
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS  

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

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

Neįgaliųjų reikalų departamentas) 2019 m. įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

pavestas vykdyti 19 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonių. Viso 

priemonėms įgyvendinti buvo skirta 10270,5 tūkst. eurų suma (iš jų – 10263,5 tūkst. eurų išlaidoms 

ir 7 tūkst. eurų turtui įsigyti), panaudota 10091,5 tūkst. eurų suma (iš jų 10084,7 tūkst. eurų išlaidoms 

ir 6,8 tūkst. eurų turtui įsigyti). Panaudota 98,26 proc. priemonėms įgyvendinti patvirtintų lėšų. 

 

Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonių įgyvendinimas 

 

Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ pavestoms įgyvendinti 18 aktyvių 

priemonių buvo skirta 9794,0 tūkst. eurų suma, panaudota 9646,6 tūkst. eurų suma Panaudota 98,48 

proc. programos aktyvioms priemonėms įgyvendinti patvirtintų lėšų. 

 

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

2009-2019 m. panaudotų lėšų palyginimas 

 

Įgyvendinant programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra “ priemones 2019 metais 

finansuoti 7 rūšių konkurso būdu atrenkami neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančių 

nevyriausybinių organizacijų projektai (viso 437 projektai). 5 priemonės buvo įgyvendinamos 

pasitelkiant savivaldybes, 1 – aukštąsias mokyklas, 8 priemonės įgyvendintos perkant paslaugas 

viešųjų pirkimų būdu. 
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2 pav. Valstybės biudžeto lėšų, panaudotų  2019 m. konkurso būdų atrinktiems  NVO 

projektams įgyvendinti, pasiskirstymas pagal negalios pobūdį 

 

Priemonė: Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai  

 

Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 9444 tūkst. eurų suma išlaidoms, panaudota 9298,5 

tūkst. eurų suma išlaidoms, (panaudota 98,4 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų). Įvykdyti 

visi planuoti veiksmai. 

 

Veiksmas: Teikti socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje 

 

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 322 

konkurso būdu atrinkti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai 60 

savivaldybėse, kuriuos įgyvendino neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos. 

Šiems projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybių biudžetų iš viso panaudota 5845,74 

tūkst. eurų, iš jų iš valstybės biudžeto panaudota 5635,32 tūkst. eurų (iš jų projektams finansuoti 

panaudota 4562,17 tūkst. eurų, savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti – 

210,42 tūkst. eurų), iš savivaldybės biudžeto – 1073,15 tūkst. eurų. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Žmonių su fizine 

negalia socialinei 

integracijai; 3088,54; 

45%

Aklųjų ir silpnaregių 

socialinei integracijai; 

897,78; 13%

Kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų 

socialinei integracijai; 

900,71; 13%

Sutrikusio intelekto 

asmenų socialinei 

integracijai; 937,93; 

14%

Sutrikusios psichikos 

asmenų socialinei 

integracijai; 547,99; 

8%

Bendriems (mišrios 

negalios) socialinės 

integracijos 

projektams  ; 522,85; 
7%

Valstybės biudžeto lėšų, panaudotų  2019 m. neįgaliųjų socialinės 

integracijos priemonėms, kurias įgyvendina NVO, pasiskirstymas pagal 
neįgaliųjų negalios pobūdį tūkst. eurų ir procentais
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Fizinė ; 2419,4; 

43%

Regos; 844,4; 

15%

Klausos; 566,3; 

10%

Intelekto; 777,8; 

14%

Psichikos; 539,8; 

9%

Mišri; 487,7;

9%

Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, panaudotų 

2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektams finansuoti, paskirstymas pagal neįgaliųjų negalios pobūdį 

(tūkst. eurų, proc.)

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Įgyvendintų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

skaičius 2019 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 13245 neįgalieji (12610 suaugę neįgalieji ir 635 neįgalūs vaikai).  

   
- individuali pagalba neįgaliajam (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 

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). Individualios pagalbos paslaugas gavo 11642 neįgalieji (11263 suaugę 

neįgalieji ir 379 neįgalūs vaikai). 

- meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose. Paslaugas gavo 3614 

neįgalieji (3440 suaugę neįgalieji ir 174 neįgalūs vaikai). 

- 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 2047 šeimos narių. 

Įgyvendinant projektus įvairaus pobūdžio paslaugas (naudą) iš viso gavo 24421 asmenys, iš 

jų 22364 neįgaliųjų (21369 suaugę neįgalieji ir 995 neįgalių vaikų) bei 2057 šeimos nariai.  
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Neįgaliųjų 

dienos 

užimtumas; 

2758,1;

49%

Individuali 

pagalba 

neįgaliajam; 

1981,4;

35%

Meninių 

gebėjimų 

lavinimas 

būreliuose, 

kolektyvuose, 

klubuose; 

763,7;

14%

Pagalba 

neįgaliųjų 

šeimos 

nariams; 

132,0;

2%

Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, panaudotų 

2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektams finansuoti, paskirstymas pagal 

remiamas veiklas

(tūkst. eurų, proc.)

 
4 pav. 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektams įgyvendinti panaudotos lėšos 

 

 

Vertinimo kriterijai: Planuota, kad 2019 metais įgyvendinant socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus įvairaus pobūdžio paslaugas (naudą) gaus 20000 

asmenų (neįgaliųjų ir šeimos narių). Įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektus įvairaus pobūdžio paslaugas (naudą) gavo 24411 asmenų, iš jų 22364 

neįgalieji asmenys (21369 suaugę neįgalieji ir 995 neįgalūs vaikai) bei 2047 šeimos nariai..   

Rezultatas įgyvendintas 122 %. 

 

Veiksmas: Sukurti ir įdiegti socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems modelį 

 

Vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2017 m. gegužės 15 d. Nr. A1-249  

„Dėl kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

nustatyta tvarka organizuotas Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems (toliau – 

kompleksinės SRPA) teikimas.  

Kompleksines SRPA teikė viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinktas kompleksinių 

SRPA teikėjas – VšĮ „Vilties žiedas“. Kompleksinių SRPA teikimas organizuotas Kaune VšĮ „Vilties 

žiedas“ patalpose.  

Kompleksinės SRPA buvo suteiktos viso 15 paslaugos gavėjų (11 – darbingo amžiaus ir 4 – 

pensinio amžiaus). Viso kompleksinių SRPA asmenims suteikta 3554 val., iš jų:  

1350 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugų;  

900 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;  

900 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;  

360 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;  

44 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų. 

 

Veiksmas: Teikti neįgaliesiems pavežėjimo paslaugas savivaldybių teritorijoje  

 

Perduoti 88 automobiliai panaudos pagrindais savivaldybėse veikiančioms neįgaliųjų 

organizacijoms pavežėjimo paslaugoms teikti. 

 

Veiksmas: Teikti finansinę pagalbą neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose  
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Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 449 tūkst. eurų suma, panaudota 435,9 tūkst. eurų 

suma (panaudota 97,1  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). 

 

  
5 pav. Fiansinės paramos neįgaliems studentams apžvalga 

 

Pagal Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose 

mokyklose, tvarką 2019 m. remti 620 neįgalūs studentai, besimokantys 33 aukštosiose mokyklose. 

620 studentų su negalia mokėtos išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti, 241 studentui su 

negalia mokėtos tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. 

 

Vertinimo kriterijai:  

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

skaičius (asmenys) bus 600, faktiškai paramos kreipėsi ir gavo 620 studentai (rezultatas įgyvendintas 

103,3%) 

 

Veiksmas: Tikrinti LR statybų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

,,Infostatyba“ paskelbtus projektus, kitus statybos projektus ir dalyvauti neįgaliesiems svarbių 

statinių statybos užbaigimo komisijos darbe  

 

Skirta ir panaudota 166,9  tūkst. eurų. 

Finansuotas 1 konkurso būdu atrinktas Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektas, 

kurį įgyvendino neįgaliųjų asociacija. Įgyvendinant projektą: 

- patikrinta (suderinta) 2699 neįgaliesiems svarbių statinių projektų, paskelbtų Lietuvos 

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

„Infostatyba“; 

- dalyvaujant statybos užbaigimo komisijų darbe patikrinta (priimta) 888 neįgaliesiems 

svarbių statinių;  

- projektuotojams suteiktos 620 konsultacijos neįgaliesiems svarbių statinių projektų rengimo 

klausimais;  

- atliktas aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimas „Viešosios ir gyvenamosios aplinkos 

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

pritaikymo Telšių, Tauragės, Klaipėdos, Vilniaus apskr. 

Vertinimo kriterijus: Suderintų ir priimtų neįgaliesiems svarbių statinių skaičius planuotas 

1800, faktiškai suderinta ir priimta 2699 statiniai, rezultatas įgyvendintas 149,9%. 

 

Veiksmas: Pritaikyti būstą ir jo aplinką neįgaliesiems  
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Būsto pritaikymui įgyvendinti buvo patvirtinta 1531,9 eurų suma, panaudota 1453,1 tūkst. 

eurų suma (panaudota 94,9  proc. veiksmui įgyvendinti patvirtintų lėšų). 

Būsto pritaikymas įgyvendinamas vadovaujantis būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos 

aprašu, patvirtintu 2019 m. vasario 19 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-103 

,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 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. 

2019 metais būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems vykdė 59 savivaldybės. 2019 m. 

neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 397 būstai, įsigyta 101 keltuvų ir laiptų kopiklių, eksploatuotas 521 

keltuvas ir laiptų kopiklis. Savivaldybėse vykdyti viešieji pirkimai pritaikymo darbams. 3 

 

 
           6 pav. Būsto pritaikymo rodiklių dinamika 2014-2019 m. 

 

Vertinimo kriterijai:  

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

neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 397 būstas (planuotas rezultatas įgyvendintas 113,4%).  

Pritaikytų būstų, dalis nuo pateiktų ir neatmestų  pritaikyti būstą prašymų skaičiaus yra 56 %  

 

Veiksmas: Ugdyti bei atkurti neįgaliųjų mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžius 

 

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

ugdymo projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 3  d. įsakymu Nr. A1-350 

„Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų 

finansavimo 2017–2018 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ finansuotas konkurso 

tvarka atrinktas 1 Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

projektas. Projektui įgyvendinti skirta ir panaudota 24,2 tūkst. eurų suma. 

Įgyvendinant projektą remiamas judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mokymas vairuoti ir 

ruošimas egzaminui vairuotojo pažymėjimui gauti. Buvo suorganizuoti 2 judėjimo sutrikimų turinčių 

asmenų mokymo vairuoti ir ruošimo egzaminui vairuotojo pažymėjimui gauti mokymai, kuriuos 

baigė 24 neįgalieji. Vertintas 30, lavintas 24 neįgaliųjų funkcinis pajėgumas, reikalingas saugiai 

vairuoti automobilį. 

 

Veiksmas: Leisti ir platinti periodinius leidinius neįgaliesiems  

 

Priemonei skirta ir panaudota 176,41 tūkst. eurų. 

Finansuoti konkurso būdu atrinkti 9 Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo 

projektai, kuriuos įgyvendino 6 neįgaliųjų asociacijos ir 3 viešosios įstaigos. Įgyvendinant projektus 

remta neįgaliųjų socialiniam švietimui ir informavimui skirtų 9 periodinių leidinių leidyba (Laikraštis 

„Bičiulystė“; Žurnalas „Mūsų žodis“ su priedais „TVR programos“ ir „Šulinys“; Žurnalas „Akiratis“; 

Žurnalas „Viltis“; Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos žurnalas „Globa“; 
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Informacinis biuletenis (žurnalas) „Nefro Info“ ir Žurnalas „Diabetas“; Vaikų, sergančių cukriniu 

diabetu, klubas „Smalsučiai“ Žurnalas „Diabeto IQ“; Lietuvos autizmo asociacija Lietaus vaikai“ 

Žurnalas  „Lietaus vaikai“). Bendras periodinių leidinių tiražas apie 12106 tūkst. egz.  

 

 

Veiksmas: Gerinti profesinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugų kokybę, teikti metodinę 

pagalbą įstaigoms, teikiančioms profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems 

 

Ši priemonė nebuvo vykdoma, nes vadovaujantis SADM vidaus audito rekomendacija 

priemonei finansavimas neskirtas (2019 m. birželio 14 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymas Nr. A1-339 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro   2018 m. 

Rugsėjo 27 d. Įsakymo Nr. A1-521 „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 

metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo) 

 

 

Veiksmas: Vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą apie neįgaliųjų socialinės 

integracijos procesą 

 

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

kurį įgyvendino viešoji įstaiga. Įgyvendinant projektą remtas informacijos, svarbios visuomenės 

informavimui neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais ir neįgaliųjų socialiniam švietimui, 

rengimas ir sklaida – Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinktoje veikiančioje interneto 

naujienų svetainėje TV3.lt veikė rubrika „Aš galiu“. Iš viso buvo publikuoti 396 informacijos 

vienetai, iš jų: parengti ir paskelbti 354 unikalūs, niekur anksčiau neskelbti, straipsniai, 12 unikalių, 

niekur anksčiau neskelbtų, vaizdo reportažų, surengtos 24 interaktyvios akcijos bei papildomai 

paskelbti 6 neunikalūs informaciniai straipsniai. Paskelbti straipsniai papildomai parengti lengvai 

skaitoma kalba suvokimo sunkumų turintiems asmenims. 

Prisidėta prie Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ ir Inclusion 

Europe 2019 m. birželio 5-7 dienomis tarptautinės konferencijos „2019 Europe in Action: 

Kiekvienas gali gyventi prie upės“, skirtos intelekto sutrikimų turintiems asmenims, jų šeimos 

nariams ir specialistams, organizavimo Vilniuje. Apmokėtos 100 dalyvių iš Lietuvos maitinimo, 

apgyvendinimo, transporto, salės nuomos su įranga bei vertimo išlaidos. 

Atsižvelgiant į poreikį, perleisti (maketavimo ir spausdinimo paslaugos) leidiniai apie 

Neįgaliųjų teisių konvenciją (Neįgaliųjų teisių konvencijos (pritaikytas tekstas), Vaikams apie 

Neįgaliųjų teisių konvenciją ir Neįgaliųjų teisių konvencijos autentiško vertimo), viso 4500 vnt.  

Suorganizuoti trumpi 5-10 min. asmenų su negalia integracijos situacijos pristatymai 

savivaldybių tarybų posėdžių metu, bendruomenių tarybų posėdžiuose,  konferencijose, seminaruose, 

kituose renginiuose (35 pristatymai).  Pristatymuose dalyvavo apie 950 dalyvių. 

Prisidėta prie Lietuvos muzikų rėmimo fondo 2019 m. lapkričio 26 d. organizuojamo 4 val. 

trukmės renginio ,,Dainuok, širdie, gyvenimą”, vykusio Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto 

teatre, Vilniuje, ir skirto paminėti Tarptautinę neįgaliųjų dieną, organizavimo. Renginio programoje 

– Leonardo Bernsteino operetė ,,Kandidas“ (2 veiksmų operetė). Užtikrintas aptarnaujantis 

personalas, kuris padėjo žmonėms su negalia vežimėliuose, padėjo surasti vietas, pagelbėjo pasikelti 

liftu, bei pagaminti kvietimai, renginio programos (2000 vnt.) ir sveikinimo plakatas. 4 val. trukmės 

Renginyje dalyvavo apie 1000 žmonių su negalia iš visų miestų ir rajonų savivaldybių, socialinės 

globos namų, neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų.  

Iš anglų kalbos išversti keturi Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos komentarai 

(Neįgaliųjų teisių komiteto bendroji pastaba Nr. 6 (2018) dėl lygybės ir nediskriminavimo; 

Neįgaliųjų teisių komiteto bendroji pastaba Nr. 3 (2016) dėl neįgalių moterų ir mergaičių; 

Neįgaliųjų teisių komitetas Vienuoliktoji sesija 2014 m. kovo 31 m. – balandžio 11 d. 

Bendroji pastaba Nr. 2 (2014 m.) 9 straipsnis. Prieinamumas; Neįgaliųjų teisių komitetas 

Vienuoliktoji sesija 2014 m. kovo 31 m. – balandžio 11 d. Bendroji pastaba Nr. 1 (2014 m.) 12 

straipsnis. Lygybė prieš įstatymą). 
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Sukurtos 8 televizijos laidų ciklas ,,Unikalios mamos“ apie skirtingas negalias turinčias 

moteris, jų kasdienybę, iššūkius, gyvenimo istoriją ir patirtį,  kuris transliuotas per LRT PLIUS 

kanalą 2019 m. lapkričio-gruodžio mėn. Kiekvienos laidos trukmė - 26 minutės. Laidose integruoti 

adaptuoti televizijos eteriui 7 video siužetai apie universalų dizainą.  

30 dienų vykdyta 2 informacinių vaizdo klipų (trukmė 15-16 s.), skirtų keisti visuomenės 

požiūrį į psichinę negalią turinčius žmones, transliacija LCD ekranuose viešajame transporte 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje (klipas „Negaliu pasirinkti negalios“- 2019 

lapkričio 16 d.- 2019 lapkričio 30 d., klipas „Keisk požiūrį“- 2019 gruodžio 1 d.- 2019 gruodžio 15 

d.).  

Departamentas kartu su VšĮ ,,Turizmo plėtros institutas“ organizavo socialinę akciją-projektą 

,,Draugystė veža“. Tinklalapyje www.lrt.lt sukurta atskira rubrika ,,Draugystė veža“, kurioje dalyviai 

buvo kviečiami pildyti anketas ir atsiųsti savo draugystės su neįgaliu asmeniu istoriją. Departamentas 

nupirko 18 vaizdo siužetų (trukmė – 1,5-3 minutės) apie atrinktas dalyvių poras, kurios buvo 

kviečiamos plačiau pristatyti savo draugystės istoriją ir įsteigė prizus. Apie šias dalyvių poras 2019 

m. gruodžio 31 d. – 2020 m. vasario 6 d. rodomi reportažai per LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva“ ir 

www.lrt.lt. Bus išrinktos 3 įdomiausios istorijos, kurių herojai keliaus stebėti Eurovizijos 2020, apie 

jų kelionę bus rengiami pranešimai ir fotoreportažai. 

Specializuotame medicinos savaitraščio ,,Lietuvos sveikata“ specialiame priede 

„Nepasiduodantys negaliai“, skirtame Tarptautinei neįgaliųjų dienai, parengtas ir publikuotas 2 

puslapių informacinis straipsnis apie vykdant institucinės globos sistemos pertvarką kuriamus 

grupinio gyvenimo namus asmenims su proto ir psichikos negalia.  

Organizuoti 3 mokymai skirti Departamento finansuojamus projektus vykdančių 

nevyriausybinių organizacijų darbuotojų ir savivaldybių darbuotojų administracinių gebėjimų 

gerinimui ir informavimui, kurių metu pristatytas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektų atrankos organizavimas ir vertinimas, aptarti aktualūs projektų 

įgyvendinimo kontrolės klausimai. Mokymuose Anykščiuose, Telšiuose ir Birštone dalyvavo 262 

asmenys. 

 

Veiksmas: Skatinti neįgaliųjų teises ginančių NVO veiklą 

 

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 20 konkurso tvarka atrinkti skėtinių neįgaliųjų asociacijų įgyvendinti Neįgaliųjų 

asociacijų veiklos rėmimo projektai. Projektams įgyvendinti skirta ir panaudota 1 359,1 tūkst. eurų. 
 

7 pav. Lėšų, panaudotų 2019 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams įgyvendinti, 

Fizinė ; 
598,63

Regos; 
2230,83

Klausos; 
1742,71

Intelekto; 
1868,17

Psichikos; 
597,5

Mišri; 
1622,65

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai, 2019 
metais, tūkst. eurų

Pagal negalios 
pobūdį 

neįgaliųjų 
teisių gynimas; 

557,8

Specialistų 
kvalifikacijos 

tobulinimas ; 
119

Neįgaliųjų 
savarankiško 

gyvenimo 
įgūdžių 

ugdymas; 

346,9

Aktyvaus 
poilsio renginių 

neįgalisiems 
organizavimas; 

141,4

Kultūros 
renginių 

neįgaliesiems 
organizavimas; 

193,9

2019 metų neįgaliųjų asociacjų veiklos rėmimo 
projektams panaudotos lėšos, pagal veiklas 

tūkst. eurų
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 pasiskirstymas pagal projektuose vykdytas veiklas ir negalios pobūdį 

 

 

Įgyvendinant projektus remtos neįgaliųjų teisių gynimo (atstovavimas, švietėjiška veikla, 

konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su neįgaliųjų teisių gynimu, socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, 

metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams, tarptautinis bendradarbiavimas), specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, 

neįgaliųjų asociacijos, jos padalinių, skyrių, filialų ir (ar) vienijamų juridinių narių, partnerių 

darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas), neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

mokymuose, seminaruose, stovyklose, aktyvaus poilsio, kultūros renginių neįgaliesiems 

organizavimo ir dalyvavimo kitų organizuojamuose aktyvaus poilsio ir kultūros renginiuose veiklos. 

Projektuose naudą gavo 3833 neįgalieji. 

Projektų vertinimo ir atrankos stebėseną vykdė 104 atstovai. Teikta metodinė pagalba 

neįgaliųjų skėtinių asociacijų 248 asocijuotiems nariams. Suorganizuotos 192 viešinimo (švietėjiškos 

veiklos) priemonės. Suorganizuota 7 konferencijos, kuriose dalyvavo 1072 asmenų, iš jų 543 

neįgalieji; 37 seminarai, mokymai, kuriuose dalyvavo 624 asmenų, iš jų 64 neįgaliųjų; 31 renginiai 

(susitikimai, apskritojo stalo diskusijos, informaciniai vizitai savivaldybėse ir kt.), kuriuose dalyvavo 

286 asmenys, iš jų 61 neįgalus asmuo. Organizuotas vienas diabeto klubo renginys, susitikime su 

visuomene diabeto kontrolės mokymo ir profilaktikos tema, kuriame dalyvavo 560 asmenų, iš jų 182 

neįgalieji, iš jų 20 neįgalių vaikų. Organizuota ir dalyvauta 31 tarptautinio bendradarbiavimo 

renginiuose, kuriuose dalyvavo 286 asmenų, iš jų 161 neįgalieji. Organizuotuose 38 specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kvalifikaciją tobulino 795 asmenys (socialiniai darbuotojai, 

meno kolektyvų vadovai, neįgaliųjų asociacijų asocijuotų narių vadovai, finansininkai ir kt. 

specialistai), iš jų 349 neįgalieji;  

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

49 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose dalyvavo 1695 asmenys, iš jų 

1310 neįgaliųjų, iš kurių 47 neįgalūs vaikai. 97 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklose 

dalyvavo 3673 asmenys, iš jų 2900 neįgalieji, iš jų 122 neįgalūs vaikai.  

- 38 aktyvaus poilsio renginiuose, stovyklose dalyvavo 1077 asmenys, iš jų 740 neįgalieji, iš 

jų 145 neįgalūs vaikai;  

- kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose 

kultūros renginiuose. Organizuoti 64 kultūros renginiai (neįgaliųjų meno kolektyvų koncertai, 

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

7503 asmenys, iš jų 5638 neįgalieji, iš jų 274 neįgalių vaikų; 94 asmenys, iš jų 72 neįgalieji, 

dalyvavo 2, iš jų 2 neįgalūs vaikai, kitų organizuojamuose kultūros renginiuose;  

 

 

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

Planuota, kad 2019 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose naudą gavusių 

neįgaliųjų skaičius bus 3000, faktiškai tiesioginę naudą gavo 3833 neįgalieji. Rezultatas įgyvendintas 

127,7 %. 

 

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

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

 

Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 3 tūkst. eurų suma, panaudota 2,5 tūkst. eurų suma 

(panaudota 83,3 % 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“. 
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15 miestų ir rajonų savivaldybių mokėtos 20 procentų BSI dydžio išmokos 23 socialiai 

remtiniems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo 

mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 

metų), už komunalines paslaugas, kurą, elektros energiją, telefoną. 

 

Veiksmas: Pritaikyti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamąją aplinką 

 

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas vaikams su sunkia negalia, vykdomas 

vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-06-27 įsakymu Nr. A1-365 patvirtinu 

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir 

gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu. 

Šiai priemonei vykdyti buvo numatyta skirti 506,9 tūkst. eurų, panaudota 458,6 tūkst. eurų 

(panaudota 90,5% skitų lėšų). Būsto pritaikymą vaikams vykdė 48 savivaldybės. 2019 m. pritaikyta 

211 būstų vaikams su sunkia negalia, 180 vaikų su sunkia negalia pritaikant būstą buvo įgytos ir 

techninės pagalbos priemonės pagal Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo 

stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo 6 priedą. Poreikis patenkintas 84,74 

proc. 

 

Vertinimo kriterijai:  

 

Planuota, kad Šeimų, auginančių neįgalius vaikus, ir jaunų neįgaliųjų būsto pritaikymo 

poreikio patenkinimas (proc.) bus 70, pagal gautus rezultatus poreikis patenkintas 84,74 (planuotas 

rezultatas įgyvendintas 121%). 

 

Veiksmas: Įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo veiksmų planą 

  

Vykdyta 13 Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 

metų veiksmų plano, patvirtinto socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu 

Nr. A1-297, priemonių, kurioms įgyvendinti skirta 165 tūkst. eurų, panaudota 162,9 tūkst. eurų 

suma. 

Parengta neformaliojo lietuvių gestų kalbos mokymo programa (kartu su metodine medžiaga) 

„Lietuvių gestų kalba aptarnaujančiam personalui“, skirta aptarnaujantį dabą dirbantiems įmonių, 

įstaigų, organizacijų darbuotojams susipažinti su lietuvių gestų kalba ir įgyti bazinių lietuvių gestų 

kalbos bendravimo ir vizualinės komunikacijos įgūdžių, susijusių su profesine / darbine aplinka, kad 

prireikus suteikti paslaugą klausos negalią turinčiam asmeniui, būtų užtikrinta komunikacija lietuvių 

gestų kalba. Parengtos temos ir jų trukmė: vaistinė (10 ak. val.); parduotuvė (10 ak. val.); kavinė (10 

ak. val.); laisvalaikis (10 ak. val.); kelionės / susisiekimas (10 ak. val.). Programos apimtis – 50 

akademinių valandų metodinės medžiagos (rašytinės ir vaizdo), tiražas – 50 egzempliorių.   

Suorganizuoti iš viso 9 mokymai, kuriuose dalyvavo 140 asmenų, iš jų:  

Pagal parengtą lietuvių gestų kalbos mokymo programą: Lietuvių gestų kaba tėvams“ 

apmokyti 68 tikslinės grupės atstovai. Mokymai vyko keturiose kurčiųjų ugdymo įstaigose:  

- Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (apmokyta 14 asmenų); 

- Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (apmokyta 14 asmenų); 

- Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (apmokyta 30 asmenų); 

- Klaipėdos Litorinos mokykloje (apmokyta 10 asmenų). 

Pagal parengtas lietuvių gestų kalbos mokymo programas „Lietuvių gestų kalba 

girdintiesiems A1.1“ ir „Lietuvių gestų kalba girdintiesiems A1.2“ apmokyti 72 tikslinės grupės 

atstovai. Mokymai vyko trijuose kurčiųjų reabilitacijos centruose bei kitose įstaigose:  

- Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre (apmokyta 16 asmenų); 

- Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre (apmokyta 10 asmenų); 

- Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centre (apmokyta 16 asmenų); 
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- Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (apmokyta 10 asmenų); 

- Nacionaliniame vėžio institute (apmokyta 20 asmenų).  

Kiekvienų mokymų trukmė – po 50 akademinių valandų. 

Parengta visuomenės švietimo priemonė – vaizdo klipas, supažindinantis visuomenę gestų 

kalbos vartojimo klausimais. Informacinis klipas skirtas gestų kalbos vartojimo viešinimui; neigiamų 

nuostatų, diskriminacijos ir stereotipų, susijusių su asmenimis turinčiais klausos negalią mažinimui 

Informacinio klipo trukmė 24 sek. Informacinis klipas buvo transliuojamas viešajame transporte 460 

LSD ekranų autobusuose bei troleibusuose  Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 

vyko 30 dienų (rugsėjo 16 d. – spalio 1 d., spalio 21 d. – spalio 27 d., lapkričio 4 d. – lapkričio 10 d.) 

Parengta lietuvių gestų kalbos mokymo programa (kartu su metodine medžiaga) „Vertimas 

sporto tema“, kuria siekiama tobulinti lietuvių gestų kalbos vertėjų gebėjimus versti sporto tematika. 

Parengtos temos ir jų trukmė: sporto srities terminija (4 ak. val.); vizualiniai ir pragmatiniai aspektai 

vertime (10 ak. val.); sinchroninio vertimo būdai (10 ak. val.); kurčiųjų sportinė veikla (8 ak. val.). 

programos apimtis – 32 akademinės valandos, metodinės medžiagos (rašytinės ir vaizdo) tiražas – 50 

egzempliorių. 

Surengti 3 (trys) lietuvių gestų kalbos vertėjų mokymai (kursai) Vilniuje, kuriuose apmokyti 45 

asmenys, iš jų:  

- „Vertimas sudėtingose situacijose: profesinės etikos aspektai lietuvių gestų kalbos vertėjų 

kvalifikacijos tobulinimas“ (25 ak. val.). Kvalifikaciją tobulino 14 asmenų;  

- „Vertimas žodžiu iš lietuvių gestų kalbos“ (27 ak. val.). Kvalifikaciją tobulino 12 asmenų;  

„Vertimas komandoje“ (31 ak. val.). Kvalifikaciją tobulino 19 asmenų. 

Įvykdyta gestų kalbos vertėjų atestacija, atestuota 10 vertėjų. 

Atlikta klausos negalią turinčių Lietuvos gyventojų, besinaudojančių Lietuvių gestų kalbos 

vertimo centro (toliau – Centras) paslaugomis, bei švietimo, sveikatos ir teisėsaugos įstaigų 

specialistų, dirbančių Centro aptarnaujamose (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) 

teritorijose ir teikiančių paslaugas klausos negalią turintiems asmenims, apklausa, siekiant įvertinti 

gestų kalbos vertimo paslaugomis besinaudojančių asmenų pasitenkinimą vertimo paslaugomis. 

Vykdant apklausą buvo atlikti 45 kokybiniai interviu su sveikatos apsaugos, švietimo ir teisėsaugos 

specialistais iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių. Šių interviu tikslas buvo surinkti 

faktinės informacijos apie konkrečias situacijas, su kuriomis susiduria specialistai, teikdami 

sveikatos, švietimo ar teisėsaugos paslaugas asmenims, turintiems klausos negalią, kurie į susitikimą 

ateina kartu su gestų kalbos vertėjais. Taip pat siekiant ištirti paslaugų poreikius, pageidaujamus 

pakeitimus ir gestų kalbos vertėjų paslaugų vertinimus atskiruose regionuose, apklaustas 351 

respondentas. 

Teiktos atvejo vadybos paslaugos kurčiųjų reabilitacijos centruose ir kurčių vaikų tėvų 

organizacijose. Atvejo vadybos paslauga tai individualizuotai ir kompleksiškai teikiama paslauga 

asmeniui su klausos negalia. Atvejo vadybos paslaugų tikslas – organizuojant paslaugas, 

koordinuojant jų teikimą, nuolat peržiūrint gaunamas paslaugas, nustatant klausos negalią turinčio 

asmens individualius poreikius ir galimybes, asmeniui su klausos negalia, išgyvenančiam socialinę 

krizę (kompleksines socialines problemas), užtikrinti reikalingų paslaugų prieinamumą jam 

prieinama forma bei siekti kuo didesnio klausos negalią turinčio asmens socialinio dalyvavimo 

visuomenėje bei integravimo į bendruomenę. Atvejo vadybos paslaugas gavo 101 asmuo. 

Priemonės įgyvendinimas susijęs su Bendrojo pagalbos centro rengiamos mobilios 

programėlės „112“ sklaida. Mobili programėlė 2019 m. nebuvo baigta rengti, todėl priemonė nebuvo 

vykdoma. 

Surengti 7 Rekomendacijų dėl vertimo ir (ar) titravimo paslaugų teikimo viešąsias paslaugas 

teikiančiose įstaigose ir renginiuose pristatymai banko ir policijos darbuotojams. Pristatymai 

suorganizuoti „Swedbank“ AB (Vilniuje), Tauragės apskrities vyriausiame policijos komisariate 
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(toliau – VPK), Kauno apskrities VPK, Vilniaus apskrities VPK, Panevėžio apskrities VPK, 

Marijampolės apskrities VPK ir Alytaus apskrities VPK. Iš viso pristatymuose dalyvavo 80 viešąsias 

paslaugas teikiančių darbuotojų. 

Išleistas informacinis leidinys „Jei vaikas negirdi“ apie valstybės teikiamą pagalbą vaikui, 

kurio klausa yra sutrikusi. Leidinio tiražas - 1500 egz. 

Suorganizuoti 2 dienų mokymai, skirti šeimoms, auginančioms vaikus, kurių klausa sutrikusi. 

Mokymų temos: 1) Vaikų ausų ligos. Sąsaja su klausos silpnėjimu; 2) Sutrikusios klausos vaiko 

ugdymas ir socializacija; 3) Ką reiškia būti kurčio vaiko mama (tėčiu); 4) Valstybės parama 

neįgaliesiems; 5) Emocijų valdymas ir pasitikėjimo savimi stiprinimas. Mokymuose dalyvavo 36 

asmenys. Mokymai buvo verčiami į lietuvių gestų kalbą. 

 

Veiksmas: Vykdyti JT Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo stebėseną  

 

Parengta JT neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo stebėsenos ataskaita 

už 2018 metus. Iš institucijų rinkti duomenys pagal vertinimo kriterijus (rodiklius), ataskaita buvo 

derinama su ministerijoms, pristatyta nevyriausybinėms organizacijoms ir Seimo kontrolieriaus 

įstaigoje. 

Vyko viešieji pirkimai ir įsigyti ir parengti šie tyrimai ir analizės, kuriuos vykdė 

nevyriausybinės organizacijos: 

1. Neįgalaus vaiko teisių užtikrinimas ir pagalba šeimai, įvertinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 

teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje. Vykdo Lietuvos neįgaliųjų 

draugija. Apklausta  300 asmenų (tikslinė grupė – tėvai, auginantys neįgalų vaiką). Tikslas – 

išsiaiškinti reikiamų paslaugų šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, poreikį priklausomai nuo 

vaiko negalios pobūdžio, amžiaus ir šeimos sudėties ir priklausomai nuo to, ką numato Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių konvencija. 

2. Švietimo, specialiojo ugdymosi ir švietimo pagalbos prieinamumo neįgaliesiems tyrimas. 

Tikslas – išanalizuoti švietimo specialiojo ugdymosi ir švietimo pagalbos prieinamumą neįgaliems 

vaikams Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose (įskaitant specialiąsias mokyklas). Apklausta 152 

tėvai, auginančių mokyklinio amžiaus neįgaliuosius ir 150 neįgaliųjų neseniai baigusių mokyklą. 

3. Aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų aplinkos prieinamumo vertinimas. 

Tikslas – apklausti statinių valdytojus ir išsiaiškinti, kaip neįgaliesiems yra pritaikyta aukštųjų 

(universitetinių ir neuniversitetinių) mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (kaip jas apibrėžia 

Profesinio mokymo įstatymas), fizinė aplinka. Apklausta 79 juridiniai asmenys (dauguma jų turintys 

po kelis pastatus (fakultetus)), iš jų - 15 kolegijų, 17 universitetų, 29 profesinės mokyklos ir 18 

profesinio mokymo centrų. Iš viso duomenys buvo pateikti apie 237 šioms mokymo įstaigoms 

priklausančius objektus (pastatus ar patalpas). Iš 145 objektų, papuolančių į „pritaikytų“ kategoriją, 

vietoje buvo apžiūrėti 130 (90 proc.) aukštųjų mokylų bei profesinio mokymo įstaigų pastatai: 

kolegijos - 31 pastatas, universitetai – 78 pastatai,  profesinės mokyklos – 7 pastatai, profesinio 

mokymo centrami – 14 pastatų.  

4. Galimos diskriminacijos dėl sąlygų nepritaikymo neįgaliesiems analizė. Tikslas – nustatyti, 

ar šiuo metu esančio teisinio reglamentavimo pakanka pripažįstant tinkamų sąlygų (aplinkos, 

paslaugų ir kt.) nepritaikymą neįgaliesiems diskriminacija dėl negalios, išanalizuoti teisės aktų 

projektų parengimo poreikį (identifikuoti, kurių konkrečių teisės aktų pakeitimų reikia, nagrinėjant 

alternatyvas), taip pat įvertinti galimą šių teisės aktų poveikį (įskaitant poveikį tinkamas sąlygas 

pritaikyti įpareigotų asmenų finansinei padėčiai) bei nustatyti galimos organizacinės 

(administracinės) bei finansinės naštos proporcingumo ir pagrįstumo kriterijus.  

5. Teisės aktų, reglamentuojančių pilnametystės sulaukusių bei nuolatinės globos 

reikalaujančių asmenų teisių įgyvendinimą nuo to momento, kai asmenims sueina aštuoniolika metų, 

iki oficialaus globėjo (rūpintojo) paskyrimo, apžvalga. Tikslas – identifikuoti teisinio 

reglamentavimo spragas ir/ar kitas kliūtis asmenims, turintiems sunkią negalią (reikalingiems 

nuolatinės globos), sulaukusiems pilnametystės, tinkamai įgyvendinti žmogaus teises ir pareigas iki 

tol, kol jiems teismas priima sprendimą primą kartą pripažinti asmenį neveiksniu (visose srityse ar 

tam tikroje srityje) ar ribotai veiksniu (visose srityse ar tam tikroje srityje) bei paskiria oficialų 

globėją (rūpintoją). 
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Priemonė: Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą 

projektus ir programas 

 

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“ 44 

savivaldybėse įgyvendinti 83 nevyriausybinių organizacijų vykdyti Neįgaliųjų socialinės integracijos 

per kūno kultūrą ir sportą projektai.  

Įgyvendinant projektus remiamos: nuolatinio pobūdžio veiklos (įvairių sporto šakų 

treniruotės; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla) ir nenuolatinio pobūdžio veiklos 

(pasirengimas dalyvauti nacionalinių pirminių atrankų varžybose; savivaldybės vykdomi ir 

regioniniai sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio bei parodomieji kūno kultūros ir sporto 

renginiai). 

Iš viso neįgaliųjų, dalyvavusių integracijos į visuomenę per kūno kultūrą ir sportą projektuose 

ar programose, skaičius – 4583 (iš jų jaunimo nuo 18 iki 29 metų - 610, vyresnių nei 29 m. – 3451, 

neįgalių vaikų – 522), iš jų nuolatinėje veikloje – 3289 (iš jų jaunimo nuo 18 iki 29 metų – 499, 

vyresnių nei 29 m. – 2360, neįgalių vaikų – 430), nenuolatinėje veikloje – 3153 (iš jų jaunimo nuo 18 

iki 29 metų - 440, vyresnių nei 29 m. – 2383, neįgalių vaikų – 330). 
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8 pav. 2019 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų lėšos 

 

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

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

projektuose, skaičius (vienetai) bus 1800, faktiškai projektų veiklose dalyvavo 4583 neįgalieji 

(rezultatas įgyvendintas 254,6 %). 

 

 

Kita Neįgaliųjų reikalų departamento veikla ir veiklai skirtų asignavimų panaudojimas 

Neįgaliųjų reikalų departamento veiklai asignavimai 2019 metais skirti įgyvendinant 

programos 03.03. „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonę: „Sudaryti sąlygas Ginčų 

komisijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos bei Neįgaliųjų reikalų departamento 

veiklai“  

Priemonei įgyvendinti buvo skirta 476,5 tūkst. eurų suma (iš jų 7 tūkst. eurų turtui įsigyti), 

panaudota 444,9 tūkst. eurų suma (iš jų 6,8 tūkst. eurų turtui įsigyti) (panaudota 93,36 % priemonei 

įgyvendinti patvirtintų lėšų).  

  

 Tarpinstitucinių programų koordinavimas ir stebėsena. 

Koordinuotos dvi tarpinstitucinės programos:  
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- koordinuotas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 

įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano 18 priemonių įgyvendinimas; 

- koordinuotas Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018-

2020 metų veiksmų planas: plano 40 priemonių įgyvendinimas, vykdyta 13 šio plano priemonių.  

  

Įstaigų veiklos koordinavimas, neįgaliųjų siuntimas į globos įstaigas, atstovavimas 

teismuose. 

Koordinuota Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

pavaldaus gestų kalbos vertėjų centro ir jo padalinių (Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus)  veikla 

o nuo rugsėjo 1 d. Lietuvos gestų kalbos vertimo centro veikla. Lietuvių gestų kalbos vertimo centras 

ir jam priklausantys padaliniai organizavo ir teikė šias paslaugas: 

2019 metais gestų kalbos vertėjų centruose (toliau – GKVC) o nuo rugsėjo 1 d. Lietuvos 

gestų kalbos vertimo centre 103 vertėjų etatai suteikė 59362 (iš jų 26558 nuotoliniu būdu) lietuvių 

gestų kalbos vertimo paslaugas, kurias gavo 4242 kurtieji. Taip pat buvo suteikta 10048 Lietuvių 

gestų kalbos vertimo paslaugų nuotoliniu būdu. Vidutinis klausos negalią turinčių asmenų, 

gyvenančių gestų kalbos vertimo centro paslaugų teikimo teritorijoje skaičius, tenkantis vienam gestų 

kalbos vertėjo etatui – 41,18, kvalifikaciją tobulinusių lietuvių gestų kalbos  vertėjų skaičius -84. 

 

Įgyvendinamų programų ir priemonių stebėsena ir kontrolė.  
2019 metais vyko finansuojamų priemonių įgyvendinimo kontrolės patikrinimai: 

- atlikti 67 (už 2019 m.) Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektų patikrinimai (tai yra 19 Projektų įgyvendinimo patikrinimų ir 48 vykdomų veiklų 

patikrinimai); 

- atlikti 13 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

finansavimo tvarkos aprašo įgyvendinimo patikrinimai savivaldybėse (už 2019 m.); 

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

projekto įgyvendinimo (už 2019m.) patikrinimas; 

- atlikti 6 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų (5 už 2018 m. ir 1 už 2019 m.) ir 3 

projektų vykdomų veiklų patikrinimai; 

- atlikta 6 Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 

tvarkos aprašo įgyvendinimo patikrinimų savivaldybėse; 

- atlikti 26 Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų patikrinimai; 

- atlikti 12 savivaldybių, vykdančių būsto pritaikymą neįgaliesiems ir 88 pritaikytų būstų (už 

2018 m.) patikrinimai; 

- atlikti 6 savivaldybių, vykdančių šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio 

saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką ir 18 pritaikytų būstų (už 2018 m.) 

patikrinimai; 

- atliktas 1 Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projekto 

įgyvendinimo (už 2019m.) patikrinimas; 

- Atsakyta į 13 įvairių paklausimų (skundų) 

 

Neįgaliųjų reikalų departamento reguliavimo sričiai priskirto valstybės turto valdymas, 

naudojimas ir disponavimas juo. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas 2019 m. administravo panauda perduotą valstybės turtą, 

vykdė jo priežiūrą, inventorizaciją. Rinkta informacija ir tikrinamas turto naudojimas atsižvelgiant į 

panaudos sutarties sąlygas bei teisės aktų nustatytą tvarką. Atlikta 84 pritaikytų neįgaliesiems vežti 

automobilių, perduotų nevyriausybinėms organizacijoms, inventorizacija;  

Panauda perduoto turto naudojimas: 

- transporto paslaugos 2019 m. buvo teikiamos savivaldybėse veikiančioms 

nevyriausybinėms organizacijoms panaudos būdu perduotais 84 automobiliais. Jais buvo suteiktos 

17483 vienkartinės transporto paslaugos, kuriomis pasinaudojo 14954 neįgalieji ir 96737 nuolatinės 

paslaugos,  kuriomis pasinaudojo 3592 neįgalieji.  

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

programą įsigyta ilgalaikio turto, kuris 2013 m. panaudos sutartimis buvo perduotas 7 įstaigoms (VšĮ 
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„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, vaizdinės medžiagos pateikimui, neįgaliųjų 

supažindinimui su aktualia informacija, mokymams, asmeninio asistento darbui, darbo pasiūlymų 

paieškai, darbui tvarkant kurčiųjų, gyvenančių miestuose ir rajonuose apskaitą, vertimo paslaugoms 

teikti per Skype ir kt. 

- titravimo įranga, kuri buvo perduotą Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai, 2019 m. 

buvo titruota 1695 val. transliacijų (apie 7 % visų transliacijų).  

 

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 86914,97 eurų. Centras teikia medicininės, 

profesinės, socialinės reabilitacijos paslaugas.  

 

Dalyvavimas rengiant teisės aktus. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas parengė (bendradarbiavo rengiant) šių 6 Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymo projektų bei jų pakeitimų: 

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. 

įsakymo Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. 

įsakymo Nr. A1-481 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. 

rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 

metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. 

įsakymo Nr. A1-365 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo 

pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymas Nr. A1-560 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 

metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo”. 

5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. lapkričio 08 d. 

įsakymas Nr. A1-681 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. 

rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 

metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo”. 

6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 17 d. 

įsakymas Nr. A1-779 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. 

birželio 19 d. įsakymo Nr. A1-297 „Dėl Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo 

visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorius patvirtino 20 teisės aktų: 

1. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšų paskirstymo 2019 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo projektams finansuoti patvirtinimo“. 

2. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno 

kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties formos patvirtinimo“. 

3. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-4 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo 

sutarties formos patvirtinimo“. 

4. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšų 2019 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektui finansuoti patvirtinimo“. 
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5. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-12 ,,Dėl 2019 metais Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti skirtų Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“. 

6. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-13 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2019 metų 

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

paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“. 

7. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšų paskirstymo 2019 metų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti 

patvirtinimo“. 

8. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. V-34 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšų paskirstymo 2019 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo 

projektams finansuoti patvirtinimo“. 

9. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-48 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-34 

„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2019 metų Periodinių leidinių 

neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti patvirtinimo“ pakeitimo“. 

10. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-54 „Dėl Projekto „Nuo globos link galimybių: 

bendruomeninių paslaugų plėtra “ partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

11. Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V-57 

,,Dėl projekto :Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ partnerių atrankos 

komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

12. Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V-60 

,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų 

patvirtinimo“. 

13. Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-61 

,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais 

atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“. 

14. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-63 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos 

internete projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“. 

15. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

16. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V-70 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsenos aprašo patvirtinimo“. 

17. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. V-72 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamų projektų atrankos konkursų paraiškų 

administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

18. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. V-77 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems 

priežiūros 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ 

19. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. V-91 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo 

sutarties formos patvirtinimo“. 
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20. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-97 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšų 2020 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektui finansuoti 

patvirtinimo“. 

 

2019 m. buvo derinta (teiktos pastabos, pasiūlymai) dėl 21 teisės akto. 

 

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

veikloje. 

1. Dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytos pertvarkos valdymo 

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; 

2. Dalyvauta Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo 

projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso komisijoje; 

3. Dalyvauta Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų 

finansavimo 2019 m.  atrankos konkurso komisijoje; 

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

direktoriaus sudarytos Visuomeninės aplinkos pritaikymo komisijos veikloje. 

5. Dalyvauta Aplinkos ministerijos sudarytoje darbo grupėje parengti Statybos techninį 

reglamentą dėl statinių prieinamumo. 

6. Dalyvauta Socialinės apsaugos ministerijos susitikimuose dėl projektų administravimo 

taisyklių (PAT) tobulinimo. 

7. Dalyvauta projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ 

partnerių atrankos konkurso komisijoje 

 

Kita Neįgaliųjų reikalų departamento veikla. 

1. 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. 

2. Dalyvauta institucinės globos pertvarkos II etapo planavimui skirtuose posėdžiuose ir 

susitikimuose. 

3. Dalyvauta interneto portalo lrytas.lt rubrikos ,,Aš galiu“ redakcinės kolegijos darbe. 

Redakcinė kolegija analizuoja rengiamos informacijos aktualumą ir tinkamumą bei numato būsimų 

straipsnių temas. 

4. Išnagrinėti 79 piliečių skundai bei paklausimai. 

 

Konkurso tvarka finansuojamų projektų atrankos konkursų organizavimas. 

2019 m. organizuoti 5 projektų finansavimo atrankos konkursai: 

1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2019 m. atrankos konkursas. 

2. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais 

atrankos konkursas 

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

2019 metais projektų atrankos konkursas, 

4. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso 

nuostatų 

5. Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos 

konkursas.  

Koordinuoti 2 per savivaldybes organizuojami projektų finansavimo atrankos konkursai: 

1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2019 

m. atrankos konkursas; 

2. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019 m. 

atrankos konkursas. 
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2019 m. organizuotas Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ 

partnerių atrankos konkursas 

 

Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM veiklos organizavimas ir techninis aptarnavimas. 

Suorganizuoti 5 Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

posėdžiai. Neįgaliųjų reikalų departamento darbuotojai atliko Neįgaliųjų reikalų tarybos sekretoriaus 

funkcijas, derino su Neįgaliųjų reikalų tarybos nariais posėdžių darbotvarkes, skelbė Neįgaliųjų 

reikalų departamento internetinėje svetainėje posėdžių protokolus, saugojo Neįgaliųjų reikalų tarybos 

veiklos dokumentus bei techniškai ir ūkiškai aptarnavo Tarybą. 

 

 

 

 

 

 

Neįgaliųjų reikalų departamento veiklos plane numatyti vertinimo kriterijai: 

 

Nr. Vertinimo kriterijus Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

(pasiekta) 

reikšmė 

 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems skirtuose 

projektuose naudą gavusių asmenų (neįgaliųjų ir jų šeimos 

narių) skaičius (asmenys)  – 20000 

 

20000 24 411 

 Finansuotų ir įgyvendintų socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų skaičius  

320 322 

 Socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems teikiančių įstaigų 

skaičius 

1 1 

 Įsigytų neįgaliesiems vežti pritaikytų automobilių skaičius  - - 

 Aukštosiose mokyklose besimokančių neįgaliųjų, gavusių 

finansinę paramą, skaičius (asmenys) 

600 620 

 Aukštųjų mokyklų, per kurias teikiama finansinė parama 

studijuojantiems neįgaliesiems, skaičius 

34 33 

 Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ suderintų ir priimtų 

neįgaliesiems svarbių statinių skaičius 

1800 2699 

 Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius  350 397 

 Savivaldybių, kuriose pritaikomas būstas neįgaliesiems, 

skaičius   

59 59 

 Finansuotų ir įgyvendintų žmonių, turinčių  fizinę negalią, 

mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų 

skaičius  (vienetai) 

1 1 

 Finansuotų periodinių leidinių skaičius 7 9 

 Profesinės reabilitacijos centrų, vykdančių metodinių centrų 

veiklą, skaičius 

2 2 

 Finansuotų visuomenės švietimo ir informavimo renginių, 

reportažų, laidų, kitų priemonių skaičius  

5 12 

 Finansuotų informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų 

skaičius   

1 1 

 Finansuotų  neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų 

skaičius  

21 20 

 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose naudą 

gavusių neįgaliųjų skaičius (asmenys) 

3000 3833 

 Neįgaliųjų, kurie gauna finansinę paramą, skaičius  25 23 
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 Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, kurioms pritaikyta 

gyvenamoji aplinka, skaičius 

100 211 

 Parengtų JT neįgaliųjų teisių konvencijos metinių stebėsenos 

ataskaitų skaičius 

1 1 

 Suorganizuoti susitikimai regionuose su neįgaliaisiais ir jiems 

atstovaujančiomis neįgaliųjų organizacijomis pristatant 

Konvencijos įgyvendinimą bei įgyvendinimo stebėsenos 

rezultatus 

5 5 

 Atliktų tyrimų skaičius 4 5 

 Neįgaliųjų, dalyvavusių integravimosi į visuomenę  per kūno 

kultūrą ir sportą projektuose, skaičius (asmenys) -  

 

1800 4583 

 Per savivaldybes finansuotų ir įgyvendintų neįgaliųjų socialinės 

integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų skaičius 

(vienetai)  

80 83 

 Neįgaliųjų, pasinaudojusių Neįgaliųjų reikalų departamento 

įgyvendinamomis ir koordinuojamomis programomis ir 

priemonėmis, skirtomis jų socialinei atskirčiai mažinti, dalis iš 

visų neįgaliųjų, proc. 

13 13 

 Atliktų Neįgaliųjų reikalų departamento finansuojamų 

priemonių ir projektų patikrinimų skaičius (vienetai) 

80 141 

 Parengtų Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–

2019 metų programos įgyvendinimo 2016−2018 metų veiksmų 

plano įgyvendinimo ataskaitų skaičius  (vienetai)  

1 1 

 Apskričių gestų kalbos vertėjų centrų, kurių veikla  

koordinuota, skaičius (vienetai) 

5 5 

 Įgyvendintų bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis neįgaliųjų 

organizacijomis Veiksmų plano priemonių skaičius 

12 16 

 Administruotas panaudos pagrindais perduotas valstybės turtas 

- panauda perduotų automobilių skaičius 

104 88 

 Išrašytų siuntimų į socialinės globos namus skaičius (vienetai)   700 681 

 Išnagrinėtų fizinių asmenų prašymų, skundų, pasiūlymų 

skaičius (vienetai)  

65 79 

 Atstovauta valstybei (Lietuvos Respublikos Vyriausybei) 

bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) 

skyrimo neveiksniam tam tikrose srityse ar 

ribotai veiksniam tam tikrose srityse asmeniui (kartai) 

10 9 

 

 

___________________________________________________________________  


