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems 

specialistams ir kitiems darbuotojams, dirbantiems neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityje, 

praktinio seminaro tema - „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmenims, turintiems 

skirtingas negalias. Darbo ir konsultavimo ypatumai“. Antrasis praktinis seminaras įvyko 2016 m. 

lapkričio 11 d. Druskininkuose 20 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams ir 

kitiems darbuotojams, dirbantiems neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityje, praktinio seminaro 

tema „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmenims, turintiems skirtingas negalias. Darbo ir 

konsultavimo ypatumai“. 

3) Suorganizuotos 2 apskrito stalo diskusijos. Šiaulių darbo rinkos mokymo centre 2016 m. 

rugsėjo 2 d. apskrito stalo diskusijos metu buvo aptarti  profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

kokybės gerinimo bei efektyvumo didinimo klausimai. Druskininkuose, VšĮ „Profesijų spektras“ 

2016 m. lapkričio 11 d. apskrito stalo diskusijos metu aptariant profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo kokybės gerinimo bei efektyvumo didinimo klausimus buvo pristatytas parengtas ir išleistas 
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lankstinukas bei pristatyta kuriama interneto svetainė www.meskuriame.lt. Apskrito stalo diskusijose 

dalyvavo NRD ir visų  profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų atstovai. 

4) Parengtas ir 5000 egz. tiražu išleistas lankstinukas, skirtas pristatyti visas šalyje veikiančias 

profesinės reabilitacijos  paslaugas teikiančias įstaigas, jose teikiamas paslaugas, taikomas profesijų 

mokymo programas; 

5) Teiktos konsultacijos profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams ir 

kitiems darbuotojams, dirbantiems  neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityje. Konsultacijos ir 

metodinė pagalba teikta reikalavimų specialistams bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

asmenims, turintiems negalią metodikos taikymo klausimais, siekiant padėti spręsti iškilusius 

sunkumus, susijusius su šių reikalavimų įgyvendinimu; 

6) Viešintos profesinės reabilitacijos paslaugos  neįgaliesiems (gerosios patirtys ir sėkmės 

istorijos) internete bei spaudoje – parengti  ir išleisti 11 informacinių pranešimų ir 1 straipsnis 

nacionaliniame leidinyje; 

7) Sukurta interneto svetainė www.meskuriame.lt, skirta informacijos ir gaminių nuotraukų 

viešinimui. Interneto svetainėje pristatomi talentingų įvairaus amžiaus asmenų, turinčių negalią, 

sukurti ir pagaminti unikalūs rankų darbo gaminiai ir teikiamos paslaugos; 

8) Parengta profesinės reabilitacijos paslaugų (etapais nuo asmens siuntimo iki profesinės 

reabilitacijos paslaugų pabaigos) teikimo organizavimo institucinės sandaros galimybių analizė apie 

profesinės reabilitacijos  paslaugų organizavimą ir institucijų funkcijas skirtinguose profesinės 

reabilitacijos etapuose; 

9) Rengta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems analizė už 2011-2016 m. 

 

Veiksmas: Specialaus transporto, pritaikyto neįgaliesiems įsigijimas ir paslaugų teikimas 

savivaldybių teritorijoje.  

Viešojo pirkimo būdu įsigyta 20 Ford Transit Custom Kombi automobilių, automobiliai 

perduoti neįgaliųjų asociacijoms savivaldybėse. Panaudota 620 tūkst. eurų. 

 

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

Planuota, kad Neįgaliųjų, naudą gavusių dalyvaujant neįgaliųjų socialinės integracijos 

projektuose, dalis iš viso neįgaliųjų skaičiaus (procentai) sudarys 12 proc., faktiškai projektuose 

dalyvavo 13 proc. visų neįgaliųjų. Rezultatas įgyvendintas 108 %. 

Planuota, kad 2016 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose naudą gavusių 

neįgaliųjų skaičius bus 3600, faktiškai tiesioginę naudą gavo 3655 neįgalieji. Rezultatas įgyvendintas 

101 %. 

Planuota, kad 2016 metais įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektus įvairaus pobūdžio paslaugas (naudą) gaus 33000 asmenų (neįgaliųjų ir 

šeimos narių). Įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektus įvairaus pobūdžio paslaugas (naudą) gavo 27352 asmenys, iš jų 24919 neįgalieji (23606 

suaugę neįgalieji ir 1313 neįgalūs vaikai) bei 2433 šeimos nariai.  Rezultatas įgyvendintas 83 %. 

 
Priemonė: Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus. 

 

Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų 

finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno 

kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ 39 

savivaldybėse finansuoti 79 neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų įgyvendinami Neįgaliųjų 

socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai. Šiems projektams įgyvendinti iš valstybės 

ir savivaldybių biudžetų iš viso panaudota 433 tūkst. eurų, iš jų iš valstybės biudžeto panaudota 287 

tūkst. eurų (iš jų projektams finansuoti panaudota 278,6 tūkst. eurų, savivaldybių administracijoms 

atrinktiems projektams administruoti – 8,4 tūkst. eurų), iš savivaldybės biudžeto – 146 tūkst. eurų. 

(panaudota 98,8 proc. priemonei patvirtintų valstybės biudžeto lėšų). 

Įgyvendinant projektus remiamos: nuolatinio pobūdžio vykdomos veiklos (treniruotės 

įvairiose sporto šakose; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla) ir nenuolatinio pobūdžio veiklos 
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(pasirengimas dalyvauti neįgaliųjų sporto federacijų organizuojamų nacionalinių pirminių atrankų 

varžybose; sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimo bei parodomieji kūno kultūros ir 

sporto savivaldybės vykdomi ir regioniniai renginiai).  

 

 
7 pav. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų lėšos ir dalyviai 

 

Iš viso Neįgaliųjų dalyvavusių integravimosi į visuomenę per kūno kultūrą ir sportą 

projektuose ar programose, skaičius – 4633 (iš jų 4022 suaugę neįgalieji ir 611 neįgalūs vaikai), iš jų 

nuolatinėje veikloje – 3213 (iš jų 2712 suaugę neįgalieji ir 501 neįgalus vaikas), nenuolatinėje 

veikloje – 3545 (iš jų 3139 suaugę neįgalieji ir 406 neįgalūs vaikai). 

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

Planuota, kad neįgaliųjų, dalyvavusių integravimosi į visuomenę per kūno kultūrą ar sportą 

projektuose, skaičius (vienetai) bus 1500, faktiškai nuolatinėse projektų veiklose dalyvavo 3213 

neįgalieji. 

 

Priemonė: Gerinti informacinę aplinką neįgaliesiems. Priemonei įgyvendinti buvo skirta 

533,6 tūkst. eurų, panaudota 533,1 tūkst. eurų suma (panaudota 99,9 proc. priemonei įgyvendinti 

patvirtintų lėšų).  

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 158,2 tūkst. 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 1421 kurčiajam, iš jų 112 kurčiųjų vaikų (buvo suteiktos 2426 lietuvių gestų kalbos vertimo 

paslaugos). Paslaugas teikė šiuose centruose įdarbinti gestų kalbos vertėjai (7 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“: 

- Parengtos 2 gestų kalbos mokymo programos (kartu su metodine medžiaga): ,,Lietuvių 

gestų kalba girdintiesiems. A1.2“ ir „Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas. 

Vertimas sudėtingose situacijose“. 

- Viso suorganizuota 12 mokymų, kuriuose apmokyti 128 suaugę asmenys ir 47 vertėjai, iš 

jų: 

- surengti 6 lietuvių gestų kalbos mokymai socialiniams darbuotojams, kurčiųjų šeimų 

nariams, kitiems visuomenės nariams pagal metodinę medžiagą „Lietuvių gestų kalba girdintiesiems 

A1.1“, kuriuose apmokyti 102 suaugę asmenys; 
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- surengti 1 lietuvių gestų kalbos mokymai socialiniams darbuotojams, kurčiųjų šeimų 

nariams, kitiems visuomenės nariams pagal metodinę medžiagą „Lietuvių gestų kalba socialiniams 

darbuotojams II lygis“, kuriuose apmokyta 12 suaugusių asmenų; 

-  surengti 1 lietuvių gestų kalbos mokymai sveikatos priežiūros specialistams pagal 

metodinę medžiagą „Lietuvių gestų kalba medicinos darbuotojams“, kuriuose apmokyta 14 

suaugusių asmenų; 

- surengti 2 lietuvių gestų kalbos mokymai lietuvių gestų kalbos vertėjams pagal metodinę 

medžiagą „Socialiniai reikalai“, kuriuose apmokyti 24 vertėjai; 

- surengti 2 lietuvių gestų kalbos mokymai lietuvių gestų kalbos vertėjams pagal metodinę 

medžiagą „Teksto kūrimo strategijos“, kuriuose apmokyti 23 vertėjai. 

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

klausimais“: 

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

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

šeimos nariams. Aprašyti 409 leksiniai vienetai, 300 frazių, monologų, dialogų temomis: „Policija“, 

„Medicinos pagalba“, „Gaisrinė“, „Bankas“. 

- Parengta ir suteikta 50 konsultacijų (raštu ir vaizdo įrašu) nuotoliniu būdu klausos negalią 

turintiems asmenims ir kitiems visuomenės nariams įvairiais gestų kalbos klausimais. 

- Suorganizuota konferencija „Lietuvių gestų kalbos ateitis“, kurioje dalyvavo 150 asmenų. 

- Suorganizuoti 2 šviečiamieji seminarai „Kalkinė gestų kalba ir skirtingi požiūriai į 

kurtumą“, kuriuose perskaityti 2 pranešimai „Kurtumo dovana, kurtystė ir kiti požiūriai į kurtumą“ ir 

„Kalkinė kalba = gestų kalba + lietuvių kalba?“. Seminare dalyvavo 110 asmenų (iš jų 80 neįgaliųjų). 

- Parengtas šviečiamasis leidinys „Lietuvių gestų kalbos ateities vizija ir vystymo gairės per 

ateinančius 10 metų“ Leidinyje išdėstyta lietuvių gestų kalbos ateities vizija, pasiūlymai pokyčiams 

ir vystymo gairės per ateinančius 10 metų. Leidinys išverstas į lietuvių gestų kalbą.  

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

organizuoti ir vykdyti gestų kalbos vertėjų atestaciją“ pravesta Lietuvių gestų kalbos vertėjų 

atestacija. Atestuoti 27 vertėjai (25 vertėjams suteikta vyresniojo vertėjo ir 2 vyriausiojo vertėjo 

kvalifikacinė kategorija). 

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 374,9 tūkst. 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 11 tūkst. egz. Panaudota 156 tūkst. 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 rubrika „Aš galiu“. 

Publikuoti 409 informacijos vienetai, iš kurių – parengti ir publikuoti 379 unikalūs, niekur anksčiau 

nepublikuoti informacijos vienetai (366 straipsniai ir 13 vaizdo reportažų), surengtos 24 interaktyvios 

akcijos (apklausos) bei papildomai publikuoti 6 neunikalūs straipsniai. Publikuoti straipsniai 

papildomai parengti lengvai skaitoma kalba suvokimo sunkumų turintiems asmenims. Panaudota 121 

tūkst. eurų. 

Vykdytos kitos visuomenės švietimo ir informavimo priemonės: 

Spausdintas straipsnis laikraščio „Lietuvos sveikata“ priede „Nepasiduodantys negaliai“. 

Organizuota neįgaliųjų, jų organizacijų, dirbančiųjų su neįgaliaisiais pasiekimų integruota 

komunikacijos viešinimo kampanija. 

Organizuotas forumas-diskusija „Jaunimo su negalia kūrybiniai ir užimtumo poreikiai – 

misija neįmanoma?“ 
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Lėšos taip pat panaudotos Lietuvos ataskaitos dėl JT neįgaliųjų teisių konvencijos 

įgyvendinimo gynimui Jungtinėse Tautose, JT neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus 

protokolo stebėsenos modelio sukūrimui. Organizuoti mokymai savivaldybių darbuotojams (2) ir 

neįgaliųjų organizacijoms (1), mokymų metu pristatytas JT neįgaliųjų teisių konvencijos 

įgyvendinimas Lietuvoje ir praktiniai patarimai koordinuojant ir įgyvendinant per savivaldybes 

finansuojamus projektus. 

 

Vertinimo kriterijai: 

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

laidų, reportažų skaičius (vienetais) bus 13, faktiškai finansuoti 13 priemonių (8 periodiniai leidiniai, 

1 vienkartinis leidinys („Lietuvos sveikata“ priedas), 1 viešinimo internete projektas, 3 renginiai bei 

mokymai). Rezultatas įgyvendintas 100 %. 

 

Priemonė: Pritaikyti neįgaliesiems būstą ir jo aplinką.  

Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 1706,4 tūkst. eurų suma, panaudota 1682,5 tūkst. eurų 

suma (panaudota 98,6 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų). 

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

priimant neįgaliesiems svarbius statinius“. Skirta ir panaudota 154 tūkst. eurų. 

Finansuotas 1 konkurso būdu atrinktas Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektas, 

kurį įgyvendino neįgaliųjų asociacija. Įgyvendinant projektą: 

- patikrinti (suderinti) 1537 neįgaliesiems svarbių statinių projektai, kurie buvo paskelbti 

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

„Infostatyba“;  

- dalyvaujant statybos užbaigimo komisijų darbe patikrinti (priimti) 486 neįgaliesiems 

svarbūs statiniai; 

- konsultuoti 635 projektuotojai neįgaliesiems svarbių statinių projektų rengimo klausimais;  

- suorganizuoti mokymai „Viešosios aplinkos pritaikymo įvertinimas pagal STR 

2.03.01:2001 reikalavimus“, kuriuose dalyvavo 63 asmenys (architektai, statybos inžinieriai, 

socialiniai darbuotojai, savivaldybių specialistai), iš jų 7 neįgalieji, bei konferencija „2016 metais 

Žmogus su negalia ir Aplinka“, kurioje dalyvavo 30 asmenų (architektai, statybos inžinieriai, 

socialiniai darbuotojai, savivaldybių specialistai), iš jų 23 neįgalieji; 

- atliktas aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimas „Viešosios ir gyvenamosios aplinkos 

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

pritaikymo Kauno, Alytaus, Marijampolės apskrityse; 

- parengtos aplinkos pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijos „Bendrosios aplinkos 

pritaikymo žmonėms su negalia rekomendacijos“. 

 

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

(vienetais) bus 1500, suderinti ir priimti 2023 statiniai. Rezultatas įgyvendintas 134,8%, padidėjo 

derinamų objektų skaičius. 

Veiksmas: „Būsto neįgaliesiems pritaikymas“.  

Būsto pritaikymui įgyvendinti buvo patvirtinta 1552,4 eurų suma, panaudota 1528,5 eurų 

suma (panaudota 98,46 proc. veiksmui įgyvendinti patvirtintų lėšų). 

Būsto pritaikymas įgyvendinamas vadovaujantis būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 

metais tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. rugpjūčio 10 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymu Nr. A1-460 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo 

patvirtinimo”. Įgyvendinant veiksmą buvo vykdomi būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai, renkama, 

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

kontrolę ir priežiūrą įtrauktos neįgaliųjų asociacijos. 

Iki 2015 m. gruodžio mėn. savivaldybėse buvo gauti 752 neįgaliųjų prašymai, atitinkantys 

bazinius būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimus, pritaikyti būstą. 

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

turintiems labai ryškių ir ryškių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – 70 procentų iš 

valstybės biudžeto lėšų ir ne mažiau nei 30 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų; asmenims, 
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turintiems vidutinių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – 50 procentų iš valstybės 

biudžeto lėšų ir 50 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų. 

2016 metais 60 savivaldybių neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 444 būstai, iš jų 276 asmenims, 

turintiems labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, 128 asmenų, turintiems ryškių 

judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų ir 40 asmenų, turintiems vidutinių judėjimo ir 

apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. 36 savivaldybėse įsigyta ir sumontuota 144 keltuvai. 

 

  
8 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 2023 statiniai. Rezultatas įgyvendintas 134,8%,  

Planuota, kad neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius bus 350. Pagal gautus rezultatus, 

neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 444 būstai (planuotas rezultatas įgyvendintas 127%).  

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

faktiškai būsto pritaikymą vykdė 60 savivaldybės. 

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

savivaldybėms prašymus pritaikyti būstą, skaičiaus,  bus 33 %. Pagal gautus rezultatus, neįgaliųjų, 

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

skaičiaus yra 59 % (planuotas rezultatas įgyvendintas 178 %). 

 

Priemonė: Teikti finansinę paramą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. 

Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 487 tūkst. eurų suma, panaudota 484  tūkst. eurų suma 

(panaudota 99,4 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). 

 
9 pav. Fiansinės paramos neįgaliems studentams apžvalga 

Pagal Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose 

mokyklose, tvarką remti 935 neįgalūs studentai, besimokantys 37 aukštosiose mokyklose, iš jų 861 
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neįgalusis, studijuojantis 26 valstybinėse aukštosiose mokyklose, ir 74 neįgalieji, studijuojantys 11 

nevalstybinių aukštųjų mokyklų. 935 neįgaliesiems mokėtos išmokos specialiesiems poreikiams 

tenkinti, 427 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 935 studentai (rezultatas įgyvendintas 

100%) 

 

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 9 tūkst. eurų suma, panaudota 4,6 tūkst. eurų suma 

(panaudota 51,1 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“. 

22 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. 

 
10 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 2016 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 646 tūkst. eurų suma (iš jų 6 tūkst. eurų turtui įsigyti), 

panaudota 645,5 tūkst. eurų suma (panaudota 99,9 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų).  

 Tarpinstitucinių programų koordinavimas ir stebėsena. 

2016 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 22 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų 

programos įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano priemonių įgyvendinimas. 

- Su 6 institucijomis suderinti neįgaliųjų socialinės integracijos rodikliai (socialinės 

apsaugos, sveikatos, švietimo, sporto ir kt. srityse, taip pat neįgalumo statistiniai rodikliai (per 300 

rodiklių), surinkti 2015 metų duomenys, apibūdinantys neįgaliųjų socialinę integraciją socialinės 

apsaugos srityje, švietimo srityje, sveikatos apsaugos srityje, užimtumo srityje. 

Taip pat 2016 m. koordinuotas Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 

metų priemonių plano 11 priemonių įgyvendinimas. 

 Įstaigų veiklos koordinavimas, neįgaliųjų siuntimas į globos įstaigas, atstovavimas 

teismuose. 

Koordinuota 5 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių apskričių gestų kalbos 

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

centras organizuoja ir teikia paslaugas 2 apskričių teritorijose. 

2016 metais gestų kalbos vertėjų centruose (toliau – GKVC) 103 vertėjų etatai suteikė 49791 

lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą, kurias gavo 3572 kurtieji, vienas gestų kalbos vertėjas teikė 

paslaugas vidutiniškai 35 kurtiesiems: 

- Vilniaus GKVC teikė paslaugas Vilniaus ir Alytaus apskrityse: 29 vertėjų etatai suteikė 

13403 paslaugas 1079 kurtiesiems, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos 

vertimo paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 37, vidutinis 

kurčiųjų, gyvenančių gestų kalbos vertėjų centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 50; 

- Kauno GKVC teikė paslaugas Kauno ir Marijampolės apskrityse: 29 vertėjų etatai suteikė 

13625 paslaugas 836 kurtiesiems (iš jų nuotoliniu būdu suteiktos 3549 paslaugos 191 kurčiajam), 

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

vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 29, vidutinis kurčiųjų, gyvenančių gestų kalbos vertėjų 

centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 56;  

- Klaipėdos GKVC teikė paslaugas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse: 16 vertėjų etatų suteikė 

8773 paslaugas 623 kurtiesiems, 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 – 60; 

- Panevėžio GKVC teikė paslaugas Panevėžio ir Utenos apskrityse: 15 vertėjų etatų suteikė 

8090 paslaugų 545 kurtiesiems, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo 

paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 36, vidutinis kurčiųjų, 

gyvenančių gestų kalbos vertėjų centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 57; 

- Šiaulių GKVC teikė paslaugas Šiaulių ir Telšių apskrityse: 14 vertėjų etatų suteikė 5900 

paslaugų 489 kurtiesiems, vidutinis kurčiųjų, kuriems suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo 

paslaugos skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjų etatui – 35, vidutinis kurčiųjų, 

gyvenančių gestų kalbos vertėjų centro teritorijoje, skaičius vienam vertėjo etatui – 53. 

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. 6579) 2016 metais buvo išrašyta 728 

siuntimai,  kas savaitę buvo renkama ir skelbiama interneto svetainėje informacija apie laisvas vietas 
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valstybės socialinės globos įstaigose, laukiančių eilėje asmenų skaičių, teiktas atsiliepimas teismui 70 

bylų dėl globėjo skyrimo, pakeitimo. 

Įgyvendinamų programų ir priemonių stebėsena ir kontrolė.  
2016 metais vyko finansuojamų priemonių įgyvendinimo kontrolės patikrinimai: 

- patikrinta 15 (už 2016 m.) Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektų; 

- atlikta 6 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

finansavimo tvarkos aprašo įgyvendinimo patikrinimų savivaldybėse; 

- patikrinti 2 Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

projektai (už 2015 m.); 

- patikrintas 4 Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo 

finansavimo projektų įgyvendinimas (už 2015 m.); 

- patikrintas 14 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų įgyvendinimas (už 2015 m.); 

- patikrintas 1 Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektas; 

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

- patikrinta 13  savivaldybių, vykdančių būsto pritaikymą neįgaliesiems ir 45 pritaikyti būstai.  

- patikrinta 1 neįgaliųjų asociacija, kurios atstovai dalyvauja savivaldybių būsto pritaikymo 

komisijų darbe; 

- patikrintos 7 savivaldybės, mokančios neįgaliesiems, auginantiems vaikus, 20 procentų BSI 

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

kurui įsigyti. 

- analizuojant savivaldybių ataskaitų duomenis, buvo vykdoma rezultatų pasiekimo 

prevencija – 2016 m. III ketvirčio projektų pasiekti rezultatai buvo lyginami su planuotais. 

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

nepasiekimo rizika;  

- suteikta 10 konsultacijų savivaldybių administracijoms dėl 2016 m. ir 2017 m. Socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje bei Neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir 

sportą projektų  turinio tinkamumo; 

Atsakyta į 25 paklausimus (skundus) dėl būsto pritaikymo. 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 2016 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 priežiūros užtikrinimą. Rinkta informacija ir tikrinamas turto naudojimas 

atsižvelgiant į panaudos sutarties sąlygas bei teisės aktų nustatytą tvarką.  

Rezultatai: 

- atlikta 76 pritaikyto neįgaliesiems vežti automobilio, 13 įstaigų naudojamos kompiuterinės 

įrangos inventorizacija;  

- transporto paslaugos 2016 m. buvo teikiamos savivaldybėms panaudos būdu perduotais 76 

automobiliais. 2016 m. šiomis transporto priemonėmis buvo suteiktos 13640 vienkartinių ir 168901 

nuolatinė transporto paslauga, vienkartinėmis paslaugomis pasinaudojo 10553 neįgalieji, o 

nuolatinėmis – 2757 neįgalieji. Vidutiniškai vienu automobiliu suteikta nuolatinių paslaugų 36 

asmenims, vienkartinių – 137 asmenims; 

- 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 
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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, 2016 

m. buvo titruotos 7 laidos ir 4 rubrikų filmai. Valstybės turtinių ir neturtinių teisių atstovavimas. 

Valstybės turtinių ir neturtinių teisių atstovavimas 
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 86 915 eurų. Centras teikia medicininės, profesinės, 

socialinės reabilitacijos paslaugas. VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrui panaudos pagrindais 

perduoto turto likutinė vertė – 7 443 529 eurai.  

Dalyvavimas rengiant teisės aktus. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas parengė 11 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų 

bei jų pakeitimų: 

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-12-20 įsakymas Nr. A1-

674 „Dėl periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2017-2018 

metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“;  

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-12-20 įsakymas Nr. A1-

675 „Dėl informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2017-2018 metais 

konkurso nuostatų patvirtinimo“; 

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-09-20 įsakymas Nr. A1-

523 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-09-30 įsakymo Nr. A1-

560 „Dėl neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 

2016-2018metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;  

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-09-20 įsakymas Nr. A1-

522 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo 

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

2016-2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo; 

5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-09-07 įsakymas Nr. A1-

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

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

konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų vertinimo 

ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos 

patvirtinimo“ pakeitimo“; 

6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-08-18 įsakymas Nr. A1-

447 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10d.  

įsakymo Nr. A1-460 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018metais tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“; 

7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-07-14 įsakymas Nr. A1-

349 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško 

gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšų 2016 metais 

konkurso finansuojamiems projektams“; 

8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-05-25 įsakymas Nr. A1-

270 „Dėl žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei 

atkūrimo projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“; 

9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-04-26 įsakymas Nr. A1-

209 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

10. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-02-04 įsakymas Nr. A1-

68 „Dėl 2016 metų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės 

biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“; 



 15 

11. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-01-26 įsakymas Nr. A1-

43 „Dėl valstybės biudžeto lėšų 2016 m. informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui 

finansuoti patvirtinimo“; 

 Neįgaliųjų reikalų departamento direktorius patvirtino šiuos teisės aktus: 

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

2016 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V - 2 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2016 metų Socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, 

paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“; 

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

2016 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V - 4 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos pavyzdinių 

nuostatų, būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo sutarties dėl asociacijos atstovų delegavimo 

savivaldybių būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbe išlaidų finansavimo formos 

patvirtinimo“; 

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

2016 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V - 8 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti 

neįgaliesiems paskirstymo 2016 metams“; 

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

2016 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V – 11“Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2016 metų Neįgaliųjų 

socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo 

savivaldybių administracijoms patvirtinimo“; 

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

2016 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V – 12 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos atstovų 

savivaldybėse patvirtinimo“; 

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

2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V - 13 „Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų 

ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

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

2016 m. vasario 29  d. įsakymas Nr. V - 14 „Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir 

platinimo projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

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

2016 m. kovo 2  d. įsakymas Nr. V - 15 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų ataskaitų 

ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

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

2016 m. kovo 2  d. įsakymas Nr. V - 16 „Dėl statinių neįgaliesiems priežiūros projektų  ataskaitų 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

10. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. V - 23 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie 

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

aprašo patvirtinimo“;  

11. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymas „Dėl 2016 metų žmonių, turinčių fizinę negalią, 

mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų vertinimo ir atrankos 

komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo ir 2016 metų žmonių, turinčių fizinę 

negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų vertinimo ir 

atrankos komisijos sudėties patvirtinimo; 

12. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2016 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. V-29 „Dėl 2016 metų žmonių, turinčių fizinę negalią, 

mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų ataskaitų teikimo 

tvarkos patvirtinimo; 

13. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. V - 31 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų 

atestacijos komisijos sudarymo“; 
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14. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V – 35 „Dėl lengvųjų automobilių, pritaikytų 

neįgaliesiems vežti, paskirstymo 2016-2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

15. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. V – 40 „Dėl neįgaliųjų reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų atvėrimo uždavinių ir prioritetų patvirtinimo“; 

16.  Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V - 45 „Dėl 2017 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos 

rėmimo projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudėties patvirtinimo; 

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 grupėje Socialinės reabilitacijos akliesiems modelio 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 Visuomeninės aplinkos pritaikymo komisijos veikloje; 

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

biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo posėdžiuose. 

5. Dalyvauta 2016 metų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų 

finansavimo atrankos komisijos darbe. 

6. Dalyvauta darbo grupėje dėl Socialinių įmonių įstatymo pakeitimo projekto 

7. Dalyvauta darbo grupėje dėl ES prieinamumo direktyvos projekto 

8. Dalyvauta darbo grupėje dėl JT neįgaliųjų teisių konvencijoje užtikrintos neįgaliųjų teisės 

balsuoti įgyvendinimo 

9. Dalyvauta Horizontalių prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grupės veikloje. 

Neįgaliųjų reikalų departamento teikti siūlymai dėl teisės aktų projektų: 
1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto 

„Smulkiojo ir vidutini o verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 

„DIZAINAS LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (Ūkio ministerijai) 

2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto 

„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 

„Eco-inovacijos LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projekto (Ūkio ministerijai) 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 

m. Gegužės 26 d. Nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai 

valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir 

vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo projekto 

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

įstatymo projekto 

5.Vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymo 28, 29, 30, 31, 32, 33 straipsnių pakeitimo 

projekto 

6. Statybos įstatymo projekto (nauja redakcija) 

Kita Neįgaliųjų reikalų departamento veikla. 

1. Vykdyta anoniminė gestų kalbos vertimo paslaugų gavėjų elektroninė apklausa vykdoma 

siekiant pagerinti gestų kalbos vertėjų paslaugų prieinamumą ir kokybę (apklausti 406 kurtieji 

asmenys). Atliktas tyrimas „Apskričių gestų kalbos vertėjų centrų prie socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos informacija apie gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą“; 

2. Rengiantis 2017 m. atrinkti, administruoti ir įgyvendinti Socialinės reabilitacijos paslaugų 

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

suorganizuoti 5 mokymai, kurių metu apmokyti 144 savivaldybių darbuotojai ir 30 neįgaliųjų 

organizacijų atstovų, tiesiogiai įgyvendinančių projektus.  
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4. Dalyvauta partnerio teisėmis įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Tvaraus 

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

sukūrimas Lietuvoje“. Dalyvauta projekto valdymo grupės bei viešųjų pirkimų komisijos veikloje. 

 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 SADM ministro 2016-11-17 įsakymu Nr. A1-612 ,,Dėl komisijos sudarymo“ 

sudarytoje komisijoje labiausiai pasižymėjusiems neįgaliųjų, jų organizacijų, dirbančiųjų  su 

neįgaliaisiais atstovams atrinkti; 

7. Išnagrinėti 67 piliečių skundai bei paklausimai. 

Konkurso tvarka finansuojamų projektų atrankos konkursų organizavimas. 

2016 m. organizuoti 4 projektų finansavimo atrankos konkursai: 

1.   2017-2018 m. Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo atrankos 

konkursas; 

2.  2017-2018 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 

atrankos konkursas; 

3.  2017 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo atrankos konkursas; 

4.  2016 m. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymo projektų finansavimo atrankos konkursas. 

 

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. 

Neįgaliųjų reikalų departamento veiklos plane numatyti vertinimo kriterijai: 

 

Nr. Vertinimo kriterijus Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

(pasiekta) 

reikšmė 

 Per savivaldybes finansuotų ir įgyvendintų socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

skaičius  

350 356 

 Finansuotų ir įgyvendintų žmonių su fizine negalia mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų skaičius   

2 2 

 Finansuotų  neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų 

skaičius  

26 26 

 Profesinės reabilitacijos centrų, vykdančių metodinių centrų 

veiklą, skaičius  

1 1 

 Įsigytų neįgaliesiems vežti pritaikytų automobilių skaičius  20 20 

 Per savivaldybes finansuotų ir įgyvendintų neįgaliųjų socialinės 

Integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų skaičius  

70 79 

 Įgyvendintų Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 

2013–2017 metų priemonių plano priemonių skaičius   

3 4 
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 Finansuotų periodinių leidinių skaičius 8 8 

 Finansuotų informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų 

skaičius   

1 1 

 Naujų ir rekonstruojamų statinių, pritaikytų neįgaliesiems, 

priežiūros Įgyvendinamų projektų skaičius  

1 1 

 Savivaldybių, kuriose pritaikomas būstas neįgaliesiems, 

skaičius  – 57. 

57 60 

 Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius  350 444 

 Aukštųjų mokyklų, per kurias teikiama finansinė parama 

studijuojantiems neįgaliesiems, skaičius 

37 37 

 Savivaldybių, kuriose teikiama finansinė parama neįgaliesiems, 

skaičius  

25 22 

 Koordinuotų ir stebėtų tarpinstitucinių programų skaičius  

 

2 2 

 Socialinės globos namų (SGN), į kuriuos siunčiami suaugę 

asmenys bei kuriuose vykdoma laisvų vietų apskaita, skaičius – 

33  

33 33 

 Apskričių gestų kalbos vertėjų centrų (GKVC), kurių veikla 

koordinuota, skaičius 

5 5 

 Neįgaliųjų, pasinaudojusių Neįgaliųjų reikalų departamento 

įgyvendinamomis ir koordinuojamomis programomis ir 

priemonėmis, 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 

15 14,6 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                         Asta Kandratavičienė  


