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PRATARMĖ 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (toliau – Konvencija) – tarptautinis žmogaus teisių dokumentas, 

kuriame įtvirtinamos asmenų, turinčių negalią teisės ir pagrindinės laisvės. Konvencijos tikslas - skatinti ir 

užtikrinti visų asmenų, turinčių negalią visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir 

pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. Konvencija pripažįsta, 

kad visi žmones turi vienodas teises ir yra lygus, bei nurodo kelią, kaip valstybės, šios Konvencijos narės, 

turėtų užtikrinti šių teisių įgyvendinimą.  

Lietuvos Respublika šią Konvenciją pasirašė 2007 m. o ratifikavo 2010 m. Pirminė ataskaita dėl 

Konvencijos įgyvendinimo Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetui buvo parengta 2012 m. 2016 m. 

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas apsvarstė pateiktą ataskaitą ir pateikė savo rekomendacijas dėl 

tolesnio Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje.  

Šios  Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo 2017 m. stebėsenos 

Lietuvos Respublikoje ataskaitos tikslas – įvardinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 

įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje 2017 m. situaciją, nurodant esmines Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijai prieštaraujančias sritis ar neatitikimus, siekiant, kad šie trūkumai būtų pašalinti iki sekančios 
ataskaitos dėl Konvencijos įgyvendinimo teikimo Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetui, 2020 m. Šioje 

ataskaitoje vertinami esama teisinė situacija, jos pokyčiai Lietuvoje, valstybės skiriamos (panaudotos) lėšos 

ir kiekybiniai rodikliai, taip pat negalią turinčius asmenis atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų  

nuomonė bei atlikti tyrimai, siekiant išsiaiškinti pagrindinius klausimus, su kuriais susiduria asmenys, 

turintys negalią ir jų artimieji šiandien. 
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SANTRUMPOS 

Ataskaita – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo 2017 m. stebėsenos 

Lietuvos Respublikoje ataskaita 

Konvencija – Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvus protokolas 

Komitetas – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas 

Komiteto rekomendacijos – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto Baigiamosios pastabos pirminei 

Lietuvos ataskaitai Nr. CRPD/C/LTU/CO/1, priimtos 2016 m. balandžio 20 d.  

Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo planas – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro  2016 m. lapkričio 9 d įsakymas Nr. A1-596 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto 

rekomendacijų įgyvendinimo 2016−2020 metų priemonių plano patvirtinimo“  

SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

NDNT – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 

Neįgaliųjų reikalų departamentas,– Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 

Neįgaliųjų reikalų taryba – Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios 

dabartinė sudėtis patvirtinta 2017 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymu Nr. A1-478 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. 

vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo” pakeitimo”. 

Nacionalinė programa – 2012 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1408 

patvirtinta Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa 

Nacionalinės programos priemonių planas − 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-381 patvirtintas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 

2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planas 

Stebėsena – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo 

stebėsena 

SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema 

NVO – nevyriausybinė organizacija 

LNF – Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 

LŽNS – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 

LND – Lietuvos neįgaliųjų draugija 
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ĮVADAS 

Jungtinių Tautų Organizacija, vienijanti daugiau nei 190 pasaulio valstybių, vienu iš svarbiausių savo veiklos 

sričių nurodanti žmogaus teisių ir laisvių ugdymą bei pagarbos joms skatinimą, 2006 metais priėmė 

Neįgaliųjų teisių konvenciją, kurioje yra įvardijamos naujos vertybės ir gairės asmenų, turinčių negalią 

aspektu. Konvencija siekia „skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį 

naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų 

prigimtiniam orumui“ [1] (Konvencijos 1 straipsnis „Tikslas“). Lietuva, ratifikavusi Konvenciją 2010 

metais, įsipareigojo ir prisiėmė atsakomybę įgyvendinti Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas savo 

įstatymuose, ir praktikoje diegti lygybės bei nediskriminavimo, prieinamumo prie visuomenės išteklių, 

lygybės prieš įstatymą, gyvenimo savarankiškai ir įtrauktiems į bendruomenę principus, įvardintus 

Konvencijos 3 straipsnyje. 

Konvencija formuoja naują sampratą ir požiūrį į asmenį, turintį negalią: asmenys su negalia pagal įstatymą 

turi būti laikomi lygiais lyginant su negalios neturinčiais, turi teisę gyventi savo artimoje, pasirinktoje 

aplinkoje, turi teisę lygiai su negalios neturinčiais asmenimis naudotis prekėmis, paslaugomis ir informacija; 

gauti geriausią kokybišką išsilavinimą, turi teisę būti laisvi ir saugūs. Todėl esminėmis Konvencijos sritimis 

gali būti įvardijamos šios: 

Lygybė prieš įstatymą ir teisinis veiksnumas – apima, inter alia, ir asmens teisinio veiksnumo apribojimo 

draudimą remiantis vien negalios pagrindu. 

Nepriklausomas gyvenimas ir įtrauktis į bendruomenę – siekiama, jog asmenys, turintys negalią, galėtų 

lygiai su kitais asmenimis pasirinkti savo gyvenamąją vietą ir su kuo jie nori gyventi, pasinaudoti įvairiomis 

namuose, gyvenamojoje vietoje teikiamomis ir kitomis pagalbinėmis bendruomenėje teikiamomis 

paslaugomis, įskaitant asmeninę pagalbą. 

Prieinamumas – siekiama, jog asmenys, turintys negalią gautų lygiai tokios pačios kokybės viešąsias, 

sveikatos, socialines paslaugas, prekes, atitinkančias jų poreikius ir jiems suprantamą informaciją kaip ir 

negalios neturintys asmenys; 

Švietimas – siekiama, jog studentai ir mokiniai, turintys negalią nebūtų eliminuojami iš bendrojo lavinimo 

sistemos dėl jų negalios, o tinkamų sąlygų sudarymas (įskaitant tinkamų sąlygų sudarymą fizinėje aplinkoje) 

padėtų įgyti išsilavinimą didesniam skaičiui asmenų, turinčių negalią; 

Laisvė ir asmenų apsauga – siekiama uždrausti asmenų, turinčių negalią prievartinę hospitalizaciją, gerbti 

ir saugoti asmenų privačius duomenis,  susijusius su jų negalia. 

2010 m. ratifikuodama Konvenciją, Lietuva įsipareigojo įsteigti ir atitinkamą Konvencijos įgyvendinimo 

kontrolės ir stebėsenos mechanizmą, atitinkantį Konvencijos 33 straipsnio nuostatas. 2016 m. Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių komitete buvo svarstoma pirminė, Konvencijos įgyvendinimo ataskaita
1
. 2015 m. 

NVO LNF bei Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ pateikė Komitetui alternatyviąsias ataskaitas. 

Remdamasis oficialiąja ir alternatyviosiomis ataskaitomis Komitetas 2015 m. rudenį pateikė Lietuvos 

valstybei sąrašą klausimų, į kuriuos buvo atsakyta tų pačių metų rudenį. Konvencijos pirminė ataskaita buvo 

svarstyta remiantis pateikta ataskaita ir Lietuvos pateiktais atsakymais į klausimų sąrašą 2016 m. balandžio 

mėn. per 246-tą ir 247-tą Komiteto susirinkimus. 2016 m. gegužės 11 d. Komitetas pateikė rekomendacijas 

Lietuvai, kurias apsvarstė ir priėmė 261-ojo susirinkimo metu. Rekomendacijose siūloma antrąją ir trečiąją 

Konvencijos įgyvendinimo ataskaitas teikti bendrai. Tai reiškia, kad antroji ir trečioji Konvencijos 

įgyvendinimo ataskaitos Komitetui turėtų būti pateiktos 2020 m.  

                                                           
1 Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos pirminė ataskaita buvo parengta 2012 m. Ataskaitą rengė Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2011-08-23 įsakymu Nr. A1-376 ir 2011-11-14 įsakymu Nr. A1-520 sudaryta darbo grupė Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių konvencijos įgyvendinimo pirminei ataskaitai parengti. Interaktyvi. Prieiga per internetą: <http://www.ndt.lt/wp-

content/uploads/neigaliuju_konv_atask_2012m.pdf> Prisijungta: 2018 m. vasario 25 d. 

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/neigaliuju_konv_atask_2012m.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/neigaliuju_konv_atask_2012m.pdf
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Siekiant nuosekliai įgyvendinti Komiteto pateiktas rekomendacijas Lietuvai dėl Konvencijos įgyvendinimo 

būtinas reguliarus Konvencijos įgyvendinimo stebėjimas. Tikėtina, kad pateikta ataskaita padės Konvenciją 

įgyvendinančioms institucijoms atkreipti dėmesį į problemines sritis bei kontroliuoti Komiteto pateiktų 

rekomendacijų vykdymo procesą. 
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1. STEBĖSENOS TYRIMO METODAI 

Rengiant šią Ataskaitą yra remiamasi įvairiais empiriniais duomenų šaltiniais, įskaitant skirtingų asmenų 

(turinčių ir neturinčių negalios), institucijų, įstaigų nuomone, išsakyta apklausų ir interviu metu, ekspertiniu 

vertinimu, suinteresuotų asmenų ir institucijų pasisakymais bei publikacijomis. 

Vertinant egzistuojančios Lietuvos teisinės bazės suderinamumą su Konvencijos nuostatomis buvo 

naudojami analizės, sintezės ir abstrahavimo metodai, buvo naudojami įvairūs statistiniai duomenys. 

Rengiant šią Ataskaitą buvo vadovaujamasi 2017 m. pagal Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymą 

parengtu „Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo stebėsenos 

modeliu“[2], bei jame pateikiamomis rekomendacijomis stebėsenai vykdyti. Siekiant Ataskaitos 

objektyvumo, renkant duomenis buvo bendradarbiaujama su visomis suinteresuotomis šalimis – asmenis su 

negalia atstovaujančiomis NVO, valstybinėmis institucijomis, vyriausybinėmis įstaigomis, ombudsmeno 

institucijomis. Į Ataskaitos rengimą tiesiogiai buvo įtrauktos asmenų, turinčių negalią, interesus 

atstovaujančios NVO.  2017 m.  Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu buvo atlikti tyrimai, kuriais buvo 

įvertinta Lietuvos teisės aktų atitiktis Konvencijos nuostatoms, viešosios erdvės ir žiniasklaidos pateikiamos 

informacijos apie asmenis, turinčius negalią, viešojo transporto, sveikatos priežiūros ir aplinkos 

prieinamumas asmenims, turintiems negalią: 

 Teisės aktų vertinimo (analizės) ataskaita [3]. 

 Viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie neįgaliuosius bei jų integraciją 

analizė ir vertinimas [4]. 

 Viešojo transporto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems vertinimo tyrimas [5]. 

 Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos (gydymo) paskirties 

įstaigose vertinimo tyrimas [6]. 

 Neįgaliųjų ir kitų visuomenės narių nuomonės apklausa, įvertinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 

konvencijos įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje [7]. 

Siekiant atlikti objektyvią Konvencijos sritis reglamentuojančių teisės aktų analizę analizės rengimo 

paslauga buvo perkama iš skėtinės neįgaliųjų NVO LNF, kurios tikslas yra skatinti ir užtikrinti asmenų, 

turinčių negalią teises ir laisves. Analizuojant teisės aktus, buvo atrinktas prioritetinių, tikslinių teisės aktų 

sąrašas, kuriuo buvo remiamasi atliekant teisės aktų analizę dėl jų atitikimo Konvencijos straipsniams. Teisės 

aktų vertinimo (analizės) ataskaita prieinama internetu Neįgaliųjų reikalų departamento internetiniame 

puslapyje adresu http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/tyrimai-2017-m/ .  

Atliekant viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie neįgaliuosius bei jų integraciją 

analizę ir vertinimas, viešąjį pirkimą laimėjusi NVO LNF atliko žiniasklaidos monitoringo, žurnalistų 

fokusuotų grupių diskusijų ir žiniasklaidoje paskelbtų publikacijų analizę vertinant žiniasklaidos vaidmenį 

žmonių su negalia politikoje aktualiais pjūviais. Viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje pateikiamos informacijos 

apie neįgaliuosius bei jų integraciją analizė ir vertinimas prieinamas internetu Neįgaliųjų reikalų 

departamento internetiniame puslapyje adresu http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/tyrimai-2017-

m/ .  

Siekiant išsiaiškinti viešojo transporto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems situaciją Lietuvos mastu ir pateikti 

rekomendacijas esamos situacijos gerinimui, Viešojo transporto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems vertinimo 

tyrimą atlikusi neįgaliųjų nevyriausybinė organizacijos NVO LŽNS (laimėjusi Neįgaliųjų reikalų 

departamento skelbtą viešąjį pirkimą) apklausė 120 transporto paslaugas teikiančių įmonių – uždarąsias 

akcines bendroves, individualias, privačias ar savivaldybių įmones. Viešojo transporto aplinkos pritaikymo 

neįgaliesiems vertinimo tyrimo ataskaita prieinama internetu Neįgaliųjų reikalų departamento internetiniame 

puslapyje adresu http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/tyrimai-2017-m/ . 

Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos (gydymo) paskirties įstaigose 

vertinimo tyrimas buvo atliekamas siekiant išsiaiškinti dabartinį Lietuvos sveikatos įstaigų prieinamumą. 

Tyrimą atliko viešąjį pirkimą laimėjusi LŽNS. Tyrime dalyvavo ir į anketos klausimus atsakė 340 sveikatos 

(gydymo) įstaigų, kurios yra pavaldžios valstybei arba savivaldybėms. Fizinės aplinkos pritaikymo 

http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/tyrimai-2017-m/
http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/tyrimai-2017-m/
http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/tyrimai-2017-m/
http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/tyrimai-2017-m/
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neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos (gydymo) paskirties įstaigose vertinimo tyrimo ataskaita 

prieinama internetu Neįgaliųjų reikalų departamento internetiniame puslapyje adresu 

http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/tyrimai-2017-m/.  

Lietuvos gyventojų / neįgaliųjų nuomonės apklausą apie Konvencijoje įtvirtintų neįgaliųjų teisių 

įgyvendinimą (pagal Neįgaliųjų teisių konvencijos sritis) atliko viešąjį pirkimą laimėjusi LND. Tyrimo 

tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų ir neįgaliųjų nuomonę apie Konvencijoje įtvirtintų neįgaliųjų teisių 

įgyvendinimą pagal Neįgaliųjų teisių konvencijos sritis: 

 Neįgaliųjų padėtis ir galimybės įvairiose gyvenimo srityse. 

 Neįgalių moterų bei vaikų padėtis ir galimybės įvairiose srityse. 

 Neįgaliųjų laisvas judėjimas. 

 Neįgaliųjų saviraiškos laisvė. 

 Neįgaliųjų galimybė kurti šeimą ir susilaukti vaikų. 

 Neįgaliųjų švietimo būklė ir prieinamumas Lietuvoje. 

 Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas neįgaliesiems. 

 Neįgaliųjų galimybės dalyvauti darbo rinkoje. 

 Neįgaliųjų galimybės dalyvauti politiniame ir visuomeniniame gyvenime. 

 Neįgaliųjų galimybės dalyvauti kultūrinėje ir sporto srityse. 

 Neįgaliųjų galimybes integruotis ir savarankiškai gyventi bendruomenėje. 

Tyrime dalyvavo 1690 respondentų, iš jų 946 (56 proc.) respondentai, turintys negalią. Išsami Neįgaliųjų ir 

kitų visuomenės narių nuomonės apklausos, įvertinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 

įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje ataskaita prieinama internetu Neįgaliųjų reikalų departamento 

internetiniame puslapyje adresu http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/tyrimai-2017-m/.  

http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/tyrimai-2017-m/
http://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/tyrimai-2017-m/
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2. NEGALIOS KONTEKSTAS LIETUVOJE 

SADM Socialinio draudimo ir pensijų departamento duomenimis 2017 m. pabaigoje Lietuvoje netekto 

darbingumo pensijos buvo mokamos 240 945 gyventojams (apie 8 procentams visų Lietuvos gyventojų), iš 

jų buvo 48 procentai vyrų ir 52 procentai moterų. 2017 m. pabaigoje 14 854 Lietuvos gyventojų sudarė 

vaikai iki 18 metų, turintys negalią, ir tai sudaro 2,9 procentus nuo bendro visų vaikų skaičiaus bei 6 

procentus nuo bendro negalią turinčių asmenų skaičiaus. Palyginti su 2016 m., šis skaičius šiek tiek 

sumažėjo (1,65 proc.). Asmenų su negalia skaičiaus dinamika pagal darbingumo lygį (invalidumo grupes) ir 

neįgalumo lygį 2012–2017 metais pateikta 1 pav.  

 

 
1 pav. Asmenų su negalia skaičiaus dinamika pagal darbingumo lygį (invalidumo grupes) ir neįgalumo 

lygį 2012 – 2017 metai pateikta 

Analizuojant Lietuvos Statistikos departamento (toliau – Statistikos departamentas) pateikiamus duomenis, 

galima konstatuoti, jog nuo 2012 m. stebėta tendencija, kad kasmet mažėja darbingo amžiaus asmenų, 

kuriems pirmą kartą nustatytas mažesnis darbingumo lygis, 2017 m. pradėjo kisti, 2017 m. mažesnis 

darbingumo lygis buvo nustatytas 11 600 asmenų ir tai yra 1,76 proc. daugiau nei 2016 m. (2 pav.). Panaši 

kitimo tendencija stebima ir tarp vaikų, kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumo lygis – 2017 m. neįgalumo 

lygis nustatytas 11,59 proc. vaikų daugiau nei 2016 m. (3 pav.). 
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2 pav. Darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą nustatytas mažesnis darbingumo lygis, 

skaičius 

 

3 pav. Vaikų, kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumo lygis, skaičius.  

Didžiausią asmenų su sumažėjusiu darbingumo lygiu dalį sudaro asmenys, kuriems nustatomas 30 – 40 proc. 

darbingumo lygis, tokių asmenų yra apie 52 proc. nuo visų asmenų, kuriems 2017 m. buvo nustatytas 

darbingumo lygis. Asmenų, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, buvo 12 proc. nuo viso 

asmenų, kuriems 2017 m. buvo nustatytas darbingumo lygis skaičiaus. Asmenų, kuriems nustatytas 45 – 55 

procentų darbingumo lygis, 2017 m. buvo 36 proc. nuo bendro asmenų, kuriems 2017 m. buvo nustatytas 

darbingumo lygis skaičiaus. Tuo tarpu vaikams dažniausiai nustatomas vidutinis neįgalumo lygis, kuris 

sudaro apie 54 proc., sunkus neįgalumo lygis – apie 20 proc. ir lengvas – apie 26 proc. visų nustatymo 

atvejų. 

 

Asmenų su negalia socialinės politikos įgyvendinimo struktūra. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu Nr. I-2044, 1991-11-28 patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo, neįgaliųjų socialinės integracijos politiką formuoja ir 

įgyvendina (pagal Lietuvos Respublikos Seimui 2016-05-17 priimtą Lietuvos Respublikos neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1, 11, 16, 17, 18, 25 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo ir 

priedo pakeitimo įstatymą Nr. XII-2357): 
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1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri nustato neįgaliųjų socialinės integracijos politikos plėtros kryptis; 

2) SADM, kuri formuoja neįgaliųjų socialinės integracijos politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja 

jos įgyvendinimą; 

3) ministerijos, kurios pagal kompetenciją formuoja neįgaliųjų socialinės integracijos politiką, organizuoja, 

koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą; 

4) Neįgaliųjų reikalų departamentas, kuris  pagal kompetenciją organizuoja neįgaliųjų socialinės integracijos 

politikos įgyvendinimą ir, įtraukdamas neįgaliųjų asociacijas, organizuoja neįgaliųjų socialinės integracijos 

veiklos rezultatų stebėseną, rengia Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus 

protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas; 

5) NDNT, kuri pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos 

politiką dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir specialiųjų 

poreikių nustatymo; 

6) savivaldybės, kurios vykdo neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimo 

teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, sąlygų neįgaliesiems integruotis į bendruomenę 

sudarymo ir bendradarbiavimo su neįgaliųjų asociacijomis srityse veiklą ir planuoja ją savivaldybės 

strateginio planavimo dokumentuose; 

7) neįgaliųjų asociacijos, kurios atstovauja neįgaliųjų interesams, padeda įgyvendinti neįgaliųjų socialinės 

integracijos priemones: organizuoja socialinės reabilitacijos paslaugų teikimą neįgaliesiems, neįgaliųjų 

poilsį, sportą, turizmą, kultūrinę veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą. Organizuodamos savo veiklą, 

neįgaliųjų asociacijos bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, gali gauti šių 

institucijų ir įstaigų finansinę paramą. 

Konvencijos stebėsena Lietuvoje. 2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. 

XI-854 dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo, kuriuo ratifikavo 2006 m. gruodžio 

13 d. Niujorke priimtus Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą. 2010 m. 

gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“, kuriame numatytas Konvencijos 

įgyvendinimo institucinis mechanizmas.  

2016 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 894 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir 

jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ pakeitimo“, kuriuo buvo pakeista Konvencijos įgyvendinimo 

tvarka, atsižvelgiant į Konvencijos 33 straipsnio nuostatas. Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gegužės  17 

d. priimtu Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1, 11, 16, 17, 18, 25 

straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo įstatymas Nr. XII-2357 pakeitė Lietuvos 

Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 skirsnio 16 straipsnio 2 dalį, kurios 4 punkte 

nurodoma, kad Neįgaliųjų reikalų departamentas pagal kompetenciją organizuoja neįgaliųjų socialinės 

integracijos politikos įgyvendinimą ir, įtraukdamas neįgaliųjų asociacijas, organizuoja neįgaliųjų socialinės 

integracijos veiklos rezultatų stebėseną, rengia Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos 

Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. 
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3. ATASKAITOS STRUKTŪRA 

Ataskaita yra parengta atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetui 2012 m. rugsėjo 19 d. 

pateiktos pirminės Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitos
2
 struktūrą. 

Ataskaita parengta laikantis nuoseklaus eiliškumo, pagal Konvencijos straipsnius. Kiekvieno straipsnio 

analizė parengta laikantis vienodos struktūros: pateikiamas straipsnio išaiškinimas, įvardijami ir 

analizuojami su straipsniu susiję teisės aktai (2017 m. aktualios redakcijos), pateikiama susijusių rodiklių, 

atliktų tyrimų apžvalga, įvardijamas teigiama (neigiama) pokyčių dinamika ir pateikiamos 

rekomendacijos dėl tobulintinų sričių. 

Informacijos šaltiniai. Rengiant šią ataskaitą buvo remtasi Neįgaliųjų reikalų departamento viešųjų 

pirkimų būdu pirktų iš nepriklausomų stebėtojų – negalią turinčius asmenis atstovaujančių NVO 

surinktais duomenimis ir parengtomis ataskaitomis: 

NVO Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ parengta Teisės aktų vertinimo (analizės) ataskaita [3]. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2017 m. atlikta Lietuvos gyventojų  / neįgaliųjų nuomonės apklausa apie 

Konvencijoje įtvirtintų neįgaliųjų teisių įgyvendinimą (pagal Neįgaliųjų teisių konvencijos sritis)  [7]. 

Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas” ir Lietuvos žurnalistikos centro atlikta Viešojoje erdvėje ir 

žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie neįgaliuosius bei jų integraciją analizę ir vertinimą [4]; 

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atliktu Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir 

savivaldybių sveikatos (gydymo) paskirties įstaigose vertinimo tyrimu [6]. 

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atliktu Viešojo transporto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems 

vertinimo tyrimu [5].  

Duomenis apie neįgaliųjų padėtį savo veiklos ir kompetencijų ribose pateikė: 

 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 

 Švietimo ir mokslo ministerija; 

 Sveikatos apsaugos ministerija; 

 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 

 Kultūros ministerija; 

 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos; 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

 Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 

 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija; 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM 

 Nacionalinė teismų administracija 

 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 

 VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialas 

 VĮ Registrų centras 

 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 

 Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM 

 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos 

 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

 Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

 

                                                           
2 Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos pirminė ataskaita buvo parengta 2012 m. Ataskaitą rengė Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2011-08-23 įsakymu Nr. A1-376 ir 2011-11-14 įsakymu Nr. A1-520 sudaryta darbo grupė Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių konvencijos įgyvendinimo pirminei ataskaitai parengti. Interaktyvi. Prieiga per internetą: <http://www.ndt.lt/wp-

content/uploads/neigaliuju_konv_atask_2012m.pdf> Prisijungta: 2018 m. vasario 25 d. 

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/neigaliuju_konv_atask_2012m.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/neigaliuju_konv_atask_2012m.pdf
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Siekiant įvertinti lygybės ir nediskriminavimo principų laikymąsi buvo naudojami Lietuvos Respublikos 

Lygių galimybių kontrolieriaus 2016 m.[8] ir 2017 m.[9] veiklos ataskaitose pateikti duomenys ir 

informacija. 

Taip pat rengiant Ataskaitą buvo nagrinėjama viešai prieinama informacija Statistikos departamento prie 

Vyriausybės, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, neįgaliųjų NVO ir kt. interneto svetainėse. 
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4. KONVENCIJOS STEBĖSENOS ATASKAITA PAGAL STRAIPSNIUS 

4 STRAIPSNIS. BENDRI ĮSIPAREIGOJIMAI 

Konvencijos 4 straipsnis įpareigoja valstybes imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrintos ir 

skatinamos asmenų su negalia žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Tuo tikslu valstybės įpareigojamos 

užtikrinti, kad įstatymai, teisės aktai, papročiai, institucijos, prekės, paslaugos, informacija nediskriminuotų 

asmenų su negalia. Valstybės privalo imtis priemonių asmenų su negalia diskriminavimo šalinimui, 

įvairiomis priemonėmis skatinti paslaugų, prekių, technologijų, informacijos prieinamumą ir universalųjį 

dizainą, bei skatinti specialistų mokymą, kad jie geriau dirbtų su asmenimis su negalia. Valstybės 

įpareigojamos panaudoti visus turimus išteklius Konvencijos nuostatų įgyvendinimui, bei nuolat 

bendradarbiauti su asmenimis su negalia bei juos atstovaujančiomis organizacijomis priimant su jais 

susijusius sprendimus. 

Pagrindiniai teisės aktai, susiję su Konvencijos 4 straipsnio nuostatų įgyvendinimu Lietuvoje: 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija
3
; 

 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas
4
; 

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
5
; 

 L:ietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
6
. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. teigia, kad „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar 

pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, 

tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“ (Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis). Nepaisant to, kad antrojoje straipsnio dalyje išvardintas baigtinis 

sąrašas pagrindų, dėl kurių draudžiama varžyti žmogaus teises ar teikti jam privilegijas, negalia nėra minima, 

tačiau pirmoji straipsnio dalis teigia, kad visi asmenys lygūs. Tą įtvirtina ir Konstitucijos 6 straipsnis, 

teigiantis, kad tai yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas ir kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis 

Konstitucija. 

Nediskriminavimo nuostatą negalios pagrindu įtvirtina Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 2 

straipsnyje, kuriame diskriminacija įvardijama kaip tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, 

nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu. Šio 

įstatymo nuostatas privalo užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, švietimo įstaigos, kiti 

švietimo teikėjai bei mokslo ir studijų institucijos, darbdaviai, pardavėjai, gamintojai ar paslaugų teikėjai, 

organizacijos ir asociacijos. Lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 9 punktas įpareigoja darbdavius imtis 

tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba 

mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai 

apsunkinamos darbdavio pareigos. 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 straipsnyje neįgalumas apibrėžiamas kaip dėl asmens kūno 

sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės 

pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas, kas iš dalies atitinka 

Konvencijos preambulėje minimą negalios sąvoką, kad neįgalumas atsiranda dėl asmenų, turinčių sveikatos 

sutrikimų, ir požiūrio bei aplinkos sudaromų kliūčių sąveikos, trukdančios tokiems asmenims visapusiškai ir 

                                                           
3 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); Valstybės 

Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
4 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. Priėmimo data: 2003-11-18. Nr. IX-1826. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
5 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Priėmimo data: 1991-11-28. Nr. I-2044. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas 
6 Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Priėmimo data: 1996-03-14. Nr. I-1234. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
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veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis. Kitos šiame įstatyme apibrėžiamos sąvokos iš 

esmės neprieštarauja Konvencijos 4 straipsnio nuostatoms: 

Darbingumo lygis – asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti naują 

profesinę kompetenciją arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus.  

Neįgalumo lygis – kompleksiškai įvertinus nustatytas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje 

veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastas. 

Neįgalusis – asmuo, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir 

mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis. Lietuvoje neįgalumo lygis  ir darbingumo lygis 

asmenims su negalia yra nustatomas kompleksiškai, įvertinus medicininius ir asmens veiklos ir gebėjimų 

dalyvauti kriterijus, taikant Barthel, DISC bei kitus raidos ir sveikatos įvertinimo metodus, atsižvelgiant į 

turimą kvalifikaciją ir lankytą profesinės reabilitacijos programą. 

Atsižvelgiant į Konvencijos 4 straipsnio 3 punkto nuostatą, priimdamos asmenims su negalia svarbius 

sprendimus, valstybės yra įpareigotos glaudžiai bendradarbiauti su neįgaliaisiais, įskaitant neįgalius vaikus, 

ir aktyviai juos įtraukti per jiems atstovaujančias organizacijas. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plane
7
 asmenis su negalia 

atstovaujančios NVO yra įtrauktos, kaip dalyvaujančios institucijos šių priemonių įgyvendinime: 

 teikti neįgaliesiems pavėžėjimo paslaugas savivaldybių teritorijose (dalyvaujančios institucijos: 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės, neįgaliųjų 

nevyriausybinės organizacijos); 

 organizuoti turizmo, laisvalaikio, renginių organizavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

mokymus, siekiant didinti paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, skatinant inovacijas ir plėtrą; (kitos 

priemonės įgyvendinime dalyvaujančios institucijos: Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo 

departamentas prie Ūkio ministerijos, neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos) 

Kitose keturiose priemonėse yra numatytas asmenis su negalia atstovaujančių NVO finansavimas (iš viso 

minėtame veiksmų plane yra numatytos 34 priemonės): 

 organizuoti mokymus projektavimo specialistams, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų 

atstovams universalaus dizaino principų taikymo srityje (kitos priemonės įgyvendinime 

dalyvaujančios institucijos: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų 

departamentas, Viešųjų pirkimų tarnyba); 

 finansuoti nacionalinių nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų programas ir projektus (kitos 

priemonės įgyvendinime dalyvaujančios institucijos: Kūno kultūros ir sporto departamentas prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės); 

 įgyvendinti neįgaliųjų integraciją per kūno kultūrą ir sportą (dalyvaujančios institucijos: Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas); 

 skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklą (kitos priemonės 

įgyvendinime dalyvaujančios institucijos: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų 

reikalų departamentas). 

Pastebima, kad į Komiteto Rekomendacijų 12 punkto rekomendaciją atsižvelgta iš dalies, nes vis dar 

pasigendama teisiškai reglamentuotos ir pradėtos įgyvendinti strategijos, kaip asmenų su negalia 

organizacijas visapusiškai nuo pat ankstyviausių etapų būtų įtraukiamos priimant su asmenimis su negalia 

susijusius sprendimus visose srityse, įskaitant ir Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą bei kontrolę. 

Pagrindiniai socialinės srities tesės aktai, susiję su asmenimis su negalia derinami su NVO per Neįgaliųjų 

reikalų departamentą ir Neįgaliųjų reikalų taryboje, kviečiant kompetentingų institucijų atstovus. Tuo tarpu 

kitų institucijų teisės aktų derinimas yra epizodinis. 

                                                           
7 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planas. 

Įsakymas. Priėmimo data: 2015-06-25, Nr. A1-381; Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
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Pagrindiniuose asmenų su negalia teises įgyvendinančiuose teisės aktuose (Nediskriminavimo skatinimo 

2017–2019 metų veiksmų planas, patvirtintas 2017 m. gegužės 15d. Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 veiksmų 

plano patvirtinimo“ bei Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 

įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planas, patvirtintas 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“) 

numatytas siūlymas nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti įgyvendinant veiksmų planus. 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo IV skyriuje „Negalios vaikas“, įtvirtinamas vaikų su negalia 

nediskriminavimo, lygiateisiškumo principas. IV skyriaus 27 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad „Negalios 

vaiko teises ir jų garantijas nustato Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, Invalidų socialinės 

integracijos įstatymas, kiti įstatymai bei teisės aktai“. Paminėtina, kad šiuo metu Invalidų socialinės 

integracijos įstatymas yra netekęs galios ir šiuo metu galioja Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymas. Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliosiančioje naujoje Vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymo redakcijoje (2017-09-28, Nr. XIII-643) 19 straipsnyje „Vaiko su negalia teisės“ 4 dalyje minima, 

kad „Vaikų su negalia teises ir socialinę integraciją nustato Lietuvos Respublikos socialinės integracijos 

įstatymas, Švietimo įstatymas ir kiti teisės aktai“. Atkreiptinas dėmesys, kad asmenų su negalia teises ir 

socialinę integraciją nustato ne Lietuvos Respublikos socialinės integracijos įstatymas, bet Lietuvos 

Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. 

Pastebimas vis aktyvesnis asmenis su negalia atstovaujančių NVO įtraukimas į sprendimų priėmimo 

procesus
8
, asmenis su negalia atstovaujančios NVO įtraukiamos į įvairias darbo grupes, kuriose sprendžiami 

asmenis su negalia liečiantys klausimai
9
, bet stebint NVO atstovų pasisakymus, šis įtraukimas yra 

nepakankamas, o sprendimai nėra priimami atsižvelgiant į NVO siūlymus. LNF 2017 m. Teisės aktų 

vertinimo (analizės) ataskaitoje [3] pažymi, kad rengiant ir priimant Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 

planą nebuvo užtikrintas Konvencijos 4 straipsnio 3 punkto. nuostatos, kuri nurodo, kad “rengdamos ir 

įgyvendindamos teisės aktus ir politikos strategijas, skirtas įgyvendinti šią Konvenciją, ir priimdamos 

kitokius sprendimus neįgaliųjų̨ klausimais, valstybės, įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su neįgaliaisiais, 

įskaitant neįgalius vaikus, ir aktyviai juos įtraukti per jiems atstovaujančias organizacijas”[1, 7psl] kadangi 

ne į visus neįgaliųjų NVO siūlymus valstybinės institucijos atsižvelgė.  

Atkreiptinas dėmesys į vyraujančia NVO nuostatą dėl atlyginimo už dalyvavimą darbo grupėse. Teisėkūros 

pagrindų įstatymo
10

 10 straipsnis numato atlyginimą už dalyvavimą darbo grupėje, kai reikalingos specialios 

ir (ar) mokslinės žinios, išsami esamos padėties ir (ar) užsienio šalių praktikos analizė ir šių žinių ir (ar) 

gebėjimų neturi ir (ar) reikiamos analizės atlikti negali teisės akto projekto rengimą inicijuojantis subjektas, 

tačiau asmenų su negalia NVO atstovai darbo grupėse dalyvauja visuomeniniais pagrindais. 

Pastebėtina, kad šiuo metu NVO veiklai yra skiriamas finansavimas pagal Neįgaliųjų asociacijų veiklos 

rėmimo projektus, kur viena iš pagrindinių remiamų veiklų yra pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių 

gynimas (atstovavimas, švietėjiška veikla, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

                                                           
8 http://lnf.lt/kuriamos-naujos-galimybes-zmonems-su-negalia-konkuruoti-darbo-rinkoje/, http://lnf.lt/lietuvos-neigaliuju-forumas-

vyriausybei-pateike-siulymus-del-esminiu-negalios-politikos-sriciu/; http://lnf.lt/lietuvos-neigaliuju-forumas-pradeda-

bendradarbiavima-su-sveikatos-apsaugos-ministerija-ir-valstybinem-ligoniu-kasom-del-kompensuojamu-medicininiu-ir-ortopediniu-

priemoniu/  

9 LNF pateiktais duomenimis, neįgaliųjų NVO dalyvauja šiose darbo grupėse Institucinės globos pertvarkos stebėsenos grupė; 

Nevyriausybinių organizacijų taryba; Dėl nediskriminavimo programos 2018-2020;  Asmeninio asistento paslaugos teikimo darbo 

grupė; Dėl NVO finansavimo galimybių, dėl antikorupcines programos; Socialinio verslo kūrimo įstatymo darbo grupė; 

Sveikatinimo fondo taryba; Dėl rinkimų įstatymų tobulinimo; Dėl darbingumo ir neįgalumo nustatymo tvarkos; JTNK 

Rekomendacijų įgyvendinimo plano tobulinimo darbo grupė; Visos dienos mokyklos darbo grupė; ES fondu stebėsenos komitetas; 

Dėl Nepriklausomos stebėsenos LGKT darbo grupe; LGKT ekspertų komisija; Neįgaliųjų reikalų taryba prie SADM; Darnaus 

judumo miestų planų (DJMP) rengimo komisija prie LR Susisiekimo ministerijos; Socialinių įmonių reikalų komisija prie LDB; 

Visuomeninės aplinkos pritaikymo komisija prie NRD 

Ekspertų komisija prie TPPNC; Darbo grupė, skirta spręsti inkontinencijos problemai; Turizmo taryba prie ŪM; LRV Ministro 

Pirmininko visuomeninis konsultantas negalios klausimais 
10 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas; Priėmimo data: 2012-09-18; Nr. XI-2220; Priėmė: Lietuvos Respublikos 

Seimas 

http://lnf.lt/kuriamos-naujos-galimybes-zmonems-su-negalia-konkuruoti-darbo-rinkoje/
http://lnf.lt/lietuvos-neigaliuju-forumas-vyriausybei-pateike-siulymus-del-esminiu-negalios-politikos-sriciu/
http://lnf.lt/lietuvos-neigaliuju-forumas-vyriausybei-pateike-siulymus-del-esminiu-negalios-politikos-sriciu/
http://lnf.lt/lietuvos-neigaliuju-forumas-pradeda-bendradarbiavima-su-sveikatos-apsaugos-ministerija-ir-valstybinem-ligoniu-kasom-del-kompensuojamu-medicininiu-ir-ortopediniu-priemoniu/
http://lnf.lt/lietuvos-neigaliuju-forumas-pradeda-bendradarbiavima-su-sveikatos-apsaugos-ministerija-ir-valstybinem-ligoniu-kasom-del-kompensuojamu-medicininiu-ir-ortopediniu-priemoniu/
http://lnf.lt/lietuvos-neigaliuju-forumas-pradeda-bendradarbiavima-su-sveikatos-apsaugos-ministerija-ir-valstybinem-ligoniu-kasom-del-kompensuojamu-medicininiu-ir-ortopediniu-priemoniu/
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projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, metodinė pagalba asociacijos nariams, konferencijos, seminarai, 

mokymai, renginiai, tarptautinis bendradarbiavimas). 2017 m. 27 konkurso tvarka atrinktiems projektams 

įgyvendinti panaudota 1284,4 tūkst. eurų, iš kurių – 444,04 (33 proc.) buvo skirta pagal negalios pobūdį 

neįgaliųjų teisių gynimo veiklai finansuoti. 

Rekomenduotina:  

Atsižvelgiant į Komiteto rekomendacijų 6 punktą, pakoreguoti negalios teisinę apibrėžtį atsižvelgiant 

Konvencijos 1–3 straipsniuose išdėstytus kriterijus ir principus, ir tinkamai ją pritaikyti visuose įstatymuose 

ir reglamentuose. Siūlytina įdiegti Lietuvoje TFK – Pasaulinės Sveikatos Organizacijos patvirtintą 

Tarptautinę funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikaciją, pagal kurią asmens negalios situacija 

vertinama pagal jo socialinius gebėjimus, galimybes dalyvauti, aplinkos faktorius, padedančius ar kliudančiu 

žmogui gyventi visuomenėje, bei asmens sveikatos kriterijus; 

5 STRAIPSNIS. LYGYBĖ IR NEDISKRIMINAVIMAS 

Konvencijos 5 straipsnyje numatyta, kad visi asmenys yra lygūs prieš įstatymą, todėl draudžia bet kokį 

diskriminavimą dėl neįgalumo ir garantuoja neįgaliesiems vienodą ir veiksmingą teisinę apsaugą nuo 

diskriminavimo dėl bet kokios priežasties. 

Lietuvos teisės aktai, įtvirtinantys lygybę ir nediskriminavimą (atitiktis Konvencijos 5 straipsniui): 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija
11

;  

 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas
12

; 

 Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų planas
13

; 

 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 29 straipsnyje ir 6 straipsnyje yra įtvirtintas lygybės ir 

nediskriminavimo principas, kurio įgyvendinimą reglamentuoja atitinkami teisės aktai. Lygių galimybių 

įstatyme numatyta pareiga įgyvendinti lygias galimybes šiems subjektams jų veiklos srityse: 

 valstybės ir savivaldybių institucijoms; 

 švietimo įstaigoms, mokslo ir studijų institucijoms (priimant mokytis, studijuoti, vertinant žinias, 

parenkant mokymo programas ir kita);  

 visų nuosavybės formų darbdaviams (priimant į darbą, nustatant darbo sąlygas, nustatant 

kvalifikacijos tobulinimo sąlygas, darbo užmokestį ir kita); 

 prekių pardavėjams, gamintojams ar paslaugų teikėjams (įstatyme nustatyta pareiga prekių 

pardavėjui, gamintojui ar paslaugų teikėjui įgyvendinti lygias galimybes nepriklausomai nuo asmens 

amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų); 

 organizacijoms ir asociacijoms; 

Lygių galimybių įstatyme yra įtvirtintas konkretus draudimas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, 

kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, 

etninės priklausomybės, religijos pagrindu. Pagal Lygių galimybių įstatymo 12 straipsnį, jei asmuo mano, 

kad buvo pažeistos jo lygios galimybės, jis turi teisę kreiptis į lygių galimybių kontrolierių. Kreipimasis į 

lygių galimybių kontrolierių neapriboja galimybės ginti savo teises teisme. Diskriminuojamo asmens 

pavedimu šį asmenį atstovauti teisme gali juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, kurių veiklą 

reglamentuojančiame teisės akte atitinkamu pagrindu diskriminuojamų asmenų gynimas ir jų atstovavimas 

teisme yra nurodyta kaip viena iš veiklos sričių, taip pat ir neįgaliųjų NVO. Asmuo, patyręs diskriminaciją 

lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, 

                                                           
11 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 

Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
12Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. Priėmimo data: 2003-11-18. Nr. IX-1826. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
13 Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų planas. Priėmimo data: 2017-05-15. Nr. A1-250. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
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amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, turi teisę reikalauti iš 

kaltų asmenų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą įstatymų nustatyta tvarka. Lygių galimybių įstatymo 7 

straipsnio 9 punktas įpareigoja darbdavius imtis tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos 

sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių 

priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos. Bet būtinybė pritaikyti sąlygas nėra 

apibrėžiama kaip atskira diskriminavimo forma (tuo pačiu dėl neįgalumo) ir yra numatyta tik darbo srityje, ir 

netaikoma kitose Lygių galimybių įstatymo taikymo srityse. 

2017 m. gegužės 18 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 

patvirtintas Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų planas. Lygių galimybių kontrolieriaus 

2016 m. veiklos ataskaitoje [8] teigiama, kad planą patvirtinus tik Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymu buvo prarastas šio strateginio dokumento nacionalinis ir tarpinstitucinis statusas
14

. 

Nediskriminavimo skatinimo veiksmų plane numatyta tik viena bendro pobūdžio priemonė 

(Nediskriminavimo skatinimo veiksmų plano 2.2. priemonė), kuri konkrečiai susijusi su analizuojamu 

Konvencijos straipsniu bei jo nuostatų teisiniu reglamentavimu, – didinti vienodos ir veiksmingos teisinės 

apsaugos nuo diskriminavimo garantiją (Konvencijos 5 straipsnio 2 punktas) parengiant teisės aktų 

pakeitimų projektus dėl Lygių galimybių kontrolieriaus funkcijų išplėtimo, įgyvendinant Konvencijos ir jos 

fakultatyvaus protokolo koordinavimo ir stebėsenos mechanizmą. Be to, Nediskriminavimo skatinimo 

veiksmų plane bendrai užsimenama apie visuomenės (išskiriant savivaldybes, nevyriausybinių organizacijų 

atstovus bei kitus suinteresuotus asmenis) supažindinimą su Komiteto baigiamosiomis pastabos bei 

pasitarimų-diskusijų su neįgaliųjų teisėms atstovaujančiomis organizacijomis organizavimo, siekiant 

tobulinti negalios nustatymo procedūras (Nediskriminavimo skatinimo veiksmų plano  1.7.ir 5.1. priemonės). 

Be minėtų priemonių Nediskriminavimo skatinimo veiksmų plane taip pat yra koncentruojamasi į tam tikrų 

veiksmų atlikimą, kurie skirti įgyvendinti lygių galimybių principą, įskaitant ir negalios pagrindu. Negalia 

nėra išskiriama ar detalizuojama (pvz., dėl diskriminacijos Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais 

mažinimo ir diskriminacijos prevencijos darbo rinkoje užtikrinimo sukuriant, prižiūrint ir pristatant 

internetinę platformą nuotoliniam mokymuisi diskriminacijos tema; parengiant internetinio mokymo 

medžiagą, skirtą diskriminacijos Lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais draudimui; parengiant ir 

skleidžiant metodologiją ir rekomendacijas viešajam sektoriui dėl viešosios informacijos prieinamumo 

visiems vartotojams (taip pat ir  neįgaliesiems) ir pan.  

Lygių galimybių kontrolieriaus 2017 m. veiklos ataskaitoje [9] pažymima, kad Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnyba įtraukta į socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą Nediskriminavimo 

skatinimo 2017–2019 metų veiksmų planą, tačiau papildomų valstybės biudžeto lėšų, priskirtų priemonių 

įgyvendinimui, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai neskirta. 

Dėl Konvencijos 5 straipsnio 3 d. (tinkamų sąlygų pritaikymo) atskirai paminėtina, jog neįgaliųjų teises 

įgyvendinantys teisės aktai yra Lietuvos Respublikos socialinės integracijos įstatymas bei Nacionalinis 

neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų 

planas. Šie teisės aktai įgyvendina neįgaliųjų teises. Papildomai atkreiptinas dėmesys, jog Socialinės 

integracijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalyje numatytas prieinamumo principas – neįgaliesiems sudaromos 

sąlygos veiklai visose gyvenimo srityse ir galimybė naudotis ištekliais. Ši nuostata iš dalies atitinka tinkamų 

sąlygų pritaikymo nuostatą, numatyta Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 2 straipsnyje. 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas numato, kad Lygių galimybių kontrolierius atlieka Lygių 

galimybių įstatymo priežiūrą. 2017 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje buvo atlikti 52 tyrimai dėl 

galimos diskriminacijos negalios pagrindu. Tai sudarė beveik 18 proc. visų atliktų tyrimų. 49 tyrimai buvo 

pradėti pagal gautus skundus, 3 – Lygių galimybių kontrolierės iniciatyva. Dėl galimos diskriminacijos 

                                                           
14 Ministerija steigiama formuoti valstybės politiką, taip pat organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą ministrui 

pavestose valdymo srityse. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir 

kontroliuoja jos įgyvendinimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse, įstatymų 

nustatytais atvejais ir nustatytam terminui įgyvendina valstybės politiką. Kadangi, Ministerijos veikia tik ministrui pavestose 

valdymo srityse, kyla rizika, kad į socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą kitos ministerijos, savivaldybės nebus tiesiogiai 

įpareigotos vykdyti, nepaisant to, kad koordinuojanti teisės akto institucija yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 
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negalios pagrindu į Tarnybą 2017 metais kreipdavosi tiek vyrai, tiek moterys. Vyrai kreipėsi 22 kartus, 

moterys – 21 kartą. 2017 m. nustatyta 14 diskriminacijos dėl negalios atvejų. 

2016 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje buvo atlikti 55 tyrimai dėl galimos diskriminacijos 

negalios pagrindu. Tai sudarė beveik 17 proc. visų Tarnyboje atliktų tyrimų. Dėl galimos diskriminacijos 

negalios pagrindu į Tarnybą dažniausiai kreipėsi vyrai. 2016 metais į Tarnybą dėl galimos diskriminacijos 

šiuo pagrindu vyrai kreipėsi 28 kartus, moterys – 12 kartų. 2016 metais nevyriausybinės organizacijos bei 

kiti juridiniai asmenys dėl galimų asmenų su negalia teisių pažeidimų Tarnybai pateikė 11 skundų. 4 tyrimai 

dėl galimos diskriminacijos šiuo pagrindu buvo pradėti kontrolieriaus iniciatyva. 

1. lentelė. Skundų negalios pagrindu nagrinėjimo sritys 

Sritis 2016 m. 2017 m. 

Vartotojų teisių apsauga 23 12 

Valstybės ir savivaldybių institucijų veikla 14 14 

Darbo santykiai 7 9 

Švietimo įstaigos, mokslas ir studijos 2 2 

Įstatymais nereglamentuota sritis 9 15 

Skaičius iš viso: 55 52 

   

 

 

 
4 pav. Skundų negalios pagrindu nagrinėjimo sritys 

 

2016 m. tirtų skundų dėl diskriminacijos negalios pagrindu kiekis buvo smarkiai išaugęs (55), lyginant su 

2014 m. (25), ir 2015 m. (23). 2017 m. tirtų skundų kiekis vėl pradėjo nežymiai mažėti, bet išliko didelis, 

lyginant su 2015 ir ankstesniais metais nuo pat 2005-ųjų, kuomet įsigaliojo Lygių galimybių įstatymas, 

draudžiantis diskriminaciją šiuo pagrindu. (5 pav.).  
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5 pav. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tirtų skundų negalios pagrindu dinamika 2014 – 2017 

m. 

Tirtų skundų mažesnis skaičiaus 2017 m. (lyginant su 2016 m.) gali būti sietinas su 2013 - 2015 m. Lygių 

galimybių kontrolieriaus tarnybos kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu įgyvendintų Progress 

programos finansuojamų projektų „C.O.D.E.“ ir „C.A.F.E. Changing Attitude Fostering Equality“ metu 

organizuotais mokymais savivaldybių administracijos darbuotojams, mokykloms, aukštosioms mokykloms, 

verslininkams ir NVO apie lygias galimybes ir diskriminacijos atpažinimą, prevenciją ir kovos priemones su 

ja. 

Paskutinių 10 metų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos skundų statistika rodo, kad 54,21 proc. visų 

pareiškėjų, besikreipusių į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, buvo iš Vilniaus regiono. Tai leidžia 

daryti prielaidą, kad sostinės ir jos apylinkių gyventojai, lyginant su kitais regionais, geriausiai geba 

identifikuoti diskriminaciją bei yra linkę dažniau nei kitų regionų gyventojai, ginti savo pažeistas teises. 

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LND atlikta Neįgaliųjų ir kitų visuomenės narių 

nuomonės apklausa [7], įvertinant Konvencijos įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje, parodė, kad,  

respondentų nuomone, asmenys su negalia su diskriminacija susiduria dažniau nei kitos socialinės grupės. (6 

pav.) 

 

6 pav. Socialinės grupės Lietuvoje, susiduriančios su diskriminacija, žmogaus teisių pažeidimais 

(N=1690) 

Klausiant, ar Lietuvoje yra pažeidžiamos asmenų su negalia žmogaus teisės, 64,3 proc. respondentų atsakė 

teigiamai (6 pav). Atsakymų analizė parodė, kad asmenys su aukštesniu nei vidurinis išsilavinimu bei 

gyvenantys didmiesčiuose ar miestuose yra labiau linkę pritarti, kad asmenų su negalia teisės Lietuvoje yra 

pažeidžiamos. Be to, apklaustieji, savo aplinkoje turintys asmenų su negalia, dažniau, nei neturintys teigia, 

kad neįgalių žmonių teisės yra pažeidžiamos. Asmenys su negalia (67,2 proc. apklaustųjų su negalia atsakė 

teigiamai) taip pat dažniau teigė, kad asmenų su negalia teisės yra pažeidžiamos, nei neturintys negalios 

(60,5 proc. apklaustųjų, neturinčių negalios atsakė teigiamai). 
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7 pav. Ar Lietuvoje pažeidžiamos žmogaus su negalia teisės? (N=1690) 

Labiausiai, apklaustųjų nuomone, pažeidžiamos proto ir psichikos bei fizinę negalią turinčių žmonių teisės 

(atitinkamai 57,1 proc. ir 38 proc.). 

Apklausos rezultatai patvirtina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos užsakymu 2016 m. 

atlikto tyrimo „Lietuvos gyventojų požiūris į institucinės globos pertvarką“
15

 rezultatus. Tyrimo rezultatai 

parodė, kad 89 proc. respondentų manymu, protinę ir (ar) psichikos negalią turintys asmenys visuomenėje 

yra diskriminuojami. 

Teisingumo ministerijos manymu, pažymėtina, kad Baudžiamojo kodekso 169 – 170
1
 straipsniai numato 

baudžiamąją atsakomybę už diskriminavimą dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės 

priklausomybės; kurstymą (įskaitant viešą tyčiojimąsi, niekinimą, neapykantos skatinimą, kurstymą 

diskriminuoti arba smurtauti ar fiziškai susidoroti ir pan.) prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar 

kitokią žmonių grupę; ir grupių ar organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti 

prieš ją, kūrimą ir veiklą. Pažymėtina, kad visuose paminėtuose baudžiamojo įstatymo straipsniuose nurodyti 

analogiški diskriminavimo, niekinimo, diskriminacijos ar smurto kurstymo arba neapykantos skatinimo 

pagrindai – lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, įsitikinimai 

ir pažiūros. Kartu akcentuotina, kad 2017 m. gegužės 4 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

kodekso 169, 170 ir 170
1  

straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-343, kuriuo buvo papildytos BK 169 – 

170
1
 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų sudėtis, jose papildomai numatant neįgalumo ir amžiaus 

požymius, kurie nuo šiol BK kontekste laikytini atskirais ir savarankiškais diskriminavimo, niekinimo, 

diskriminacijos ar smurto kurstymo arba neapykantos skatinimo pagrindais. Atitinkamai šiuo įstatymo 

projektu padarytais pakeitimais buvo užtikrintas BK 169 – 170
1
 straipsnio nuostatų taikymas, jeigu šiuose 

straipsniuose nurodyti nusikaltimai buvo padaryti prieš neįgalų asmenį. Kalbant apie Konvencijos nuostatų 

įgyvendinimą, šiuo šiuo aspektu pažymėtina tai, kad Baudžiamajame kodekse numatytas reglamentavimas 

(bendra prasme) pasižymi didesne neįgaliųjų, kaip visuomenėje labiau pažeidžiamos grupės asmenų, teisine 

apsauga, numatant griežtesnę baudžiamąją atsakomybę, tais atvejais, kai bet kuris nusikaltimas padaromas, 

siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl neįgalumo. Tokie atvejai, 

vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 12 punktu,  laikytini baudžiamąją atsakomybę 

sunkinančia aplinkybe. 

Rekomenduotina:  

                                                           
15 Lietuvos gyventojų požiūris į institucinės globos pertvarką. Tyrimo ataskaita. Interaktyvus. Prieiga per internetą: < 

http://www.pertvarka.lt/wp-content/uploads/2016/05/Tyrimas_apie_gyventoju_poziuri_i_pertvarka.pdf> Prisijungta: 2018 m. vasario 

19 d. 

http://www.pertvarka.lt/wp-content/uploads/2016/05/Tyrimas_apie_gyventoju_poziuri_i_pertvarka.pdf
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Tinkamas sąlygų pritaikymas yra numatytas kaip įpareigojimas Lygių galimybių įstatyme 7 ir 9 punkte tik 

darbdaviams. Tuo tarpu tinkamas sąlygų nepritaikymas gali būti traktuojamas kaip viena iš diskriminacijos 

formų. Nors Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo  3 straipsnio 6 dalyje įvardinta, jog „neįgaliesiems 

sudaromos sąlygos veiklai visose gyvenimo srityse ir galimybė naudotis ištekliais“ ir teismai savo bylose 

cituoja šią nuostatą, atsižvelgiant į Komiteto rekomendacijas (14 punktas), Lietuvos Respublikos lygių 

galimybių įstatyme siūlytina įtvirtinti, kad tinkamų sąlygų pritaikymo asmenims su negalia visuose 

viešuosiuose ir privačiuosiuose sektoriuose nebuvimas būtų pripažįstamas kaip diskriminacijos dėl negalios 

forma. 

Šviesti, organizuoti mokymus asmenims su negalia dėl diskriminacijos atpažinimo ir kreipimosi galimybių 

esant diskriminacinėms apraiškoms. 

Inicijuoti mokymus nutolusių nuo Vilniaus regiono regionų neįgaliesiems ir neįgaliųjų NVO, keliančius jų 

kompetenciją diskriminavimo negalios pagrindu srityje bei informuojančius apie jų galimus veiksmus 

susidūrus su diskriminacija. 

Į Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano 2017–2019 m. priemonių įgyvendinimą įtraukti 

visas ministerijas jį patvirtinant Vyriausybės nutarimu, bei skiriant atitinkamą finansavimą, jei institucija 

įtraukta į plano įgyvendinimą.  

6 STRAIPSNIS. NEĮGALIOS MOTERYS 

Moterys su negalia patiria daugialypę diskriminaciją ne tik todėl, kad turi negalią, bet ir dėl to, kad yra 

moterys. Todėl  Konvencijos 6 straipsnis įpareigoja valstybes imtis priemonių, kad moterys ir mergaitės su 

negalia galėtų įgyvendinti visas žmogaus teises ir pagrindines laisves. 

Lietuvos teisės aktai, susiję su neįgalių moterų teisių įgyvendinimu (Konvencijos 6 straipsniu): 

 Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas
16

; 

 Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
17

; 

 Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas
18

; 

 Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programa
19

; 

 Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų 

planas 2015–2017 metams
20

. 

Lygių galimybių įstatymas draudžia diskriminaciją tiek lyties, tiek negalios pagrindu bei įtvirtina žmogaus 

teisių įgyvendinimą nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Tos pačios 

nediskriminavimo nuostatos yra įtvirtintos ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo principuose. 

Neįgaliųjų socialinė integracija yra organizuojama vadovaujantis šio įstatymo 3 straipsnyje įvardijamais 

principais: lygių teisių, lygių galimybių, diskriminavimo prevencijos, visapusiško dalyvavimo, 

savarankiškumo ir pasirinkimo laisvės užtikrinimo, prieinamumo, neįgalumo kompensavimo,  

decentralizacijos, destigmatizacijos, perimamumo ir lankstumo, skirtingų poreikių tenkinimo. 

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu siekiama užtikrinti moterų ir vyrų lygias 

teises bei uždrausti bet kokią diskriminaciją dėl asmens lyties, ypač kai tai susiję su šeimine ar santuokine 

padėtimi. Įstatymas taikomas šiems subjektams ir sritims: 

                                                           
16 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. Priėmimo data: 2003-11-18. Nr. IX-1826. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
17 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Priėmimo data: 1991-11-28. Nr. I-2044. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas 
18   Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. Priėmimo data: 1998-12-01. Nr. VIII-947. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
19 Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programa. Priėmimo data: 2015-02-04. Nr. 112. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė 
20 Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas 2015–2017 metams. 

Priėmimo data: 2015-04-13. Nr. A1-199. Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
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 Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms; 

 Švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijoms; 

 Darbdaviams arba darbdavio atstovams; 

 Prekių pardavėjams, gamintojams ar paslaugų teikėjams; 

 Organizacijoms ir asociacijoms; 

2015 m. vasario 4 d. priimta Valstybine moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programa siekiama 

nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai spręsti moterų ir vyrų lygybės problemas visose srityse ir užtikrinti 

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų įgyvendinimą, atsižvelgiant į 

Europos Sąjungos (toliau – ES) bei tarptautinius įsipareigojimus moterų ir vyrų lygybės srityje. Rengiant 

Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programą buvo įvertinti Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnybos, moterų nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų moterų centrų, universitetų 

lyčių studijų centrų siūlymai siekiant mažinti moterų ir vyrų lygybės problemas ir padėties skirtumus. 

Rengiant minėtą programą, taip pat atsižvelgta į Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendaciją Europos 

Tarybos valstybėms narėms moterų ir vyrų lygybės klausimais priimti laikinąsias specialiąsias priemones, 

skirtas moterų, ypač kaimo moterų, taip pat moterų iš etninių mažumų bei neįgalių moterų, dalyvavimui 

politiniame ir viešajame gyvenime skatinti, ir imtis priemonių siekiant pašalinti lyčių stereotipus. 

Vadovaujantis Valstybine moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programa buvo parengtas ir 2015 

m. balandžio 13 d. priimtas Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos 

įgyvendinimo veiksmų planas 2015–2017 metams, kuriame numatytos priemonės spręsti moterų ir vyrų 

lygybės problemas: skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje; siekti subalansuoto 

moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas; didinti moterų ir vyrų 

lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą; skatinti lyčių aspekto integravimą švietimo ir mokslo srityje, 

sveikatos apsaugos srityje, kultūros srityje, aplinkos srityje, krašto apsaugos srityje, teisingumo prieinamumo 

srityje, tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Pastebėtina, kad priemonės yra numatytos ir taikomos siekiant 

šalinti diskriminaciją lyties pagrindu, neatsižvelgiant į negalios aspektą. Valstybiniame moterų ir vyrų lygių 

galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane 2015–2017 metams nebuvo numatyta 

konkrečių priemonių, skirtų moterų ir mergaičių su negalia diskriminacijai panaikinti, taip pat moterų ir 

mergaičių su negalia daugialypei diskriminacijai panaikinti, ypač diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos 

ir lytinės tapatybės. Lygių galimybių kontrolieriaus 2017 m. veiklos ataskaitoje [9] pažymima, kad Lygių 

galimybių kontrolieriaus tarnyba įtraukta į Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų 

programos įgyvendinimo veiksmų planą 2015–2017 metams, tačiau papildomų valstybės biudžeto lėšų, 

priskirtų priemonių įgyvendinimui, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai neskirta.  

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu LND 2017 m. atliktos Neįgaliųjų ir kitų visuomenės narių 

nuomonės apklausos, įvertinant Konvencijos įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje ataskaitoje [7] yra 

nurodyta kad, nors apie du trečdaliai respondentų (61,2 proc.) pritaria teiginiui, kad moterys ir vyrai su 

negalia patiria vienodą diskriminaciją, vis tik paprašius palyginti, ar moterys su negalia turi vienodas 

galimybes dirbti, kurti ir siekti karjeros lyginant su negalios neturinčiomis moterimis, vienas trečdalis (33,9 

proc.) respondentų teigia, kad moterys, turinčios negalią neturi vienodų galimybių. Pačios moterys šiek tiek 

dažniau nei vyrai teigia, kad moterys su negalia neturi tokių galimybių dirbti, kurti ir siekti karjeros, kokias 

turi neturinčios negalios moterys, vyrai dažniau neturi nuomonės šiuo klausimu.  
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8  pav. Požiūris į turinčių ir neturinčių negalią moterų galimybes dirbti, kurti ir siekti karjeros 

(N=1690) 

Analizuojant situaciją, pastebimas tyrimų, susijusių su daugialype diskriminacija trūkumas. 2014 metų Lygių 

galimybių kontrolieriaus tarnybos inicijuotas „Negalią turinčių moterų padėties tyrimas“ atskleidė, kad 

neįgalios moterys susiduria su daugiau problemų dar ir dėl to, kad trūksta dėmesio sąsajoms tarp abiejų 

diskriminacijos pagrindų – negalią turinčių asmenų teisių gynėjai neskiria dėmesio lyčių aspektams, o 

organizacijos, kovojančios už moterų teises, nesidomi moterų neįgalumo aplinkybėmis ir pasekmėmis. 

Analizuojant žiniasklaidos pranešimus, stebimas aktyvesnis moterų su negalia dalyvavimas sporto
21

, 

visuomeninėje veikloje
22

, mokslo
23

 srityse, daugėja moterų su negalia sėkmingų verslo ir dalyvavimo
24

 

istorijų.  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-11-09 patvirtintame įsakyme Nr. A1-596 

Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016−2020 metų priemonių 

plano patvirtinimo yra numatyta, įtraukti priemones, skirtas neįgalių moterų ir mergaičių diskriminacijos, 

taip pat įvairialypės ir su keliais sektoriais susijusios diskriminacijos prevencijai ir panaikinimui, taip pat jų 

pažangos, skatinimo ir įgalinimo, ypač skatinant jų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime stebėjimas 

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo 2018–2021 metų 

veiksmų plane. Atsižvelgiant į Komiteto Rekomendacijų 16 punktą, kuriame rekomenduoja Valstybei, 

Konvencijos šaliai, peržiūrėti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos 

įgyvendinimo veiksmų planą ir aiškiai susitelkti ties moterų ir mergaičių su negalia diskriminacijos 

prevencija ir panaikinimu, įskaitant ir daugialypę bei su keliomis sritimis susijusią diskriminaciją galima 

konstatuoti, kad ši rekomendacija įgyvendinta tik iš dalies, nes joje nėra įtrauktos konkrečios tikslinės 

priemonės, skirtos moterų ir mergaičių su negalia diskriminacijos prevencijai ir panaikinimui. 

Rekomenduotina: 

Atlikti tyrimą, susijusį su negalią turinčių moterų padėtimi, kuris padėtų nustatyti sritis, kuriose moterys su 

negalia yra diskriminuojamos, bei leistų identifikuoti efektyvias priemones šios diskriminacijos prevencijai ir  

panaikinimui. 

                                                           
21 https://asgaliu.lrytas.lt/2017/04/25/news/moteru-ralio-nugaletojos-taure-neigalios-merginos-rankose-945760/ 
22 https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/nuo-gimimo-paralyziuota-kristina-dudonyte-apie-spaudima-mokykloje-trecia-

diploma-ir-broli-dvyni-1028-772640; http://www.avienybe.lt/sauniausios-musu-krasto-moterys/ 
23 http://sd.vdu.lt/index.php/en/current-issue/author/127-irmina-beneseviciute 
24 https://www.lzinios.lt/lzinios/zmones/gyvenimas-po-traumos-truksta-tik-laiko/245763 

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/nuo-gimimo-paralyziuota-kristina-dudonyte-apie-spaudima-mokykloje-trecia-diploma-ir-broli-dvyni-1028-772640
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/nuo-gimimo-paralyziuota-kristina-dudonyte-apie-spaudima-mokykloje-trecia-diploma-ir-broli-dvyni-1028-772640
http://sd.vdu.lt/index.php/en/current-issue/author/127-irmina-beneseviciute
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Rengiant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų 

planą 2018–2021 metams, atsižvelgiant į aukščiau rekomenduoto tyrimo rezultatus, įtraukti tikslines 

priemones, susijusias su moterų ir mergaičių su negalia diskriminacijos prevencija ir panaikinimu. 

7 STRAIPSNIS. NEĮGALŪS VAIKAI 

Konvencijos 7 straipsnis įpareigoja valstybes rūpintis neįgaliais vaikais lygiai su kitais vaikais. Valstybės 

privalo atsižvelgti į vaikų su negalia interesus, paistyti jų nuomonės ir į ją tinkamai atsižvelgti pagal jų amžių 

ir brandos lygį, suteikti jiems tinkamą pagalbą. 

Teisės aktai, kurie susiję su neįgalių vaikų teisių įgyvendinimu (Konvencijos 7 straipsniu): 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija
25

; 

 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas
26

; 

 Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
27

; 

 Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas
28

; 

 Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
29

. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina Konvencijos 7 straipsnio nuostatą, kad valstybės turi imtis visų 

būtinų priemonių, kad užtikrintų neįgalių vaikų visapusišką visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

įgyvendinimą lygiai su kitais vaikais, kurios 38 ir 39 straipsniuose teigiama, kad Valstybė saugo ir globoja 

šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, 

įstatymo nustatyta tvarka teikia joms paramą, o nepilnamečius vaikus gina įstatymas. 

Lygių galimybių įstatyme numatytas lygių galimybių principas  yra taikomos visiems asmenims, įskaitant ir 

vaikus. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas skirtas gerinti vaikų teisinę apsaugą šalyje, nustatant 

suderintus su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir tarptautinės teisės normomis bei principais vaiko teisių ir 

laisvių gynimo pagrindus. Atskirame jo skyriuje (IV skyrius Negalios vaikai) įtvirtinami pagrindiniai 

principai ir garantijos dėl negalios vaikų švietimo, aplinkos jiems pritaikymo, specialios priežiūros ir kt., 

tačiau tuo pačiu nurodoma, kad jų teisių ir jų garantijų visumą taip pat apibrėžia Invalidų socialinės 

integracijos įstatymas, kiti įstatymai bei teisės aktai. Šio įstatymo 2
1
 straipsnyje Smurto prieš vaikus formos, 

tik prie seksualinio smurto sąvokos akcentuojamas vaiko psichinė ar protinė negalia: „seksualinis smurtas - 

seksualiniai veiksmai su vaiku, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas nėra sulaukęs 

amžiaus, nuo kurio seksualiniai veiksmai su juo neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, arba seksualiniai 

veiksmai su vaiku, kai naudojama prievarta, jėga ar grasinama arba piktnaudžiaujama pasitikėjimu, valdžia 

ar įtaka vaikui, taip pat ir šeimoje, arba piktnaudžiaujama itin pažeidžiama vaiko padėtimi, ypač dėl jo 

psichinės ar fizinės negalios ar priklausomumo; taip pat vaikų išnaudojimas prostitucijos tikslams, vaikų 

pornografija, verbavimas, vertimas ar įtraukimas dalyvauti pornografinio pobūdžio renginyje, pornografijos 

rodymas arba kitos vaikų seksualinio išnaudojimo formos, vaikų tvirkinimas;“ Tuo tarpu 2017-09-28 

priimtame šio įstatymo pakeitime (Nr. XIII-643), kuris turi įsigalioti 2018 m. liepos 1 d. pateikiamas kitoks 

seksualinio smurto apibrėžimas, kuriame negalios nebelieka: „seksualinis smurtas – tyčinės nusikalstamos 

veikos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXI skyriuje „Nusikaltimai ir 

baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui“, padaromos vaikui, 

taip pat pelnymasis iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimas į prostituciją ar įtraukimas dalyvauti 

pornografinio pobūdžio renginyje, pornografijos rodymas vaikui, vaiko vertimas užsiimti prostitucija, vaiko 

išnaudojimas pornografijai ar disponavimas pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas 

                                                           
25 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 

Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.  
26 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. Priėmimo data: 2003-11-18. Nr. IX-1826. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
27 Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Priėmimo data: 1996-03-14. Nr. I-1234. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
28 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas. Priėmimo data: 

2000-07-18. Nr. VIII-1864. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
29 Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo. Nutarimas. Priėmimo data: 2003-05-20. Nr. IX-1569. Priėmė: 

Lietuvos Respublikos Seimas 



25 
 

arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, ar vaiko įtraukimas į seksualinę vergovę ir kitos vaiko seksualinio 

išnaudojimo formos“. Pažymėtina, kad vadovaujantis Konvencijos nuostatomis vaikai su negalia pirmiausiai 

turi būti vertinami kaip vaikai, imantis priemonių užtikrinant vaikų visapusišką visų žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių įgyvendinimą lygiai su kitais vaikais. Todėl vertintina teigiamai, jog naujajame Vaiko 

teisių apsaugos pagrindų įstatyme nebelieka atskiro skyriaus neįgaliems vaikams. Naujajame, nuo 2018 m. 

liepos 1 d. įsigaliosiančiame Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 19 straipsnyje užtikrinama, kad vaikas 

su negalia turi lygias teises su kitais vaikais įgyvendinti visas žmogaus teises ir pagrindines laisves, jam 

užtikrinama reikiama pagalba, teisė į švietimą ir prieinamumą. Vaikų su negalia teises ir socialinę integraciją 

nustato Lietuvos Respublikos socialinės integracijos įstatymas, Švietimo įstatymas ir kiti teisės aktai. 

Abejonių kelia tik šio straipsnio tinkamas įgyvendinimas, nes jame pateikiama nuoroda į neegzistuojantį 

Lietuvos Respublikos socialinės integracijos įstatymą. 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme yra įtvirtinama bendrai visų vaikų atžvilgiu taikytino geriausių 

vaiko interesų prioriteto principas, t.y. kad priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, susijusių su 

vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais.  

Civilinio proceso kodekso 380 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai sprendžiamas bet kuris su vaiku susijęs 

klausimas, vaikas, sugebantis suformuluoti savo pažiūras, turi būti išklausytas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma, 

– per atstovą; priimant sprendimą turi būti atsižvelgta į vaiko nuomonę, jei tai neprieštarauja paties vaiko 

interesams. Civilinio proceso kodekso 485 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įvaikinamasis, kuriam yra suėję 

dešimt metų, dėl įvaikinimo turi būti išklausytas teismo posėdyje. Teismas išsiaiškina, ar įvaikinamasis 

sutinka būti įvaikintas ir būti įvaikintojo įvaikis, ar sutinka, kad įvaikintojai būtų pripažinti jo tėvais, o jis – 

įvaikintojų vaiku, taip pat ar sutinka, kad būtų pakeistas jo vardas, pavardė. To paties straipsnio 2 dalyje 

numatyta, kad įvaikinamasis, kuriam nėra suėję dešimt metų, dėl įvaikinimo, vardo ir pavardės pakeitimo 

turi būti išklausytas teismo posėdyje, jei jis sugeba išreikšti savo nuomonę ir suformuluoti pažiūras; 

nuomonė gali būti išreikšta žodine, rašytine forma ar kitais vaiko pasirinktais būdais. Be to, Civilinio proceso 

kodekso 485 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatyta, kad nustatyti, ar vaikas sugeba išreikšti savo nuomonę, ir 

išreikštai vaiko nuomonei išaiškinti gali būti kviečiamas ekspertas psichologas; išklausydamas vaiką, teismas 

vadovaujasi Civilinio proceso kodekso 194 straipsnio 1 dalyje numatytomis taisyklėmis. Civilinio proceso 

kodekso 194 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, apklausiant nepilnametį liudytoją, jaunesnį kaip šešiolikos 

metų, o teismo nuožiūra – jaunesnį kaip aštuoniolikos metų, šaukiami dalyvauti liudytojo atstovai pagal 

įstatymus, taip pat gali būti šaukiamas dalyvauti pedagogas arba valstybinės vaiko teisių apsaugos 

institucijos atstovas. 

Civilinis Kodeksas taip pat įtvirtina nuostatas (Civilinio Kodekso 3.177, 3.215 straipsniai), kad būtina 

išklausyti vaiką, sugebantį išreikšti savo pažiūras, ir išsiaiškinti vaiko norus. Tačiau, nepaisant įvardintų 

teisinio reguliavimo aspektų,  Civilinio kodekso 3.215 straipsnis aiškiai nurodo, kad konkrečiai įvaikinimo 

atveju taikomas reikalavimas dešimties metų sulaukusiam vaikui dėl jo rašytinio sutikimo (Kai įvaikinamas 

dešimties metų sulaukęs vaikas, būtinas jo rašytinis sutikimas. Sutikimą vaikas duoda teismui, be šio 

sutikimo įvaikinti negalima). Šias nuostatas sunku pritaikyti negalią turinčiam vaikui, pavyzdžiui neregiui, 

kurčiam, intelekto negalią turinčiam vaikui, nes jiems gali būti keblu išreikšti savo valią žodžiu arba raštu. 

Taip galimai gali būti užkertamas kelias įvaikinimui. 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos bendrosiose nuostatose atkreipiamas dėmesys į neįgalius 

vaikus, kuriose vaiko aprūpinimas traktuojamas, kaip teisė į išteklius ir paslaugas, juos paskirstant tarp vaiko 

ir suaugusiųjų; ypač skiriant dėmesį neįgaliam vaikui, vaikui, turinčiam specialiųjų poreikių, ir vaikui, 

kuriam yra pavojus patirti skurdą, tėvų smurtą bei nepriežiūrą ar įsitraukti į nusikalstamą veiklą. Šios 

koncepcijos 2.21 punkte įvardijama, kad nepakankamai padaryta, kad neįgalus vaikas gyventų visavertį ir 

prideramą gyvenimą, kuris garantuotų jam pagarbą ir pagalbą, ugdytų jo gebėjimus ir leistų aktyviai 

dalyvauti visuomenės veikloje. Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos siekiuose pabrėžiama, kad 

ypatingas dėmesys skiriamas neįgalių vaikų aprūpinimui, pagal poreikius pritaikant jiems paslaugas ir 

aplinką, kad jie turėtų lygias galimybes ir nepatirtų socialinės atskirties, bei vaiko apsaugoje įvardijama, kad 

siekiant užtikrinti neįgalaus vaiko integraciją į visuomenę, telkiamos bendros visų žinybų pajėgos. Tokiam 

vaikui ir jį prižiūrintiems asmenims turi būti užtikrinamos visavertės, tinkamos kokybės sveikatos priežiūros 

(įskaitant psichologinę pagalbą vaikui ir jo šeimos nariams), ugdymo ir socialinės paslaugos.  
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Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 

įgyvendinimo planas, yra orientuoti į santykinį neįgaliųjų vaikų problemų sprendimą, t.y. kartu visiems 

neįgaliesiems taikomą priemonę, kuria remiantis yra siekiama pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų paslaugų. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 

paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano
30

 priemonėse 

yra numatyta: parengti kompleksiškai teikiamų paslaugų neįgaliam ar specialiųjų poreikių turinčiam vaikui ir 

šeimai modelius ir plėtoti jų teikimą bendruomenėje, pertvarkyti sutrikusio vystymosi kūdikių namus 

stiprinant vaikų raidos sutrikimų ankstyvąją reabilitaciją ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 

neįgaliam ar specialiųjų poreikių turinčiam vaikui, diegti laikino „atokvėpio“ paslaugų sistemą šeimoms, 

konsultuoti besilaukiančias neįgalių vaikų ir juos auginančias šeimas. 

Nacionalinėje neįgaliųjų socialinės integracijos programoje ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 

programos įgyvendinimo plane ypatingai orientuojamasi į neįgaliųjų vaikų, turinčių klausos sutrikimų, teisių 

apsaugą. Šiuo atveju galima išskirti tokias Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimo 

plane įtvirtintas priemones: pakeisti kompleksiškai teikiamų paslaugų teikimo tvarką numatant reikalingas 

paslaugas šeimoms, kuriose auga klausos sutrikimų turintys vaikai (Švietimo ir mokslo ministerijos 

priemonė); aprūpinti klausos sutrikimą turinčius vaikus kokybiškais klausos aparatais (Sveikatos apsaugos 

ministerijos priemonė). Kita vertus, taip yra  užmirštamos (neskiriama finansinių išteklių) kitos vaikų su 

negalia grupės, kurioms taip pat yra reikalingos priemonės, kompensuojančios negalią. 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2017 m. veiklos ataskaitos [9] duomenimis, 2017 metais buvo 

gautas vaikų, turinčių girdėjimo negalią, tėvus vienijančių organizacijų skundas dėl galimos diskriminacijos 

negalios pagrindu skiriant medicininės reabilitacijos paslaugas sutrikusios klausos asmenims. Tyrimo metu 

konstatuota, kad galiojanti tvarka, nustatyta sveikatos apsaugos ministro įsakymu bei kitais teisės aktais, 

neužtikrina tinkamo mechanizmo asmenims, turintiems klausos negalią, įsigyti klausos aparatus. Nustatyta, 

jog klausos aparatų, įrašytų į ortopedijos techninių priemonių sąrašus, bazinės kainos nustatytos netiksliai ir 

yra nepagrįstai mažos. Pažymėtina, jog šios Lygių galimybių kontrolieriaus pateiktos rekomendacijos yra iš 

dalies įvykdytos – pakeista Valstybinės ligonių kasos direktoriaus nustatyta tvarka dėl klausos aparatų 

bazinių kainų nustatymo. 

LND atliktos Neįgaliųjų ir kitų visuomenės narių nuomonės apklausos, įvertinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 

teisių konvencijos įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje ataskaitoje [7] pažymima, kad daugiau nei du 

trečdaliai respondentų (75,6 proc.) teigia, kad vaikai su negalia patiria diskriminaciją lyginant su vaikais, 

neturinčiais negalios (žr. 9 pav.). Tai du kartus daugiau, nei neįgalių moterų atveju, kas rodo, kad 

respondentai žymiai jautriau reaguoja į neįgalių vaikų diskriminaciją. Apklausos rezultatus įtvirtina 

socialinėje žiniasklaidoje pasirodantys įvairaus turinio nepalankūs pranešimai vaikų su negalia atžvilgiu
31

. 

                                                           
30 Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos 

vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas. Įsakymas. Priėmimo data: 2014-02-14, Nr. A1-83; Priėmė: Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
31 Pranešimai socialiniame tinkle Facebook. Interaktyvus. Prieiga per internetą < 

https://www.facebook.com/MamaLogas/posts/1575472985906930>,https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2067703

709913132&id=680091202007730 . Prisijungta: 2018 m. vasario 28 d. 

https://www.facebook.com/MamaLogas/posts/1575472985906930
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2067703709913132&id=680091202007730
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2067703709913132&id=680091202007730
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9 pav. Požiūris į vaikų su negalia diskriminaciją lyginant su vaikais, neturinčiais negalios (N=1690) 

 

10 pav. Pasisakymas Facebook socialiniame tinkle. 

LND atliktos apklausos [7] metu, atsakant į klausimus apie vaikų, turinčių negalią, sunkumus švietimo, 

sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, sporto ir kultūros srityse, palyginus su vaikais, neturinčiais negalios 

(žr. 2 lentelę), respondentų nuomone, dažnai ir kartais sunkumus neįgalūs vaikai daugiausiai patiria švietimo 

sistemoje (83 proc.) bei sporto ir aktyvaus laisvalaikio srityje (77,3), šiek tiek mažiau kultūros (64,4 proc.) ir 

neformalaus švietimo (61,7 proc.) srityse, dar kiek mažiau sveikatos priežiūros sistemoje (58,8 proc.) ir 

gaunant reabilitacinį gydymą (53,9 proc.). Tai atskleidžia, kad švietimo sistema ir sporto bei laisvalaikio 

sritys yra labiausiai dėmesio reikalaujančios, siekiant pagerinti neįgalių vaikų padėtį. 

2 lentelė. Visų respondentų požiūris į neįgaliųjų vaikų sunkumus įvairiose gyvenimo srityse (N=1690) 

 Taip, dažnai Kartais Ne Neturiu 

nuomonės 

 Proc. N Proc. N Proc. N Proc. N 

1. Švietimo srityje 43,3 731 39,7 671 4 67 13,1 221 

2. Sporto ir aktyvaus 

laisvalaikio srityje 

34 574 43,3 732 6,7 113 16 271 

3. Neformalaus švietimo 

srityje 

22,3 377 39,4 666 11,1 188 27,2 459 

4. Kultūros srityje 21,2 358 43,1 729 14,7 248 21 355 

5. Sveikatos priežiūros 

sistemoje 

18,6 315 40,2 680 22,8 385 18,3 310 
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6. Gaunant reabilitacinį 

gydymą 

19,2 325 34,7 587 20,6 348 25,4 430 

 

Į klausimą, ar sutiktų, kad Jūsų vaiko klasėje/darželio grupėje būtų ugdomas vaikas su specialiais poreikiais 

ar sunkia negalia, apie pusę respondentų (48,8 proc.; 824) atsakė teigiamai, 17,2 proc. (291) atsakė 

neigiamai, 34 proc. (575) neturi nuomonės. Respondentai su aukštesniuoju koleginiu ir aukštuoju 

išsilavinimu labiau linkę sutikti, kad jų vaikų klasėje/darželyje būtų ugdomas vaikas su specialiais poreikiais 

ar sunkia negalia. Tai  leidžia daryti prielaidą, kad išsilavinę asmenys yra labiau tolerantiškesni neįgaliems 

vaikams, negu asmenys neturintys išsilavinimo. 

2016 m. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos užsakymu atliktas tyrimas Lietuvos 

gyventojų požiūrio į įvaikinimą ir globą 
32

 parodė, kad tik 28 proc. apklaustųjų būtų linkę sutikti globoti, 

rūpintis sveikatos sutrikimų turinčiu vaiku: 5 proc. – nepriklausomai nuo jo sveikatos būklės, 14 proc. – tik 

nežymių sveikatos sutrikimų turintį vaiką. Į klausimą ar sutiktų įvaikinti vaiką, turintį sveikatos sutrikimų 

(N=667), kas antras į šį klausimą atsakęs tiriamasis sakė, jog iš viso nesutiktų įvaikinti vaiko, turinčio 

sveikatos sutrikimų. Dažniau nesutiktų įvaikinti vaiko, turinčio sveikatos sutrikimų, aukštąjį išsilavinimą 

turintys, didmiesčiuose gyvenantys asmenys.  

Rekomenduotina: 

Keisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.177, 3.215 straipsnių teisinį reglamentavimą, nustatant, kad 

vaiko interesų asmeninė išraiška turėtų būti siejama su vaikui (ypač vaikui su negalia) priimtiniausios valios 

išraiškos formos kriterijumi (žaidimu, kūno kalba, veido išraiška, braižymu ar piešimu) (Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 3.215 straipsnyje naikinti reikalavimą įvaikinamam vaikui (vyresniam nei 10 

m.) duoti sutikimą būti įvaikintam raštu, tiesiog paliekant nuostatą, jog būtinas vaiko sutikimas. 

Skirti didesnę materialinę, psichologinę pagalbą globėjams, globojantiems vaiką su negalią. 

8 STRAIPSNIS. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS 

8 straipsnyje įvardijami Konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigojimai imtis neatidėliotinų, veiksmingų 

ir atitinkamų priemonių, formuojančią visuomenės švietimo politiką ir pozityvias nuostatas neįgaliųjų 

atžvilgiu. 

Su Konvencijos 8 straipsniu susijęs Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas
33

. 

Visuomenės informavimo įstatyme reglamentuojami bendri reikalavimai dėl viešosios informacijos 

pateikimo, nurodyta, kad viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai ir leidėjai savo veikloje 

vadovaujasi Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, humanizmo, lygybės, 

pakantos, pagarbos žmogui principais, gerbia žodžio, kūrybos, religijos ir sąžinės laisvę, nuomonių įvairovę, 

laikosi profesinės etikos normų. Tikslingai apie draudimą skelbti informaciją, kurioje žeminamas žmogaus 

orumas, diskriminuojama ar skatinama diskriminuoti dėl rasės, lyties, seksualinės orientacijos ar etninės 

kilmės, tautybės, pilietybės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus visuomenės informavimo įstatyme 

kalbama tik Reklamai ir komerciniams audiovizualiniams pranešimams keliamuose reikalavimuose 

(Visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnis). 

Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems 

be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plane
34

 pripažįstant, kad didžiausią diskriminaciją patiria 

                                                           
32 Lietuvos gyventojų požiūrio į įvaikinimą ir globą tyrimo ataskaita. Interaktyvus. Prieiga per internetą http://www.pertvarka.lt/wp-

content/uploads/2016/05/tyrimas_apie_globa_ir_ivaikinima_galutinis.pdf Prisijungta: 2018 m. vasario 19 d. 
33 Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas. Priėmimo data: 1996-07-02. Nr. I-1418. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

Seimas 
34 Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos 

vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas. Įsakymas. Priėmimo data: 2014-02-14, Nr. A1-83; Priėmė: Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
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asmenys su proto ir (arba) psichikos negalia, yra numatytos priemonės, kuriomis siekiama skatinti 

visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką, ir 

užtikrinti vykdomų procesų viešumą - vykdyti antidiskriminacines priemones, organizuoti visuomenei 

mokymus apie lygias galimybes, Konvenciją.  

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų 

veiksmų plane yra numatyta priemonė, skirta informuoti ir šviesti visuomenę negalios klausimais - vykdyti 

visuomenės švietimą ir informavimą apie neįgaliųjų socialinės integracijos procesą, kuriai yra numatytos 

veiklos: bus organizuojamos informacinės kampanijos, diskusijos, pristatymai, skleidžiama informacija 

internete, per kitas masinio informavimo priemones.  

Vertinant Konvencijos 8 straipsnio 2 dalies d) punkto įgyvendinimą, remiant visuomenės informavimo ir 

mokymų programas, susijusias su neįgaliųjų teisėmis, Neįgaliųjų reikalų departamentas įgyvendindamas 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų 

veiksmų plano priemonę „Vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą apie neįgaliųjų socialinės 

integracijos procesą“, finansuoja konkurso būdu atrenkamus projektus, dalinai ar tiesiogiai susijusius su 

visuomenės švietimu: Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus
35

; Periodinių leidinių neįgaliesiems 

leidybos ir platinimo projektus
36

; Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektus
37

. Vadovaujantis šių 

projektų finansavimo konkursų nuostatais, pareiškėjais gali būti asmenis su negalia atstovaujančios NVO. 

Nors, manytina, kad Konvencijos straipsnio 8 straipsnio nuostatos yra iš dalies įgyvendinamos, tačiau 

viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie neįgaliuosius bei jų integraciją analizė ir 

vertinimas [4] leidžia daryti prielaidas, kad Konvencijos 8 straipsnio 2 punkto dalys: b) pagarbos neįgaliųjų 

teisėms ugdymą visais švietimo sistemos lygmenimis, įskaitant visus vaikus nuo mažens, c) visų visuomenės 

informavimo priemonių raginimą formuoti tokį neįgaliųjų įvaizdį, kuris būtų suderinamas su šios 

Konvencijos tikslu ir d) visuomenės informavimo ir mokymo programų, susijusių su neįgaliaisiais ir jų 

teisėmis, rėmimo, nėra pakankamai įgyvendinamos. 

Teiginius patvirtina 2017 m. LNF atlikta viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie 

neįgaliuosius bei jų integraciją analizė ir vertinimas [4], kurio duomenimis, didžiojoje daugumoje (70 proc. 

visų atvejų) stebėtų straipsnių ir reportažų kalbama apie žmones su negalia ar negalią apskritai, neišskiriant 

neįgalumo rūšies. Tyrėjų nuomone, toks dominuojantis žmonių su negalia vaizdavimo būdas neprisideda prie 

visuomenės informavimo apie neįgaliuosius kaip apie labai kompleksišką ir įvairialypę grupę. Dažniausiai 

negaliai iliustruoti pasirenkami neįgaliojo vežimėlio vaizdai neperteikia asmenų su negalia įvairovės ir 

savitumo. Vertinant skirtingų negalių vaizdavimo kontekstą labiausiai išsiskiria regėjimo ir psichikos 

negalios. Regėjimo negalia vaizduojama išskirtinai teigiamam fone (daugiau kaip 70 proc. visų straipsnių 

apie regėjimo negalią), o neigiamo konteksto šiai negaliai tenka mažiau nei bet kuriai kitai ( apie 6 proc.). 

Tuo metu psichikos negalia dažniau už kitas buvo aprašoma neigiamam kontekste ( beveik 36 proc. 

straipsnių, kur minima psichikos negalia). Nors tyrėjai ir akcentuoja, kad Lietuvos žiniasklaidoje aktyvių 

ydingo žmogaus su negalia įvaizdžio formavimo apraiškų beveik nėra, stiprinančio ydingus stereotipus 

žmonių su negalia vaizdavimo pasitaiko retai, tačiau juos neramina, kad didelė dalis su negalia susijusių 

straipsnių yra neigiamo konteksto – aprašomi diskriminacijos atvejai, finansinio pažeidžiamumo, 

akcentuojami negalios sukeliami sunkumai, dažnas ir kriminalinis kontekstas. Antrą vertus tai, kad yra 

                                                           
35 Projektų remiama veikla: neįgaliųjų teisių gynimas (atstovavimas, švietėjiška veikla) 
36 Projektų finansavimo tikslas – remti neįgaliųjų socialiniam švietimui ir informavimui skirtų periodinių leidinių leidybą. 
37 Projektų finansavimo tikslas – remti informacijos, svarbios visuomenės informavimui neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais 

ir neįgaliųjų socialiniam švietimui, rengimą ir sklaidą. Projektuose remiamas informacijos (tekstinės, vaizdo, garso) rengimas ir 

sklaida naujienų interneto svetainėje, kuri Neįgaliųjų reikalų departamento atrenkama viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

Skelbiama informacija siekiama: šviesti ir informuoti visuomenę neįgaliųjų kasdienio gyvenimo, ekonominės, socialinės padėties 

klausimais ir skatinti gerbti neįgaliųjų teises ir orumą; visose gyvenimo srityse kovoti su stereotipais ir ydinga praktika, susijusia su 

neįgaliaisiais; didinti informuotumą apie negalios ypatumus, neįgaliųjų gebėjimus ir pasiekimus; inicijuoti diskusijas elektroninėje 

erdvėje visuomenei ir atskiroms tikslinėms grupėms aktualiais klausimais apie neįgaliųjų teises, socialinę, ekonominę padėtį ir t. t. 

Įgyvendinant projektą parengta informacija publikuojama lrytas interneto naujienų svetainėje, skyrelyje „Aš galiu“ –
 http://asgaliu.lrytas.lt/. 

 

http://asgaliu.lrytas.lt/
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reaguojama į asmenų su negalia problemas, kad jos taip pat yra viešinamos galima laikyti ir teigiamu 

aspektu. Tai yrodo, kad visuomenė neabejinga asmenų su negalia patiriamiems sunkumams. 

Atliekant viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie neįgaliuosius bei jų integraciją 

analizę [4], tyrėjai išskyrė 6 pagrindinius žmonių su negalia įvaizdžius ir vaizdavimo kontekstus. Dominuoja 

asmenų su negalia suvokimas ir vaizdavimas kaip teisių turėtojų. Antroje ir trečioje vietose - neįgaliųjų 

vaizdavimas kaip aukų arba aukos situacijoje ir pozityvūs žmonių su negalia vaizdavimo atvejai. Toliau 

įvardintini asmens su negalia kaip esančio finansinio pažeidžiamumo ar skurdo situacijoje įvaizdis, negalios, 

kaip naštos ir negalios kriminaliniame kontekste įvaizdžiai (11 pav.). Pirmaujantis informacijos skleidimas 

apie asmenų su negalia teisių turėjimą parodo, kad asmenys su negalia nėra rodomi iš neigiamos pusės 

negalios atžvilgiu. 

 

11 pav. Negalios ir žmonių su negalia vaizdavimas žiniasklaidoje – rėminimo analizė, N=1002, 1245 

kartai. 

Atliekant viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie neįgaliuosius bei jų integraciją 

analizę buvo suorganizuotos dvi fokusuotos grupės. Grupėse dalyvavo 10 žurnalistų. Fokusuotų grupių 

pagalba buvo siekiama išsiaiškinti žurnalistų, pranešančių žinias apie negalią ir neįgaliuosius, požiūrį ir 

nuostatas, pasireiškiančias priimant redakcinius sprendimus ir rengiant publikacijas apie žmones su negalia 

ar neįgalumą. Problemiškiausiomis sritimis žurnalistai įvardijo prieinamumą, neigiamus stereotipus asmenų 

su negalia atžvilgiu, vaikų su negalia švietimą. Kaip pagrindinius informacijos šaltinius žurnalistai įvardijo 

ministerijas, NVO, asmenų su negalia artimuosius, ekspertus. Deja, buvo pastebėta, kad ne visada pavyksta 

susisiekti su NVO atstovais. Taip pat svarbu pastebėti, jog dauguma žurnalistų teigė, kad patys teisės aktais 

vadovaudamiesi asmenų su negalia situacijos Lietuvoje nevertina, o ieško kompetentingų ekspertų. Taip pat 

žurnalistai pabrėžė, kad kol kas jiems sudėtinga komunikuoti su pačiais asmenimis su negalia dėl specifinių 

žinių trūkumo. 

Svarbu pastebėti, kad remiantis Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LND [7] atlikto tyrimo 

duomenimis beveik du trečdaliai respondentų nėra girdėję apie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, 

likusiems respondentams yra tekę girdėti apie šį neįgaliųjų teises nustatantį dokumentą. Turintys negalią 

respondentai dažniau teigė, kad yra girdėję apie šį dokumentą nei neturintys negalios (atitinkamai 62 proc. 

(358) ir 38 proc. (219)). Taip pat respondentai su viduriniu ir aukštesniuoju koleginiu išsilavinimu bei 

profesine kvalifikacija (kas dažniau būdinga žmonėms su negalia) dažniau teigė, kad yra girdėję apie šį 

dokumentą. Gyvenamoji vietovė yra paskutinė demografinė charakteristika, kuri rodo statistiškai reikšmingą 

ryšį: didmiesčių ir miestų gyventojai dažniau teigė, kad yra girdėję apie šį dokumentą nei gyvenantys 

miesteliuose ar kaimuose. Tai leidžia teigti, kad pastarųjų vietovių gyventojai gauna mažiau informacijos 

apie Neįgaliųjų teisių konvenciją. 

Rekomenduotina:  
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planuoti pagarbos asmenų su negalia teisėms ugdymą visais visuomenės informavimo lygmenimis, bei 

raginti visuomenės informavimo priemones formuoti neįgaliųjų įvaizdį pagal Konvencijos reikalavimus. 

Siekiant labiau atkreipti žurnalistų dėmesį į negalios temas, objektyviai ir operatyviai informuoti apie esamos 

situacijos pokyčius, teisės aktų keitimus, naujus teisės aktus ir pan. nuolat turėti pasirengusių komentuoti 

apie pokyčius žiniasklaidai ekspertų, siūlyti pašnekovus ir istorijas žiniasklaidai, parengti rekomendacijas, 

kaip žurnalistams derėtų elgtis arba nederėtų elgtis kalbinant šaltinius su skirtingomis negaliomis. 

Šviesti visuomenę ir asmenis su negalia apie neįgaliųjų teises ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. 

9 STRAIPSNIS. PRIEINAMUMAS 

Konvencijos 9 straipsnis įpareigoja valstybes imtis priemonių, kad užtikrintų tiek fizinės, tiek informacinės 

aplinkos prieinamumą neįgaliesiems. Pastatai, keliai, transporto priemonės ir kitokie vidaus ir lauko objektai, 

įskaitant mokyklas, būstą, medicinos įstaigas ir darbo vietas, informacijos, ryšių ir viešosios paslaugos turi 

būti pritaikyti naudotis žmonėms su negalia.  

Vadovaujantis Konvencijos 9 straipsniu ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto parengtais bendraisiais 

įsipareigojimais dėl Konvencijos 9 straipsnio Nr. 2 (Nr. CRPD/C/GC/2; 2014)
38

,  prieinamumas turi būti 

vertinamas kompleksiškai apimant fizinę aplinką, transportą, informaciją ir ryšius bei paslaugas. 

Fizinės aplinkos prieinamumas. 

Fizinės aplinkos prieinamumas Lietuvoje reglamentuojamas: 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymu
39

;  

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu
40

;  

 Statybos techniniais reglamentais, tvirtinamais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais.
41

 

Pastatų bei statinių fizinį prieinamumo užtikrinimą išsamiai reglamentuoja statybos techniniai reglamentai. 

Statybos įstatymo 6 str. 3 d. numatyta, kad žmonių su negalia reikmėms fizinio prieinamumo būtinybės 

reikalavimas yra taikomas pagal statybos, rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio 

remonto, supaprastintos statybos, supaprastinto rekonstravimo projektus ar kapitalinio remonto aprašą 

statiniuose, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Nuo 2017 m. sausio 1 d. buvo išplėsta 

minėtos nuostatos taikymo apimtis įtraukiant supaprastintos statybos ar supaprastintos rekonstrukcijos 

projektus, o nuo 2018 m. gegužės 1 d. įtraukiant ir paprastojo remonto projektą, paprastojo remonto aprašą ar 

keičiant statinių paskirtis. Šiais pakeitimais yra  siekiama intensyvinti statinių ir jų aplinkos pritaikymą 

specialiesiems neįgaliųjų poreikiams. 

Nacionalinio neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo plano priemonėje Nr. 2.1.4. yra 

numatyta tikslinti reikalavimus statiniams dėl neįgalių žmonių reikmių tenkinimo numatyta pakeisti statybos 

techninio reglamento reikalavimus, žmonių su negalia reikmėms numatant reikalavimą statiniams taikyti 

universalaus dizaino principus. Būtent šia priemone siekiama įgyvendinti Komiteto rekomendacijų 22(a) 

punktą, kuriuo Lietuvai rekomenduojama įtraukti reglamentus bei standartus, kurie garantuotų vis platesnį 

universalaus dizaino principų taikymą fizinei aplinkai, prieinamam būstui ir transportui tiek miesto, tiek 

kaimo vietovėse, tuo numatant prieinamumą visiems asmenims su negalia.  

                                                           
38 General comment No. 2 (2014) Article 9: Accessibility. Interaktyvus. Prieiga per internetą: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement/ Prisijungta: 2018 m. vasario 24 d. 
39 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Priėmimo data: 1996-03-19; Nr. I-1240; Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
40 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Priėmimo data: 1991-11-28. Nr. I-2044. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas 
41 Statybos techniniai reglamentas -  organizacinis tvarkomasis teisės aktas, nustatantis specifinius statybų reikalavimus. Pvz., 

gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių, išskyrus energetikos objektus, taip pat statinius, kurių naudojimo priežiūrą 

vykdo Aplinkos ministerija, techninės priežiūros reikalavimus, kvalifikacinius reikalavimus statinių techniniams prižiūrėtojams, šių 

statinių techninės priežiūros dokumentų formas bei jų pildymo ir saugojimo tvarką. Galiojančių statybos techninių reglamentų 

sąvadas. Aplinkos ministerija. Interaktyvus. Prieiga per internetą < http://www.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=313>. Prisijungta: 

2018 m. vasario 23 d. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement/
http://www.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=313
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Atkreiptinas dėmesys, kad universalaus dizaino sąvoka pateikta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 

straipsnio 109 dalyje. Statybos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad statinio architektūra turi būti 

tokia, kad jis atitiktų universalaus dizaino reikalavimus, nustatomus normatyviniuose statybos techniniuose 

dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose. 

Rengiant statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su 

negalia reikmėms“, patvirtino Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymų Nr. 

317 pakeitimo projektą, įgyvendinant Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plano 6 punkto 1 priemonę, 

reglamentą planuojama papildyti nuostatomis, nustatančiomis universalaus dizaino principų privalomumą 

pritaikant pastatus ir aplinką neįgalių žmonių poreikiams, kai projektuojami ir statomi neįgaliems žmonėms 

svarbūs statiniai. 

Įgyvendinant Statybos įstatymo nuostatas, statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu D1–

708 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-808 redakcija), 

išdėstytas nauja redakcija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7d. įsakymu Nr. D1-

738 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ (toliau – STR 1.04.04:2017). STR 1.04.04:2017 3 priedo 2 punkte numatyta prievolė statinio 

architektui užtikrinti, kad projekte būtų įgyvendinti Statybos įstatymo 5 straipsnyje nustatyti esminiai statinio 

architektūros reikalavimai (t.y. ir universalaus dizaino reikalavimai) ir teritorijų planavimo dokumentuose 

nustatyti statybos sklypo tvarkymo ar apsaugos reikalavimai. 

Nacionaliniame neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane yra išskiriamos trys 

priemonės, kurios taip pat yra siejamos su fizinės aplinkos prieinamumo įgyvendinimu:  

2.1.12 priemonė: optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų (kultūros centrų, muziejų, viešųjų bibliotekų 

ir kitų) fizinę ir informacinę infrastruktūrą; 

2.1.13 priemonė: įvertinti policijos įstaigų pastatų pritaikymą neįgaliesiems, ką atlikus, vėliau bus 

organizuojami pritaikymo darbai;  

2.1.14 priemonė: atlikti savivaldybėms priklausančių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, socialinės 

paramos skyrių, socialinių paslaugų centrų, tarpmiestinio susisiekimo autobusų stočių pritaikymo 

neįgaliųjų reikmėms įvertinimą ir parengti išvadas bei rekomendacijas, kuriomis bus siekiama pagal 

poreikį pritaikyti nepritaikytus statinius neįgaliųjų reikmėms. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ patvirtintame reglamente numatyta, kad 

kiekviename daugiabučiame gyvenamajame pastate turi būti projektuoti žmonėms su negalia įvairių dydžių 

butai, sudarantys ne mažiau kaip 5 proc. bendro butų pastate skaičiaus. Kitame šio STR punkte numatyta  

išimtis, kad reikalavimas projektuoti ne mažiau kaip 5 proc. butų, pritaikytų žmonėms su negalia, taikomi 

tiems gyvenamiesiems pastatams, kurie yra ne toliau kaip 500 m kelio pėsčiomis iki viešojo keleivių 

susisiekimo stotelių (160 ir 161 p). Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu yra pakankamai išplėtotas susisiekimas 

nuosavu autotransportu, manytina, kad ši išimtis  apsunkina žmonių su negalia padėtį įsigyjant ar 

nuomojantis būstus ir yra neracionali. Asmenys su negalia turėtų turėti galimybę patys nuspręsti ar jų 

judumui būtina viešojo transporto stotelė. Reikia paminėti, kad 2017 m. pradėtas rengti Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Jame siūloma atsisakyti 

nuostatos, kad privaloma pritaikyti ne mažiau 5 procentus daugiabučio namo butų neįgaliesiems, išskyrus jei 

šie daugiabučiai yra toliau nei 500 metrų iki artimiausios autobusų sustojimo aikštelės. Be šio pakeitimo, 

buvo pateikta ir daugiau siūlymų dėl šio statybos techninio reglamento pakeitimo, kaip pavyzdžiui, drausti 

projektuoti daugiabučio namo lifto sustojimus tarp namo aukštų. 

Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programa, apimanti visą šalį, pradėta vykdyti nuo 2007 m. Per 10 m. 

nuo šios programos vykdymo pradžios 2007–2017 m. pritaikyti 3266 būstai, o per 2017 – 412 būstų, tai 

sudaro 12 proc. visų per dešimtmetį pritaikytų būstų, tam skiriant 2700,85 tūkst. eurų iš valstybės (1450 

tūkst. eurų) ir savivaldybių (1250,85 tūkst. eurų) biudžetų. 2017 m. neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas, 

dalis nuo neįgaliųjų, pateikusių savivaldybėms prašymus pritaikyti būstą, skaičiaus yra 59,5 proc.  Būsto 
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pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas yra skirtas individualių asmenų būstų pritaikymui jų fiziniams 

poreikiams ir reglamentuoja kreipimosi dėl neįgaliųjų būsto pritaikymo reikalavimus, paraiškų vertinimo bei 

finansavimo tvarką, pritaikymo tvarką bei priežiūrą ir darbų priėmimą. Aprašai yra nuolat tobulinami, 

atsižvelgiant į NVO ir savivaldybių, vykdančių pritaikymo įgyvendinimą, nuomones ir aktualijas. Šio aprašo 

nuostatose yra įtvirtintas reikalavimas, kad būstas, kurį prašoma pritaikyti turi būti įstatymų nustatyta tvarka 

deklaruota ir faktinė asmens su negalia nuolatinė gyvenamoji vieta. Galima daryti prielaidą, kad kol sulauks 

savo eilės būsto pritaikymui, žmogus turi gyventi jo reikmėms nepritaikytame būste. Todėl nuo 2019 m. yra 

planuojama keisti šią, asmens su negalia situaciją apsunkinančią nuostatą. 

2017 m. pradėta vykdyti nauja priemonė „Pritaikyti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamąją 

aplinką“. Šiai priemonei vykdyti buvo panaudota 290,8 tūkst. eurų. Priemonė finansuojama tik valstybės 

biudžeto lėšomis, vienam vaikui maksimali skiriama suma yra 3990 eurų, 15 savivaldybių papildomai prie 

vykdomų darbų prisidėjo savo lėšomis. Bendrai iš savivaldybių biudžetų papildomai buvo skirta 28 tūkst. 

Eurų. Įgyvendinant šią priemonę dalyvavo 44 savivaldybės, buvo pritaikyti 88 būstai 92 vaikams. 

Pagrindiniai pagal šią priemonę vykdomi darbai –  vidaus patalpų pritaikymas vaiko specialiesiems 

poreikiams, taip pat patekimo į būstą pritaikymas. 

2017 m.  per Neįgaliųjų reikalų departamentą finansuotas 1 konkurso būdu atrinktas Statinių pritaikymo 

neįgaliesiems priežiūros projektas, kurį įgyvendino neįgaliųjų asociacija. Įgyvendinant projektą: 

 patikrinta (suderinta) 2090 neįgaliesiems svarbių statinių projektų, paskelbtų Lietuvos Respublikos 

statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“; 

 dalyvaujant statybos užbaigimo komisijų darbe patikrinta (priimta) 600 neįgaliesiems svarbių 

statinių;  

 projektuotojams suteiktos 573 konsultacijos neįgaliesiems svarbių statinių projektų rengimo 

klausimais; 

Iš viso per 2017 m. buvo suderinta ir priimta 2690 neįgaliesiems  svarbių statinių, 33 proc. daugiau lyginant 

su 2016 m. (12 pav.) 

 

 
 

12 pav. suderintų ir priimtų neįgaliesiems svarbių statinių  

2017 m. Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu LŽNS atliko apklausą dėl Sveikatos priežiūros įstaigų 

aplinkos pritaikymo [6]. Apklausoje dalyvavusių sveikatos priežiūros įstaigų vertinimu, iš 340 apklaustų 
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įstaigų 19 proc. įstaigų yra pritaikytos, 68 proc. įstaigų yra pritaikytos iš dalies (13 pav.). Daugiausia 

pritaikytų ar iš dalies pritaikytų įstaigų yra ligoninės ir ambulatorijos. Tuo tarpu Neįgaliųjų reikalų 

departamento užsakymu 2017 m. LND atliktoje visuomenės nuomonės apklausoje į klausimą „Ar jūs galite 

patekti į sveikatos priežiūros įstaigas?“ 45 proc. apklaustųjų atsakė, kad „labai gerai“, 11,5 proc. – „labai 

blogai“ ir 42,3 proc. – „patenkinamai“ (14 pav.) Pastebimas nuomonių neatitikimas šiose apklausose, nes 

didesnė dalis asmenų patekimą į sveikatos priežiūros įstaigas vertina gerai arba patenkintai, lyginant su 

pritaikytų ar iš dalies pritaikytų įstaigų dalimi. Atsižvelgiant į tai, kad 56 proc. apklausoje dalyvavusių 

žmonių turi negalią (iš kurių 51,5 proc. turi fizinę negalią ir negalią sąlygotą vidaus ligų), o 44 proc. – 

negalios neturintys asmenys, galima daryti prielaidą, kad patekimą į sveikatos priežiūros įstaigas kaip labai 

gerą galėjo vertinti daugiausiai negalios neturintys asmenys arba asmenys turintys jutimines ar proto ir (arba) 

psichikos negalias. 

 

13 pav. Sveikatos priežiūros įstaigų pritaikymas asmenims su negalia (įstaigų požiūris) 

 

14 pav. Asmenų su negalia patekimas į sveikatos priežiūros įstaigas (asmenų požiūris) 

Rekomenduotina: 

Keisti Statybos technininį reglamentą STR 2.02.01:2004 ir atsisakyti nuostatos, kad privaloma pritaikyti ne 

mažiau 5 procentus daugiabučio namo butų neįgaliesiems, išskyrus jei šie daugiabučiai yra toliau nei 500 

metrų iki artimiausios autobusų sustojimo aikštelės, ją praplečiant nurodant, kad visuose daugiabučiuose turi 
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būti  pritaikomi būstai, nepaisant atstumo. Projektuojant, statant būstus būtina atsižvelgti į universalaus 

dizaino tendencijas. 

Sekti, kad rekonstruojant, remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ar naujai statant pastatus ir tam 

naudojant struktūrinės paramos, valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšas, visada būtų vadovaujamasi 

statybos techninio reglamento 2.03.01:2001 nuostatomis. Plačiau taikyti universalaus dizaino principą, 

pritaikant (statant, rekonstruojant, remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir pan.) statinius ir fizinę 

aplinką bei perkant būtiną medicininę (slaugos) įrangą. 

 

Transporto prieinamumas. 

Lietuvos Respublikoje yra įsiteisėję ir veikia Europos Sąjungos reglamentai dėl viešojo naudojimo 

transporto: 

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos 

judėsenos asmenų teisių keliaujant oru
42

; 

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir 

pareigų
43

; 

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo 

autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004
44

. 

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto 

keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004
45

. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos 

asmenų teisių keliaujant oru nustato skraidinamų neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų apsaugos ir 

pagalbos jiems teikimo taisykles, kuriomis siekiama apsaugoti tokius asmenis nuo diskriminacijos ir 

užtikrinti, kad jie gautų pagalbą. Šiuo metu visi trys Lietuvoje veikiantys tarptautiniai oro uostai yra 

pritaikyti asmenų su negalia reikmėms, yra pasitvirtinę pagalbos kokybės standartus, asmenims su negalia 

teikiama pagalba išvykstant ir atvykstant, viduje yra asmenims su negalia pritaikyti tualetai, liftai (ar 

keltuvai), įrengti pagalbos mygtukai, apmokytas personalas, rezervuotos vietos automobiliams prie 

terminalų, informacija teikiama oro uostų internetiniuose tinklalapiuose. Kadangi Reglamente dėl neįgalių 

asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru nėra nuostatos apie informavimą žmonėms su proto 

negalia arba tinklalapių pritaikymą regos negalią turintiems žmonėms, tinklalapių prieinamumas šių negalių 

asmenims yra ribotas. Norint atvykti į Palangos tarptautinį oro uostą be nuosavo automobilio, galima 

pasinaudoti VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centro, teikiančiu transportavimo ir palydos paslaugas 

neįgaliesiems bei gulintiems/sėdintiems ligoniams paslaugomis, su kuriuo Palangos tarptautinis oro uostas 

yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį. Analogiškas paslaugas Vilniaus ir Kauno tarptautiniuose oro uostuose 

teikia Maltos ordino pagalbos tarnybos paslauga „Važiuojam“ ar Nacionalinio socialinės integracijos 

instituto teikiama paslauga Socialinis taksi.  

Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo duomenimis, 2017 m. buvo įrengtos dvi nuovažos prie 

galerijų, nuovaža į muitinės patalpas atvykimo A sektoriuje, atnaujinti asmenims su negalia skirti tualetai ir 

informacija prie juose įrengtų iškvietimo mygtukų, atliktas pakartotinis laiptų pakopų žymėjimas. Šiuo metu 

Vilniaus oro uoste yra 9 liftai ir 5 keltuvai pritaikyti ribotos judėsenos asmenims, 3 pagalbos iškvietimo 

                                                           
42

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų 

teisių keliaujant oru. CELEX numeris: 32006R1107.  Priimtas: 2006 m. liepos 5 d. Priėmė: ES Ministrų Taryba 
43

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų. CELEX 

numeris: 32007R1371. Priimtas: 2007 m. spalio 23 d. Priėmė: ES Ministrų Taryba 
44

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004. CELEX numeris: 32011R0181. Priėmimo data: 2011 m. 

vasario 16 d. Priėmė: ES Ministrų Taryba 
45

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004. CELEX numeris: 32011R0181. Priėmimo data: 2011 m. 

vasario 16 d. Priėmė: ES Ministrų Taryba 
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stulpeliai ir 17 pritaikytų  tualetų. Keleivių aptarnavimo paslaugą teikianti įmonė turi 1 specialų automobilį, 

1 mikroautobusą su specialia kėlimo įranga, 10 vežimėlių, 4 siauras kėdutes transportavimui orlaivio viduje. 

2017 m. Kauno ir Palangos oro uostuose nebuvo vykdomi darbai, susiję su aplinkos pritaikymu asmenims su 

negalia. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų, 

tarp visų kitų keleivių teisių nustato ir taisykles dėl geležinkeliais keliaujančių neįgaliųjų ir ribotos judėsenos 

asmenų apsaugos ir pagalbos jiems teikimo tvarką. Vadovaujantis šio Reglamento nuostatomis AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo - Keleivių vežimo direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. 

Į(DL)-273 buvo patvirtintas Neįgalių ir ribotos judėsenos keleivių aptarnavimo ir pagalbos organizavimo 

tvarkos aprašas, informacija apie pagalbą asmenims su negalia teikiama AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

tinklalapyje bei atmintinėje neįgaliems ir ribotos judėsenos asmenims (pagrindinės nuorodos kaip ir kur 

užsisakyti būtiną pagalbą, kokius duomenis reikia pateikti, prieš kiek laiko užsisakyti pagalbą). Keleiviams 

geležinkelio stotyse teikiama žodinė, rašytinė, garsinė bei vaizdinė informacija (ten, kur įrengta šios 

informacijos teikimui reikalinga įranga). Stotyse, kuriose yra keleivius aptarnaujantis personalas, teikiama 

žodinė informacija apie traukinių tvarkaraščius, maršrutus, bilietų kainas, jų įsigijimo galimybes, išvykimo/ 

atvykimo kelius, keleivių teises ir pareigas, teisės aktus, reglamentuojančius keleivių vežimą, neįgaliems 

keleiviams skirtus patogumus traukiniuose bei infrastruktūros objektuose ir kita su AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ keleivių vežimo paslaugomis susijusi informacija. Keleiviams traukiniuose teikiama žodinė, 

rašytinė, garsinė bei vaizdinė informacija (ten, kur įrengta šios informacijos teikimui reikalinga įranga). 

Bendrovės internetiniai tinklalapiai www.litrail.lt ir www.traukiniobilietas.lt turi specialią pasirinkimo 

funkciją neįgaliesiems (teksto šriftas, informacijos išdėstymas ir pan.). Neįgaliųjų, judančių vežimėliais 

įlaipinimui ar išlaipinimui iš traukinio Vilniaus oro uosto stotelėje, Vilniaus, Klaipėdos bei Šiaulių 

geležinkelio stotyse naudojami 5 mobilieji keltuvai. Visa būtina neįgalių asmenų įlaipinimo ar išlaipinimo iš 

traukinio pagalba, pasitikimas prie stoties (iš anksto sutartoje vietoje), palydėjimas iki bilietų pardavimo ar 

traukinio išvykimo vietos, pagalba rezervuojant ar įsigyjant kelionės bilietą bei kita neįgaliems ir ribotos 

judėsenos asmenims būtina pagalba teikiama nemokamai. Nors geležinkelio stočių prieinamumas kai kur vis 

dar išlieka ribotas, tačiau stebimos teigiamos tendencijos. Geležinkelio stotys pritaikomos įrengiant nuovažas 

patekimui į stotį, peroną, laukiamąsias sales (beveik visos stotys), įrengti viešieji tualetai, pritaikyti 

asmenims su negalia (11stočių.), įspėjamosios juostos ar paviršiai (6 stotyse), pritaikyti langeliai asmenims 

su klausos aparatais (2 stotys). Išsami informacija apie stočių prieinamumą pateikiama Keleivių prieigos 

taisyklėse
46

. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų maršrutais 

vykstančių keleivių teisių tarp visų kitų keleivių teisių nustato ir jūrų ir vidaus vandenų maršrutais 

keliaujančių neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų apsaugos ir pagalbos jiems teikimo taisykles. Lietuvoje 

keltų paslaugas teikianti įmonė AB DFDS Seaways, yra patvirtinusi keleivių vežimo taisykles, kuriose yra 

aprašyta ir neįgalių ir riboto judumo asmenų aptarnavimo tvarka. Asmenims su negalia teikiamos paslaugos 

susijusios su apgyvendinimu, sėdimųjų vietų paskyrimu, būtinosiomis paslaugomis. Keliaujantiems 

asmenims su negalia teikiama pagalba uostuose ir keltuose, taikomas išankstinio informavimo (ne vėliau 

kaip prieš 48 valandas). Yra sudarytos sąlygos kartu keliauti šuniui vedliui. Jei vežėjas, kelionių agentai ir 

kelionių organizatoriai mano, kad asmeniui būtina keliauti su lydinčiuoju asmeniu, lydintysis asmuo 

vežamas nemokamai.  

2017 m. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste nebuvo įrengta objektų, skirtų specialiųjų poreikių turintiems 

žmonėms. Kadangi vidaus vandenų transporto paslaugos Lietuvoje silpnai išplėtotos, nėra numatytų 

reikiamų kriterijų ir Lietuvos transporto saugos administracija nerenka ir negali pateikti informacijos apie 

jūrų ir vidaus vandenų uostų infrastruktūros objektuose įrengtų priemones, skirtas specialiųjų poreikių 

turintiems žmonėms, duomenų apie vidaus vandenų transporto pritaikymą asmenų su negalia reikmėms 

trūksta. 

                                                           
46 https://www.litrail.lt/documents/10279/29119/prieigos_taisykles.pdf/01483b36-a3c8-480c-bf00-c3eb0a7df872 

http://www.litrail.lt/
http://www.traukiniobilietas.lt/
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių 

teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 tarp visų kitų keleivių teisių nustato ir 

taisykles miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto maršrutais keliaujančių neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos asmenų apsaugos ir pagalbos jiems teikimo taisykles. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

2003-12-31 įsakyme Nr. 3-734 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“ yra įtraukta nuostata, 

kad neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims pirmos kategorijos autobusų stotyse turi būti teikiama pagalba, 

atitinkanti 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir 

tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 

2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), nuostatas (įsakymo 10
1
 straipsnis). Šiuo metu pirmos kategorijos stočių 

Lietuvoje yra devynios: Alytaus, Jonavos, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir 

Vilniaus. Stoties valdytojas, nusprendęs pretenduoti į pirmąją kategorija, privalo stotį pritaikyti asmenims su 

negalia. „Linava“ atstovo duomenims, ne visos pirmosios kategorijos stotys vienodai gerai pritaikytos 

žmonėms su negalia
47

. 

Šiuo metu Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas nustato, kad neįgalių keleivių teisių, nustatytų 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 181/2011, apsaugą užtikrina Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas nustato atgrasančias  

priemones (baudas) už reglamento (ES) Nr. 181/2011 nuostatų pažeidimus. Tačiau tokiais atvejais yra 

nagrinėjami piliečių skundai ir nevykdoma sisteminė visu reglamentų dėl keleivių teisių įgyvendinimo 

priežiūra. 

Remiantis Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LŽNS atlikto Viešojo transporto aplinkos 

pritaikymo neįgaliesiems vertinimo tyrimo [5] išvadomis (taikytina ir Konvencijos 20 straipsniui „Asmens 

mobilumas“), 120 apklaustų įmonių, teikiančių miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais paslaugas turi 4148 

transporto priemones, iš jų – 1146 transporto priemonės (27,6 proc. nuo viso transporto ūkio) yra 

žemagrindės ir/ar turi įrangą, padedančią įlaipinti / išlaipinti žmones su specialiaisiais poreikiais. Pritaikyto 

neįgaliųjų poreikiams transporto, tyrimą atlikusios LŽNS nuomone, yra ženkliai per mažai (III. TYRIMO 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 2 išvada). Lietuvoje žemagrindžių transporto priemonių yra mažiau nei 

30 proc. nuo visų apklaustose įmonėse disponuojamo keleivinio transporto priemonių. Be to, šios priemonės 

senos – beveik 70 proc. iš jų senesnės nei 10 metų – ir neturi kitų neįgaliesiems reikalingų pritaikymų 

(vairuotojų iškvietimo mygtukų, švieslenčių, garso sistemų ir kt.). Tyrimo duomenimis, didelė dalis įmonių 

(75 proc.) nenusiteikusios artimiausiu metu pirkti transporto priemonių, pritaikytų neįgaliesiems. 65 įmonės 

iš 120 atsakiusiųjų nerengia jokių mokymų personalui, kaip atpažinti įvairias negalias ir kaip elgtis su 

asmenimis su negalia, todėl stebimas vairuotojų ir autobusų stočių personalo žinių ir iniciatyvos pagelbėti 

trūkumas. 

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. atliktas LND visuomenės nuomonės tyrimas [7] 

patvirtina Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. atlikto LŽNS tyrimo [5] rezultatus. Siekiant 

detaliau nustatyti turizmo infrastruktūros pritaikymą žmonėms su negalia Lietuvoje, negalią turinčių žmonių 

buvo prašoma įvertinti Tarpmiestinio transporto pritaikomumą neįgaliesiems. 32,8 proc. apklaustųjų atsakė 

neturintys nuomonės, bet reikia atsižvelgti į tai, kad 45,6 proc. apklaustųjų teigė nekeliaujantys, galima 

vertinti tik motyvuotus atsakymus, iš kurių, tarpmiestinio transporto pritaikomumą kaip blogą ir labai blogą 

įvertino 31,3 proc. apklaustųjų, patenkinamą – 28 proc. apklaustųjų. Tik 6,7 proc. apklaustųjų tarpmiestinio 

transporto pritaikomumą įvertino kaip gerą. 

Remiantis AB „Lietuvos geležinkeliai“ keleivių vežimo direkcijos pateiktais duomenimis, 2017 m. 

geležinkelių infrastruktūros objektuose buvo įrengtos 4 priemonės, skirtos specialiųjų poreikių turintiems 

žmonėms (patekimui į Šiaulių geležinkelio stoties pastatą įrengtas pandusas, stoties bilietų kasoje pažemintas 

vienas bilietų įsigijimo langelis, Lentvario geležinkelio stotyje atliktas vidaus patalpų perplanavimas 

pritaikant sanitarinius mazgus ir bilietų pardavimo kasos langelius asmenims su negalia).  

                                                           
47 Šalies autobusų stotys vis geriau pritaikomos žmonėms su negalia. Bičiulystė. 2017 rugpjūčio 10 d. Interaktyvus. Prieiga per 

internetą < http://www.biciulyste.lt/lt/aplinka-visiems/905-salies-autobusu-stotys-vis-geriau-pritaikomos-zmonems-su-negalia> 

Prisijungta 2018 m. vasario 20 d. 
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2017 m. buvo įsigyta 3 vnt. geležinkelių riedmenų, pritaikytų specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, 

skaičius. Buvo įsigyti nauji elektriniai traukiniai EJ575, kurių pirmame ir paskutiniame vagonuose įrengti 

specialūs keltuvai neįgaliesiems bei specialus pagalbos mygtukas, kuriuo, esant poreikiui, iškviečiamas 

traukinio personalas, informacija traukinių salonuose pateikiama Brailio raštu. 

2017 metais 13-koje elektrinių traukinių EJ575 pirmame ir paskutiniame vagonuose įrengti specialūs 

keltuvai neįgaliesiems bei specialus pagalbos mygtukas, kuriuo, esant poreikiui, iškviečiamas traukinio 

personalas, informacija traukinių salonuose pateikiama Brailio raštu. 12-koje automotrisių 620M, 

kursuojančių vietiniais Lietuvos maršrutais, salone įrengta po 1 vietą neįgaliesiems kiekvienoje 

automotrisėje. 4-uose dyzeliniuose traukiniuose RA-2 pirmuose ir paskutiniuose vagonuose yra įrengtos 

vietos vežimėlių tvirtinimui (pažymėtos specialiaisiais ženklais) bei pritaikyti tualetai žmonių su negalia 

poreikiams. Į vagonus keleiviai su vežimėliais įkeliami naudojant mobiliuosius keltuvus, kurie yra 

didžiosiose geležinkelio stotyse Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Vilniaus oro uosto stotelėje. 

Lietuvos automobilinių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) 2017 m. 

įgyvendino 18 kelių infrastruktūros projektų, kuriuos vykdant įdiegtos specialiųjų poreikių turintiems 

žmonėms tinkamos priemonės: rekonstruoti valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožai, rekonstruoti 

valstybinės reikšmės krašto kelių ruožai, projektuotos ir diegtos eismo saugos gerinimo priemonės 

valstybinės reikšmės keliuose susidariusiose juodosiose dėmėse, avaringuose ruožuose ar pavojingose 

vietose, rekonstruotos valstybinės reikšmės kelių sankryžos, projektuotos ir įdiegtos eismo saugos gerinimo 

priemonės. 

Teisės aktuose ir norminiuose dokumentuose, reglamentuojančiuose valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių 

projektavimą, įtvirtintos nuostatos užtikrinančios žmonių su negalia saugų mobilumą. Pvz., Kelių techninio 

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 206 p. numatoma, kad aikštelės su peronais, keleivių 

paviljonais ir požeminėmis perėjomis turi būti pritaikytos žmonių su negalia reikmėms pagal STR 

2.03.01:2001 reikalavimus. Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijų R PDTP 12 181 p. 

numatoma pėsčiųjų ir dviratininkų srautus atskirti gerai juntamos tekstūros juosta. Inžinerinių saugaus eismo 

priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijų R ISEP 54 p., 92 p., 136 p., 156 p. 162.2 p., 206 – 207 

p., 226.2 p., 237 p., 315 p. numatytos priemonės, užtikrinančios žmonių su negalia poreikius. Kelių 

direkcijos rengiamų Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijos posėdžiuose kontroliuojama parengtų 

projektų atitiktis galiojantiems teisės aktams ir norminiams dokumentams. 

2017 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas perdavė neįgaliųjų NVO 20 specialiai neįgaliesiems pritaikytų 9 

sėdimų vietų automobilių su specialia papildoma įranga, kuriais galima vežti 3 neįgaliuosius vežimėlyje. 

2016 m. buvo perduota taip pat 20 specialiai neįgaliesiems pritaikytų automobilių. Neįgaliųjų reikalų 

departamentas tikisi, kad per 2016 – 2018 m. neįgaliųjų NVO bus perduota iš viso 60 specialiai 

neįgaliesiems pritaikytų automobilių. Taip siekiama suteikti galimybę asmenims su negalią integruotis, 

pilnavertiškai judėti, naudotis visuomenei teikiamomis paslaugomis ir u-tikrinti žmonių socialinius, 

bendravimo, laisvalaikio poreikius. 

Rekomenduotina: 

Visuose Europos Sąjungos reglamentuose dėl viešojo transporto keleivių teisių yra numatyta, kad valstybės 

turėtų nustatyti už šių reglamentų pažeidimus taikomas sankcijas ir užtikrinti, kad tos sankcijos būtų 

taikomos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Šiuo metu Lietuvos 

Respublikos kelių transporto kodeksas nustato, kad neįgalių keleivių teisių, nustatytų Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamente (ES) Nr. 181/2011, apsaugą užtikrina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas nustato atgrasančias  priemones (baudas) už 

reglamento (ES) Nr. 181/2011 nuostatų pažeidimus. Rekomenduotina siūlyti Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijai sistemiškai (o ne pagal skundus) kontroliuoti, kaip įgyvendinamos minėtų visų ES 

keleivių teisių reglamentų nuostatos dėl keleivių su negalia teisių Lietuvoje ir numatyti realių sankcijų 

taikymą pažeidusiems vežėjams. 

Siūlyti viešojo transporto paslaugas teikiančioms kompanijoms reguliariai rengti personalo mokymus 

susijusius su asmenų su negalia aptarnavimu. 
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Paslaugos 

Kalbant apie valstybėms keliamus paslaugų prieinamumo tikslus reikšmingi paminėti: 

 Transporto lengvatų įstatymas
48

; 

 Neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir privačiame paslaugų sektoriuose rekomendacijos
49

; 

Neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir privačiame paslaugų sektoriuose rekomendacijos skirtos valstybės ir 

savivaldybių įstaigoms bei įmonėms, viešajame ir privačiame sektoriuose paslaugas teikiantiems asmenims, 

įstaigoms, įskaitant gydymo, švietimo, kultūros įstaigas, ir organizacijoms. Jų tikslas - padėti viešajame ir 

privačiame paslaugų sektoriuje dirbantiems specialistams pasirengti sutikti, bendrauti ir aptarnauti negalią 

turinčius asmenis. Rekomendacijomis gali pasinaudoti ir visi kiti visuomenės nariai. Jos yra pakankamai 

išsamios, bet neprivalomos minimoms įstaigoms.  

Transporto lengvatų įstatyme yra įtvirtintos lengvatos viešojo transporto paslaugoms keliaujantiems 

asmenims, turintiems negalią. 2017 m. SPIS duomenimis, šiomis Valstybės kompensuojamomis lengvatomis 

pasinaudojo 5631 asmuo, viešojo susisiekimo transporto kompanijoms buvo kompensuota 602018 eurų. 

Nors paslaugos gavėjų skaičius lyginant su 2016 m. beveik nekito (5632 gavėjai), stebimos išaugusios 

išlaidos kompensacijai (598951) sietinos su bendru viešojo transporto paslaugų kainų didėjimu. Lengvatas 

viešojo transporto paslaugoms keliaujantiems asmenims, turintiems negalią vertėtų traktuoti kaip pozityviąją 

diskriminaciją, suteikiančia asmenims su negalia didesnę judumo galimybę viešuoju transportu. 

Apmokant suinteresuotus asmenis prieinamumo sunkumų, su kuriais susiduria neįgalieji, klausimais 2017 m. 

apie personalo mokymų, skirtų specialiųjų poreikių turinčių žmonių aptarnavimui gerinti, skaičių duomenų 

negauta. 

Rekomenduotina: 

Viešinti (lankstinukas, metodinis leidinys ar pan.) ir skatinti taikyti Neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir 

privačiame paslaugų sektoriuose rekomendacijas valstybės ir savivaldybių įstaigose bei įmonėse, viešajame 

ir privačiame sektoriuose paslaugas teikiantiems asmenims, įstaigoms, įskaitant gydymo, švietimo, kultūros 

įstaigas, organizacijoms. 

Suinteresuotąsias institucijas skatinti rengti keleivius aptarnaujančio personalo mokymus apie prieinamumo 

sunkumus, su kuriais susiduria neįgalieji, siekiant  gerinti asmenų su negalia aptarnavimo kokybę. 

Informacija ir ryšiai 

Susiję teisės aktai: 

 Įsakymas Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 "Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto 

tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo
50

; 

 Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas
51

. 

Už informacinės aplinkos neįgaliesiems pritaikymo organizavimą atsako Informacinės visuomenės plėtros 

komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Plėtros komitetas). 2013-05-23 Plėtros komiteto įsakymu 

Nr. T-72 buvo patvirtintos neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto 

                                                           
48

 Transporto lengvatų įstatymas. Priėmimo data: 2000-03-30. Nr.: VIII-1605. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

Seimas 
49

 Dėl neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir privačiame paslaugų sektoriuose rekomendacijų patvirtinimo. 

Įsakymas. Priėmimo data:  2012-12-31. Nr.:  V-37. Priėmė: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM  
50

 Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 

d. įsakymo Nr. T-40 "Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių 

rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2013-05-23. Nr.: T-72. Priėmė: Informacinės 

visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos  
51

 Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas. Nutarimas. 

Priėmimo data: 2003-04-18. Nr.: 480. Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
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svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodines rekomendacijos. Rekomendacijos nustato, kaip turi būti 

kuriamos, testuojamos ir vertinamos neįgaliesiems pritaikytos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

interneto svetainės. Rekomendacijos skirtos Pasaulinio saityno konsorciumo (angl. World Wide Web 

Consortium)
52

 parengtus saityno turinio pritaikymo neįgaliesiems reikalavimus įtraukti į nacionalines 

taisykles, bei rekomenduojama siekti interneto svetainę pritaikyti ne žemesniu kaip AA lygiu
53

. Pastebėtina, 

kad AA lygis orientuotas svetainių pritaikymui žmonių, turinčių regėjimo arba klausos negalią, reikmėms, 

nesuteikiant galimybės su informacija susipažinti proto negalią ar skaitymo sutrikimų turintiems asmenims.  

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 7 straipsnyje 

nurodoma, kad Įstaigos interneto svetainė turi atitikti Apraše išdėstytas struktūros, informacijos, 

administravimo nuostatas, taip pat būti pritaikyta naudotis neįgaliesiems, vadovaujantis Neįgaliesiems 

pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo 

metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių 

rekomendacijų patvirtinimo“. Pateikiama informacija turi būti susisteminta ir reguliariai atnaujinama. 

Įstaigos interneto svetainėje turi būti garantuojamas abipusis ryšys tarp interneto vartotojo ir įstaigos 

(elektroninio pašto ir (arba) klausimų ir atsakymų forma). 

Pastebėtina, kad Nacionaliniame neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane pažymima 

daug su šiuo tikslu susijusių priemonių, kurios tuo pačiu visos susijusios su skirtingų neįgaliųjų grupių teisių 

užtikrinimo įgyvendinimu:  

2.1.8. priemonė: titruoti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) programas atrenkant ir 

titruojant svarbiausias klausos negalią turintiems vaikams ir suaugusiesiems televizijos programas;  

2.1.10. priemonė: leisti leidinius, skirtus regėjimo negalią turintiems žmonėms (kalbant apie leidinius Brailio 

raštu, garso įrašais ir t. t.);  

2.1.9. priemonė: leisti ir platinti periodinius leidinius neįgaliesiems, kuriuose bus publikuojami straipsniai 

skirtingo pobūdžio negalią turintiems asmenims aktualiomis temomis;  

2.1.15. priemonė: parengti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugos (kurtiesiems) teikimo 2018–2019 metų 

veiksmų planą, kas, kaip numatoma, tuo pačiu padidins informacijos prieinamumą.  

Atkreiptinas dėmesys, kad dauguma priemonių orientuotos tik asmenims su regėjimo ar klausos negalia. Tuo 

tarpu kitas negalias turintiems asmenims yra numatyta tik 2.1.9 priemonė. Todėl manytina, kad kitų 

Konvencijos 9 str. 2 d. punktų atžvilgiu teisinis reglamentavimas yra nepakankamas įvertinant negalių 

įvairovę. 

 

Plėtros komitetas atliko Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) interneto svetainių 

atitikimo Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 

tyrimą.  

Įstaigų interneto svetainių atitikimo Aprašo nuostatoms tyrimo (toliau – Tyrimas) tikslas - atlikti įstaigų 

interneto svetainių turinio analizę, pateikti išvadas dėl įstaigų interneto svetainių būklės ir pasiūlymus dėl jų 

tobulinimo. Atlikto Tyrimo metu buvo nustatyta 1393 įstaigų interneto svetainių (2015 m. – 1198, 2014 m. – 

1230), kurioms taikomos Aprašo nuostatos. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Įstaigos Aprašo reikalavimus 

                                                           
52 http://www.w3.org/ 
53

 Gairės interneto turinio prieinamumui užtikrinti, angl. WCAG (Web Content Accenssibility Guidelines) sudarytos iš keturių 

principų; principus sudaro 12 gairių. Kiekvienoje gairių įvardyti skirtingo lygmens įgyvendinimo kriterijai: A lygmens kriterijai (5) – 

Kūrėjai privalo jų laikytis; AA lygmens kriterijai (13) – Kūrėjai turi jų laikytis; AAA (23 kriterijai) – Kūrėjai gali jų laikytis. 

Kiekvienas kriterijus ar gairė įgyvendinami tam tikra technologija. WCAG principai: 1. Principas – Suvokiamumas: Informacija ir 

vartotojo sąsajos komponentai privalo būti pateikti vartotojams lengviausiai suvokiamu būdu. 2. Principas – lengvas valdymas: Visa 

vartotojo sąsaja ir navigacija turi būti lengvai valdoma. 3. Principas – suprantamumas: Vartotojui pateikiama informacija ir vartotojo 

sąsaja turi būti lengvai suprantami. 4. Principas – patvarumas: Turinys turi būti lengvai identifikuojamas ir pateikiamas įvairių 

įrenginių ir naršyklių, taip pat ir pagalbinių technologijų. 
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atitinka 66,0 proc. (palyginimui, 2015 m.- 65,8 proc., 2014 m. - 62,7 proc.). Įstaigos atitinka 75,6 proc. 

bendrųjų nuostatų reikalavimus (palyginimui, 2015 m. - 74,8 proc., 2014 m. - 72,4 proc.,) 64,6 proc. 

struktūros reikalavimus  (palyginimui, 2015 m. - 60,8 proc., 2014 m. - 57,7 proc.), 61,8 proc. informacijos 

reikalavimus (palyginimui, 2015 m. - 63 proc., 2014 m. - 59,5 proc.). Taigi galima konstatuoti, kad per 

metus įstaigų interneto svetainių atitikimas Aprašo reikalavimams pagerėjo.  

 

Siekiant informacijos prieinamumo asmenims su klausos negalia apskričių gestų kalbos vertėjų centruose 

103 vertėjai suteikė 55441 lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą, kurias gavo 3641 kurtysis, vienas gestų 

kalbos vertėjas teikė paslaugas vidutiniškai 35 kurtiesiems. Lyginant situaciją su 2016 m. 103 vertėjai 

suteikė 49791 lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą, kurias gavo 3572 kurtieji, vienas gestų kalbos vertėjas 

teikė paslaugas vidutiniškai 35 kurtiesiems, stebimas paslaugos gavėjų skaičiaus didėjimas 102 proc.  

LRT duomenimis 2017 m. į gestų kalbą versta buvo 280 valandų originalios produkcijos (4,9 procentai nuo 

visos transliuotos originalios produkcijos) bei subtitruota 361 originalios produkcijos (6,3 procentai nuo 

visos originalios produkcijos). 

2017 metais klausos negalią turintiems žmonėms LRT televizija ir LRT kultūra ištransliavo 350 valandų 

produkcijos su vertimų į gestų kalbą (2 procentai nuo bendro transliacijų laiko, 17520 val.) ir pateikė 1116 

val. subtitruotos produkcijos (6,6 procentai nuo bendro transliacijų laiko, 17520 val.). 

Siekiant suteikti galimybę asmenims, turintiems negalią pasinaudoti įvairių pagalbininkų ir tarpininkų 

paslaugomis, kad sudarytų sąlygas patekti į pastatus ir kitus visuomenei prieinamus objektus per Neįgaliųjų 

reikalų departamento finansuotus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektuose 

asmeninio asistento paslaugas gavo 11757 neįgalieji (11401 suaugę neįgalieji ir 356 neįgalūs vaikai). 2016 

m. asmeninio asistento paslaugas gavo 11828 neįgalieji (11440 suaugę neįgalieji ir 388 neįgalūs vaikai). 

Rekomenduotina: 

Atsižvelgiant į tai, kad per pastaruosius 4 metus skaitmeninių technologijų rinkoje įvyko didžiuliai pokyčiai, 

ji išsiplėtė, atsirado naujų mobiliųjų technologijų, rekomenduotina peržiūrėti neįgaliesiems pritaikytų 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodines 

rekomendacijas ir pritaikyti jas 2016-10-26 priimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) Nr. 

2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo 

nuostatoms. 

Siekiant, kad informacinė aplinka būtų suprantama žmonėms, turintiems proto negalią arba, kad informacija 

galėtų naudotis tam tikros negalios asmenys, turintys ribotas manipuliacines pele galimybes, reikėtų, kad į 

rekomendacijas būtų įtraukiami tam tikri AAA lygio reikalavimai, pavyzdžiui: 3.1.5 Skaitymo lygis: jeigu, 

pašalinus tikrinius vardus bei pavadinimus, teksto skaitymui reikia geresnių nei pagrindinio išsilavinimo 

lygio įgūdžių, turi būti parengtas papildomas turinys arba versija, kuri nereikalauja geresnių nei pagrindinio 

išsilavinimo lygio įgūdžių. 

10 STRAIPSNIS. TEISĖ Į GYVYBĘ 

10 Konvencijos straipsnis įtvirtina, kad visi žmonės turi teisę į gyvybę. Valstybės turi užtikrinti neįgaliųjų 

teisę į gyvybę. 

Teisės aktai, susiję su Konvencijos 10 straipsnyje numatytų teisių įgyvendinimu: 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija
54

; 

 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (toliau – Baudžiamasis kodeksas)
55

.  

                                                           
54 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 

Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
55 Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas. Įstatymas. Valstybės Žinios, 2000, Nr. 89-2741 
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Remiantis Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LNF atlikta Teisės aktų vertinimo (analizės) 

ataskaita [3], asmens teisę į gyvybę, nepriklausomai nuo to, ar asmuo neįgalus ar ne, pirmiausiai užtikrina 

Konstitucija ir Lietuvos teisės sistemos dalimi pripažinti tarptautiniai teisės aktai.  

Teisingumo Ministerijos siūlymu, išskirtinas  Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, kuris numato 

griežčiausią valstybės prievartos priemonę – baudžiamąją atsakomybę tiek už tyčinį žmogaus nužudymą (BK 

129 straipsnis), įskaitant ir nužudymą labai susijaudinus (BK 130 straipsnis), tiek už neatsargų žmogaus 

gyvybės atėmimą (BK 132 straipsnis). Lietuvos baudžiamajame įstatyme taip pat atskirai kriminalizuotos 

tokios nusikalstamos veikos (kuriomis viena ar kita forma kėsinamasi į žmogaus gyvybę) kaip sukurstymas 

nusižudyti ar privedimas prie savižudybės (BK 133 straipsnis) arba padėjimas (beviltiškai sergančio 

žmogaus prašymu) nusižudyti (BK 134 straipsnis).  

Teisingumo Ministerija akcentuoja, kad, kalbant konkrečiau, labai svarbus Baudžiamojo kodekso 129 

straipsnis, kuriame numatyta baudžiamoji atsakomybė už tyčinį žmogaus nužudymą. Jame atskirai išskirti 

tokie nužudymą kvalifikuojantys požymiai kaip – veikos padarymas bejėgiškos būklės žmogui (129 

straipsnio 2 dalies 2 punktas) ir veikos padarymas nusikaltimas, siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei 

ar jai priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) dėl neįgalumo (129 straipsnio 2 dalies 13 

punktas). Nužudymas, esant minėtiems nusikaltimą kvalifikuojantiems požymiams, baudžiamas išskirtinai 

griežtai, įskaitant ir laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos. Taip pat aptariamu aspektu svarbu pažymėti, 

kad tais atvejais, kai bet kuris nusikaltimas (įskaitant nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į žmogaus gyvybę) 

padaromas asmeniui, kuris dėl neįgalumo buvo bejėgiškos būklės (be šio asmens prašymo) arba nusikaltimas 

padarytas, siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens 

(grupės) dėl neįgalumo, Baudžiamasis kodeksas kaltininkui numato griežtesnę baudžiamąją atsakomybę, 

kadangi minėti atvejai, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 6 ir 12 punktais, laikytini 

baudžiamąją atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis. Taigi, Baudžiamajame kodekse numatytas 

reglamentavimas pasižymi didesne neįgaliųjų, kaip visuomenėje labiau pažeidžiamos grupės asmenų, 

apsauga griežtesnėmis baudžiamosios teisės priemonėmis, o valstybės taikomos baudžiamosios priemonės 

yra griežtesnės tuo atžvilgiu, kai asmens neįgalumas yra neatsiejamas nuo asmens bejėgiškos būklės arba 

tiesiogiai nukreiptas į asmenį ar jų grupę, siekiant nusikalstama veika išreikšti neapykantą šiam asmeniui 

būtent dėl šio asmens (grupės) neįgalumo.  

Atsižvelgiant į tai, Konvencijos 10 straipsnio įgyvendinimas Lietuvoje yra pakankamas 

11 STRAIPSNIS. PAVOJINGOS SITUACIJOS IR HUMANITARINĖS KRIZĖS 

Konvencijos 11 str. įtvirtinta kad valstybės turi imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų neįgaliųjų 

apsaugą ir saugumą pavojingomis situacijomis, įskaitant ginkluotus konfliktus, humanitarines krizes ir 

stichines nelaimes.   

Su Konvencijos 11 straipsniu susiję teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas
56

; 

 Gyventojų evakuavimo organizavimo tvarkos aprašas
57

; 

 Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašas
58

. 

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas yra orientuotas į bendrai visoms asmenų grupėms taikomą 

teisinių santykių reglamentavimą. Kiti aukščiau paminėti teisės aktai nustato konkrečias priemones, skirtas 

neįgaliųjų evakuavimui ar apsaugai kolektyviniuose apsaugos statiniuose gresiant ar susidarius 

ekstremaliajai situacijai ar įvedus karo padėtį užtikrinti. Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašas 

                                                           
56 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas. Priėmimo data: 1998-12-15; Nr. VIII-971; Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
57 Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašas. Nutarimas. Priėmimo data: 2010-10-20; Nr. 1502; Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė 
58 Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašas. Nutarimas. Priėmimo data: 2010-05-12; Nr. 529; Priėmė: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

 



43 
 

nustato kaip ir kokiu būdu evakuojami gyventojai, tarp jų ir neįgalieji, turintys specialiųjų poreikių. Pagal 

Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašą, minimalus kolektyvinės apsaugos statinių 

poreikis savivaldybės teritorijoje nustatomas atsižvelgus ne tik į bendrą savivaldybės gyventojų skaičių, bet 

ir į neįgalių savivaldybės gyventojų skaičių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos direktoriaus, vidaus tarnybos generolo įsakymu Nr. 1-341 2010 m. gruodžio 8 d. 

patvirtintose  Civilinės saugos rekomendacijos, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių 

institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai 

išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, asmenys su negalia minimi du kartus: 

1. Civilinės saugos rekomendacijose, kaip elgtis įvykus cheminei avarijai (rekomenduojama  

pasidomėti, ar yra kam pasirūpinti neįgaliaisiais, vienišais seneliais ar mažamečiais vaikais, esančiais 

namuose be tėvų, jei ne – padėti jiems arba pranešti bendruoju pagalbos telefonu); 

2. Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kilus potvyniui (rekomenduojama neišleisti iš namų 

vienų mažamečių vaikų, pagyvenusių ir neįgalių žmonių); 

Tuo tarpu likusiose 9 rekomendacijose asmenys su negalia iš viso neminimi. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. 

balandžio 19 d. įsakymu Nr.-134 patvirtintuose Kriterijuose ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių 

vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio 

subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, detalizuota, kurios įstaigos, 

turi rengti minėtus planus, tai: Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūros įstaigos; savivaldybių pirminės sveikatos priežiūros centrai, poliklinikos, psichikos 

sveikatos centrai, ligoninės, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, medicininės reabilitacijos ir 

sanatorinio gydymo įstaigos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios ligoninės, 

specializuotos ligoninės ir medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigos; visuomenės sveikatos 

centrai apskrityse; socialinės globos įstaigos ir kt. Tai reiškia, kad visos šios minėtos įstaigos, privalo 

įsivertinti galimas grėsmes ir joms rengtis, tokiu būdu apsaugant ir tinkamai pasirūpinant šiose įstaigose 

esančiais žmonėmis, tame tarpe – ir negalinčiais savarankiškai savimi pasirūpinti. 

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LNF atliktoje Teisės aktų vertinimo (analizės) 

ataskaitoje [3] teigiama, kad tai yra nepakankama, nes asmenys su negalia priklausomai nuo savo negalios 

pobūdžio gali paprasčiausiai neturėti galimybės savimi pasirūpinti ekstremalių situacijų atveju. Šiuo metu 

valstybė nepakankamai įvertina neįgaliųjų, kaip ekstremaliomis situacijomis lengviau pažeidžiamos grupės, 

apsaugos svarbos, t.y. nėra tikslinių nuostatų dėl civilinės saugos dėl neįgaliųjų, kuriose būtų orientuojamasi 

į neįgaliuosius, kurie savarankiškai negali savimi pasirūpinti, apsaugą ekstremaliosios situacijos metu. 

Turėtų būti keliami didesni reikalavimai šių asmenų civilinei saugai užtikrinti, orientuojantis į neįgaliųjų 

tinkamą apsaugą nuo grėsmės ir tolimesnę priežiūrą nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje jie buvo prieš 

kylant ekstremaliai situacijai (namuose, gydymo įstaigose ar pan.).  

Atsižvelgiant į Komiteto rekomendacijų 23 punktą, kuriame nurodoma, jog “į neįgaliųjų, ypač kurčiųjų, 

kurčių aklųjų arba blogai girdinčių, poreikius nėra aiškiai atsižvelgta reagavimo į nelaimes priemonėse 

nacionaliniu ir vietos lygiu, įskaitant pagalbos telefono taikomąją programą GPIS112”, reikėtų atkreipti 

dėmesį, kad skubios pagalbos telefono numeris 112 nuo 2004 m. gegužės 1 d. veikia visoje Lietuvos 

Respublikos teritorijoje visuose viešojo telefono ryšio tinkluose. Į pagalbos skambučius šiuo numeriu, taip 

pat ir senaisiais ugniagesių gelbėtojų (01, 101, 011) ir policijos (02, 102, 022) atsako Bendrasis pagalbos 

centras. Ryšio operatoriai Bendrajam pagalbos centrui pateikia savo paslaugų vartotojo vietos nustatymo 

informaciją kai jis skambina numeriu 112 ar kitais pagalbos numeriais. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016−2020 metų priemonių plane
59

 numatyta palaikyti ir tobulinti 

išmaniųjų telefonų programėlę „GPIS 112“, leidžiančią asmenims, turintiems klausos negalią, išsikviesti 

pagalbą.  

                                                           
59

 dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016−2020 metų priemonių plano 

patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2016 m. lapkričio 9 d. Nr.:  Nr. A1-596. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
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2017 m. Bendrasis pagalbos centras planavo, jog 2018 m. pradžioje bus sukurta ir pradės veikti mobilioji 

programėlė, kuria būtų galima išsikviesti skubią pagalbą ir vaizdo skambučio režimu. Ši funkcija turėjo 

pakeisti dabartinę programėlę „GPS 112“, kuria naudojantis nėra galimybių užmegzti vaizdo pokalbio, taip 

pat apribotos galimybės operatyviai gauti duomenų apie kviečiančiojo pagalbą buvimo vietą – tai naujasis 

produktas turėjo leisti padaryti. Kurtieji, nelaimės atveju išsikvietę pagalbą, gestų kalba galėtų nurodyti, kas 

jiems nutiko. Lietuvių, anglų, rusų, lenkų kalbomis veikianti programėlė turėjo leisti nustatyti kviečiančiojo 

pagalbą buvimo vietą naudojantis tiek padėties nustatymo sistema, tiek mobiliojo ir bevielio ryšio tinklais – 

duomenys būtų buvę atnaujinami kas pusę minutės ir automatiškai siunčiami į Bendrąjį pagalbos centrą. 

Tačiau, 2017 m. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento paskelbto 112 programėlės viešojo 

pirkimo metu buvo gauta galimų tiekėjų tikslinančių klausimų ir pretenzija. Į tai buvo atsižvelgta ir nuspręsta 

pradėtą pirkimą nutraukti, o pirkimą tęsti papildomai išanalizavus techninius aspektus. Nutraukus viešąjį 

pirkimą, kurtiesiems skirtai programėlei planuotos lėšos buvo perskirstytos kitiems departamento 

vykdomiems investicijų projektams finansuoti – gelbėjimo įrangos, skirtos ugniagesių gelbėtojų darbui, 

įsigijimui.   

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos teigimu, ataskaitos 

rengimo metu, be veikiančios taikomosios programos GPIS112, yra vykdomi du projektai. Abu projektai 

turėtų būti įgyvendinti 2018 m. Vienas iš tų projektų – programėlė 112. Planuojama, kad ši programėlė turės 

vaizdo skambutį, susirašinėjimą su BPC operatoriumi realiuoju laiku, skambinančiojo vietos nustatymo 

funkciją pagal GPS signalus. Programėlėje numatytos funkcijos užtikrins pilnavertį bendravimą su klausos 

negalią turinčiu pranešėju. Ji bus su vaizdo skambučio funkcija ir vaizdas bus perduodamas į BPC 

informacinę sistemą. Vaizdo skambučiai bus aptarnaujami tokia pat tvarka kaip ir garso: 24 valandas per 

parą, 7 dienas per savaitę. Tuo tikslu bus samdomi gestų kalbos vertėjai arba gestų kalbos bus apmokyti BPC 

operatoriai. Minėtoji programėlė turėtų atsirasti iki 2018 m. pabaigos. 

Taip pat, asmenims su negalia planuojama suteikti pagalbos kreipimosi paslaugą, kuri taip pat veiks kaip 

taikomoji programa mobiliajame telefone. Ši taikomoji programa leis susirašinėjimo su BPC operatoriumi 

būdu, o taip pat naudojantis pagalbiniais paveikslėliais pranešti apie reikiamą pagalbą. Šiuo metu baigiami 

programėlės pirkimo parengiamieji darbai, projektas suderintas su suinteresuotomis valstybės institucijomis. 

Planuojamas pagalbos kreipimosi paslaugos pirkimas – 2018 m. II ketvirtis, o paslaugos įdiegimo terminas 

neturės viršyti techninėje specifikacijoje nurodyto termino, kuris numatomas ne ilgesnis nei 3 mėn. 

Vertinant Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane numatytas priemones, atkreiptinas dėmesys, kad jose 

nėra numatytas reagavimo į nelaimes priemonių pritaikymas ir kitos negalios asmenims: silpnaregiams, 

intelekto sutrikimą turintiems asmenims ir pan. 

Rekomenduotina: 

Civilinės saugos įstatyme įtvirtinti aiškius reikalavimus užtikrinti asmenų su negalia civilinę saugą 

ekstremalių situacijų atveju. 

Parengti konkrečias tikslines priemones (atsakingos ministerijos kompetencijos ribose), planuojant neįgaliųjų 

tinkamą apsaugą nuo civilinės grėsmės ir tolimesnę priežiūrą nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje jie buvo 

prieš kylant ekstremaliai situacijai. 

12 STRAIPSNIS. LYGYBĖ PRIEŠ ĮSTATYMĄ 

12 straipsnyje valstybės įpareigojamos užtikrinti asmenų su negalia lygybę prieš įstatymą. Valstybės turėtų 

imtis priemonių, kad įgalintų asmenis su negalia visose gyvenimo srityse lygiai su kitais asmenimis, įskaitant 

teisę į fizinį ir protinį neliečiamumą, išsilavinimą, asmeninių finansinių reikalų tvarkymą, nuosavybės teise 

turėti turtą ir jį paveldėti, šeimos kūrimą ir pan. 

Konvencijos 12 straipsnį reglamentuojantys teisės aktai: 
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 Lietuvos Respublikos Konstitucija
60

; 

 Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas
61

; 

 Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodeksas
62

; 

 Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas
63

. 

Asmenų su negalia lygybės prieš įstatymą pamatus įtvirtina Konstitucijos 29 straipsnis.  

Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas įgyvendinti Konvencijos 12 straipsnio 1 dalį ir 2 dalį, 2015-03-26 

priėmė Civilinio kodekso pataisas, kurios įsigaliojo 2016-01-01. Šiomis pataisomis siekta įgyvendinti 

didesnes psichikos ar intelekto sutrikimų turinčių asmenų galimybes savarankiškai priimti sprendimus. 

Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.10 straipsniu asmenims su psichikos sutrikimais neveiksnumas yra 

nustatomas tik konkrečiai gyvenimo sričiai. Atsižvelgiant į tai teismas yra įpareigotas kiekvienu konkrečiu 

atveju individualiai vertinti asmens galimybes veikti vienoje ar kitoje gyvenimo srityje. Vadovaujantis 

Civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 punktu, fizinis asmuo, kuris pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ne 

dažniau kaip kartą per vienus metus gali kreiptis į teismą dėl pripažinimo visiškai veiksniu ar veiksniu toje 

srityje, kurioje asmuo yra pripažintas neveiksniu. Civilinio kodekso 2.11 straipsnyje įtvirtinta galimybė 

asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, numatyti ir ribotą veiksnumą: teismai gali priimti sprendimą dėl 

riboto veiksnumo konkrečioje gyvenimo srityje. 2015-03-26 priimtos Civilinio proceso kodekso pataisos, 

kurios įsigaliojo 2016-01-01. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso pakeista 38 straipsnio 2 dalimi 

fiziniams asmenims, kurių civilinis veiksnumas tam tikroje srityje apribotas ir kurie yra bylos šalys arba 

tretieji asmenys, turi būti pranešta apie prasidėjusį teismo procesą ir pasiūloma jame dalyvauti. Pagal 

pakeisto 38 straipsnio 4 dalį fizinių asmenų, pripažintų neveiksniais tam tikroje srityje, teises ir įstatymų 

saugomus interesus gina teisme jų atstovai pagal įstatymą – atitinkamai jų tėvai, įtėviai, globėjai. Šiomis 

nuostatomis teismui sudaroma galimybė priimti sprendimą, atsižvelgiant į asmens psichikos sutrikimus bei 

individualizuoti neįgaliojo teisinę padėtį.  

Naujai priimti Civilinio kodekso 2.137
1
 ir 3.279

1
 straipsniai yra reikšmingi kalbant apie Konvencijos 12 

straipsnio 3 dalies įgyvendinimą, įtvirtinant naujas alternatyvias neįgaliųjų veiksnumą padedančias 

įgyvendinti priemones (pagalbos priimti sprendimus ir išankstinio nurodymo institutus), tačiau inicijuotos 

Civilinio Kodekso ir Civilinio Proceso Kodekso pataisos buvo nepakankamos visiškai išpildyti Konvencijos 

12 straipsnio tikslus ir įgyvendinti įtvirtintus reikalavimus. Nors teoriškai Civilinis kodeksas ir Civilinio 

proceso kodeksas nurodo, kad jeigu yra šio kodekso ir kitų įstatymų prieštaravimų, taikomos šio kodekso 

normos, išskyrus atvejus, kai šis kodeksas pirmenybę suteikia kitų įstatymų normoms, tačiau kalbant apie 

kitus teisės aktus, deja, bet praktikoje jie nėra taikomi nuosekliai suderintai su Civiliniu kodeksu ir nuostata, 

kad įstatymai turėtų̨ būti taikomi sistemiškai kartu su Civiliniu kodeksu nėra įgyvendinama praktikoje. Todėl 

atkreiptinas dėmesys, kad, kol Civilinio Kodekso 2.1371 ir 3.2791 straipsnių nuostatos nėra perkeltos į kitus 

teisės aktus, jos negali užtikrinti visiško Konvencijos 12 straipsnio įgyvendinimo. 

Konvencijos 12 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies nuostatos turi būti aiškinamos neatsiejamai. Šiuo atžvilgiu 

Konvencijos 12 straipsnio 2 dalyje yra pripažįstama, kad asmenys su negalia turi teisinį veiksnumą lygiai su 

kitais asmenimis visose gyvenimo srityse. Po Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso pakeitimų, 

Konvencijos 12 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatos buvo tik iš dalies tinkamai perkeltos ir įgyvendintos 

Lietuvoje, kadangi liko nepanaikintas neveiksnumo institutas, kuris iš esmės prieštarauja minėtos 

Konvencijos nuostatos tikslams. 

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame naujame  Darbo Kodekse 21 straipsnio 2 dalies nuostata yra teisiškai 

nesuderinta su Civilinio Kodekso ir Civilinio Proceso Kodekso pakeitimais, nes pagal šią nuostatą 

darbuotoju gali būti kad „darbuotoju gali būti darbinį teisnumą <...> ir veiksnumą <...> turintis fizinis 

                                                           
60 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 

Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
61 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas. Priėmimo data: 

2000-07-18. Nr. VIII-1864. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
62 Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodeksas. Įstatymas. Priėmimo data: 2002-02-28; Nr. . IX-743; Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
63 Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas. Priėmimo data: 2016-09-14. Nr. XII-2603. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
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asmuo“, nors šioje nuostatoje nekalbama apie visišką civilinį veiksnumą, vis tik dėl Darbo kodekso ir 

Civilinio kodekso nuostatų nesuderinamumo gali pasitaikyti situacijų, kai teoriškai ir praktiškai iš darbinių 

teisinių santykių eliminuojamas bet koks asmuo, kuriam pagal galiojančias Civilinio Kodekso ir Civilinio 

Proceso Kodekso nuostatas yra nustatytas bet koks neveiksnumas ar ribotas veiksnumas bent vienoje ar 

keliose gyvenimo srityse, tuo tarpu asmuo, kuriam nustatytas neveiksnumas ir ribotas veiksnumas yra 

nesusijęs su darbo santykiais, galėtų dirbti. 

Naujuoju Civilinio proceso kodekso reglamentavimu iš dalies įgyvendinama Konvencijos 12 straipsnio 4 

dalis. Civilinio proceso kodekse numatytas periodinis priemonių peržiūrėjimas Neveiksniu asmenų būklės 

peržiūrėjimo komisijose, numatomas tik pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje atveju. Šis periodinis 

peržiūrėjimas nėra numatomas veiksnumo apribojimo konkrečioje srityje atveju ir taip yra paneigiama 

Konvencijos neįgaliesiems deklaruojama teisė, kad visos priemonės būtų taikomos kuo trumpesnį laiką ir 

kad jas reguliariai peržiūrėtų kompetentinga, nepriklausoma ir nešališka institucija.  

Nors Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso pakeitimais buvo įtvirtintos alternatyvios neįgaliųjų 

veiksnumą padedančias įgyvendinti priemonės (pagalbos priimti sprendimus ir išankstinio nurodymo 

institutai), tačiau pastebimas pernelyg menkas jų taikymas praktikoje
64

, o valstybės atsakingos institucijos 

per mažai supažindina visuomenę ir specialistus su šiais teisiniais institutais.  

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 yra 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas. Minėto Plano 5.3. krypties 

„Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas“ 5.3.4. darbo „Žmogaus teisių 

apsaugos ir pasitikėjimo teisingumo sistema stiprinimas“ 5 veiksmas – neįgaliųjų asmenų įgalinimas ginti 

savo teises, pamažu sukuriant pagalbos priimti sprendimus modelį, kurio įgyvendinimas yra numatytas 2020 

m. II ketvirtyje. Taigi, siekiant visiškai įgyvendinti Konvencijos 12 straipsnį ir Komiteto rekomendacijas 

planuojama inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kuriais būtų atsisakoma visiško neveiksnumo instituto. 

Pripažįstant tai, kad pagalbos priimant sprendimus reikia ne tik asmenims, kuriems apribotas veiksnumas 

tam tikroje srityje, 2017 m. valstybės projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo 

institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų  sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ 

lėšomis pradėtas rengti Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus paslaugos 

teikimo aprašas, kuis suteiks galimybes savivaldybėms teikti šią paslaugą visiems asmenims, kuriems 

nustatytas tokios pagalbos poreikis.  

Nacionalinės teismų administracijos duomenimis 2017 m. buvo išnagrinėtos 4064 bylos dėl fizinio asmens 

pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, iš jų 2560 išnagrinėtų bylų buvo dėl teismo sprendimų, kuriais 

asmenys pripažinti neveiksniais ar neveiksniais tam tikroje srityje, peržiūrėjimo. Taip pat buvo išnagrinėtos 

69 bylos dėl fizinio asmens pripažinimo ribotai veiksniu tam tikroje srityje, iš kurių 24 buvo bylos dėl teismo 

sprendimų, kuriais asmenys pripažinti ribotai veiksniais ar ribotai veiksniais tam tikroje srityje, peržiūrėjimo. 

256 bylos buvo nagrinėjamos dėl tam tikroje srityje neveiksnaus fizinio asmens pripažinimo veiksniu ar 

ribotai veiksniu, bei 20  bylų dėl ribotai veiksnaus fizinio asmens pripažinimo veiksniu. 

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. pagal 

teismų peržiūrėtus ir priimtus naujus sprendimus Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre įregistruoti 

3578 neveiksnūs tam tikroje srityje asmenys, iš jų -  3476 asmenys pripažinti neveiksniais konkrečiose 

srityse ir 102 asmenys – pripažinti neveiksniais visose srityse. Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 

31 d. pagal teismų peržiūrėtus ir priimtus naujus sprendimus Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre 

įregistruoti 397 asmenys, kurių civilinis veiksnumas apribotas konkrečiose srityse. Asmenų, kurių civilinis 

veiksnumas apribotas visose srityse įregistruota nebuvo. 

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre nėra kaupiami duomenys apie neveiksnumo nustatymo 

atvejus. 2017 m. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui pateikti 1693 priimti nauji teismo 

sprendimai dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje (iš jų – 1265 sprendimai dėl asmens 

                                                           
64 Registrų centro duomenimis pateikiami itin maži skaičiai registruotų Išankstinių nurodymų bei Pagalbos priimti sprendimus 

sutarčių. Duomenys pateikiami žemiau. 
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pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ir 428 sprendimai dėl asmens civilinio veiksnumo apribojimo tam 

tikroje srityje) 2017 m. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre buvo įregistruota 10 Asmenų pateiktų 

išankstinių nurodymų; 

Imantis priemonių, kurios suteiktų neįgaliesiems galimybę pasinaudoti pagalba, kurios jiems gali prireikti 

įgyvendinant savo teisinį veiksnumą, per 2017 m. buvo pasirašyta ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų 

registre įregistruotos 5 sutartys dėl pagalbos priimant sprendimus bei 5 pagalbą priimant sprendimus 

teikiantys asmenys. Tai yra labai mažas skaičius, lyginant su Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre 

įregistruotų asmenų skaičiumi. Pati neveiksnumo reforma buvo skirta skatinti alternatyvias priemones, 

siekiant išvengti neveiksnumo nustatymo atvejų. Tačiau skaičiai to nerodo. Viena iš mažo pagalbos priimti 

sprendimus sutarčių skaičiaus galimų priežasčių yra tai, kad, vadovaujantis Civilinio kodekso 3.279
1
 

straipsniu pagalbos priimti sprendimus sutartį raštu gali sudaryti pilnametis veiksnus fizinis asmuo gali raštu 

sudaryti sutartį su pilnamečiu veiksniu fiziniu asmeniu, kuriuo jis pasitiki, dėl pagalbos priimant sprendimus 

tam tikrose gyvenimo srityse. Sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus gali būti sudaroma, kai asmeniui dėl 

psichikos sutrikimo arba dėl kitų aplinkybių (amžiaus, ligos ar kitų) sudėtinga priimti geriausiai jo interesus 

atitinkančius sprendimus. Sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus srityse, kuriose yra veiksnus, gali 

sudaryti ir fizinis asmuo, kuris yra neveiksnus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnus tam tikroje srityje. Ši 

sutartis turi būti tvirtinama notariškai ir registruojama Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre. 

Vertinant praktinį šios civilinio kodekso nuostatos įgyvendinimą susiduriama su šiomis kliūtimis:  

1) Retas kuris pilnametis veiksnus asmuo susimąsto apie galimybę tapti neveiksniu ar ribotai veiksniu 

tam tikrose srityse. 

2) Sunku surasti kitą fizinį asmenį, kuris laisvanoriškai ir neatlygintinai, neturėdamas jokio interesų 

konfliktų , sutiktu teikti šią pagalbą asmeniui tapus neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikrose srityse. 

3) Sutartis privalo būti tvirtinama notariškai, kas kainuoja tam tikrą pinigų sumą. 

Vienas iš siūlytinų sprendimų būtų pagalbos priimant sprendimus, kaip bendruomeninės paslaugos teikimas 

per savivaldybes, kuomet pagalbą priimti sprendimus teiki savivaldybės samdomi kvalifikuoti fiziniai ar 

juridiniai asmenys. Sutartis dėl paslaugos teikimo galėtų būti sudaroma ne iš anksto prieš įvykstant įvykiui, 

bet jau nustačius asmens neveiksnumą, ribota veiksnumą tam tikrose srityse arba tiesiog nustačius asmens 

poreikį gauti šią paslaugą. 

Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.10
1 
straipsniu, kiekvienoje savivaldybėje turi būti sudaryta arba turi veikti 

nepriklausoma Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, kuri peržiūri neveiksnaus tam tikroje 

srityje asmens būklę ir priima sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo 

asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo 

komisija savo iniciatyva peržiūri neveiksnaus asmens būklę, jei per vienus metus nuo teismo sprendimo 

pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos Civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje 

nurodyti asmenys arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo priimto 

sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo. 2017 m. Neveiksnių asmenų būklės 

peržiūrėjimo komisijose, veikiančiose savivaldybėse, buvo peržiūrėta 602 asmenų būklė. 

Rekomenduotina: 

siekiant išvengti neaiškumų taikant Civilinio Kodekso 2.1371 ir 3.2791 straipsnių nuostatas, šias nuostatas 

perkelti ir į kitus teisės aktus; 

tobulinti Civilinio kodekso nuostatas, įtvirtinant kad periodinis peržiūrėjimas būtų numatytas veiksnumo 

apribojimo konkrečioje srityje atvejais, siekiant įgyvendinti Konvencijos reikalavimus, kad visos priemonės 

būtų taikomos kuo trumpesnį laiką ir kad jas reguliariai peržiūrėtų kompetentinga, nepriklausoma ir 

nešališka institucija. 

Tikslinti Darbo kodekso 21 straipsnio 2 dalies nuostatą atsižvelgiant į Civilinio kodekso ir Civilinio proceso 

Kodekso nuostatas, įtvirtinant, kad darbuotoju yra asmuo, kuriam nėra nustatytas neveiksnumas ar ribotas 

veiksnumas darbo santykių srityje. 
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Apibrėžti praktinį išankstinio nurodymo instituto ir pagalbos priimti sprendimus taikymą, numatyti 

konkrečias priemones ir valstybės finansavimą jų viešinimui.  

Siūlytina tobulinti išankstinio nurodymo institutą, siekiant kad ši alternatyvi pagalbos priemonė bei jos 

panaudojimas nebūtų siejamas su asmens neveiksnumo nustatymu . 

Siūlytina tobulinti pagalbos priimant sprendimus institutą, kad jos panaudojimas būtų prieinama ne tik 

asmenims, kuriems nustatomas veiksnumas, bet visiems, kuriems reikia tokios pagalbos, atitinkamai 

koreguojant tiek teisinį reglamentavimą, tiek praktinį šios priemonės taikymą. 

Reglamentuoti Pagalbos priimti sprendimus kaip paslaugos teikimą. 

13 STRAIPSNIS. TEISĖ Į TEISINGUMĄ 

Konvencijos 13 straipsnyje konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigoja suteikti visiems asmenims su 

negalia galimybę kreiptis į teismą lygiai su visais asmenimis. Asmenys su negalia turi teisę dalyvauti teisme 

kaip tiesioginiai ar netiesioginiai dalyviai ir kaip liudytojai. 

 Su Konvencijos 13 straipsnyje numatytų teisių įgyvendinimu susiję teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
65

; 

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
66

; 

 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
67

; 

 Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas
68

. 

Vertinant Konvencijos 13 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo politiką, galima teigti, kad Civilinio proceso 

kodeksas, Baudžiamojo proceso kodeksas ir Administracinių bylų teisenos įstatymas, įtvirtindami proceso 

nuostatas, nedaro išimčių ir vienodai reglamentuoja visų byloje dalyvaujančių asmenų teisinę padėtį, jų 

procesines teises ir pareigas – suteikia vienodas procesines teisines garantijas ir neįgaliesiems, bei numato 

papildomas garantijas neįgaliesiems (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 

(toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) 51 straipsnio 1 dalies 2 punktas).  

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatose įtvirtinta, asmenims teikiama pirminė ir 

antrinė teisinė pagalba. Pirminę teisinę pagalbą (teisinės informacijos ir teisinių konsultacijų teikimą, 

valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų neprocesinių dokumentų rengimą) neatsižvelgiant į turtą ir 

pajamas turi teisę gauti visi Lietuvoje gyvenantys asmenys, taigi ir negalią turintys asmenys. Valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas įtvirtina nemokamos antrinės teisinės pagalbos teikimą asmenims, 

kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais, taip pat kuriems teisės aktų 

nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis bei asmenų globėjams (rūpintojams), kai 

valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei 

ginti. Atsižvelgiant į tai, valstybė numato visiems lygų procesinį statusą, procesines teises ir pareigas, 

nepriklausomai nuo to, ar asmuo neįgalus ar ne. Be to, valstybė garantuoja nemokamą teisinę pagalbą 

neįgaliesiems ir jų atstovams, kas leidžia užtikrinti tinkamą šių asmenų dalyvavimą procese. 

Vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnio 2 dalimi, būtinas gynėjo dalyvavimas, 

nagrinėjant neregių, kurčių, nebylių ir kitų asmenų, dėl fizinių ar psichinių trūkumų negalinčių pasinaudoti 

savo teise į gynybą, bylas. Baudžiamajame procese šių asmenų atžvilgiu formuluojamas „negalėjimas 

savarankiškai pasinaudoti teise į gynybą dėl psichinių trūkumų„ (Baudžiamojo proceso kodeksas 51 str. 1 d. 

2 p.). Vadovaujantis šiais specifiniais asmens požymiais (fiziniais ar psichiniais trūkumais), suteikiamos 

                                                           
65 Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodeksas. Įstatymas. Priėmimo data: 2002-02-28; Nr. . IX-743; Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
66 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Įstatymas. Priėmimo data: 2002-03-14, Nr. 1341-46; Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
67 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas. Priėmimo data: 1999-01-14 , Nr. VIII-1029; Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
68 Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. Priėmimo data: 2000-03-28, Nr. VIII-1591; Priėmė: 

Lietuvos Respublikos Seimas 
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papildomos interesų apsaugos garantijos
69

. Baudžiamojo proceso kodeksas nustato ir kai kuriuos bylų, 

kuriose dalyvauja pažeidžiami asmenys tyrimo ar nagrinėjimo ypatumus.  

Baudžiamojo proceso kodekso XXIX skyrius reguliuoja priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo 

procesą nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, teismo pripažintiems nepakaltinamais pagal Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Baudžiamasis kodeksas) 98 straipsnį. 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 17 str. 1 d. įtvirtinta, kad asmuo yra nepakaltinamas, jeigu 

darydamas nusikalstamą veiką jis dėl psichikos sutrikimo negalėjo suvokti jos pavojingumo arba valdyti 

savo veiksmų. Kaip matyti iš šios normos, nepakaltinamumo požymiai yra panašūs į neveiksnumo požymius, 

pirmiausia dėl bendro šaltinio – asmens psichikos sutrikimų, kurie baudžiamosios teisės doktrinoje yra 

įvardijami kaip medicininiai nepakaltinamumo sąvokos kriterijai, paaiškinantys dėl kokių priežasčių asmuo, 

padaręs pavojingą veiką, negalėjo suprasti savo veiksmų esmės. Nors Baudžiamajame kodekse įtvirtinto 

termino psichikos sutrikimai apibrėžimas nėra pateikiamas, tačiau jais priimta laikyti psichinės veiklos 

sutrikimus, nustatytus oficialioje ligų klasifikacijoje (šiuo atveju TLK-10-AM).  

Pažymėtina, kad asmenys su intelekto ar psichikos negalia gali atsidurti ir tokiose situacijose, kai jiems 

paskyrus psichiatrinę ekspertizę, priverčiamųjų medicinos priemonių taikymą ar tiesiog priverstinį 

psichiatrinį hospitalizavimą ir gydymą psichiatrijos įstaigoje, taikomi specialieji baudžiamųjų ar civilinių 

teisės normų reglamentuojami režimai. Šiuo atveju, nėra užtikrinamos vienodos procesinės garantijos bei šių 

asmenų teisės į teisingą procesą, kadangi, Baudžiamojo proceso kodekso 404 straipsnio 6 dalyje nustatyta, 

kad „teismo nutartis pratęsti, pakeisti ar panaikinti priverčiamąją medicinos priemonę turi teisę šio kodekso 

X dalyje nustatyta tvarka apskųsti šio kodekso 404 straipsnyje išvardyti asmenys (pats asmuo, jo atstovas 

pagal įstatymą, šeimos nariai ar artimieji giminaičiai, gynėjas), tačiau Civilinio proceso kodekso 587 

straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad teismo nutartis išduoti leidimą apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja 

nuo priėmimo dienos. Tuo tarpu kitose civilinėse bylose apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt 

dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos (Civilinio proceso kodekso 307 

straipsnis), o teismo sprendimai įsigalioja pasibaigus terminui, skirtam paduoti apeliacinį skundą. Toks 

nevienodas procesinių garantijų taikymas galimai užkerta kelią pažeidžiamiems asmenims apginti savo 

pažeistas teises, t.y. įgyvendinti teisę į teisingą procesą, o tuo pačiu ir materialinių teisių, tokių kaip laisvė 

bei saugumas, apsaugą.  

Paminėtina, kad asmuo, dėl teismo dėl priverstinės hospitalizacijos nutarties gali pateikti atskirąjį skundą. 

Atskiruoju skundu dėl teismo dėl priverstinės hospitalizacijos nutarties, sprendžiamas vienos iš pagrindinių 

asmens teisių – teisės į laisvę ir asmens neliečiamumą – klausimas. Atsižvelgiant į šio klausimo svarbą, 

konstatuotina, jog vien aplinkybė, kad dėl būtinybės užtikrinti proceso operatyvumą pirmosios instancijos 

teismas šį klausimą sprendžia supaprastinto proceso tvarka, nesudaro pagrindo suinteresuotam asmeniui 

užkirsti kelią siekti, kad priimto procesinio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas būtų patikrintas apeliacinės 

instancijos teismo. Aplinkybė, kad šis klausimas apeliacinės instancijos teismo paprastai yra sprendžiamas 

jau pasibaigus priverstiniam suinteresuoto asmens gydymui, taip pat nėra pakankama teigti, kad pirmos 

instancijos teismo procesinio sprendimo, priimto šiuo klausimu, teisėtumas ir pagrįstumas apskritai negali 

būti vertinamas ar kad toks vertinimas nėra tikslingas. Nors tiesioginių teisinių pasekmių apeliacinės 

instancijos teismo procesinis sprendimas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl priverstinės 

hospitalizacijos, esant pasibaigusiam priverstinės hospitalizacijos terminui neturėtų, tačiau apeliacinės 

instancijos teismui pripažinus, kad asmuo priverstinai hospitalizuotas buvo neteisėtai, šis procesinis 

sprendimas galėtų turėti netiesioginių teisinių pasekmių – priverstinai hospitalizuotas asmuo turėtų teisinį 

pagrindą kreiptis į teismą, reikalaudamas neturtinės žalos atlyginimo iš asmenų, dėl kurių kaltės jis buvo 

neteisėtai hospitalizuotas (Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 31 straipsnis). 

                                                           
69 būtinas gynėjo dalyvavimas (51 str. 1 d. 2p.; 52 str. 2 d.; 312 str. 6 d.; 316 str. 2 d.; 367 str. 2 d.; 368 str. 3 d.; 396 s tr. 3 d.); atstovo 

pagal įstatymą dalyvavimas (53 str.; 312 str. 7 d.; 405 str. 4 d.; 408 str. 2 d.); taip pat papildomi įpareigojimai prokurorui, ginant 

proceso dalyvių, kurie dėl svarbių priežasčių negali patys pasinaudoti kai kuriomis teisėmis, interesus (117 str.; 167 str. 2 d.; 409 str. 

1 ir 2 d.). 
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Vertinant Konvencijos 13 straipsnio 2 punkto įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teisės sistemoje, 

paminėtina Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LNF atliktoje Teisės aktų vertinimo 

(analizės) ataskaita [3], kurioje teigiame, kad Komiteto Rekomendacijų 28 punkte valstybei siūloma 

glaudžiai bendradarbiaujant su neįgaliųjų organizacijomis, parengti ir įgyvendinti nacionalinį veiksmų planą 

teisingumo sistemos darbuotojų, įskaitant teisėjus, prokurorus, policiją ir kalėjimų personalą, gebėjimams 

stiprinti, gilinti jų žinias apie neįgaliųjų teises ir užtikrinti, kad būtų sudarytos procesinės ir pagal amžių 

tinkamai pritaikytos patalpos visose teisinėse procedūrose ir būtų tinkamai pritaikytos patalpos kalėjimuose. 

Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane nėra aiškiai orientuojamasi į Komiteto rekomendacijose 

išskiriamus policijos pareigūnų, ikiteisminio tyrimo, prokuratūros, teismų ir advokatų mokymus. Nors 

Nacionalinės programos priemonių plane buvo įtvirtinta tikslinė priemonė organizuoti mokymus teisėsaugos 

institucijų (policijos, prokuratūros, teismų) darbuotojams bei valstybės garantuojamą pagalbą teikiantiems 

asmenims, kaip bendrauti su neįgaliaisiais, kokiais būdais jiems pateikti būtiną informaciją (Priemonė 

4.1.1.), tačiau ši priemonė buvo įgyvendinta 2014 m. ir vėliau nebetęsiama. Mokymai turi būti tęstinai 

vykdomi ir aukštosiose mokyklose, kuriose rengiami teisingumo sistemos specialistai. Siekiant užtikrinti 

tinkamą švietimą būtina parengti mokomąją bei metodinę medžiagą, kuri perteiktų neįgaliųjų teises, negalios 

pobūdžius ir pan.  

Taip pat Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane pasigendama priemonių dėl sąlygų pritaikymo 

neįgaliesiems (tiek suaugusiems, tiek vaikams) įvairiuose ikiteisminio tyrimo ir teisminiuose procesuose.  

Užtikrinant veiksmingą neįgaliųjų teisę į teisingumą lygiai su kitais asmenimis, įskaitant procesinių ir pagal 

amžių tinkamų sąlygų sudarymą, kad neįgaliesiems būtų užtikrinta galimybė kaip tiesioginiams ir 

netiesioginiams dalyviams, ir kaip liudytojams, veiksmingai dalyvauti visuose teisiniuose procesiniuose 

santykiuose, įskaitant ikiteisminį tyrimą ir kitus ikiteisminius ginčų nagrinėjimo etapus, 2017 m. teise į 

nemokamą  antrinę teisinę pagalbą buvo pasinaudota 810 bylų, būtinas gynėjas parinktas – 3280 bylų. 

Rekomenduotina: 

atsakingoms ministerijoms suplanuoti ir įgyvendinti tikslines mokymų/kvalifikacijos kėlimo programas 

atitinkamų teisingumo įgyvendinimo ir užtikrinimo sistemos (policijos, prokuratūros, teismų, advokatų, 

policijos, kalėjimų, kt.) darbuotojams bei valstybės garantuojamą pagalbą teikiantiems asmenims bei įtraukti 

mokomąją bei metodinę medžiagą į atskirų teisingumo įgyvendinimo ir užtikrinimo sistemos darbuotojų 

rengimo programas. 

14 STRAIPSNIS. ASMENS LAISVĖ IR SAUGUMAS 

Konvencijos 14 straipsniu įtvirtinama, kad asmenys su negalia, lygiai su kitais asmenimis, turi teisę į asmens 

laisvę ir saugumą. Laisvė negali būti atimama neteisėtai ar savavališkai. Bet koks asmenų su negalia laisvės 

atėmimas turi būti suderinamas su įstatymu ir kad laisvės atėmimas jokiu būdu nebūtų teisinamas asmens 

neįgalumu. 

Su Konvencijos 14 straipsniu susiję teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
70

; 

 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
71

; 

 Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas
72

;  

 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas
73

. 

                                                           
70 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas. Priėmimo data: 

2000-07-18. Nr. VIII-1864. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
71 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Priėmimo data: 2002-02-28, Nr. IX-743. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas  
72 Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Priėmimo data: 1995-06-06, Nr. I-924. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas  
73 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas. Įstatymas. Priėmimo data: 2002-06-27, Nr. IX-994. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
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Teisė į laisvę ir saugumą ir jos veiksminga apsauga Lietuvoje visiems žmonėms, įskaitant neįgaliuosius, 

užtikrinama vienodomis efektyviomis teisinėmis priemonėmis. Žmonės su negalia, kaip ir kiti asmenys, 

lygiai su kitais asmenimis turi teisę į laisvę ir saugumą. Konvencijos kontekste ši teisė reiškia, kad asmens 

laisvės ribojimas negali būti grindžiamas asmens neįgalumu.  

Kalbant apie Konvencijos 14 straipsnio 1 dalies įgyvendinimą baudžiamosios justicijos kontekste, 

pažymėtina, kad žmogaus, įskaitant neįgalius žmonės, laisvė yra veiksmingai ginama baudžiamosios teisės 

priemonėmis. Šiuo atžvilgiu išskirtinas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XX skyrius, kuriame 

kriminalizuoti nusikaltimai žmogaus laisvei. Konvencijos įgyvendinimo kontekste atskirai išskirtini 

Baudžiamojo kodekso 146 straipsnis, numatantis baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą žmogaus laisvės 

atėmimą (įskaitant neteisėtą žmogaus uždarymą į psichiatrijos ligoninę ne dėl ligos) bei 148 straipsnis, 

numatantis atsakomybę už žmogaus veiksmų laisvės varžymą (t. y. reikalavimas iš žmogaus atlikti neteisėtus 

veiksmus ar susilaikyti nuo teisėtų veiksmų atlikimo, ar kitaip elgtis pagal kaltininko nurodymą panaudojant 

psichinę prievartą nukentėjusiam asmeniui ar jo artimiesiems). Kartu pažymėtina, kad tais atvejais, kai bet 

kuris nusikaltimas (įskaitant nusikaltimus, kuriais į žmogaus laisvę) padaromas asmeniui, kuris dėl 

neįgalumo buvo bejėgiškos būklės (be šio asmens prašymo) arba nusikaltimas padarytas, siekiant išreikšti 

neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) dėl neįgalumo, 

Baudžiamasis kodeksas kaltininkui numato griežtesnę baudžiamąją atsakomybę, kadangi minėti atvejai, 

vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 6 ir 12 punktais, laikytini baudžiamąją 

atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis. Atitinkamai Baudžiamajame kodekse numatytas 

reglamentavimas pasižymi didesne neįgaliųjų, kaip visuomenėje labiau pažeidžiamos grupės asmenų, 

apsauga griežtesnėmis baudžiamosios teisės priemonėmis, o valstybės taikomos baudžiamosios priemonės 

yra griežtesnės tuo atžvilgiu, kai asmens neįgalumas yra neatsiejamas nuo asmens bejėgiškos būklės arba 

tiesiogiai nukreiptas į asmenį ar jų grupę, siekiant nusikalstama veika išreikšti neapykantą šiam asmeniui 

būtent dėl šio asmens (grupės) neįgalumo. 

 Kalbant apie Konvencijos 14 straipsnio 2 dalies įgyvendinimą baudžiamosios justicijos kontekste pagal 

Bausmių vykdymo kodeksą neįgaliesiems yra garantuojamos tokios pačios teisės kaip ir visiems 

nuteistiesiems. Numatytas asmens laisvės apribojimas priverstinai hospitalizuojant ir gydant asmenį dėl 

turimo psichikos sutrikimo yra reglamentuojamas Civiliniame kodekse. 

Be asmenų, kuriems taikomas administracinis sulaikymas, administracinis areštas, sulaikymas, arešto 

bausmė, terminuotas laisvės atėmimas ir t. t., Lietuvoje laisvės atėmimo apribojimas galimas ir asmenims su 

proto ir / ar psichikos negalia: 

a) kai jiems baudžiamąja tvarka paskiriamos stacionarios (bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis) 

priverčiamosios medicinos priemonės, jei jie nusikalstamą veiką padarė būdami nepakaltinamais ar ribotai 

pakaltinamais, taip pat kuriems po nusikalstamos veikos padarymo ar bausmės paskyrimo sutriko psichika ir 

dėl to jie negali suvokti savo veiksmų esmės ar jų valdyti (Baudžiamojo kodekso 98 straipsnis, Baudžiamojo 

proceso kodekso 392, 403, 405 straipsniai);  

b) priverstinai hospitalizuoti asmenys, sergantys sunkia psichikos liga, kai jie atsisako hospitalizavimo ir yra 

reali grėsmė, kad jie savo veiksmais gali padaryti esminę žalą savo ar aplinkinių sveikatai arba gyvybei 

(vienam mėnesiui, po to pratęsiant po 6 mėn., Civilinio kodekso 2.26 straipsnio 4 dalis, Psichikos sveikatos 

priežiūros įstatymo 27, 28 straipsniai), taip pat ir laikinai priverstinai hospitalizuoti asmenys iki 2 parų, gali 

būti asmens globėjo sutikimu. Neveiksnaus asmens priverstinė hospitalizacija po to gali būti pratęsta tik 

įstatymų nustatyta tvarka teismo leidimu (Civilinio kodekso 2.26 straipsnio 4 dalis, Psichikos sveikatos 

priežiūros įstatymo 28 straipsnio 1-2 dalys).  

Ir vienu, ir antru atveju galimas laikinas tokių asmenų izoliavimas: pirmuoju atveju, kol bus atlikta 

ekspertizė, laikantis suėmimui numatytų terminų (Baudžiamojo proceso kodekso 141 straipsnis), antruoju 

atveju, 2 paroms, kol teismas duos leidimą pratęsti hospitalizaciją (Civilinio kodekso 2.26 straipsnio 4 dalis). 

 

Laikas, kai asmuo yra priverstinai hospitalizuotas ir (ar) gydomas psichiatrijos ligoninėje civiline tvarka 

prilyginamas laisvės apribojimui, tačiau ne visuomet taikomos tokios pačios apsaugos garantijos kaip laisvės 
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apribojimui (suėmimui, laisvės atėmimui) jį taikant baudžiamosios justicijos srityje
74

. Įstatymai, kuriais 

leidžiama atimti laisvę dėl negalios, taikyti priverstinį gydymą ir taikyti suvaržymus bei izoliavimą, savo 

esme prieštarauja  Konvencijos 14 straipsnio 1 daliai. Tai patvirtinama Komiteto Rekomendacijų 31 punkte 

a) dalyje, rekomenduojant nedelsiant panaikinti įstatymus, kuriais leidžiama atimti laisvę dėl negalios, taikyti 

priverstinį gydymą ir taikyti suvaržymus bei izoliavimą, ir priimti naujus teisės aktus, kuriais būtų 

draudžiama ši praktika.  

 

Pažymėtina, kad Lietuvoje priverstinė hospitalizacija taikoma tik tokiais atvejais, kuomet, asmuo nesuvokia 

savo veiksmų, darosi agresyvus, pavojingas sau ir kitiems, savanoriškai gydytis nesutinka ir yra pavojingas 

visuomenei, tik išimtinais atvejais, kuomet iškyla poreikis apsaugoti tiek apsaugoti tiek pati asmenį nuo žalos 

sau, tiek visuomenę, nuo galimos žalos iš asmens pusės. 

Civilinio kodekso 2.26 straipsnio 4 dalis nustato, kad asmuo gali būti paguldytas į psichiatrijos įstaigą tik jo 

paties sutikimu, taip pat teismo leidimu. Jeigu asmuo turi psichikos sutrikimą ir yra reali grėsmė, kad jis savo 

veiksmais ar neveikimu gali padaryti esminės žalos savo ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei bei turtui, jis gali 

būti priverstinai hospitalizuotas, bet ne ilgiau kaip tris darbo dienas. Priverstinė hospitalizacija gali būti 

pratęsta tik įstatymų nustatyta tvarka teismo leidimu. Jeigu asmuo yra neveiksnus atitinkamoje srityje, 

sutikimą dėl jo hospitalizacijos, tačiau ne ilgiau kaip tris darbo dienas, gali duoti asmens globėjas. 

Neveiksnaus atitinkamoje srityje asmens priverstinė hospitalizacija po to gali būti pratęsta tik įstatymų 

nustatyta tvarka teismo leidimu. Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 27 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, 

sergąs sunkia psichikos liga ir atsisakąs hospitalizavimo, gali būti hospitalizuojamas prievarta tik jeigu yra 

reali grėsmė, kad jis savo veiksmais gali padaryti esminę žalą: 1) savo sveikatai, gyvybei; 2) aplinkinių 

sveikatai, gyvybei. Esant šio įstatymo 27 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms (28 straipsnis), pacientas gali 

būti priverstinai hospitalizuotas ir priverstinai gydomas psichiatrijos įstaigoje ne ilgiau kaip dvi paras be 

teismo leidimo. Jeigu per dvi paras teismas leidimo neduoda, priverstinis hospitalizavimas ir priverstinis 

gydymas turi būti nutraukti. Apie priverstinį hospitalizavimą psichiatrijos įstaigos administracija nedelsdama 

praneša paciento atstovui (Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas 28 straipsnio 1 dalis). Taigi Psichikos 

sveikatos priežiūros įstatymas nustato būtinas sąlygas priverstinei hospitalizacijai, t. y. sunki psichinė liga, 

asmens atsisakymas būti hospitalizuotu ir reali grėsmė sveikatai ar gyvybei. Tuo pat metu stebimas 

neatitikimas tarp Civilinio kodekso ir Psichikos sveikatos priežiūros įstatyme nustatytų terminų, skirtų 

priverstinės hospitalizacijos pratęsimui su teismo sprendimu. 

Teisingumo ministerijos teigimu, priverstinis hospitalizavimas, kai jis yra būtinas ir atliekamas laikantis 

teisės aktuose numatytų reikalavimų, neprieštarauja ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijai. Siekdama visapusiškai įvertinti tikslingumą teisės aktuose papildomai, kartu su Civilinio 

proceso kodekse jau įtvirtintomis procesinėmis garantijomis hospitalizuojamiems asmenims, nustatyti 

galimybę apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį išduoti leidimą tęsti priverstinį hospitalizavimą ir gydymą, 

Teisingumo ministerija nurodytą klausimą taip pat pateikė apsvarstyti Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2013 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1R-55 sudarytam Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso priežiūros komitetui (toliau – CPK Komitetas). CPK Komitetas išsamiai išanalizavo pasiūlymą 

nustatyti galimybę apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį išduoti leidimą tęsti priverstinį hospitalizavimą ir 

gydymą ir dauguma poziciją pateikusių CPK Komiteto narių išreiškė nuomonę, kad, įvertinus Žmogaus 

teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, Europos žmogaus teisių tesimo praktiką, taip pat 

galiojančiu teisiniu reguliavimu nustatytas procesines garantijas priverstinai hospitalizuojamiems asmenims, 

nebūtų tikslinga papildomai nustatyti galimybę apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį išduoti leidimą tęsti 

priverstinį hospitalizavimą ir gydymą. 

 

                                                           
12 Civilinio proceso kodekso 587 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad teismo nutartis išduoti leidimą apeliacine tvarka neskundžiama ir 

įsiteisėja nuo priėmimo dienos. Tuo tarpu kitose bylose apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios 

instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos (Civilinio proceso kodekso 307 straipsnis), o teismo sprendimai įsigalioja pasibaigus 

terminui, skirtam paduoti apeliacinį skundą.. Toks nevienodas procesinių garantijų taikymas užkerta kelią pažeidžiamiems asmenims 

apginti savo pažeistas teises ir laisvės bei saugumo apsaugą.  
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Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į Europos Komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar 

žeminantį elgesį ar baudimą 2016 m. rugsėjo 5 – 15 d. vizito Lietuvoje ataskaitoje nurodytas 

rekomendacijas, kuriose Europos Komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį 

ar baudimą, aiškiai nurodė savo po ankstesnių vizitų parengtose ataskaitose, jeigu specialistų nuomone, 

konkrečiam pacientui, kuris buvo savanoriškai hospitalizuotas ir dabar pageidauja išvykti iš ligoninės, toliau 

reikalingas gydymas, turi būti taikoma priverstinio hospitalizavimo civiline tvarka procedūra (107 

rekomendacija)
75

. Pacientams, kurie dėl sunkios psichinės ligos buvo hospitalizuoti savanoriškai, tačiau, 

nebaigę gydymo (ir tik tada, jei gydymo nutraukimas gali kelti grėsmę jų ar aplinkinių asmenų sveikatai ir 

(ar) gyvybei), pageidauja išvykti namo, priverstinis gydymas skiriamas Lietuvos Respublikos Civilinio 

proceso kodekso XXXIX skyriaus nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad teismas, apsvarstęs psichiatrų 

rekomendacijas, turi teisę priimti sprendimą dėl paciento priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo 

skyrimo arba jo pratęsimo (ne ilgiau, kaip vieno mėnesio laikotarpiui), tačiau sprendimą nutraukti paciento 

priverstinį hospitalizavimą ir priverstinį gydymą anksčiau teismo nurodyto termino, pagal psichiatro 

rekomendacijas priima įstaigos administracija. Atsižvelgiant į tai, priverstinis hospitalizavimas ir priverstinis 

gydymas gali būti nutraukiamas išimtinai atsižvelgiant tik į paciento sveikatos būklės pokyčius.  

 

Siekiant išvengti anksčiau pritaikytos hospitalizacijos pasekmių, Komiteto rekomendacijų 31 punkto c) 

dalyje pažymima, kad „yra būtina rinkti ir naudoti visus duomenis siekiant stebėti ir pašalinti psichosocialinę 

negalią turinčių asmenų visų formų priverstinį hospitalizavimą ir gydymą„. Pastebėtina, kad ši priemonė 

privalo būti operatyviai vykdoma dėl vertybių, kurias siekiama ja apsaugoti svarbos. 

 

Analizuojant Lietuvos Seimo kontrolieriaus įstaigos ataskaitas suaugusiųjų globos įstaigose
76

 stebimos tokios 

tendencijos, kaip, kad gyventojams nesudaroma galimybė: saugiai laikyti asmeninius daiktus savo atskiroje 

rakinamoje vietoje; užsirakinti savo gyvenamąsias patalpas; gyventojams ribojami telefoniniai pokalbiai ir 

nustatytas pasimatymų skaičius; personalas, prieš įeidamas į kambarį, ne visuomet pasibeldžia; nustatyti 

gyventojų rakinimo kambariuose atvejai. 

 

Užtikrinant Konvencijos 14 str.1 punkto b) papunktį, kad asmenims su negalia nebūtų neteisėtai ar 

savavališkai atimta laisvė, kad bet koks jų laisvės atėmimas būtų suderinamas su įstatymu ir kad laisvės 

atėmimas jokiu būdu nebūtų teisinamas neįgalumu, duomenys apie priverstinai gydytus asmenis. Valstybinės 

ligonių kasos duomenimis, privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas 

specialiosios psichiatrijos paslaugas, suteiktas asmenims, padariusiems visuomenei pavojingą veiką, kuriems 

teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, 2017 m. gavo 451 asmuo. 

Paminėtina, kad šie asmenys buvo gydomi tik jas paskyrus teismo nutartimi, todėl jų laisvės atėmimas buvo 

suderintas su įstatymu. 

 

Užtikrinant Konvencijos 14 str. 2 punktą, kad jeigu neįgaliesiems bet kokio proceso pagrindu yra atimama 

laisvė, jie lygiai su kitais asmenimis turėtų teisę į garantijas pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę ir su jais 

turi būti elgiamasi laikantis šios Konvencijos tikslų ir principų, įskaitant tinkamą sąlygų pritaikymą, 

Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pateiktais duomenimis, 2017 m. Lietuvoje iš 11 laisvės 

atėmimo įstaigų ir 5 apygardų probacijos tarnybų, asmenų su negalia poreikiams yra pritaikytos ar dalinai 

pritaikytos 7 laisvės atėmimo vietų įstaigos, Kalėjimų departamento Mokymo centras ir 5 apygardos 

probacijos tarnybos. Neįgaliųjų specialiesiems poreikiams yra pritaikyta Laisvės atėmimo vietų ligoninė. 

Alytaus pataisos namuose yra įrengtas atskiras sektorius (50 vietų) asmenims su negalia, kuriems reikalingas 

specialus aplinkos pritaikymas (judėjimo, regos/klauso negalia). Kitose laisvės atėmimo vietų įstaigose – 

                                                           
75 Europos Komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą 2016 m. Rugsėjo 5 – 15 d. Vizito 

Lietuvoje ataskaita.Nr. CPT/Inf (2018) 2.  2018 m. vasario 1 d. Strasbūras. Interaktyvus. Prieiga per internet: < 

https://rm.coe.int/pdf/16807843ca> Prisijungta: 2018 m. vasario 23 d. 
76Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus įstaiga. Pakartotinis patikrinimas Palangos miesto globos namuose (2017-11-14), 

Pakartotinis patikrinimas Ylakių globos namuose (2017-11-14); Pakartotinis patikrinimas Klaipėdos miesto globos namuose (2017-

11-14); Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Alytaus apskrities suaugusiųjų globos įstaigose (2017-10-31); Ataskaita dėl žmogaus 

teisių padėties Utenos apskrities suaugusiųjų globos įstaigose (2017-10-06). Interaktyvus. Prieiga per internetą: < 

http://www.lrski.lt/lt/8-bendri-straipsniai/489-nkp-2017-m-2.html> Prisijungta: 2018 m. vasario 23 d. 

https://rm.coe.int/pdf/16807843ca
http://www.lrski.lt/lt/8-bendri-straipsniai/489-nkp-2017-m-2.html
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Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, Marijampolės pataisos namuose, Lukiškių tardymo 

izoliatoriuje-kalėjime, Kauno tardymo izoliatoriuje, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos 

namuose yra įrengta po vieną gyvenamąją kamerą asmenims su judėjimo negalia. Vilniaus apygardos 

probacijos tarnyboje aplinka (stovėjimo aikštelė, pandusai, liftai ir kt.) yra pritaikyta asmenims, turintiems 

specialių poreikių dėl negalios, Kauno apygardos probacijos tarnybai pavaldžiuose 6 savivaldybių probacijos 

padaliniuose, Šiaulių apygardos probacijos tarnybai pavaldžiuose 3 savivaldybių probacijos padaliniuose, 

Panevėžio apygardos probacijos tarnybai 1  pavaldžiame savivaldybių probacijos padalinyje ir Klaipėdos 

apygardos probacijos tarnybai 1 pavaldžiame savivaldybių probacijos padalinyje yra galimybė asmenims su 

judėjimo negalia patekti į pastatą. 

 

Rekomenduotina: 

Koreguoti Civilinio proceso kodekso teisinį reglamentavimą, kuomet teismo leidimuose pratęsti asmens 

priverstinį hospitalizavimą ir (ar) priverstinį gydymą nurodoma, kad teismo sprendimas yra neskundžiamas. 

 

Nustatyti tinkamą procedūrą, kuri leistų išlaikyti pusiausvyrą tarp neįgalaus asmens teisės į laisvę ir saugumą 

bei viešojo intereso. Šią interesų pusiausvyrą atitiktų tarptautinių organizacijų pripažįstamas mažiausiai 

ribojančios gydymo aplinkos (angl. treatment in the least restrictive environment) principo pritaikymas 

teisiniame reglamentavime.  

15 STRAIPSNIS. TEISĖ NEBŪTI KANKINAMAM AR NEPATIRTI ŽIAURAUS, NEŽMONIŠKO 

AR ŽEMINANČIO ELGESIO AR NEBŪTI TAIP BAUDŽIAMAM 

15 straipsnyje įvardyti Konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigojimai apsaugoti asmenis su negalia nuo 

kankinimo ir žiauraus, nežmoniško arba orumą žeminančio elgesio ir bausmių. 

Su Konvencijos 15 straipsniu susiję teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
77

; 

 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
78

, 

 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas
79

.  

Asmens teisė į kūno ir psichikos vientisumą ir neliečiamumą yra plačiai suprantama ir šiuo atžvilgiu įeina ne 

vien į Konvencijos 15 straipsnio taikymo apimtį, bet ir Konvencijos 17 straipsnį. Bendrai teisę į asmens kūno 

ir psichinį vientisumą ir neliečiamumą įtvirtina civilinis kodeksas. Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas 

numato asmens teisės į asmens kūno vientisumą ir neliečiamumą išimtį. 

Biomedicininių tyrimų etikos įstatyme nurodoma, kad sutikimą dalyvauti biomedicininiame tyrime, kai 

asmuo yra teismo pripažintas neveiksniu duoda jo globėjas arba kai asmens veiksnumas apribotas – jo 

rūpintojas.
80

 Toks reguliavimas neatitinka Konvencijos 15 straipsnio 1 dalies, kadangi visų pirmą nėra 

garantuojama paties asmens galimybė apsispręsti. 

2015-03-26 Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Civilinio kodekso pataisas, pagal kurias asmenims su 

psichikos sutrikimais neveiksnumas yra nustatomas tik konkrečiai gyvenimo sričiai (2.10 straipsnis), visa 

apimtimi nebuvo įvertinta būtinybė modifikuoti visus teisės aktus, susijusius su  asmens šia pataisa. Šiuo 

atžvilgiu nuošalyje buvo palikti ir priimtoms pataisoms nepritaikyti Lietuvos Respublikos biomedicininių 

                                                           
77Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas. Priėmimo data: 

2000-07-18. Nr. VIII-1864. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas  
78

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas. Priėmimo 

data: 2000-09-26; Nr.: VIII-1968; Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
79 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas. Priėmimo data: 2015-09-17; Nr. XII-1938; Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
80 Pagal Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 7 straipsnio 4 dalį, dėl asmens, kuris dėl sveikatos būklės negali būti laikomas 

gebančiu protingai vertinti savo interesus, dalyvavimo biomedicininiame tyrime asmens sutikimą dalyvauti tyrime duoda asmens 

sutuoktinis, jeigu asmuo yra nesusituokęs, santuoka yra pasibaigusi, sutuoktinis yra pripažintas nežinia kur esančiu ar sutuoktiniai 

gyvena skyrium, – vienas iš asmens tėvų (įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų (įvaikių), arba, kai asmuo yra teismo pripažintas 

neveiksniu, – jo globėjas, arba, kai asmens veiksnumas apribotas, – jo rūpintojas.  
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tyrimų etikos įstatymas. Minėtame įstatyme yra įvardinamas asmenų neveiksnumas ar ribotas neveiksnumas 

neužsimenant apie konkrečias gyvenimo sritis. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas 

numato galimybę duoti sutikimą dėl biomedicininių tyrimų tik vienam šeimos nariui. Biomedicininiais 

tyrimais sukeliamos pasekmės gali būti sunkiai prognozuojamos ir tai gali lemti neveiksnaus asmens 

organizmo negrįžtamus sutrikimus.  

Analizuojant Lietuvos Seimo kontrolieriaus įstaigos ataskaitas suaugusiųjų globos įstaigose
81

 stebimos tokios 

tendencijos, kaip, kad gyventojams nesudaryta galimybė pateikti pageidavimų dėl maisto asortimento arba 

patiekalų, neatsižvelgiama į asmeninius gyventojų įsitikinimus nevartoti kai kurių maisto produktų, 

gyventojai laiku nepamaitinami, gyventojai neskatinami vartoti geriamojo vandens, taip pat jiems ne visada 

yra paduodamas vanduo. Globos įstaigų gyventojai yra priklausomi nuo paslaugas teikiančių globos įstaigos 

darbuotojų.  

Kalbant apie Konvencijos 15 straipsnio įgyvendinimą baudžiamosios justicijos kontekste, pažymėtina, kad 

žmogaus, įskaitant neįgalius žmonės, teisės nebūti kankinamam ar nepatirti žiauraus, nežmoniško ar 

žeminančio elgesio efektyvi apsauga laisvė yra veiksmingai ginama baudžiamosios teisės priemonėmis. Šiuo 

aspektu pažymėtina, kad kankinimo veiksmai ar žiaurus elgesys (tyčinis stipraus fizinio ar psichinio skausmo 

arba kančios sukėlimas asmeniui) yra iš esmės visų pagrindinių smurtinių nusikaltimų sudėties 

kvalifikuojantis požymis, kas savo ruožtu reiškia žymiai griežtesnės baudžiamosios atsakomybės taikymą 

kankinimo (ypač neįgaliųjų kankinimo) atvejais. Atitinkamai, Baudžiamasis kodeksas numato griežtesnę 

baudžiamąją atsakomybę už: 1) tyčinį žmogaus nužudymą kankinant auką ar kitaip itin žiauriai (BK 129 

straipsnio 2 dalies 6 punktas), akcentuotina, kad, jeigu tyčinis nužudymas buvo padarytas kankinant neįgalų 

žmogų (kuris dėl neįgalumo buvo bejėgiškos būklės) arba kankinant neįgalų žmogų, siekiant išreikšti 

neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) dėl neįgalumo, 

tokia veika kvalifikuojama (ir atitinkamai dar griežčiau baudžiama) iškart pagal kelis nužudymą 

kvalifikuojančius požymius, t. y. pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 2, 6 ir 13 punktus. Atskirai pažymėtina, 

kad nužudymas, esant minėtiems nusikaltimą kvalifikuojantiems požymiams, baudžiamas išskirtinai griežtai, 

įskaitant ir laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos; 2) tyčinį žmogaus sunkų sveikatos sutrikdymą 

kankinant auką ar kitaip itin žiauriai (BK 135 straipsnio 2 dalies 6 punktas), akcentuotina, kad, jeigu tyčinis 

sunkus sveikatos sutrikdymas buvo padarytas kankinant neįgalų žmogų (kuris dėl neįgalumo buvo 

bejėgiškos būklės) arba kankinant neįgalų žmogų, siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai 

priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) dėl neįgalumo, tokia veika kvalifikuojama (ir 

atitinkamai dar griežčiau baudžiama) iškart pagal kelis sunkų sveikatos sutrikdymą  kvalifikuojančius 

požymius, t. y. pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 2, 6 ir 13 punktus; 3) tyčinį žmogaus nesunkų sveikatos 

sutrikdymą kankinant auką ar kitaip itin žiauriai (BK 138 straipsnio 2 dalies 6 punktas), akcentuotina, kad, 

jeigu tyčinis nesunkus sveikatos sutrikdymas buvo padarytas kankinant neįgalų žmogų (kuris dėl neįgalumo 

buvo bejėgiškos būklės) arba kankinant neįgalų žmogų, siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai 

priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) dėl neįgalumo, tokia veika kvalifikuojama (ir 

atitinkamai dar griežčiau baudžiama) iškart pagal kelis nesunkų sveikatos sutrikdymą kvalifikuojančius 

požymius, t. y. pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 2, 6 ir 13 punktus. Kartu pažymėtina, kad BK 140 straipsnio 

3 dalyje atskirai kriminalizuotas fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą kvalifikuojantis 

požymis – kai fizinis skausmas sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas padaromas kankinant 

nukentėjusį asmenį. Taip pat Baudžiamojo kodekso 3081 straipsnis atskirai numato baudžiamąją atsakomybę 

už draudžiamus biomedicininius tyrimus su žmogumi ar žmogaus embrionu. Galiausiai pažymėtina, kad, 

jeigu bet kuris nusikaltimas (įskaitant visus likusius smurtinius nusikaltimus) padaromas kankinant 

nukentėjusį asmenį ar tyčiojantis iš jo, ši aplinkybė pagal BK 60 straipsnio 1 dalies 4 punktą laikytina 

baudžiamąją atsakomybę sunkinančia aplinkybe ir tokia veika, kaip pasekmė, būtų baudžiama griežčiau. 

Šiuo aspektu taip pat akcentuotina, kad, jeigu bet kuris nusikaltimas buvo padarytas kankinant neįgalų 

                                                           
81Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus įstaiga. Pakartotinis patikrinimas Palangos miesto globos namuose (2017-11-14), 

Pakartotinis patikrinimas Ylakių globos namuose (2017-11-14); Pakartotinis patikrinimas Klaipėdos miesto globos namuose (2017-

11-14); Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Alytaus apskrities suaugusiųjų globos įstaigose (2017-10-31); Ataskaita dėl žmogaus 

teisių padėties Utenos apskrities suaugusiųjų globos įstaigose (2017-10-06). Interaktyvus. Prieiga per internetą: < 

http://www.lrski.lt/lt/8-bendri-straipsniai/489-nkp-2017-m-2.html> Prisijungta: 2018 m. vasario 23 d. 

http://www.lrski.lt/lt/8-bendri-straipsniai/489-nkp-2017-m-2.html
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žmogų (kuris dėl neįgalumo buvo bejėgiškos būklės) arba kankinant neįgalų žmogų, siekiant išreikšti 

neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) dėl neįgalumo, toks 

atvejis reikštų iškart kelių baudžiamąją atsakomybę sunkinančių aplinkybių buvimą bei savo ruožtu būtų 

kvalifikuojamas (ir atitinkamai dar griežčiau baudžiamas) iškart pagal kelis BK 60 straipsnio punktus, t. y. 

pagal BK 60 straipsnio 1 dalies 4, 6 ir 12 punktus. Taigi, Baudžiamajame kodekse numatytas 

reglamentavimas pasižymi didesne neįgaliųjų, kaip visuomenėje labiau pažeidžiamos grupės asmenų, 

apsauga nuo kankinimo griežtesnėmis baudžiamosios teisės priemonėmis. 

Rekomenduotina: 

Atsižvelgiant į asmens teisės į kūno vientisumą ir neliečiamumą, siūlytina koreguoti teisinį reglamentavimą: 

apriboti globėjui galimybę vienam spręsti dėl biomedicininių tyrimų (pvz., kelti reikalavimą dėl globėjo ir 

vieno iš tėvų, pilnamečio vaiko ar pan. valios sutapties būtinybės). Kitais atvejais teisiniame reglamentavime 

įtvirtinti, kad vienam iš nurodytų asmenų negalint arba atsisakant suteikti leidimą, visada būtinas teismo 

leidimas. 

16 STRAIPSNIS. LAISVĖ NEBŪTI IŠNAUDOJAMAM, NEPATIRTI SMURTO IR PRIEVARTOS 

16 straipsnyje įvardyti Konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigojimai apsaugoti neįgaliuosius nuo bet 

kokios formos išnaudojimo, smurto ir prievartos tiek namuose, tiek už jų ribų, skiriant ypatingą dėmesį 

neįgaliems vaikams ir moterims. 

Su Konvencijos 16 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
82

, 

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
83

; 

 Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas
84

;  

 Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 

2014–2020 metų programa
85

; 

 Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 

2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų planas
86

.  

Lietuvos teisės sistemoje paskutiniu metu daug dėmesio skiriama asmenų laisvės nebūti išnaudojamam, 

nepatirti smurto ir prievartos užtikrinimui. 

Pirmiausia, kalbant apie Konvencijos 16 straipsnio įgyvendinimą baudžiamosios justicijos kontekste, 

pažymėtina, kad žmogaus, įskaitant neįgalius žmonės, laisvė nebūti išnaudojamam, nepatirti smurto ir 

prievartos yra itin plačiai  ginama baudžiamosios teisės priemonėmis. Šiuo aspektu išskirtinos šios 

Baudžiamojo kodekso normos, skirtos baudžiamosios teisės priemonėmis garantuoti veiksmingą žmogaus 

apsaugą nuo bet kokios formos (fizinio, psichologinio, seksualinio) smurto ar prievartos arba bet kokios 

formos išnaudojimo: Baudžiamojo kodekso 135 straipsnis (sunkus sveikatos sutrikdymas – pažymėtina, kad, 

jeigu nusikaltimas buvo padarytas neįgaliam žmogui (kuris dėl neįgalumo buvo bejėgiškos būklės) arba 

siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) 

dėl neįgalumo, tokia veika kvalifikuojama (ir atitinkamai dar griežčiau baudžiama) kaip sunkaus sveikatos 

sutrikdymo kvalifikuojantis požymis); 136 straipsnis (sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus); 138 

                                                           
82

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas. Priėmimo 

data: 2000-09-26; Nr.: VIII-1968; Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
83

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. 

Baudžiamojo proceso kodeksas. Priėmimo data: 2002-03-14; Nr.: IX-785; Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
84 Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Priėmimo data: 2011-05-26; Nr. XI-1425, Priėmė: 

Lietuvos Respublikos Seimas 
85 Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos 

patvirtinimo. Nutarimas. Priėmimo data: 2014-05-28; Nr. 485, Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
86 Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos 

įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2017-04-18; Nr. A1-182; Priėmė: Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
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straipsnis (nesunkus sveikatos sutrikdymas – pažymėtina, kad, jeigu nusikaltimas buvo padarytas neįgaliam 

žmogui (kuris dėl neįgalumo buvo bejėgiškos būklės) arba siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai 

priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) dėl neįgalumo, tokia veika kvalifikuojama (ir 

atitinkamai dar griežčiau baudžiama) kaip sunkaus sveikatos sutrikdymo kvalifikuojantis požymis); 140 

straipsnis (fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas); 143 straipsnis (privertimas darytis 

neteisėtą abortą); 145 straipsnis (grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus 

terorizavimas); 149 straipsnis (išžaginimas, įskaitant pasinaudojant bejėgiška nukentėjusio asmens būkle); 

150 straipsnis (seksualinis prievartavimas įskaitant pasinaudojant bejėgiška nukentėjusio asmens būkle); 151 

straipsnis (privertimas lytiškai santykiauti); 180 straipsnis (plėšimas); 181 straipsnis (turto prievartavimas); 

284 straipsnis (viešosios tvarkos pažeidimas); 294 straipsnis (savavaldžiavimas); 147 straipsnis (prekyba 

žmonėmis, savo ruožtu apimanti itin daug žmogaus išnaudojimo galimybių); 1471 straipsnis (išnaudojimas 

priverstiniam darbui ar paslaugoms); 1472 straipsnis (naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar 

paslaugomis); 307 straipsnis (pelnymasis iš kito asmens prostitucijos); 308 straipsnis (įtraukimas į 

prostituciją) ir kitos veikos. Kartu pažymėtina, kad tais atvejais, kai bet kuris iš šių nusikaltimų (išskyrus 

atvejus, kai šis požymis (veika padarytą prieš neįgalų asmenį) jau yra nusikaltimo sudėties arba 

kvalifikuojantis požymis) padaromas asmeniui, kuris dėl neįgalumo buvo bejėgiškos būklės (be šio asmens 

prašymo) arba nusikaltimas padarytas, siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam 

asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) dėl neįgalumo, Baudžiamasis kodeksas kaltininkui numato 

griežtesnę baudžiamąją atsakomybę, kadangi minėti atvejai, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 60 

straipsnio 1 dalies 6 ir 12 punktais, laikytini baudžiamąją atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis. 

Atitinkamai Baudžiamajame kodekse numatytas reglamentavimas pasižymi didesne neįgaliųjų, kaip 

visuomenėje labiau pažeidžiamos grupės asmenų, apsauga griežtesnėmis baudžiamosios teisės priemonėmis. 

2011 m. priimtas Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, numatantis 

veiksmingas galimybes operatyviai skirti smurtautojui smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo 

priemones smurto artimoje aplinkoje panaudojimo atvejais. Taip pat priimti Lietuvos Respublikos 

Baudžiamojo kodekso pakeitimai, kurių tikslas – suderinant Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto 

artimoje aplinkoje įstatymo bei galiojančių baudžiamųjų įstatymų nuostatas, sudaryti teisėsaugos 

institucijoms sąlygas operatyvesniam, greitesniam smurtu artimoje aplinkoje pasireiškiančių nusikalstamų 

veikų nagrinėjimui ir taip sustiprinti asmenų, kenčiančių nuo smurto artimoje aplinkoje, apsaugą. Siekiant 

išvengti nereikalingų kaštų pareikalausiančio formalumo – prokuroro reikalavimo ikiteisminio tyrimo 

pradėjimo stadijoje, pakeisti Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 140 (fizinio skausmo sukėlimas ar 

nežymus sveikatos sutrikdymas), 145 (grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba 

žmogaus terorizavimas), 148 (žmogaus veiksmų laisvės varžymas), 149 (išžaginimas), 150 (seksualinis 

prievartavimas), 151 (privertimas lytiškai santykiauti) ir 165 (neteisėtas asmens būsto neliečiamumo 

pažeidimas) straipsniai numatant, kad už minėtuose straipsniuose numatytas veiką asmuo atsako visais 

atvejais, kai ikiteisminis tyrimas pradedamas ikiteisminio tyrimo pareigūnų, nustačius smurto artimoje 

aplinkoje požymius. Atitinkamai pakeistos ir Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos, 

susijusios su ikiteisminio tyrimo pradėjimu, kai atitinkamos nusikalstamos veikos turi smurto artimoje 

aplinkoje požymių. 

Tačiau pažymėtina, kad nuošalyje paliekamas individualizuotas šios laisvės užtikrinimas neįgalių asmenų 

grupės atžvilgiu, t. y. remiantis aukščiau išdėstytų teisės aktų analize, galima teigti, kad šiuose teisės aktuose 

neužsimenama konkrečiai apie neįgaliųjų teisių apsaugą. Visi aukščiau išvardinti teisės aktai (tame tarpe ir 

Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 

metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų planas) yra labiau orientuoti į bendro pobūdžio 

smurto artimoje aplinkoje prevenciją arba moteris ir vaikus, nekonkretizuojant negalios aspekto ir nenumato 

priemonių skirtų neįgaliųjų teisės nebūti išnaudojamam, nepatirti smurto ar prievartos įgyvendinimui. Kaip 

matyti iš žemiau pateiktų duomenų, asmenų su negalia išnaudojimas, smurto ir prievartos patyrimas 

dažniausiai pasireiškia artimoje aplinkoje. Paminėtinas ir asmenų išnaudojimo, smurto ir prievartos patyrimo 
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specifiškumas asmenų su proto ar psichosocialine negalia atžvilgiu, šiems esant specializuotose institucijose 

(socialinės globos namuose, psichiatrinėse ligoninėse, kt.)
87

. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius vertino žmogaus teisių padėtį 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Psichiatrijos klinikoje ir viešojoje įstaigoje 

Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre. 2017 m. birželio 15 d. ataskaitoje Nr. 2017/1-35 nepateikta jokių 

pastabų dėl galimai nederamo šių įstaigų darbuotojų elgesio su pacientais
88

. 

Imantis atitinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias visų formų išnaudojimui, smurtui ir prievartai, 

užtikrinant inter alia atitinkamos pagalbos ir paramos formas pagal lytį ir amžių, neįgaliesiems ir jų šeimoms 

bei juos slaugantiems asmenims, įskaitant informacijos teikimą ir švietimą apie tai, kaip išvengti, atpažinti ir 

pranešti apie išnaudojimo, smurto ir prievartos atvejus, atsižvelgiant į asmenų amžių, lytį ir neįgalumo 

pobūdį, 2017 m. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM duomenimis, įgyvendinant 

priemonę „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti specializuotos pagalbos centrų projektus, skirtus 

specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti“, kompleksinė 

pagalba (teisininko, psichologo/psichiatro konsultacijos, informavimo ir konsultavimo, tarpininkavimo ir 

atstovavimo pagalba) 2017 m. buvo suteikta 507 smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims su 

negalia. Iš viso pagalbą gavo 11 635 smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys, iš jų 655 vaikai. Pagalbą 

gavusių asmenų su negalia skaičius sudaro 4 proc. visų pagalbą gavusių asmenų. Tuo pačiu laikotarpiu (2017 

m.), Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 

buvo užfiksuoti 305 asmenys su negalią, nukentėję nuo smurto bei prievartos, iš jų – 210 asmenys nukentėjo 

nuo smurto ir prievartos artimoje aplinkoje. Pagal priemonę „Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą 

vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams) ir jų šeimų 

nariams“ per 2017 m. buvo suteikta psichologinė, socialinė, teisinė pagalba ir sveikatos priežiūra 52 vaikams 

su negalia. Viso pagalba buvo teikta 711 vaikų. Vaikai su negalia sudaro 7 proc. visų pagalbą gavusių vaikų. 

Atkreiptinas dėmesys, kad per metus kompleksinės pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems 

asmenims buvo suteikta 297 asmenims su negalia daugiau, nei jų buvo užfiksuota Lietuvos Respublikos 

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis.  Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Statistikos departamento 

informacinio pranešimo duomenimis, 2017 m. dėl smurto artimoje aplinkoje buvo užregistruoti 10 968 

nusikaltimai. Šie nusikaltimai sudarė 52,3 proc. visų dėl smurto užregistruotų nusikaltimų 
89

. Tuo tarpu 

asmenys su negalia nukentėję nuo smurto ir prievartos artimoje aplinkoje sudaro 68,85 proc. visų asmenų su 

negalia, nukentėjusių nuo smurto ir prievartos. Šie duomenys tik patvirtina tarptautinių organizacijų 

teiginius, kad asmenys su negalią patiria riziką nukentėti nuo smurto ir prievartos artimoje aplinkoje labiau, 

nei asmenys, neturintys negalios. 

Rekomenduotina: 

Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 

metų programos plane numatyti tikslines priemones dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos 

smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims su negalia teikimą, atsižvelgiant į jų individualius poreikius 

(fizinio prieinamumo, informacinio prieinamumo, komunikacijos, pagalbos, kt.). 

Parengti programas ir organizuoti mokymus specialistams  (vaiko teisių apsaugos, socialiniams 

darbuotojams, švietimo, ugdymo specialistams)  dėl smurto bei išnaudojimo asmenų su negalia atžvilgiu 

apraiškų atpažinimo, būdų jų išvengi ir pranešimo apie juos. 

                                                           
87 http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/neigalu-14-meti-isprievartaves-recidyvistas-uz-grotu-praleis-dar-

septynerius-metus-793279 

https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/01/23/news/po-smurto-pries-neigalu-vaika-darbuotojos-zinute-direktorei-668830/ 

https://suduvosgidas.lt/motinos-smurtas-pries-neigalu-sunu-kazlu-rudoje/ 

https://www.tv3.lt/naujiena/898619/sekso-ir-smurto-skandalas-vilijampoles-globos-namuose-prievartauti-negalia-turintys-vaikai 
88 Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Psichiatrijos klinikoje ir 

viešojoje įstaigoje Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre (2017). Interaktyvus. Prieiga per internetą: < 

http://www.lrski.lt/images/dokumentai/2017-06-08_Atask_del_zm_t_psich_istaigose_NR_35-_2017.pdf> Prisijungta 2018 m. 

vasario 23 d. 
89

 https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=173685 

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/neigalu-14-meti-isprievartaves-recidyvistas-uz-grotu-praleis-dar-septynerius-metus-793279
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/neigalu-14-meti-isprievartaves-recidyvistas-uz-grotu-praleis-dar-septynerius-metus-793279
https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/01/23/news/po-smurto-pries-neigalu-vaika-darbuotojos-zinute-direktorei-668830/
https://suduvosgidas.lt/motinos-smurtas-pries-neigalu-sunu-kazlu-rudoje/
https://www.tv3.lt/naujiena/898619/sekso-ir-smurto-skandalas-vilijampoles-globos-namuose-prievartauti-negalia-turintys-vaikai
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Parengti tikslines priemones dėl informacijos teikimo ir švietimo asmenims su negalia siekiant juos 

informuoti apie smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems 

asmenims teikimą. 

17 STRAIPSNIS. ASMENS NELIEČIAMUMO APSAUGA 

Konvencijos 17 straipsnis teigia, kad kiekvienas asmuo su negalia turi teisę į tai, kad lygiai su kitais 

asmenimis būtų gerbiama jo ar jos teisė į kūno ir psichinį neliečiamumą. 

Teisės aktai susiję su  Konvencijos 17 straipsniu: 

 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
90

, 

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
91

; 

 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
92

; 

 Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas
93

; 

 Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymas
94

. 

Užtikrinant, kad kiekvienas neįgalusis turi teisę į tai, kad lygiai su kitais asmenimis būtų gerbiama jo ar jos 

teisė į kūno ir psichinį neliečiamumą, Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtinta, kad fizinis asmuo yra 

neliečiamas, be jo žinios ir laisvo sutikimo negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. Minėtos 

nuostatos yra lygiais pagrindais taikomos visiems asmenims, taip pat ir neįgaliesiems. 

Pirmiausia, kalbant apie Konvencijos 17 straipsnio įgyvendinimą baudžiamosios justicijos kontekste, 

pažymėtina, kad žmogaus, įskaitant neįgalius žmonės, neliečiamumo apsauga užtikrinama veiksmingomis 

baudžiamosios teisės priemonėmis. Šiuo aspektu išskirtinos šios Baudžiamojo kodekso normos, skirtos 

baudžiamosios teisės priemonėmis garantuoti žmogaus teisę į kūno ir psichinį neliečiamumą: Baudžiamojo 

kodekso 129 straipsnis (nužudymas – pažymėtina, kad, jeigu nusikaltimas buvo padarytas neįgaliam žmogui 

(kuris dėl neįgalumo buvo bejėgiškos būklės) arba siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai 

priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) dėl neįgalumo, tokia veika kvalifikuojama (ir 

atitinkamai dar griežčiau baudžiama) kaip sunkaus sveikatos sutrikdymo kvalifikuojantis požymis); 130 

straipsnis (nužudymas labai susijaudinus); 133 straipsnis (sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie 

savižudybės); 134 straipsnis (padėjimas (beviltiškai sergančio žmogaus prašymu) nusižudyti); 135 straipsnis 

(sunkus sveikatos sutrikdymas – pažymėtina, kad, jeigu nusikaltimas buvo padarytas neįgaliam žmogui 

(kuris dėl neįgalumo buvo bejėgiškos būklės) arba siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai 

priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) dėl neįgalumo, tokia veika kvalifikuojama (ir 

atitinkamai dar griežčiau baudžiama) kaip sunkaus sveikatos sutrikdymo kvalifikuojantis požymis); 136 

straipsnis (sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus); 138 straipsnis (nesunkus sveikatos sutrikdymas 

– pažymėtina, kad, jeigu nusikaltimas buvo padarytas neįgaliam žmogui (kuris dėl neįgalumo buvo 

bejėgiškos būklės) arba siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui būtent dėl 

šio asmens (grupės) dėl neįgalumo, tokia veika kvalifikuojama (ir atitinkamai dar griežčiau baudžiama) kaip 

sunkaus sveikatos sutrikdymo kvalifikuojantis požymis); 140 straipsnis (fizinio skausmo sukėlimas ar 

nežymus sveikatos sutrikdymas); 142 straipsnis (neteisėtas abortas); 143 straipsnis (privertimas darytis 

neteisėtą abortą); 145 straipsnis (grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus 

terorizavimas); 149 straipsnis (išžaginimas, įskaitant pasinaudojant bejėgiška nukentėjusio asmens būkle); 

147 straipsnis (prekyba žmonėmis); 1471 straipsnis (išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms); 150 
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 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas. Priėmimo 

data: 2000-09-26; Nr.: VIII-1968; Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
91 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas. Priėmimo data: 

2000-07-18. Nr. VIII-1864. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
92 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Priėmimo data: 1996-10-03, Nr. I-1562; Priėmė: 

Lietuvos Respublikos Seimas 
93 Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Priėmimo data: 1995-06-06; Nr. I-924; Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
94 Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymas. Priėmimo data: 1996-11-19; Nr. I-1626; Priėmė: 

Lietuvos Respublikos Seimas 
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straipsnis (seksualinis prievartavimas įskaitant pasinaudojant bejėgiška nukentėjusio asmens būkle); 151 

straipsnis (privertimas lytiškai santykiauti); 307 straipsnis (pelnymasis iš kito asmens prostitucijos); 308 

straipsnis (įtraukimas į prostituciją); 3081 straipsnis (draudžiami biomedicininiai tyrimai su žmogumi ar 

žmogaus embrionu) ir kt. Kartu pažymėtina, kad tais atvejais, kai bet kuris iš šių nusikaltimų (išskyrus 

atvejus, kai šis požymis (veika padarytą prieš neįgalų asmenį) jau yra nusikaltimo sudėties arba 

kvalifikuojantis požymis) padaromas asmeniui, kuris dėl neįgalumo buvo bejėgiškos būklės (be šio asmens 

prašymo) arba nusikaltimas padarytas, siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam 

asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) dėl neįgalumo, Baudžiamasis kodeksas kaltininkui numato 

griežtesnę baudžiamąją atsakomybę, kadangi minėti atvejai, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 60 

straipsnio 1 dalies 6 ir 12 punktais, laikytini baudžiamąją atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis. 

Atitinkamai Baudžiamajame kodekse numatytas reglamentavimas pasižymi didesne neįgaliųjų, kaip 

visuomenėje labiau pažeidžiamos grupės asmenų, apsauga griežtesnėmis baudžiamosios teisės priemonėmis. 

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme įtvirtinta, kad pacientas turi teisę į 

savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Sveikatos 

priežiūros įstaigose pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros 

įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis. Sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose mokomi sveikatos priežiūros 

specialistai taisyklėse turi būti pažymėta, kad jis yra įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas, pasirašytinai 

susipažinęs su sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, vidaus tvarkos 

taisyklėmis, papildomu parašu išreiškia savo pageidavimą – sutinka arba nesutinka, kad jis būtų įtraukiamas į 

mokymo procesą. 

Pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 10 straipsnį, pacientas turi teisę 

pasirinkti gydytoją psichiatrą, psichiatrijos įstaigą, sveikatos priežiūros rūšį, jos apimtį arba jų atsisakyti. Šio 

įstatymo 26 straipsnyje nustatyta, kad, tuo atveju, kai pacientas buvo hospitalizuotas ne priverstine tvarka, jis 

bet kada gali palikti psichiatrijos įstaigą. Be paciento sutikimo gydymas negali būti skiriamas, išskyrus 

atvejį, kai pacientas yra priverstinai hospitalizuotas. Turi būti gautas teismo leidimas pacientą priverstinai 

gydyti. 

Civilinio Kodekso 2.25 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, jog atlikti intervenciją į žmogaus kūną, pašalinti jo 

kūno dalis ar organus galima tik gavus asmens sutikimą. Sutikimas chirurginei operacijai turi būti išreikštas 

raštu. Jeigu asmuo yra neveiksnus šioje srityje, šį sutikimą gali duoti jo globėjas, tačiau neveiksniam šioje 

srityje asmeniui kastruoti, sterilizuoti, jo nėštumui nutraukti, jį operuoti, jo organui pašalinti būtinas teismo 

leidimas. 

Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo 4 straipsnio 4 punkte draudžiama 

imti audinius, ląsteles ar organus iš pilnamečio neveiksnaus ar ribotai veiksnaus donoro. Minėtame įstatyme 

kalbama tik apie asmenų neveiksnumą ar ribotą neveiksnumą neužsimenant apie konkrečias gyvenimo sritis. 

Tai lemia neaiškumus dėl šios įstatymo nuostatos aiškinimo ir taikymo. 

Neįgalūs asmenys, kaip ir kiti Lietuvos piliečiai, gali naudotis pagalbinėmis reprodukcijos priemonėmis. 

Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 248 patvirtintoje Dirbtinio apvaisinimo 

tvarkoje (Žin., 1999, Nr.47-1497) nustatyta, kad dirbtinai apvaisinta gali būti tik veiksni, pilnametė, bet ne 

vyresnė kaip 45 metų moteris, kurios sveikatos būklė leidžia šią procedūrą atlikti. Taip pat yra reikalingas jos 

ir jos veiksnaus sutuoktinio raštiškas sutikimas. Todėl įstatymu ribojama neveiksnios ar tam tikroje srityje 

veiksnios moters galimybė pasinaudoti pagalbinėmis reprodukcijos priemonėmis. Ši įstatymo nuostata 

sudaro galimybę riboti teisę pasinaudoti pagalbinėmis reprodukcijos priemonėmis ir tuo atveju, jei moters 

sutuoktinis yra neveiksnus arba ribotai veiksnus. 

Komiteto Rekomendacijų 38 punkte yra pažymėta, kad Civilinio Kodekso nuostatos, kuriomis leidžiama 

atlikti chirurgines operacijas teisinio veiksnumo neturintiems neįgaliesiems be jų sutikimo, įskaitant 

kastraciją, sterilizaciją, abortą, operaciją, organų pašalinimą gavus teismo leidimą yra visiškai nesuderinamos 

su Konvencijos 17 straipsniu. Teismas leidimą išduoda įvertinęs poreikį ir riziką, tokia nuostata reikalinga 

išimtiniams atvejams sureguliuoti, kuomet gresia pavojus gyvybei ir pan. Komitetas taip pat pažymėjo 

svarbą “rengti mokymus teisėjams ir sveikatos priežiūros darbuotojams apie neįgaliųjų teisinio veiksnumo 
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pripažinimą ir pagalbos, teikiamos priimant sprendimą, mechanizmus; rinkti suskirstytus patikimus 

duomenis apie priverstinę neįgaliųjų sterilizaciją”. 

Kaip buvo minėta nagrinėjant  Konvencijos 12 straipsnio įgyvendinimą (šioje Ataskaitoje 12. STRAIPSNIS. 

LYGYĖ PRIEŠ ĮSTATYMĄ), 2015-03-26 Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Civilinio Kodekso 

pataisas, visa apimtimi nebuvo įvertintas būtinybė modifikuoti visus teisės aktus, susijusius su šiomis 

pataisomis. Šiuo atžvilgiu nuošalyje buvo palikti ir priimtoms pataisoms nepritaikyti minėti įstatymai. 

Civilinio Kodekso pataisose yra įvardinamas asmenų neveiksnumas ar ribotą neveiksnumas neužsimenant 

apie konkrečias gyvenimo sritis. 

Valstybinės ligonių kasos duomenimis, privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamos 

specialiosios psichiatrijos paslaugos (suteiktos asmenims, padariusiems visuomenei pavojingą veiklą, 

kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės) 2017 m. gavo 451 

asmuo. Paslaugos buvo teikiamos tik teismo nutartimi ir tik iškilus būtinybei apsaugoti asmenį ir visuomenę 

nuo asmens galimos pavojingos veikos. 

Rekomenduotina: 

Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo, Dirbtinio apvaisinimo tvarkos 

nuostatas suderinti su Civilinio kodekso nuostatomis dėl neveiksnumo ir veiksnumo apribojimo tam tikrose 

srityse. 

18 STRAIPSNIS. JUDĖJIMO LAISVĖ IR PILIETYBĖ 

18 straipsnyje įvardyti Konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigojimai garantuoti neįgaliesiems laisvę 

judėti, rinktis gyvenamą vietą ir pilietybę. 18 straipsnis pripažįsta neįgaliųjų laisvo judėjimo teisę, laisvę 

pasirinkti gyvenamąją vietą ir teisę į pilietybę lygiai su kitais asmenimis. Tai reiškia, kad neįgaliesiems turi 

būti užtikrinta teisė įgyti ir pasikeisti pilietybę, turėti pilietybę patvirtinančius dokumentus ar kitus jų 

tapatybės dokumentus; neįgalieji galėtų be apribojimų išvykti iš šalies ar sugrįžti į savo valstybę. 

Su 18 straipsniu susiję Lietuvos teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija
95

; 

 Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
96

; 

 Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas
97

. 

Lietuvoje teisės aktai, reglamentuojantys pilietybės (pilietybės įgijimo, netekimo pagrindus, sąlygas ir 

tvarką), migracinius (atvykimą į Lietuvos Respubliką, buvimą, gyvenimą joje bei išvykimą) teisinius 

santykius, nenumato apribojimų, suvaržymų ar apskritai teisių nesuteikimo ar atėmimo neįgaliesiems 

asmenims dėl to, kad jie yra neįgalūs. Teisės aktai minėtose srityse taikomi visiems asmenims vienodai, 

nedarant skirtumų dėl lyties, neįgalumo ir kitų savybių. Konstitucijos 12 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos 

Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ar kitais įstatymo nustatytais pagrindais, o Konstitucijos 32 

straipsnyje įtvirtinta piliečio teisė laisvai kilnotis Lietuvos Respublikoje, išvykti iš jos ar į ją sugrįžti. 

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Atskirai Lietuvos 

Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas reglamentuoja tvarką Lietuvoje išduodant asmens 

pilietybę patvirtinančius dokumentus. Minimo įstatymo 37 straipsnis nustato Prašymų dėl Lietuvos 

Respublikos pilietybės padavimo bendrąsias taisykles, pagal kurias pilietybės klausimai nagrinėjami tik 

pagal pačių asmenų rašytinius prašymus. Tuo tarpu įstatymas konkrečiai nurodo, jog neveiksnių asmenų 

prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės paduoda jų atstovai. Taigi, priešingai Konvencijos 

reikalavimams dėl visiems asmenims užtikrinamo teisinio veiksnumo realizavimo ši įstatymo nuostata 

                                                           
95 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 

Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
96 Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Priėmimo data: 2010-12-02; Nr. XI-1196; Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
97 Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas. Priėmimo data: 2014-12-23; Nr. XII-1519; Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
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neužtikrina neveiksniais tam tikrose srityse pripažintiems asmenims patiems savarankiškai pateikti prašymą 

dėl pilietybės.  

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento teigimu, visais atvejais 

pats asmuo gali kreiptis dėl pilietybės (jei tik tai padaryti sugeba), nes prašymą priimantis darbuotojas nežino 

ir nesidomi, kad asmuo neveiksnus. Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos 

departamento teigimu, praktikoje galimybė kreiptis dėl pilietybės nėra ribojama. Tuo tarpu, kaip papildoma 

galimybė numatyta, kad ir atstovas gali kreiptis, tik tokiu atveju jis turės pateikti dokumentus (teismo 

sprendimą dėl atstovaujamo asmens pripažinimo neveiksniu).  

Tuo tarpu, Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje reikalaujama asmens tapatybės 

kortelėje ir pase piliečio veido atvaizdo ir piliečio parašo. Tuo pačiu nurodant, kad piliečiui, kuris nesugeba 

pasirašyti dėl fizinės negalios ar yra neveiksnus, asmens tapatybės kortelė ar pasas gali būti išduoti be jo 

parašo. Nepaisant to, kad ši įstatymo nuostata įtvirtina pozityviąją diskriminaciją asmenų su negalia 

atžvilgiu, visgi ji įtvirtina nuostatą, kad neveiksnus asmuo negali pasirašyti.  Be abejo, būtina įsitikinti, ar 

visais atvejais neveiksnus asmuo, sugebantis pasirašyti, suvoks, kad taip pačiai turės pasirašyti visą laiką, nes 

juk parašo dokumente esmė – įtvirtinti asmens parašo pavyzdį, kuris visą laiką ir bus naudojamas. 

Neveiksnus asmuo negali pats kreiptis dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, kadangi 

Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 4 dalis nurodo, kad dėl tokio asmens tapatybės 

kortelės ar paso išdavimo ar keitimo kreipiasi jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas.  

Pozityviąją diskriminaciją įtvirtina ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
98

, pagal kurio 6 straipsnio 5 

punktą nuo paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimo 

ir keitimo bendra tvarka atleidžiami asmenys, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, ar 

senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių 

specialiųjų poreikių lygis, asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis. 

Nepaisant šių argumentų, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento 

manymu, galiojančių teisės aktų dėl pasų, kortelių, pilietybės keisti nereikia, nuostatos yra visai tinkamos 

(laikant, kad juose kalbama apie asmens dokumentų išdavimą, pilietybės klausimų sprendimą neveiksniam 

asmeniui kai neveiksnumas nustatytas būtent šiam santykiui), nepaisant Civilinio kodekso 2.10 ir 2.11 

straipsnių nuostatų dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ir fizinių asmenų civilinio 

veiksnumo apribojimo tam tikroje srityje.. Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos 

politikos departamentas siūlo, taikant praktikoje kiekvieną kartą skaityti konkretų teismo sprendimą ir 

žiūrėti, ar apribotas veiksnumas būtent šioje neturtinių santykių srityje. 

Konvencijos 18 straipsnio 1 punkto c) papunkčio nuostata, kad neįgalieji galėtų be apribojimų išvykti iš 

šalies, įskaitant savo gimtąją šalį įtvirtinta Konstitucijos 12 straipsnyje, kur nustatyta, kad Lietuvos 

Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ar kitais įstatymo nustatytais pagrindais, o 32 straipsnyje įtvirtinta 

piliečio teisė laisvai kilnotis Lietuvos Respublikoje, išvykti iš jos ar į ją sugrįžti. Diskriminuojančių nuostatų 

nėra ir Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatyme bei Lietuvos Respublikos asmens 

tapatybės kortelės įstatyme, pagal kuriuos pasas ar asmens tapatybės kortelė išduodami visiems atitinkamo 

amžiaus sulaukusiems Lietuvos Respublikos piliečiams. 

Tie patys įstatymai užtikrina, kad neįgaliesiems savavališkai ar dėl neįgalumo nebūtų atimta teisė sugrįžti į 

savo valstybę (Konvencijos 18 straipsnio 1 punktas). 

Apžvelgiant Konvencijos 18 straipsnio 2 punktą, vaikai su negalia registruojami iš karto jiems gimus ir nuo 

gimimo momento įgyja teisę į vardą, teisę įgyti pilietybę ir, kiek tai yra įmanoma, teisę žinoti, kas yra jo 

tėvai, ir teisę į tėvų rūpestį. Ši nuostata įtvirtinta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymo 9 straipsnyje ir Civilinio kodekso 3.161 straipsnio 1 dalyje. Vaiko vardo ir pavardės suteikimo 

tvarka nustatyta Civilinio kodekso 3.166 ir 3.167 straipsniuose. Kiekvienam vaikui vardas arba pavardė (tuo 

atveju, kai tėvų pavardės skirtingos) suteikiami tėvų susitarimu. Tėvui ir motinai nesusitarus dėl vaiko vardo 
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 Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas. Priėmimo data: 2000-06-13. Nr.: VIII-1725. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

Seimas 
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/ pavardės, vardas / pavardė vaikui suteikiami teismo nutartimi. Taip pat numatyta, kad, registruojant vaiko, 

kurio tėvai nežinomi, gimimą, vaikui vardą / pavardę suteikia valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. 

Vaikams taikomi ir Civilinio kodekso 2.20 ir 2.21 straipsniai, numatantys visų fizinių asmenų teisę į vardą ir 

šios teisės gynimo tvarką. 

Atkreipiamas dėmesys, kad neveiksniais pripažintų neįgalių asmenų laisvo judėjimo teisę bei laisvę 

pasirinkti gyvenamąją vietą realizuoja jų teismo paskirti globėjai. 

Atsižvelgiant į visą tai, galima teigti, kad Konvencijos 18 straipsnio nuostatos įgyvendintos didžiąja dalimi. 

Rekomenduotina: 

 Suderinti Pilietybės įstatymo nuostatas su Civilinio Kodekso  nuostatomis dėl neveiksnumo tam tikrose 

srityse, užtikrinant teisę patiems asmenims su negalia (neveiksniems ar ribotai veiksniems srityse, 

nesusijusiose su pilietybe),  pateikti prašymus dėl pilietybės; 

Suderinti Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo, nuostatas su Civilinio Kodekso nuostatomis dėl 

neveiksnumo tam tikrose srityse, užtikrinant teisę patiems asmenims pateikti prašymus dėl asmens tapatybės 

kortelės ar paso išdavimo ar keitimo; 

19 STRAIPSNIS. GYVENIMAS SAVARANKIŠKAI IR ĮTRAUKTIS Į BENDRUOMENĘ 

Konvencijos 19 straipsnyje pripažįstama, kad visi asmenys su negalia turi gyventi bendruomenėje, lygias 

galimybes su kitais rinktis savo gyvenamąją vietą ir tą vietą, kur jie nori gyventi ir su kuo. Asmenys su 

negalia turi turėti galimybę pasinaudoti įvairiomis namuose, gyvenamojoje vietoje teikiamomis ir kitomis 

pagalbinėmis bendruomenėje teikiamomis paslaugomis, įskaitant asmeninę pagalbą, kuri jiems būtina 

gyvenant bendruomenėje taip pat naudotis bendruomenei skirtomis bendro naudojimo paslaugomis ir 

patogumais, kurie turi atitikti jų poreikius. Valstybės turi užtikrinti veiksmingas ir atitinkamas priemones, 

kad sudarytų sąlygas asmenims su negalia gyventi ir integruotis į bendruomenę ir užkirsti kelią izoliavimui 

ar atskyrimui nuo bendruomenės. 

Su Konvencijos19 straipsnio teisių įgyvendinimu susiję teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
99

; 

 Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir 

likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas
100

. 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme socialinių paslaugų tikslas apibrėžiamas taip – sudaryti 

sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines 

problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinėmis 

paslaugomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar 

visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu 

(šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, 

socialinės paslaugos valdomos, skiriamos ir teikiamos vadovaujantis bendradarbiavimo, dalyvavimo, 

prieinamumo, tinkamumo, veiksmingumo ir kt. principais. Šių principų įgyvendinimas turi užtikrinti, kad 

asmenys kuo ilgiau gautų kokybiškas ir poreikius atitinkančias socialines paslaugas savo namuose, šeimoje, 

bendruomenėje, taip pat gautų pagalbą, suderintą su švietimu, ugdymu ir užimtumu, asmens sveikatos 

priežiūra ir specialiosios pagalbos priemonėmis. 

Rengiant Ataskaitą, analizuojant savivaldybėse teikiamas paslaugas buvo bandyta remtis SPIS duomenimis. 

Analizuojant SPIS‘e pateikiamus savivaldybių duomenis dėl paslaugų neįgaliesiems, pastebimas ryškus 

neatitikimas su Lietuvos statistikos departamento bei Neįgaliųjų reikalų departamento ir SADM pateikiamais 

duomenimis,  todėl galima spėti, kad savivaldybės pakankamai aplaidžiai žiūri į įpareigojimą suvesti 

                                                           
99 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas. Priėmimo data: 2006-01-19. Nr. X-493. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
100 Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos 

vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas. Įsakymas. Priėmimo data: 2014-02-14. Nr. A1-83. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
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duomenis apie socialinių paslaugų teikimą į SPIS. Iš pateiktų SPIS duomenų, juos analizuojant, matyti, kad 

labiausiai paplitusi paslauga yra specialiųjų poreikių lygio nustatymas (absoliuti dauguma atvejų), kadangi 

tik nustačius poreikių lygį gali būti teikiamos kitos socialinės paslaugos. Todėl abejonių kelia šios paslaugos 

priskyrimas prie neįgaliesiems teikiamų paslaugų, jei tai yra neišvengiama būtinybė ir formalumas norint 

gauti kitas paslaugas. Rečiau suteikiamos tokios paslaugos kaip dienos socialinė globa, trumpalaikė arba 

ilgalaikė (dažniausiai ilgalaikė) socialinė globa suaugusiems arba vaikams su negalia (remiantis SPIS 

duomenimis, nuo kelių iki kelių dešimčių asmenų per metus). Prie kitų paslaugų, nukreiptų į neįgaliuosius, 

priskiriamas neįgaliojo pažymėjimo išdavimas, kas neturėtų būti įvardijama, kaip socialinė paslauga. 

3 lentelė. Paslaugos asmenims su negalia, pagal gavėjų skaičių (Oficialios statistikos portalo Rodiklių 

duomenų bazės, Neįgaliųjų reikalų departamento, Techninės pagalbos centro neįgaliesiems, SADM 

duomenys, 2014–2017 m.) 

Paslaugos 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, tūkst. asmenų 34,1 34,9 33,3 33,4 

Asmenims su negalia pritaikyti būstai 236 310 444 412 

Pritaikyta šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, 

gyvenamoji aplinka (būstai)
101

 
   88 

Darbingo amžiaus asmenys su negalia, socialines paslaugas gavę 

dienos centruose, tūkst. asmenų 
14,3 13,7 14,7  

Vaikai su negalia, socialines paslaugas gavusių dienos 

centruose, tūkst. asmenų 
2,4 2,5 2,6  

Vaikai globos namuose vaikams ir jaunimui su negalia 

(pensionatai), asmenys 
646 632 460  

Gyventojų skaičius globos įstaigose suaugusiems asmenims su 

negalia, asmenys, iš jų: 
6055 6147 6685 6903

102
 

Valstybės (apskričių) globos namai 5 767 5 795 5 967  

Savivaldybių globos įstaigos 187 209 422  

Visuomeninių organizacijų, parapijų ir privatūs 

globos namai 
101 143 296  

Vidutinės einamosios išlaidos 1 gyventojui per metus globos 

įstaigose suaugusiems asmenims su negalia, tūkst. EUR 
7,1 7,7 7,9  

Vidutinės einamosios išlaidos 1 gyventojui per metus 

savarankiško gyvenimo namuose (suaugusiems asmenims su 

negalia ir seniems asmenims), tūkst. EUR 

4,3 4,4 4,6  

Pagalbos (globos) pinigų gavėjų skaičius, asmenys
103

 128 113 111  

Socialinių paslaugų asmens namuose gavėjai
97

 18 083 17 826 18 630  

Savivaldybių suteiktos transporto organizavimo paslaugos 

neįgaliesiems, tūkst 
11 10,5 10,9  

 

Nors pastebima paslaugas gavusiųjų asmenų su negalia skaičiaus augimo tendencija, tačiau lyginant 

paslaugų ir išmokų neįgaliesiems santykį, pastebėta, kad bendrai šalyje vyrauja išmokos (vertinant pagal 

                                                           
101

 Pradėta nuo 2017 m. 
102

 Ataskaitos rengimo metu nebuvo paeikta Oficialiosios statistikos portal rodiklių duomenų bazėje. Pateikta Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 
103

 Socialinių paslaugų namuose gavėjai: senyvo amžiaus, neįgalūs asmenys ir vaikai su negalia. Pagalbos pinigų (iki 

2006 m. liepos 1 d. globos pinigų) gavėjai. 
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gavėjų skaičių) (3 ir 4 lentelės). Vyrauja priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, slaugos išlaidų 

tikslinė kompensacija ir šalpos neįgalumo pensija, tuo tarpu viešai prieinamuose šaltiniuose nėra 

analizuojama šių tikslinių kompensacijų panaudojimo tikslingumas. 

4 lentelė. Piniginių išmokų asmenims su negalia skaičius (SPIS duomenimis, 2014–2017 m.) 

Piniginės išmokos 2014 

m 

2015 m 2016 

m 

2017 m 

Išmoka auginantiems vaikus neįgaliems, kurie NDNT pripažinti 

nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų 

159 81 74 59 

Išmokos nedarbingų invalidų su vaikais šeimoms 3 3 2 1 

Kitos piniginės išmokos neįgaliesiems 148 146 174 351 

Kompensacija sužalotiems asmenims, atliekant būtinąją karinę 

tarnybą 

  34 3   

Kompensacijos asmenims, patyrusiems žalą likviduojant 

Černobylio AE avarijos padarinius 

5 9 21 13 

Kompensacijos nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11 - 13 d. ir 

po to vykdytos SSRS agresijos 

267 274 291 302 

Kompensacijos sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims 6 235 109 24 

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija 68466 68424 68126 68358 

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija 53383 54917 54365 49936 

Socialinė pensija 86 68 58 54 

Specialių lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio 

pritaikymo išlaidų kompensacija 

162 210 162 147 

Šalpos kompensacija daugiavaikei motinai 3176 2648 2604 2540 

Šalpos kompensacija neįgaliojo slaugytojui 352 367 351 339 

Šalpos našlaičio pensija 7231 6937 6646 6307 

Šalpos neįgalumo pensija 45657 46047 46079 46463 

Šalpos neįgalumo pensija (daugiavaikei motinai) 33 19 20 15 

Šalpos neįgalumo pensija (neįgaliojo slaugytojui) 648 445 280 192 

Šalpos senatvės pensija 9222 9483 9746 10087 

Tikslinis priedas 152 112 96 76 

Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų 

techninio pritaikymo išlaidų kompensacija 

   57548 

Viso 188846 188846 189207 242401 

 

Konvencijos 19 straipsnis akcentuoja asmenų su negalia teisę gyventi kartu su visais bendruomenėje, tačiau 

dėl susiklosčiusių aplinkybių dalis asmenų su negalia (jų globėjai) priima sprendimą apsigyventi socialinės 

globos namuose. Kaip ir dėl kitų socialinių paslaugų, taip ir dėl patekimo į socialinės globos namus, asmuo 

turi kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę. Kreiptis gali jo globėjas (rūpintojas) ar kiti asmenys, nurodę 

priežastį, dėl kurios asmuo negali kreiptis pats. Savivaldybės socialiniai darbuotojai įvertina asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikį, t. y. nustato, kokios socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) reikalingos. Jei 

nustatoma, kad asmeniui reikalinga ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, socialinės globos įstaigą 

savivaldybės nustatyta tvarka pasirenka pats socialinės globos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti 

asmens atstovai).  

Tenka konstatuoti, jog dažniausiai dėl apgyvendinimo ir socialinės globos paslaugų institucijoje kreipiasi dėl 

to, kad nebelieka artimųjų, kurie galėtų pagelbėti asmeniui su negalia gyventi savo aplinkoje, arba 

artimiesiems tampa per sunku, jie pavargsta ar dėl kitų priežasčių nebeįstengia rūpintis asmeniu su negalia. 

2017 m. pradžioje buvo 52
104

 socialinės globos įstaigos suaugusiems asmenims su negalia. Suaugusių 

paslaugų gavėjų skaičius – 6903. Iš šių įstaigų – 27 buvo institucinės globos įstaigos
105

, iš jų – 4 įstaigos 

                                                           
104

 SADM pateikti duomenys 
105 Socialinės globos įstaigos, kuriose yra daugiau nei 40 vietų ir kuriose gyvena daugiau nei 2/3 asmenų su proto/psichikos negalia 



66 
 

skirtos vaikams su negalia, kuriose gyveno (atitinkamai) 5407 suaugę asmenys
106

 ir 105 vaikai su negalia (iš 

viso – 5509 asmenys). 25 institucinės globos įstaigos (iš jų 3 įstaigos vaikams) buvo valstybinio pavaldumo. 

Jose gyveno 5385 asmenys, iš kurių – 105 vaikai. 2 institucinės globos įstaigos (iš jų – 1 įstaiga vaikams) 

buvo savivaldybės pavaldumo. Jose gyveno 124 asmenys, iš kurių – 105 vaikai. 

2018 m. pradžioje Lietuvoje veikė 29 įstaigos, kuriose mažiau nei 40 vietų arba kuriose gyvena mažiau nei 

2/3 asmenų su negalia. Tokiose įstaigose  gyveno 1520 asmenų. 5 įstaigos, kuriose mažiau nei 40 vietų arba 

kuriose gyvena mažiau nei 2/3 asmenų su negalia buvo valstybinio pavaldumo. Jose gyveno 895 asmenys. 24 

įstaigos, kuriose mažiau nei 40 vietų arba kuriose gyvena mažiau nei 2/3 asmenų su negalia priklausė 

savivaldybėms, NVO arba buvo privačios. Jose gyveno 625 asmenys su negalia. 

Analizuojant statistinę informaciją
107

 pastebimas suaugusių gyventojų skaičiaus globos įstaigose augimas (15 

pav), tačiau reikia paminėti, kad šioje informacijoje neatsispindi duomenys apie globos įstaigų įkurtus 

grupinio gyvenimo namus. SADM duomenimis, 2018 m. pradžioje veikė 28 grupinio gyvenimo namai (iš jų 

– 4 grupinio gyvenimo namai vaikams su negalia), kuriuose gyveno 251 asmuo su negalia, iš kurių – 24 

vaikai su negalia. Valstybės globos įstaigose veikė 22 grupinio gyvenimo namai (iš jų – 4 grupinio gyvenimo 

namai vaikams su negalia), kuriuose gyveno 174 asmuo su negalia, iš kurių – 24 vaikai su negalia. 

Savivaldybių, NVO globos įstaigose veikė 6 grupinio gyvenimo namai, kuriuose gyveno 77 asmenys su 

negalia. Neįgaliųjų reikalų departamento duomenimis, iš socialinės globos namų per 2017 m. į bendruomenę 

gyventi išėjo 27 asmenys. 2016 m. 25 asmenys išėjo gyventi į bendruomenę. Per 2017 m. buvo įsteigta 10 

grupinio gyvenimo namų, kuriuose apsigyveno 67 asmenys su negalia. Taip pat buvo įsigyta 7 patalpos 

grupinio gyvenimo namams, kurie bus įsteigti 2018 m. 

 

 

15 pav. Gyventojų skaičius globos įstaigose suaugusiems neįgaliesiems metų pabaigoje (Oficialios 

statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės duomenys) 

                                                           
106 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento duomenys 
107 Oficialios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazė www.osp.stat.gov.lt Prisijungta:2018 m. vasario 26 d. [gyventojų skaičius 

globos įstaigose suaugusiems neįgaliesiems metų pabaigoje] 

http://www.osp.stat.gov.lt/
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Siekiant užtikrinti asmenų su negalia galimybę lygiai su kitais asmenimis pasirinkti savo gyvenamąją vietą, 

verta paminėti  Europos Komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar 

baudimą (toliau – komitetas) 2016 m. rugsėjo 5 – 15 d. vizito Lietuvoje ataskaitoje nurodytas 

rekomendacijas (124 rekomendacija)
108

 kuriose teigiama, kad globos teisių suteikimas įstaigai, kurioje 

atitinkamas gyventojas gyvena, gali sukelti interesų konfliktą, apribojant asmens galimybę pasirinkti 

gyvenamąją vietą, bei asmens laisvę ir judėjimo teisę (taip pat susiję su Konvencijos 18 ir 14 straipsniais).   

SADM duomenimis, 2017 m. pabaigoje 8912 vaikų gyveno globos įstaigose. Socialinės globos namuose, 

kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina SADM, buvo globojamas (rūpinamas) 341 vaikas, iš kurių 192 

vaikams nustatyta negalia. Lietuvos Respublikos piliečiai 2017 m. įvaikino 92 vaikus, iš kurių 1 vaiką su 

negalia. Poros, kuriose vienas ar abu sutuoktiniai yra užsieniečiai, įvaikino 47 vaikus, iš kurių 8 vaikus su 

negalia. Tai patvirtina 2016 m. valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos užsakymu 

(įgyvendinant „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

sistemos sąlygų sukūrimo Lietuvoje“ projektą) atlikto Lietuvos gyventojų požiūrio į įvaikinimą ir globą  

tyrimo rezultatus, kuriuose buvo teigiama, kad tik 5 proc. apklaustųjų sutiktų įvaikinti/globoti/rūpintis vaiku 

su negalia.
109

. Tyrimo ataskaitoje pažymima, kad diskutuojant apie vaikus, turinčius sveikatos sutrikimų, bei 

jų globos ar įvaikinimo galimybes, dalyvių nuomone, vaikai, turintys negalią, yra dažniausiai pasmerkti likti 

gyventi globos institucijoje, nes tokio vaiko globa ar įvaikinimas, apklaustųjų nuomone, yra labai retas 

reiškinys, tokie vaikai apskritai turi mažai tikimybės gyventi šeimoje. 

Nepaisant bendruomeninių paslaugų šiems asmenims infrastruktūros plėtojimo, globos paslauga yra paklausi 

savivaldybių administracijose - vidutiniškai virš 200 asmenų su negalia (duomenys tikslinami ir kinta 

kiekvieną savaitę) laukia eilės patekimui į globos įstaigą 

Konvencijos 19 straipsnio a) papunkčio (galimybė pasirinkti gyvenamąją vietą) ir b) papunkčio (galimybė 

pasinaudoti bendruomenėje teikiamomis paslaugomis) įgyvendinimas realizuojamas teikiant specialiąsias 

socialines paslaugas asmenims su negalia. 2018 m. pradžioje SADM duomenimis apie 28,6 tūkst. asmenų su 

negalia ir jų šeimų gavo specialiąsias socialines paslaugas, iš kurių: 

 121 įstaigą teikė pagalbos į namus paslaugą. Paslaugą gavo 3311 asmuo su negalia, iš kurių – 229 

vaikai. 

 222 dienos centrai (socialinės priežiūros, socialinės globos centrai, bendruomenės centrai, paramos 

šeimai tarnybos) teikė paslaugas 17 300 asmenų su negalia, iš kurių – 2 600 vaikai su negalia. 

 Laikino atokvėpio paslaugą 

buvo teikiama įstaigose ir įgyvendinant Pertvarkos projektą (žr. žemiau). Šios paslaugos teikimui 

buvo skirtos 454 vietos įstaigose ir 110 asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia bei jų šeimų nariai 

pasinaudojo paslauga įgyvendinant Pertvarkos projektą (žr. žemiau). 

 21 savarankiško gyvenimo 

namuose, priklausančiuose savivaldybėms, NVO ar privačiuose, paslaugas gavo 273 asmenys su 

negalia. 

Siekiant užtikrinti Konvencijos 19 straipsnio a) ir b) papunkčių įgyvendinimą, paminėtina, kad dalis 

socialinės globos įstaigose gyvenančių asmenų su negalia, kurie neturi sunkios negalios, galėtų gyventi 

bendruomenėje jiems teikiant minimalią pagalbą. Tačiau, nepaisant jau dabar teikiamų paslaugų kiekio,  

tokios apgyvendinimo pagalbos ir paslaugų bendruomenėje trūksta.  

2014 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo patvirtintas 

„Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir 

likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas“ (toliau – Institucinės globos pertvarkos 

                                                           
108 Ineraktyvus. Prieiga prie interneto < https://rm.coe.int/pdf/16807843ca> Prisijungta> 2018 m. vasario 27 d. 
109 Tyrimo „Lietuvos gyventojų požiūris į įvaikinimą ir globą“ ataskaita. Interaktyvi. Prieiga per internetą: < 

http://www.pertvarka.lt/wp-content/uploads/2016/05/tyrimas_apie_globa_ir_ivaikinima_galutinis.pdf>. Prisijungta 2018 m. vasario 

26 d. 

https://rm.coe.int/pdf/16807843ca
http://www.pertvarka.lt/wp-content/uploads/2016/05/tyrimas_apie_globa_ir_ivaikinima_galutinis.pdf
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planas), kurio antras tikslas – sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, 

rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas. 

Vadovaujantis institucinės globos pertvarkos planu, 2015 m. lapkričio 3 d. buvo pasirašytą trišalė sutartis 

tarp Europos socialinio fondo agentūros, SADM ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

prie SADM dėl „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

sistemos sąlygų sukūrimo Lietuvoje“ projekto įgyvendinimo (toliau – Pertvarkos projektas), kuriam iš ES 

struktūrinių fondų skirta 6,5 mln. eurų. Pertvarkos projekto įgyvendinimui buvo pasirinktos bandomosios 26 

globos įstaigos. Iš šių įstaigų - 10 globos įstaigų, kuriose gyvena asmenys su negalia (3 iš jų – vaikų ir 

jaunimo, turinčio proto ir ar psichikos negalią), 2017 m. pradžioje Institucinės globos pertvarkai atrinktose 

globos įstaigose gyveno 1780 suaugusiųjų, ir 99 vaikai iki 18 m., turinčių negalią. Kitose – 16-koje globos 

įstaigų – vaikų globos namuose (tarp jų -  5 sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) gyvena dar 70 vaikų, 

turinčių negalią. 

Pertvarkos projekto metu nuo 2017 m. gegužės iki 2018 m. sausio mėn. buvo įvertinta 1742 bandomųjų 

socialinės globos įstaigų suaugę gyventojai, jiems buvo sudaryti individualūs paslaugų planai. Atsižvelgiant į 

kiekvieno gyventojo individualius poreikius jiems buvo sudaryti paslaugų planai. Analizuojant vertinimo 

rezultatus matyti, kad apie 60 proc. globos įstaigose gyvenančių asmenų yra 30-59 m. amžiaus, 13 proc. – 18 

– 29 m., 27 proc – 60 m. ir vyresni. Daugiausiai socialinės globos namuose gyvena asmenų 30-49 m. 

amžiaus  ir 50-59 m. amžiaus. 34 proc. globos įstaigų gyventojų darbingumo lygis sudaro 0-25 proc. 38 proc. 

globos įstaigų gyventojų darbingumo lygis - 25-45 proc. Kitiems darbingumo lygis yra nenustatytas arba 

duomenys yra nepateikti. Specialųjį nuolatinės priežiūros poreikį turi 34 proc. gyventojų o nuolatinės slaugos 

poreikį – 9 proc. gyventojų. Vyraujantis darbingas amžius ir 25-45 proc. darbingumo lygis leidžia daryti 

prielaidą, kad dalis jų, gaudami atitinkamas paslaugas, galėtų gyventi bendruomenėje.  

Sudarant individualius bandomųjų globos įstaigų gyventojų paslaugų planus, 17 proc. gyventojų 

rekomenduotas apgyvendinimas specializuotos slaugos ir socialinės globos namuose. Daugiausia tai  

asmenys, kurie nekalba ir nevaikšto, todėl savarankiškiau gyventi nepajėgtų. 14 proc. gyventojų pasiūlyta 

apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga. Dalis asmenų, kuriems rekomenduojamas 

apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, jau gyvena globos įstaigų įsteigtuose grupinio gyvenimo 

namuose. Didžia dalimi tai asmenys, kurie turi savipriežiūros gebėjimų ir jiems reikalinga dalinė specialistų 

pagalba. Dalis jų patys išreiškia norą gyventi savarankiškiau, nori gyventi kartu su konkrečiais asmenimis, 

dažnai šeimos nariais, arba bendruomenėje su kitais neįgaliaisiais. Gyventojai, gyvendami globos įstaigoje 

veikiančiuose grupinio gyvenimo namuose, turi įgiję teigiamą patirtį. Vis tik, pereinant prie savarankiškesnio 

gyvenimo būdo, visiems gyventojams būtinas pereinamasis laikotarpis su intensyvia specialistų pagalba. 

Apgyvendinimo grupinio gyvenimo namuose paslauga siūlyta didžiausiai gyventojų daliai – 68 proc. Tai - 

žmonės, kurie gali gyventi bendruomenėje su nuolatine personalo pagalba. Tik 1 proc. gyventojų siūloma 

apsaugoto būsto paslauga (16 pav.) 
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16 pav. Apgyvendinimo paslaugos siūlomos gyventojams bandomosiose globos įstaigose 

Analizuojant kitas paslaugas, paaiškėjo, kad daugumai apklaustųjų yra rekomenduojamas profesinis 

orientavimas, konsultavimas ir motyvavimas grupėse arba individualiai (26 proc.); taip pat 17 proc. 

rekomenduojama ugdyti darbinius įgūdžius. Kitos rekomenduojamos paslaugos: darbo paieškos mokymai 

(11proc.), darbo tarpininko paslaugos (13 proc.), socialinės dirbtuvės rekomenduojamos (12 proc.) 

apklaustųjų, 10 proc. asmenų rekomenduojamos apsaugotos darbo vietos.  Iš mokymosi paslaugų dažniausiai 

rekomenduojama paslauga – problemų sprendimo mokymai, ši paslauga rekomenduojama 31 proc. 

socialinės globos namų gyventojų. Laisvalaikio paslaugos yra dažniausiai rekomenduojamos paslaugos 

socialinės globos namų gyventojams. Sociokultūrinės paslaugos yra rekomenduojamos daugiau nei pusei (58 

proc.) apklaustųjų, dienos užimtumas net 78 proc. gyventojams. 

Individualių poreikių vertinimo ir paslaugų planų sudarytojai pastebėjo, jog socialinės globos namai jau 

dabar siūlo gyventojams nemažai užimtumo/laisvalaikio veiklų, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, jog tam 

tikros veiklos nėra tinkamos ir efektyvios gyventojams, turintiems mažesnę psichikos ir/ar proto negalią. 

Vertintojai pastebėjo, kad dėl šios priežasties žmonės su mažesne psichikos ir/ar proto negalia nedalyvauja 

užimtumo veiklose arba jose dalyvauja periodiškai ir ne nuosekliai, nes jos jų paprasčiausiai nedomina. 

Todėl kuriant užimtumo paslaugas bendruomenėje reikėtų atkreipti dėmesį į siūlomų paslaugų pritaikomumą 

platesniam spektrui asmenų su psichikos ir (ar) proto negalia. Organizuojamos užimtumo veiklos turėtų būti 

adekvačios ir turėtų atsižvelgti į realius jų gavėjų poreikius ir patirtis. Reikėtų atkreipti dėmesį į veiklos 

tikslingumą, jos nuoseklumą ir pritaikomumą. Vertintojai pastebėjo, kad ne visos veiklos yra organizuojamos 

žinant konkretų veiklos tikslą ir kryptį. Svarbu paminėti, kad tik keletas iš visų siūlomų užimtumo veiklų 

turėtų būti visiškai laisvo pobūdžio (pvz. laisvas muzikos klausymas, laisvas piešimas ir kt.). Pastebima, jog 

socialinės globos namuose trūksta struktūruotų užsiėmimų ir tikslingų veiklų, kurios skatina socialinius ar/ir 

konkrečius gyvenimo įgūdžius (maisto gaminimo, aplinkos tvarkymo, savipriežiūros ir kt.). Taip pat 

pastebimas metodikų, kurios matuotų asmens pažangą, o ne tik užtikrintų asmens būsenos palaikymą, 

trūkumas.  

Remiantis Pertvarkai atrinktų globos įstaigų gyventojų vertinimu ir jiems sudarytais individualiais planais, 

2017 m. IV ketvirtyje buvo rengiami globos įstaigų pertvarkos planai, kuriuose numatyti būtinieji 

infrastruktūros pokyčiai, žmogiškieji ištekliai ir finansiniai resursai, padėsiantys jiems reorganizuotis į 

paslaugas bendruomenėje teikiančias įmones. 

Įgyvendinant Pertvarkos projektą, 2017 m. Alytuje, Šakių raj. Kaune, Tauragėje, Jurbarke, Klaipėdoje, 

Šiauliuose, Utenoje, Anykščiuose, Pasvalyje, Kuršėnuose (Šiaulių raj.), Švenčionyse pradėtos teikti naujų 

formų bendruomeninės paslaugos - laikinas atokvėpis įstaigoje ir namuose. 2017 m. 110 asmenų gavo šias 

bandomąsias paslaugas (laikino atokvėpio paslaugos namuose 22 paslaugų gavėjai, laikino atokvėpio 

įstaigoje – 88 paslaugos gavėjai). 
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2017 m. įgyvendinant Pertvarkos projektą pradėtos rengti naujų formų bendruomeninių paslaugų metodikos, 

kurios 2018 m. turėtų būti reglamentuotos ir įtrauktos į socialinių paslaugų katalogą, taip įpareigojant 

savivaldybes užtikrinti įvairesnių ir kokybiškesnių socialinių paslaugų asmenims su negalia teikimą 

bendruomenėje:  

1. Apsaugotas būstas suaugusiems asmenims - socialinės priežiūros paslauga ir gyvenamosios vietos 

suteikimas (jei neturi savo) bendruomenėje iki 4 dalinai savarankiškų suaugusių asmenų su negalia, 

derinant tai su individualia atvejo vadybininko (socialinio darbuotojo) pagalba ir kitomis 

paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško 

gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo;  

2. Savarankiško gyvenimo namai suaugusiam asmeniui su negalia - socialinės priežiūros ir 

apgyvendinimo paslauga, teikiama iki 10 iš dalies nesavarankiškų suaugusių asmenų su proto ir (ar) 

psichikos negalia, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą, 

skatinant, ugdant ir palaikant jų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, pagal turimus 

gebėjimus ir (ar) teikiant nežymią pagalbą, kad būtų kompensuojami prarasti (neturimi) 

savarankiško gyvenimo gebėjimai. Daugumą paslaugų SGN gyventojai gauna ne būste, o 

bendruomenėje; 

3. Grupinio gyvenimo namai - licencijuojamą socialinę globą teikianti bendruomenėje įsikūrusi įstaigą, 

kurioje namų aplinkoje gyvena iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų. Sudarant 

gyventojams sąlygas gauti dienos užimtumo, ugdymo ir kitas reikalingas paslaugas bendruomenėje; 

4. Socialinės reabilitacijos paslauga - socialinio poveikio priemonių visuma, skatinanti neįgaliųjų 

socialinį savarankiškumą, dalyvavimo galimybių didėjimą ir veiklos ribojimo mažėjimą siekiant 

užtikrinti lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime, kurios tikslas – didinti asmens 

galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime, taikant tokias socialinio poveikio priemones, kaip 

socialinio ir savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimas ar atstatymas, profesinis konsultavimas bei 

darbinei veiklai reikalingų įgūdžių lavinimas; 

5. Dienos užimtumo paslauga - tai kompleksinės socialinės paslaugos, teikiamos dalinai 

savarankiškiems asmenims, nukreiptos į bendrųjų darbinių, socialinių, kasdienių, saviraiškos įgūdžių 

ugdymą ir palaikymą, kurios tikslas – užtikrinti prasmingą veiklą dienos metu, siekiant ugdyti ir 

palaikyti jų savarankiškumą, gerinti gyvenimo kokybę ir įgalinti visaverčiam socialiniam gyvenimui 

bendruomenėje; 

6. Specializuotos slaugos ir globos Socialinės slaugos ir globos namuose paslauga - visuma paslaugų, 

kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė 

kompleksinė specialistų priežiūra ir pagalba visiškai nesavarankiškiems asmenims su sunkia proto 

(psichine) negalia; 

7. Įdarbinimo su pagalba paslauga - socialinė paslauga orientuota į asmenų su psichikos ir (ar) proto 

negalia (toliau - asmuo) integracijos į darbo rinką, kurios tikslas – padėti asmeniui su negalia rasti 

darbą ir (ar) įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje, pagal asmens poreikius ir galimybes. 

8. Socialinių dirbtuvių asmenims su negalia modelis, kurio tikslas – darbinių įgūdžių formavimas 

atliekant realias darbo užduotis, siekiant ugdyti bendrus ir specifinius darbinius gebėjimus bei didinti 

įsidarbinimo galimybę. 

9. Specializuotas asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią konsultavimas ir motyvavimas . 

10. Asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, savarankiško gyvenimo įgūdžių programos; 

11. Atvejo vadyba; 

12. Asmeninis asistentas – individualizuota bendruomeninė paslauga, namų ir viešojoje aplinkoje 

(palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiant pagalbą, padedančią įgalinti asmenį būti 

savarankišku ir užtikrinančią svarbiausias asmens gyvybines veiklos funkcijas (asmens higiena, 

mityba, judumas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka); 

13. Psichologinė ir socialinės pagalba, skirta neįgalių tėvų šeimoms; 

14. Vaiko, asmens ir šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymas; 

15. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus aprašas - tai asmeniškas 

sprendimų priėmimo procesas, kai sprendimą priimantis asmuo naudojasi jam pagalbą teikiančio 

asmens ar asmenų tinklo (2 – 5 asmenų) pagalba, sprendžiant dėl jo/jos sveikatos, socialinio 



71 
 

dalyvavimo, asmeninių turtinių bei neturtinių klausimų, remiantis sprendimą priimančio asmens 

valia, pageidavimu ir teise rinktis. 

Įgyvendinant institucinės globos pertvarką stebima silpnas savivaldybių  įsitraukimas į naujų formų 

bendruomeninių paslaugų teikimą ir pasipriešinimas institucinės globos pertvarkos procesui. Kadangi 

jaučiamas ir stiprus visuomenės pasipriešinimas, Pertvarkos projekto metu kuriami nauji regioniniai ir 

savivaldybiniai klasteriai, dirba regioniniai ekspertai, inicijuojamos diskusijos su savivaldybių 

administracijų, NVO ir visuomenės atstovais. 

Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programą 2017 m. rudenį pradėti įgyvendinti projektai pagal priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“. 

Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų planui įgyvendinti skirta 21,16 mln. eurų 

Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Finansuojamos projektų veiklos:  

 paslaugų šeimai ir asmeniui organizavimas, koordinavimas ir teikimas: pozityvios tėvystės 

mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos 

paslaugos, vaiko priežiūros, pavėžėjimo paslaugos, planuojamos pagal individualius šeimos 

(asmens) poreikius ir prisidedančios prie šeimos (asmens) įgalinimo ir stiprinimo, krizių įveikimo, 

darbo ir šeimos derinimo, socialinės atskirties mažinimo. 

 tikslinės grupės (šeimų ir asmenų) informavimas, konsultavimas apie paslaugas šeimai, įtraukimo į 

veiklas priemonių vykdymas, tikslinių grupių informavimas apie kitas aktualias savivaldybėje 

teikiamas paslaugas.  

Projektai bus įgyvendinami visose Lietuvos savivaldybėse. VšĮ Europos socialinio fondo agentūra šiuo metu 

2018 m. sausio 31 d. su 46 savivaldybėmis buvo pasirašiusi projektų įgyvendinimo sutartis, kuriose 

planuojama, kad paslaugas gaus 22 408 šeimos. Likusios sutartys bus pasirašytos per 2018 m. Paslaugos 

teikiamos bet kuriai šeimai, kuri susiduria su sunkumais ir krizėmis, todėl paslaugas gaus ir šeimos, 

auginančios vaikus su negalia. 

Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programa susijusi su Konvencijos 19 straipsnio a) punkto 

įgyvendinimu – užtikrinti, kad asmenys su negalia turėtų galimybę lygiai su kitais asmenimis pasirinkti savo 

gyvenamąją vietą ir tą vietą, kur jie nori gyventi ir su kuo, ir kad jie neprivalėtų gyventi konkrečioje 

gyvenamojoje aplinkoje. 2017 m. buvo pritaikyta 412 būstų. Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų 

patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems 

žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. 2017 m. 262 būstai buvo pritaikyti asmenims su labai 

ryškiais sutrikimais, 128 – asmenims su ryškiais sutrikimais, 22 – asmenims su vidutiniais sutrikimais. 

Pastebima, kad daugiausia būstų pritaikoma asmenims su labai ryškiais sutrikimais (17 pav.) 

 

17 pav. Būstų pritaikymas pagal sutrikimus, 2017 m. 
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Užtikrinant, kad neįgalieji turėtų galimybę pasinaudoti įvairiomis namuose, gyvenamojoje vietoje 

teikiamomis ir kitomis pagalbinėmis bendruomenėje teikiamomis paslaugomis, įskaitant asmeninę pagalbą, 

būtiną padėti gyventi ir integruotis į bendruomenę ir užkirsti kelią izoliavimui ar atskyrimui nuo 

bendruomenės 2017 m. buvo: 

 įgyvendinti 353 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai (jiems 

skirta 5138,95 tūkst. eurų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų) (remiamos veiklos: dienos 

užimtumas, asmeninio asistento pagalba, užimtumas amatų būreliuose, klubuose, meninių gebėjimų 

lavinimas, pagalba šeimos nariams) 

 1 mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektas (judėjimo sutrikimų turinčių 

asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, vertinimas, judėjimo sutrikimų 

turinčių asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, lavinimas, B 

kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymas) ir  

 teiktos Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems (Pagal specialistų komandos 

sudarytą planą aklajam asmeniui buvo teikiamos (individualiai ar grupėse 4 – 10 aklųjų asmenų) 

šios paslaugos: orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienių įgūdžių, 

komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, profesinio konsultavimo ir 

orientavimo); 

Įgyvendinant minėtus projektus ir teikiant paslaugas, gavo 26836 asmenys, iš jų 24553 neįgaliųjų (23340 

suaugę neįgalieji ir 1183 neįgalių vaikų) bei 2313 šeimos nariai. Stebimas paslaugas gavusių asmenų 

skaičiaus mažėjimas 2 proc., nors finansavimas buvo padidintas 9,3 proc. lyginant su 2016 m., kuomet 

įgyvendinta 356 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai (4701 tūkst. Eurų) 

ir 2 mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektai, kuriuose įvairaus pobūdžio paslaugas 

(naudą) iš viso gavo 27406 asmenys, iš jų 24973 neįgaliųjų (23660 suaugę neįgalieji ir 1313 neįgalių vaikų) 

bei 2433 šeimos nariai. Lietuvos banko duomenimis, 2017 m. vidutinė infliacija Lietuvoje buvo teigiama - 

3,7 proc. Minimali alga Lietuvoje augo 8,6 proc. - nuo 350 eurų (nuo 2016 01 01) iki 380 eurų (nuo 2016 07 

01). Be to, nuo 2017 07 01 įsigaliojus naujajam darbo kodeksui, minimalus darbo užmokestis gali būti 

taikomas tik nekvalifikuotam darbui. Todėl net ir įvertinus finansavimo padidėjimą, spėjama, kad naudos 

gavėjų skaičiaus mažėjimas galėjo įvykti dėl infliacijos ir minimalios algos padidėjimo. 

 

Užtikrinant asmeninę pagalbą asmenims su negalia, įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektus viena iš projektuose remiamų veiklų yra asmeninio asistento pagalba 

(ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę), kuri apima:  

 pagalbą neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos 

ir kitose įstaigose (palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas); 

 informacijos teikimą asmenims, turintiems klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir 

technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį; 

 pagalbą sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos, motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje 

reabilitacijoje didinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus; 

 pagalbą 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) (tik asmenims, turintiems nustatytą sunkų ar vidutinį 

neįgalumo lygį, arba 0–40 procentų darbingumo lygį, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių 

lygį); 

Projektų įgyvendinimą kontroliuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas, kuris sudaro sutartis su savivaldybių 

administracijomis dėl projektų finansavimo ir įgyvendinimo bei planuoja ir skiria lėšas savivaldybių 

administracijoms projektams finansuoti ir administruoti. 2017 m. Neįgaliųjų reikalų departamento 

duomenimis, asmeninio asistento paslaugas gavo 11757 neįgalieji (11401 suaugę neįgalieji ir 356 neįgalūs 

vaikai). Paslaugų teikimui buvo panaudota 1640,31 EUR Valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų. Kadangi 
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šiuo metu asmeninio asistento paslaugas teikia NVO pagal savo kompetenciją ir turimus resursus, asmeniui 

nesudaroma galimybė pasirinkti asmeninio asistento, pati paslauga yra nenuolatinio pobūdžio ir epizodiška.  

2017 m. socialinės apsaugos ir darbo ministro sudarytoje darbo grupė asmeninio asistento paslaugų 

organizavimo ir teikimo bei asmeninio asistento veiklos gairių projektui parengti parengė Asmeninio 

asistento paslaugų organizavimo ir teikimo bei asmeninio asistento veiklos gaires, kurios 2018-03-02 buvo 

patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-83. Asmeninio asistento paslaugų 

organizavimo ir teikimo bei asmeninio asistento veiklos gairės nustato asmeninio asistento paslaugų tikslą, jų 

organizavimo ir teikimo kryptis, vertinimo kriterijus ir laukiamus rezultatus, jų tikslas -  siekiant sukurti 

asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo mechanizmą bei reglamentuoti asmeninio asistento 

paslaugų organizavimą, asmeninio asistento paslaugų gavėjus (toliau – paslaugos gavėjai), asmeninio 

asistento vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas, nustatyti asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir 

teikimo kryptis, terminus. 

 

Atsižvelgiant į rengiamas gaires, 2017 m. lapkričio mėn. buvo pradėti rengti Asmeninio asistento asmenims 

su proto ir (arba) psichikos negalia paslaugos teikimo viešojo pirkimo dokumentai. Tai bus pilotinė paslauga, 

finansuojama iš Pertvarkos projekto lėšų. 2018 m. – 2019 m. metų bėgyje paslauga bus teikiama 50 asmenų 

su proto ir (arba) psichikos negalia, 365 dienas per metus. Paslaugos teikimo intensyvumas bus nustatomas 

atsižvelgiant į individualius asmens poreikius ir gali svyruoti nuo 1 iki 4 val per dieną. Paslaugos teikimui 

numatyta skirti 547,5 tūkst. EUR. 

 

Taip pat 2017 m. pradėti rengti viešųjų pirkimų dokumentai pakartotinam laikino atokvėpio paslaugos 

teikimui (numatyta, kad paslaugas 2018 m. gaus 94 asmenys su proto ir (arba) psichikos negalia) bei 

bandomųjų atvejo vadybos paslaugos tėvams, kurių vaikams nustatyta proto ir (arba) psichikos negalia (30 

paslaugos gavėjai)  bei apsaugoto būsto (20 paslaugos gavėjų) paslaugų teikimui. Paslaugos bus teikiamos 

įgyvendinant Pertvarkos projektą, iš projekto lėšų. Paslaugų teikimo patirtis bus panaudota rengiant ir 

reglamentuojant šių paslaugų  teikimo aprašus. 

 

Rekomenduotina: 

Kaip prevencinę priemonę, apsaugančia nuo patekimo į institucinę globą, inicijuoti naujų bendruomeninių 

paslaugų steigimą ir teikimą kiekvienoje savivaldybėje, teikiant paslaugas asmenims su negalia ir jų šeimų 

nariams. 

Remiantis atliktų bandomųjų globos įstaigų individualių poreikių vertinimų ir paslaugų planų sudarymu, 

kuriantis paslaugų centrams ir pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 

paslaugų, reikėtų atkreipti dėmesį į paslaugų poreikį, tačiau ne tik socialinės globos namų gyventojų, bet ir 

bendruomenės narių. Kuriant bendrą paslaugų centrą, kuriuo gali naudotis ir socialinės globos namų 

gyventojai ir visi bendruomenės nariai, iš karto yra sprendžiami asmenų su negalia įtraukties, socialinių 

įgūdžių ir bendruomenės nuostatų keitimo klausimai. 

Stiprinti ir skatinti savivaldybių ir regionų klasterizaciją, atrasti tinkamus skatinimo mechanizmus, 

motyvuojančius savivaldybes teikti įvairias ir kokybiškas bendruomenines paslaugas asmenims su negalia. 

Plėsti ir tobulinti asmeninio asistento paslaugų teikimą, siekiant tinkamai įgyvendinti Komiteto 

rekomendacijas dėl 19 straipsnio. 

20 STRAIPSNIS. ASMENS MOBILUMAS 

Konvencijos 20 straipsnyje nurodoma, kad valstybės turi imtis veiksmingų priemonių užtikrinant kuo 

savarankiškesnį asmenų su negalia mobilumą. Valstybės turi sudaryti sąlygas asmenis su negalia gauti 

kokybiškas mobilumą palengvinančias priemones, įrenginius, pagalbines technologijas ir pagalbininkų bei 

tarpininkų pagalbą; organizuoti mobilumo gebėjimų mokymą neįgaliesiems ir specializuotam personalui, 

dirbančiam su neįgaliaisiais. 

Su Konvencijos 20 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: 
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 Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa ir jos įgyvendinimo planas
110

; 

 Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas
111

; 

 Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašas
112

; 

 Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo 

techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo 

kriterijų sąrašo, tvarkos aprašas
113

; 

 Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, 

auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos 

poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška 

negalia
114

;  

 Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskirstymo 2016–2018 metais tvarkos 

aprašas
115

  

Priemonių, kurios užtikrintų kuo savarankiškesnį neįgaliųjų mobilumą, iš dalies tenkina aprūpinimas 

techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis (bet kokio neįgaliųjų naudojamo specialaus ar standartinio 

gaminio, įrankio, įrangos ar techninės sistemos, padedančios išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti 

sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai), kurį 

reglamentuoja Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 

m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338. Vadovaujantis Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos 

priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, aprūpinimą techninės 

pagalbos priemonėmis Lietuvos gyventojams, turintiems judėjimo, regos ir klausos sutrikimų, organizuoja 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC), 

kuris turi 10 teritorinių skyrių visoje Lietuvoje  

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų 

kompensacijas turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų 

valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos 

Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones. 

Techninės pagalbos priemonės perkamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. Pirkimus vykdant 

vadovaujantis mažiausios kainos principu, kyla rizika įsigyti menkesnės kokybės ir nevisai tenkinančias 

neįgaliųjų poreikius techninės pagalbos priemones. Asmenys su negalia techninės pagalbos priemones gali 

įsigyti su priemoka, pvz., už rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą ar kojomis minamą triratį turi 

sumokėti 10 procentų naujos automatiškai ar rankomis reguliuojamos lovos ar kojomis minamo triračio 

kainos arba grąžintos priemonės vertės; už naują elektrinį vežimėlį – 10 procentų naujo elektrinio vežimėlio 

kainos, už prie radijo ar televizijos jungiamą įtaisą – 30 procentų kainos. Judėjimo negalią turintiems 

                                                           
110 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Priėmimo data: 1991-11-28. Nr.: I-2044. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų 

programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo.  Įsakymas. Priėmimo data: 2015-06-25. Nr.: A1-381. Priėmė: 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
111 Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas. Priėmimo data: 2000-03-30. Nr.: VIII-1605. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

Seimas 
112 Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2006-12-19. Nr.: A1-338. Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 
113 Dėl specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo 

išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų 

patvirtinimo. Įsakymas: 2005-05-04. Nr.: A1-120/V-346. Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
114 Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos 

mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, 

kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta 

visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2008-07-08. Nr.: A1-234. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
115 Dėl Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskirstymo 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo. Įsakymas. 

Priėmimo data: 2016-08-30. Nr.: V-35. Priėmė: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
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asmenims yra nustatyti baziniai techninės pagalbos priemonių įsigijimo kainų dydžiai, kurie yra 

kompensuojami
116

. Centras ne tik aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis, bet teikia ir 

remonto paslaugas, kurios finansuojamos iš valstybės biudžeto. NVO atstovų teigimu tokia aprūpinimo 

tvarka ydinga, nes neįgaliesiems tenka ilgai laukti eilėse, kol gaus reikiamą priemonę, dažnai parenkamos 

neindividualizuotos priemonės ir pan. 
117

 Centras sudaro sąlygas neįgaliesiems patiems, savo lėšomis, įsigyti 

reikiamą priemonę, o vėliau - atėjus eilei, kompensuoti visą arba bazinę šios priemonės kainą
118

. Tačiau 

tokiu atveju asmuo turi turėti pakankamai savų pinigų priemonei įsigyti ir kompensaciją gauna tik praėjus 

tam tikram laikui, pateikus reikiamus dokumentus ir sulaukus patvirtinimo dėl kompensavimo, todėl šia 

galimybe naudojasi nedaug žmonių.  

Vykdant Konvencijos 20 straipsnio b) papunktį, siekiant sudaryti sąlygas neįgaliesiems gauti kokybiškas 

mobilumą palengvinančias priemones, įrenginius, pagalbines technologijas ir pagalbininkų bei tarpininkų 

pagalbą, įskaitant galimybę jais pasinaudoti už prieinamą kainą, TPNC 2017 m. buvo išduota 49105 

technines pagalbos priemones, 1353 asmenims išmokėtos kompensacijos. Techninės pagalbos priemonėmis 

buvo aprūpinti 33346 asmenys ir 65,02 proc. patenkintas pagalbos priemonių poreikis nuo visų besikreipusių 

asmenų. 2016 m. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras išdavė 46200 techninės pagalbos priemones 

(naujas, grąžintas, gautas paramos būdu), išmokėjo 1315 kompensacijas, bei aprūpino 33,3 tūkst. asmenų. 

2016 m. bendras techninės pagalbos priemonių poreikio patenkinimo lygis sudarė 81,23 proc..  

Asmenys su negalia pagal Transporto lengvatų įstatymą turi teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo 

reguliaraus susisiekimo autobusais, vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir 

priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus 

susisiekimo laivais ir keltais bilietą. Asmenys, kuriems nustatytas 30 – 55 proc. darbingumo lygis, arba 

asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių 

specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II grupės invalidais) turi teisę įsigyti bilietą su 50 

proc. nuolaida. Bilietą su 80 proc. nuolaidą turi teisę įsigyti: 

 asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti 

vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis); 

 asmenys, pripažinti nedarbingais (0 – 25 proc. darbingumo lygis), asmenys, sukakę senatvės pensijos 

amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, 

asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam 

asmeniui – vienas lydintysis); 

 į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems 

gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas 

lydintysis). 

Čia reikia pastebėti kad teisę įsigyti bilietą su 80 proc. nuolaidą lydintis asmuo turi tik tada, kai važiuoja 

kartu su asmeniu su negalia. Tuo tarpu dažnai pasitaiko situacijų (palydėjimo), kai lydintis asmuo palydi 

asmenį iki mokyklos, dienos centro, sveikatos įstaigos, grįžta, o vakare vėl važiuoja, kad pagelbėtų asmeniui 

su negalia grįžti namo. Tokiais atvejais, vienas važiuojantis lydintis asmuo teisės į nuolaidą nebeturi, nors 

vyksta išimtinai dėl asmens su negalia poreikių. 

Teisę į transporto išlaidų kompensaciją turi asmenys su sutrikusia judėjimo funkcija (kiekvieną mėnesį 0,25 

minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio transporto išlaidų). Jei šie asmenys patys vairuoja automobilius, 

jie, vieną kartą per 6 metus turi teisę gauti iki 32 MGL dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio 

pritaikymo išlaidų kompensaciją. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas 

specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo 

pripažinta visiška negalia, vieną kartą per 6 metus turi teisę gauti iki 32 MGL dydžio lengvųjų automobilių 

                                                           
116 Kompensacijų už įsigytas TPP dydžiai ir jų skyrimo terminas. Interktyvus. Prieiga per internetą < 

http://www.tpnc.lt/assets/Uploads/ATMINTINES/Kompensaciju-uz-isigytas-TPP-dydziai-ir-ju-terminas-2017-10-16.pdf> prisijungta 

2018 m. vasario 26 d. 
117 https://www.facebook.com/henrika.varniene/posts/10208321903083644; 

https://www.facebook.com/henrika.varniene/posts/10208058035407117,  
118 http://www.tpnc.lt/lt/gyventojams/atmintines/ 

http://www.tpnc.lt/assets/Uploads/ATMINTINES/Kompensaciju-uz-isigytas-TPP-dydziai-ir-ju-terminas-2017-10-16.pdf
https://www.facebook.com/henrika.varniene/posts/10208321903083644
https://www.facebook.com/henrika.varniene/posts/10208058035407117
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įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją. Šiuo atveju pažymėtina, kad dažnais atvejais, 

vaikui sulaukus pilnametystės jo vežiojimo poreikis nepasikeičia, o šeima, prižiūrinti tokį asmenį, nebetenka 

teisės į lengvatą.  

Pagal Konvencijos 20 straipsnio a) papunktį, siekiant sudaryti sąlygas neįgaliųjų mobilumui tokiais būdais ir 

tokiu laiku, kuriuos jie patys pasirenka, ir už prieinamą kainą, 2017 m. 20 pritaikytų transporto priemonių, 

perduota neįgaliųjų NVO valdyti panaudos pagrindais teikti pavėžėjimo į reabilitacijos ir kitas įstaigas. 2016 

m. NVO valdyti panaudos pagrindais, buvo perduotas toks pat skaičius (20) pritaikytų transporto priemonių. 

Planuojama, kad per 2016 – 2018 m. iš viso neįgaliųjų NVO valdyti panaudos pagrindais bus perduota 60 

pritaikytų transporto priemonių. 2017 m. pabaigoje buvo 84 neįgaliesiems vežti pritaikyti autobusiukai, 

panaudos teisėmis valdomi NVO. 2017 m. 12 101 (2016 m. – 13 310) asmeniui su negalia suteikta 166 391 

(2016 m. – 182 541)  pavėžėjimo į reabilitacijos ir kitas įstaigas paslaugų, iš kurių 12 748 vienkartinės 

(kuriomis pasinaudojo 9969 asmenys su negalia) ir 153 643 nuolatinės (kuriomis pasinaudojo 2132 asmenys 

su negalia) pavėžėjimo paslaugos. SADM duomenimis, transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo 

ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijas gavo 57548 asmenys su negalia.  

Organizuojant mobilumo gebėjimų mokymą neįgaliesiems ir specializuotam personalui, dirbančiam su 

neįgaliaisiais (Konvencijos 20 straipsnio c) papunktis), 2017 m. viešojo pirkimo būdu nupirkus 

kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliems asmenims 18 asmenų su regos negalia gavo šias 

paslaugas.  Pagal specialistų komandos sudarytą planą aklajam asmeniui buvo teikiamos (individualiai ar 

grupėse 4 – 10 aklųjų asmenų) šios paslaugos: orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), 

kasdienių įgūdžių, komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, profesinio konsultavimo 

ir orientavimo. Maksimali paslaugų teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų, panaudota 16,4 tūkst. EUR. 

Įgyvendinant judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo mokymui skirtą projektą, 2017 m. remtas 

judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mokymas vairuoti ir ruošimas egzaminui vairuotojo teisėms gauti. 

Organizuojant šias veiklas vykdytas judėjimo sutrikimų turinčių asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo 

saugiai vairuoti automobilį, vertinimas; judėjimo sutrikimų turinčių asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo 

saugiai vairuoti automobilį, lavinimas; B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymas. 

Buvo suorganizuoti dveji judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mokymo vairuoti ir ruošimo egzaminui 

vairuotojo teisėms gauti mokymai, kuriuose dalyvavo 25 neįgalieji, juos baigė 22 neįgalieji (2 asmenys 

nebaigė mokymų dėl ligos, 1 asmuo – dėl vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo).  

Nagrinėjant Konvencijos 20 straipsnio nuostatą užtikrinti kuo savarankiškesnį neįgaliųjų mobilumą, 

paminėtina Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LND įvykdyta neįgaliųjų ir visuomenės 

nuomonės apklausa įvertinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo efektyvumą 

Lietuvoje [7]. Apklausos duomenimis, 43,2 proc. (730) respondentų atsakė, kad keliauja daugiausiai 

Lietuvoje, 8,2 proc. (138) – daugiausiai užsienyje, 3 proc. (51), kad keliauja tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, 

45,6 proc. (771) nekeliauja (13 pav.). Atsakymai priklauso nuo respondentų išsilavinimo: respondentai su 

aukštesniuoju koleginiu ir aukštesniu išsilavinimu šiek tiek daugiau keliauja tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, 

nei respondentai su žemesniu, ypač su pradiniu,  išsilavinimu. Taip pat respondentai, turintys skirtingą 

negalią, turi skirtingas keliavimo galimybes: apie 58 proc. respondentų su klausos, regos, proto ir psichine 

negalia atsakė iš vis nekeliaujantys, kai respondentų su fizine negalia šis procentas siekia tik 42,9 proc. Taip 

pat reikia atsižvelgti į tai, kad tyrime dalyvavo tiek asmenys su negalia (56 proc.), tiek neturintys negalios 

asmenys (44 proc.). 
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18 pav. Keliavimo galimybės Lietuvoje, (N=1690) 

Daugiausia respondentų (62 proc.) teigia, kad keliauti trukdo menkos finansinės galimybės. Kitos aplinkybės 

buvo pasirinktos daug rečiau: nenoras (14,6 proc.), baimė patirti diskriminaciją  (6,3 proc.), kiti pasirinkimai 

nesiekia 6 proc. Atsakymas „kita“ įtraukia: sveikatos būklė, amžius, laiko trūkumas ir pan. 

Prašant įvertinti turizmo infrastruktūros pritaikymą žmonėms su negalia Lietuvoje, daugiausia respondentų 

įvertina vidutiniškai, nurodydami 4-6 balus iš dešimties, kai 1 reiškia labai nepritaikyta, o 10 – labai 

pritaikyta (19 pav.).  

 

19 pav. Turizmo infrastruktūros pritaikymas žmonėms su negalia Lietuvoje (N=1690) 

Nagrinėjant informacijos apie turizmo galimybes ir lankytinus objektus pritaikytus neįgaliesiems 

pakankamumo klausimą paaiškėjo, kad 28,8 proc. (487 atsakę respondentai) šios informacijos pakanka, 36,3 

proc. (614 atsakiusiųjų) nepakanka, 34,9 proc. (589 atsakę) neturi nuomonės. Vertinant apklausos rezultatus, 

svarbu atsižvelgti į tai, kad tyrime dalyvavo tiek asmenys su negalia (56 proc.), tiek neturintys negalios 

asmenys (44 proc.). Stebint tendenciją, kad labai panašus respondentų skaičius (vidutiniškai 557) atsakė, kad 

neturintys nuomonės, galima spėti, kad nuomonės neturėjo apklaustieji be negalios. 



78 
 

Daugiausiai trūksta informacijos apie lankytinus objektus ir jų prieinamumą žmonėms su negalia (35,8 proc. 

atsakisiųjų), apie kelionių neįgaliesiems paslaugas (33,5 proc. atsakiusiųjų) ir apie turizmo maršrutus ir 

galimybes ten patekti neįgaliesiems (32 proc. atsakiusiųjų). 

Rekomenduotina  

Siekiant geresnės perkamų techninės pagalbos priemonių kokybės, įsigyjant techninės pagalbos priemones 

stengtis pirkimus vykdyti vadovaujantis ekonominio naudingumo principu. 

Siekiant skatinti, kad įmonės, gaminančios mobilumą palengvinančias priemones, įrenginius ir pagalbines 

technologijas, atsižvelgtų į visus neįgaliųjų mobilumo aspektus rekomenduotina reguliuoti ir teisės aktuose 

įtvirtinti universalaus dizaino principus. 

Peržiūrėti Transporto lengvatų įstatymą ir įtvirtinti nuostatą, numatant, kad atsižvelgiant į vaiko negalios 

pobūdį, sunkumą ir poreikį, teisė šeimai į transporto lengvatą išlieka ir tuomet, kai vaikas sulaukia 

pilnametystės ir lieka toliau šeimos globoje.   

Transporto lengvatų įstatyme sudaryti sąlygas tais atvejais, kai vienas važiuojantis asmenį su negalia 

palydėjęs asmuo išsaugotų teisę į nuolaidą, kai vyksta išimtinai dėl asmens su negalia poreikių  

Gerinti prieinamumą asmenims su negalia prie įvairių turizmo objektų, transporto prieinamumą ir 

pritaikomumą. Skirti daugiau dėmesio asmenų su negalia informavimui apie jų galimybes keliauti turizmo 

informacijos centruose, turizmo objektuose ir jų internetinėse svetainėse, neįgaliųjų organizacijose ir pan. 

21 STRAIPSNIS. SAVIRAIŠKOS LAISVĖ IR LAISVĖ REIKŠTI NUOMONĘ, GALIMYBĖ GAUTI 

INFORMACIJĄ 

Konvencijos 21 straipsnis įpareigoja valstybę garantuoti asmenų su negalia, lygiai kaip ir visų kitų asmenų, 

saviraiškos ir nuomonių bei įsitikinimų reiškimo laisvę, įskaitant informacijos ir idėjų paiešką bei sklaidą 

pasirinktais būdais. Tuo tikslu valstybė neįgaliesiems turi plačiajai visuomenei skirtą informaciją teikti 

žmonėms su negalia priimtinomis formomis, pripažinti ir sudaryti sąlygas asmenims su negalią prieinamas ir 

pasirinktas bendravimo priemones, tokias kaip Brailio raštas, gestų kalba ir pan. naudoti oficialiuose 

santykiuose, raginti privačias įmones, kurios teikia paslaugas visuomenei teikti informaciją ir paslaugas 

asmenims su negalia prieinamomis formomis, raginti visuomenės informavimo priemones padaryti savo 

paslaugas prieinamomis asmenims su negalia, pripažinti ir skatinti gestų kalbos vartojimą. 

Su Konvencijos 21 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija
119

; 

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ir Nacionalinės neįgaliųjų 

socialinės integracijos programos įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų planas
120

; 

 Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas
121

; 

 Lietuvos Respublikos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas
122

;  (toliau tekste – Nacionalinio 

radijo ir televizijos įstatymas);  

 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
123

;  

 Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas
124

. 

                                                           
119 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 

Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
120 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Priėmimo data: 1991-11-28. Nr.: I-2044. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų 

programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2015-06-25. Nr.: A1-381. Priėmė: 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 
121 ietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas. Priėmimo data: 1996-07-02. Nr.: I-1418. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

Seimas.  
122 Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas. Priėmimo data: 1996-10-08. Nr.: I-1571. Priėmė: 

Lietuvos Respublikos Seimas 
123 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Priėmimo data: 1996-10-03. Nr.: I-1562. Priėmė: 

Lietuvos Respublikos Seimas 
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Lietuvos Respublikos teisės aktais visiems asmenims garantuojama teisė turėti įsitikinimus ir juos laisvai 

reikšti. Laisvė gauti informaciją, reikšti savo įsitikinimus negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jeigu 

tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę ar ginti konstitucinę 

santvarką. Šis straipsnis glaudžiai susijęs su Konvencijos 9 straipsniu ir šios ataskaitos Konvencijos 9 

straipsnio apžvalgoje minimais teisės aktais, būtent, bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, kuriuo valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos 

įpareigotos pritaikyti internetines svetaines neįgaliesiems.  

Asmenų su negalia, kaip ir kitų asmenų saviraiškos ir laisvės reikšti nuomonę, teisė yra –įtvirtinta 

Konstitucijos 25 straipsnyje. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalis bendrai įtvirtina 

asmenų su negalia teisę į informacinės aplinkos pritaikymą. Visuomenės informavimo įstatyme nustatyta, 

kad viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, bendradarbiaudami su kompetentingomis valstybės ir 

savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, pagal galimybes užtikrina, kad skleidžiama viešoji informacija 

taptų prieinama neįgaliesiems (Visuomenės informavimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalis), tačiau aiškiau ši 

teisės akto nuostata nedetalizuojama.. Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymu reglamentuotos  LRT teisės 

bei pareigos (5 straipsnis), kurių viena –  pareiga rengti programas klausos ir regos neįgaliesiems (5 

straipsnio 9 dalis), tačiau neaptartos konkrečių įpareigojimų įgyvendinimo sąlygos bei nenustatytas kontrolės 

ir atsakomybės už tų pareigų nevykdymą mechanizmas neleidžia įvertinti viešosios informacijos pritaikymo 

klausos ir regos neįgaliesiems, apimties. - Dabartinis reglamentavimas neužtikrina asmenų su klausos ir 

regos negalia teisės gauti informaciją jiems tinkama forma, t.y. televizijos programų ir laidų vertimas į gestų 

kalbą ir subtitravimas nėra pakankamas ir tesudaro: titravimas (1116 val. Su kartojimais ir antrais 

parodymais ) - 6,63 proc. viso eterio valandų 2017 m. (17520 val.), vertimas į gestų kalbą (350 val.) – 1,99 

proc. viso eterio valandų 2017 m. (17520 val.). LRT tarybai palikta perteklinė teisė, atsižvelgiant į LRT 

finansines galimybes, nustatyti rengiamų programų neįgaliesiems transliavimo programose mastus ir patiems 

spręsti, kiek reikia pritaikyti informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims. Dėl to iškyla 

rizika, kad nacionalinis transliuotojas dėl galimų finansinių sunkumų arba ekonominės krizės atveju 

prioritetu gali pasirinkti ne  negalią turinčių asmenų informacinio prieinamumo užtikrinimą Be to, 

atkreiptinas dėmesys, jog LRT programos visiškai nėra pritaikytos regos neįgaliesiems, t.y. nacionalinio 

transliuotojo eteryje nerodomos programos su audiovizualiniu vertimu. 

Pastebėta, kad nėra jokių įstatyminių apibrėžimų dėl informacijos „lengvai skaitoma kalba„ teikimo, kuris 

būtų itin reikalingas proto negalios asmenims. Nors yra reikalavimai (Baudžiamojo proceso kodekse, 

pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas) apie suprantamą informacijos pateikimą, tačiau 

galimybe naudotis saviraiškos laisve ir laisve reikšti savo nuomonę, įskaitant laisvę ieškoti, gauti ir skleisti 

informaciją ir idėjas lygiai su kitais asmenimis, visomis pasirinktomis bendravimo priemonėmis, 

apibrėžtomis šios Konvencijos 2 straipsnyje, negali pasinaudoti asmenys, turintys proto negalią, dėl jiems 

nepritaikytos informacijos ir leidinių bei publikacijų lengvai skaitoma kalba trūkumo. 

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas nustato 

reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms sudaryti visuomenei sąlygas 

gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas. Vadovaujantis 

aprašo I skyriaus 7 punktu, interneto svetainės turėtų būti pritaikytos asmenims su negalia. Nepaisant 

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše numatytos 

pareigos svetaines pritaikyti asmenims su negalia, dar daug valstybės ir savivaldybės įstaigų interneto 

svetainių nėra pritaikyti neįgaliesiems.  

Vienas iš Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų 

plano tikslų – didinti informacinės aplinkos prieinamumą. Visgi, pastebėtina, kad veiksmų plano priemonės 

yra orientuotos tik į tris sritis: kultūros įstaigas, profesines mokyklas ir aukštąsias mokyklas. Nėra numatytų 

priemonių kitų sričių informacinės aplinkos prieinamumo gerinimui. 

                                                                                                                                                                                                 
124 Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo. Nutarimas. 

Priėmimo data: 2003-04-18. Nr.: 480. Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
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Paciento teisė į informaciją reglamentuojama Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme. Įstatymo 

5 straipsnio 3 dalis nurodo, kad pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę 

gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar 

gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo 

prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo 

gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti 

atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma. Vertinant informacijos pateikimą 

internetinėse svetainėse vertėtų išskirti sveikatos priežiūros įstaigų internetinius puslapius, kurie, Lietuvos 

aklųjų ir silpnaregių sąjungos nuomone, yra pakankamai gerai pritaikyti asmenims su regos negalia: Vaikų 

ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo interneto svetainę, VšĮ Alytaus 

apskrities V. Kudirkos ligoninės interneto svetainę ir pan.  

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 4 straipsnyje yra numatyta, kad gestų kalba yra kurčiųjų gimtoji 

kalba. Užtikrinant gestų kalbos pripažinimą ir vartojimo skatinimą, 2017 metais gestų kalbos vertėjų 

centruose, 103 vertėjai suteikė 55441 lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą, kurias gavo 3641 kurtysis, 

vienas gestų kalbos vertėjas teikė paslaugas vidutiniškai 35 kurtiesiems. Teikiant 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 795 kurtiesiems, iš jų 39 kurtiems vaikams (buvo suteiktos 3104 lietuvių gestų kalbos 

vertimo paslaugos). Paslaugoms teikti iki rugsėjo mėn. finansuoti 7 lietuvių gestų kalbos vertėjų etatai, o nuo 

rugsėjo mėn. finansuoti 6 etatai. Taip pat 2017 m. buvo parengtos 2 lietuvių gestų kalbos mokymo 

programos (kartu su metodine medžiaga): „Lietuvių gestų kalba tėvams“ ir „Vertimas žodžiu iš lietuvių 

gestų kalbos“.  2017 m. buvo surengta lietuvių gestų kalbos mokymai, kuriuose apmokyti 95 suaugusieji 

asmenys ir 45 lietuvių gestų kalbos vertėjai. 

Užtikrinant plačiajai visuomenei skirtos informacijos teikimą neįgaliesiems laiku, be papildomo mokesčio, 

prieinama forma ir technologijomis, kurios atitiktų skirtingą neįgalumo pobūdį Neįgaliųjų reikalų 

departamentas Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai yra perdavęs titravimo įrangą. Nacionalinis 

transliuotojas 2017 m. titravo (be pakartojimų) 212 dokumentinių filmų, 67 serialus, 89 filmus, 36 laidas.  

Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje per 2017 m. buvo titruota 525 val., į gestų kalbą verstą 350 

val. Iš viso LRT eteryje 2017 m. titruota ir versta į gestų kalbą 875 valandos, kuomet viso eterio valandų 

2017 m. buvo 17568. 

Lietuvoje veikianti Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) yra specialioji valstybinės reikšmės biblioteka, kurios 

paskirtis – tenkinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto dėl sensorinių (aklumo, 

silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų 

bei mokymosi sunkumų, kultūrinius ir informacinius poreikius. Lietuvos aklųjų bibliotekos nuostatuose, 

nustatytas šios bibliotekos tikslas ir funkcijos – užtikrinti akliesiems ir silpnaregiams lygias teises ir 

galimybes ieškoti ir gauti informaciją ir dokumentus, naudotis bibliotekų paslaugomis, mokytis, bendrauti ir 

visapusiškai dalyvauti kultūriniame gyvenime, pažinti Lietuvos nacionalinį ir pasaulio kultūros paveldą. Tarp 

pagrindinių bibliotekos funkcijų numatyta, kad biblioteka leidžia knygas, žurnalus, informacinę literatūrą 

akliesiems ir silpnaregiams prieinamais formatais. Bibliotekos specialiųjų formatų leidinių prieiga 

suteikiama regos negalią ir skaitymo sutrikimų turintiems skaitytojams, todėl ir skaitymo sutrikimų turintys 

asmenys gali naudotis bibliotekoje esamomis garsinėmis knygomis. 

2017 m. buvo leidžiama 7 periodiniai leidiniai asmenims su negalia, kurie buvo finansuojami iš valstybės 

biudžeto lėšų (5 lentelė): 

5 lentelė. 2017 metų periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti 

skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymas 

Eil. 

Nr. 

Organizacijos ir ledinio pavadinimas Asignavimai 

(eurais) 

1 Viešoji įstaiga „Bičiulystė“  Laikraštis „Bičiulystė“ 55 355 

2 Viešoji įstaiga „Brailio spauda“  Žurnalas „Mūsų žodis“ su priedais „TVR 49 513 
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programos“ ir „Šulinys“ 

3 Viešoji įstaiga „Akiračio redakcija“  Žurnalas „Akiratis“ 18 768 

4 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“  Žurnalas „Viltis“ 13 470 

5 Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija  Lietuvos sutrikusios 

psichikos žmonių globos bendrijos žurnalas „Globa“ 

5 648 

6 Lietuvos asociacija „Gyvastis“ Informacinis biuletenis (žurnalas) „Nefro Info“ 5 303 

7 Lietuvos diabeto asociacija Žurnalas „Diabetas 3 943 

 

2017 m buvo finansuotas 1 informacijos rengimo ir sklaidos internete projektas, kurį įgyvendino viešoji 

įstaiga. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinktoje veikiančioje interneto naujienų svetainėje 

lrytas.lt veikė rubrika „Aš galiu“. Publikuoti 385 informacijos vienetai, iš jų: parengti ir paskelbti 343 

unikalūs, niekur anksčiau neskelbti, straipsniai, 12 unikalių, niekur anksčiau neskelbtų, vaizdo reportažų, 

surengtos 22 interaktyvios akcijos (apklausos) bei papildomai paskelbti 8 neunikalūs straipsniai. Paskelbti 

straipsniai papildomai parengti lengvai skaitoma kalba suvokimo sunkumų turintiems asmenims. 

Įgyvendinant Konvencijos 21 straipsnio b) papunktį užtikrinti gestų kalbos, Brailio rašto, patobulintų ir 

alternatyvių bendravimo būdų, taip pat visų kitų neįgaliųjų pasirinktų prieinamų bendravimo priemonių, 

būdų ir formų pripažinimą ir sąlygų juos naudoti oficialiuose santykiuose sudarymą, 2017 m. buvo suteikta 

55441 lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą, kurias gavo 3641 kurtysis, vienas gestų kalbos vertėjas teikė 

paslaugas vidutiniškai 35 kurtiesiems.  2017 m. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių bibliotekoje apsilankė 104 692 

lankytojai, iš jų fizinių – 56 146 ir virtualių – 48546.  2017 m. regėjimo negalią turintiems asmenims buvo 

išleista 509 leidiniai, skirti asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto.  

institucijos savo interneto svetainėje teiktų informaciją lengvai suprantama kalba (easy to read)
125

. 

Informaciją lengvai suprantama kalba teikia NVO Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

„Viltis“, asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“. NVO teikiama informacija labai fragmentiška, tik iš 

dalies atspindi šiandienos realijas. Paminėtina, kad Neįgaliųjų reikalų departamento internetinėje svetainėje 

yra publikuojama Konvencija, parengta lengvai suprantama kalba bei yra reklaminis skydelis, nukreipiantis 

lankytoją į interneto svetainę www.easy.lnf.lt, kurią administruoja asociacija Lietuvos neįgaliųjų forumas. 

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LND atliktoje Lietuvos gyventojų/ neįgaliųjų nuomonės 

apklausoje apie Konvencijoje įtvirtintų neįgaliųjų teisių įgyvendinimą [7], visuomenės / neįgaliųjų nuomone 

dėl saviraiškos laisvės ir laisvės reikšti nuomonę, galimybės gauti informacijos, asmenis su negalia labiausiai 

įtakoja galimybė dalyvauti neįgaliųjų visuomeninių organizacijų veikloje (57,3 proc.), artimi žmonės (54,2 

proc.) ir galimybė bendrauti elektroninėje erdvėje (51,5 proc.) (20 pav.). 

                                                           
125 Atliko Lina Gulbinė 2018 m. sausio mėn. buvo peržiūrėtos interneto svetainės: visų Lietuvos savivaldybių, LR Seimo, LR 

Vyriausybės ir Ministerijų, institucijų prie SADM (Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, socialinių paslaugų priežiūros 

departamento, Neįgaliųjų reikalų departamento, Lietuvos darbo biržos (ir teritorinių darbo biržų), Neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnybos, Techninės pagalbos centro), Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Lietuvos banko, Santaros klinikų (su 

padaliniais ir skyriais), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, Vilniaus universiteto (su fakultetais), Kauno 

technologijos universiteto (su fakultetais), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (su fakultetais), Vytauto Didžiojo universiteto 

(su fakultetais), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus edukologijos universiteto, Klaipėdos universiteto, Šiaulių 

universiteto. 

http://www.easy.lnf.lt/
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20 pav. Veiksniai, skatinantys neįgalius asmenis išreikšti save ir reikšti savo nuomonę. Galimi keli 

atsakymai, suma viršija 100 proc. 

Nepaisant teigiamų pokyčių, pastebėta, kad privačių įmonių, teikiančių paslaugas visuomenei, įskaitant 

internetu teikiamas paslaugas, raginimas teikti informaciją ir paslaugas neįgaliesiems prieinamomis ir 

tinkamomis formomis (Konvencijos 21 straipsnio 3 punktas); visuomenės informavimo priemonių, įskaitant 

informacijos internetu teikėjus, raginimas padaryti savo paslaugas prieinamas neįgaliesiems (Konvencijos 21 

straipsnio 4 punktas) yra nevykdomi arba įgyvendinami tik maža dalimi. 

Rekomenduotina: 

Teisės aktuose nustatyti informacijos prieinamumo procentinį dydį (t.y. nustatyti į gestų kalbą verčiamos 

informacijos transliacijos laiko procentą bei titruojamos informacijos transliacijos laiko procentą) ir 

atitinkamą finansavimą, kurie kartu būtų proporcingai didinami, siekiant kuo didesnės informacijos 

prieinamumo klausos negalią turintiems asmenims. Taip pat būtina užtikrinti tinkamą šių priemonių 

įgyvendinimo stebėsenos mechanizmą. 

Skatinti ir aktyvinti privačias įmones, teikiančias paslaugas visuomenei, įskaitant internetu teikiamas 

paslaugas, visuomenės informavimo priemones, įskaitant informacijos internetu padaryti savo paslaugas 

prieinamas neįgaliesiems, tame tarpe ir žmonėms su intelekto negalia bei skaitymo sunkumais, pritaikant 

informaciją skaityti lengvai suprantama kalba. 

22 STRAIPSNIS. PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMAS 

Konvencijos 22 straipsnis įpareigoja ratifikavusią valstybę apsaugoti asmenų su negalia privatų gyvenimą, 

garbę ir reputaciją. Tai reiškia, kad asmenys su negalia turi teisę į įstatymo apsaugą nuo neteisėto kėsinimosi 

į jų garbę ir reputaciją, nepaisant tokio asmens gyvenamosios vietos ar gyvenimo sąlygų, negalima 

savavališkai ar neteisėtai kištis į asmens su negalia privatų ar šeimos gyvenimą, negali būti pažeista asmens 

su negalia būsto neliečiamybė, susirašinėjimo ar kitokių formų bendravimo slaptumas. 

Su Konvencijos 22 straipsniu susiję teisės aktai: 
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 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
126

; 

 Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas
127

; 

 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija
128

; 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija
129

; 

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
130

\; 

 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
131

. 

Tarptautiniai dokumentai – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Tarptautinis 

pilietinių ir politinių teisių paktas, ES pagrindinių teisių chartija – įtvirtina asmens, taip pat ir asmenų su 

negalia, teisę į privatų gyvenimą, kurią užtikrina Lietuvos Respublika. Konstitucijos 21 straipsnis įtvirtina 

žmogaus asmens neliečiamumo principą, numato, jog žmogaus orumą gina įstatymas, nustato draudimą 

žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis. Atitinkamai Civilinio kodekso 2.24 straipsnis 

numato asmens garbės ir orumo gynimo nuostatas. Konstitucijos 22 straipsnyje numatyta, kad žmogaus 

privatus gyvenimas neliečiamas: įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto 

kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į garbę ir orumą. Asmens susirašinėjimas, 

pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. Informacija apie privatų asmens 

gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. 

Šios Konstitucinės nuostatos detalizuojamos Civilinio kodekso 2.23 straipsnyje, kuriame numatyta, kad 

fizinio asmens privatus gyvenimas neliečiamas. Informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti 

skelbiama tik jo sutikimu. Po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai. Privataus 

gyvenimo pažeidimu laikomas neteisėtas įėjimas į asmens gyvenamąsias ir kitokias patalpas, aptvertą 

privačią teritoriją, neteisėtas asmens stebėjimas, neteisėtas asmens ar jo turto apieškojimas, asmens 

telefoninių pokalbių, susirašinėjimo ar kitokios korespondencijos bei asmeninių užrašų ir informacijos 

konfidencialumo pažeidimas, duomenų apie asmens sveikatos būklę paskelbimas pažeidžiant įstatymų 

nustatytą tvarką bei kitokie neteisėti veiksmai. Draudžiama rinkti informaciją apie privatų asmens gyvenimą 

pažeidžiant įstatymus. Privataus asmens gyvenimo duomenų, nors ir atitinkančių tikrovę, paskelbimas, taip 

pat asmeninio susirašinėjimo paskelbimas pažeidžiant Civilinio kodekso 2.23 straipsnio 1 ir 3 dalyse 

nustatytą tvarką, taip pat įėjimas į asmens gyvenamąjį būstą be jo sutikimo, išskyrus įstatymų numatytas 

išimtis, asmens privataus gyvenimo stebėjimas ar informacijos rinkimas apie jį pažeidžiant įstatymą bei kiti 

neteisėti veiksmai, kuriais pažeidžiama teisė į privatų gyvenimą, yra pagrindas pareikšti ieškinį dėl tokiais 

veiksmais padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. 

Konstitucijos 24 straipsnyje taip pat įtvirtintas žmogaus būsto neliečiamumo principas. Be gyventojo 

sutikimo įeiti į būstą neleidžiama kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba įstatymo nustatyta tvarka tada, kai 

reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą.  

Pažymėtina, kad visos minėtos konstitucinės nuostatos yra skirtos garantuoti kiekvieno, taip pat neįgalaus, 

asmens teisei į privatų gyvenimą ir jo neliečiamumą, teisei į būsto neliečiamumą, teisei į asmens garbę ir 

                                                           
126 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Lietuvoje įsigaliojo 1995-06-20. Priimta: 1950-11-04. 

Paskelbta Lietuvoje: Valstybės žinios, 1995-05-16, Nr. 40-987 
127 Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Įsigaliojo: 1992-02-20. Priimtas: 1966-12-19. Paskelbta Lietuvoje: Valstybės 

žinios, 2002-08-02, Nr. 77-3288 
128 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija nuo 2009 m. gruodžio 1 d. tapo Europos Sąjungos (toliau – ES) privalomos pirminės 

teisės dalimi. Nors Chartija kodifikuoja ir aiškina Europos Sąjungoje garantuojamas pagrindines teises, tačiau Chartijos taikymas yra 

gana reikšmingai apribotas. Chartija taikoma tik tuo atveju, kai grėsmė kyla ES teisės normoms. Kai valstybių narių nacionaliniai 

teismai ir kitos institucijos susiduria vien tik su nacionalinės teisės problemomis, jos neprivalo taikyti Chartijos nuostatų, bet turėtų 

remtis nacionalinėmis konstitucinėmis normomis, kurios garantuoja pagrindinių žmogaus teisių apsaugą, bei tarptautinėmis žmogaus 

teisių sutartimis, pagal kurias valstybė narė yra prisiėmusi įsipareigojimus. 
129 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 

Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
130 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas. Priėmimo data: 

2000-07-18. Nr. VIII-1864. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
131

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas. 

Priėmimo data: 2000-09-26; Nr.: VIII-1968; Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
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orumą garantuoti, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo teismo tvarka yra pripažintas neveiksnių arba ribotai 

veiksniu. 

Kalbant apie Konvencijos 22 straipsnio įgyvendinimą baudžiamosios justicijos kontekste, išskirtinos 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXIV skyriaus, kuriame kriminalizuoti nusikaltimai asmens 

privataus gyvenimo neliečiamumui, normos: Baudžiamojo kodekso 165 straipsnis (neteisėtas asmens būsto 

neliečiamumo pažeidimas); 166 straipsnis (asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas); 167 straipsnis 

(neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas); 168 straipsnis (neteisėtas informacijos apie 

asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas). Kartu pažymėtina, kad tais atvejais, kai bet kuris iš 

šių nusikaltimų padaromas asmeniui, kuris dėl neįgalumo buvo bejėgiškos būklės (be šio asmens prašymo) 

arba nusikaltimas padarytas, siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui 

būtent dėl šio asmens (grupės) dėl neįgalumo, Baudžiamasis kodeksas kaltininkui numato griežtesnę 

baudžiamąją atsakomybę, kadangi minėti atvejai, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 

6 ir 12 punktais, laikytini baudžiamąją atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis. 

Civilinio kodekso 6.736 straipsnis, nustato, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas negali jokiems 

kitiems asmenims be paciento sutikimo suteikti informacijos apie pacientą arba sudaryti sąlygų gauti 

oficialių dokumentų, nurodytų Civilinio kodekso 6.733 straipsnyje, kopijas. 

Kadangi skundų dėl neįgalaus asmens duomenų neteisėto viešinimo rodiklis Valstybinė duomenų apsaugos 

inspekcija nenagrinėja, sunku nustatyti, kiek 2017 m. buvo fiksuota skundų dėl neįgalaus asmens duomenų 

neteisėto viešinimo. 

Vykdant nacionalinės kankinimų prevencijos funkciją, Seimo kontrolieriai ypatingą dėmesį skiria 

pažeidžiamų visuomenės grupių teisių gynybai. Lankydamiesi globos įstaigose, Seimo kontrolieriai atkreipė 

dėmesį į suaugusių užimtumo stoką globos įstaigose, teisės į privatumą pažeidimus bei saugumo užtikrinimo 

problemas
132

.  

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2017 

m. nebuvo registruota asmenų su negalia, kurie būtų nukentėję nuo nusikaltimų asmens privataus gyvenimo 

neliečiamumui. 

Rekomenduotina į Valstybinės duomenų inspekcijos nagrinėjamų skundų rodiklių sąrašą įtraukti negalios 

aspektą. 

23 STRAIPSNIS. BŪSTO IR ŠEIMOS NELIEČIAMUMAS 

Konvencijos 23 straipsnyje valstybė įsipareigoja pripažinti asmenų su negalia teisę į santuoką ir šeimos 

kūrimą, laisvą apsisprendimą dėl vaikų skaičiaus. Asmenys su negalia, lygiai kaip ir kiti asmenys, sulaukę 

pilnametystės, gali planuoti šeimą, susituokti ir turėti šeimą laisvanoriško apsisprendimo pagrindu. Asmenys 

su negalia turi teisę susilaukti vaikų, išsaugoti savo vaisingumą, įsivaikinti arba imtis globoti vaiką(-us), o 

tėvai su negalia – gauti reikiamą paramą. Valstybė įpareigojama užtikrinti, kad nei vienas vaikas nebūtų 

atskirtas nuo tėvų dėl vaiko arba bent vieno iš tėvų neįgalumo, o atvejais, kai tėvai negali prižiūrėti, savo 

vaikų vaikai su negalia nebūtų apgyvendinami specialiose įstaigose ir jiems būtų bendruomenėje sudarytos 

gyvenimo šeimoje sąlygos. 

Su Konvencijos 23 straipsnio teisių įgyvendinimu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija
133

; 

 Lietuvos respublikos civilinis kodeksas
134

; 

 Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
135

. 

                                                           
132 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2016 metų veiklos ataskaita. Interaktyvus. Prieiga per internetą < 

http://www.lrski.lt/images/LRSeimo-kontrolieriu_-ataskaita_2016.pdf>. Prisijungta: 2018 m. vasario 27 d. 
133 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 

Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
134 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas. Priėmimo data: 

2000-07-18. Nr. VIII-1864. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 

http://www.lrski.lt/images/LRSeimo-kontrolieriu_-ataskaita_2016.pdf
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Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis nustato, kad santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters 

sutarimu. Pagal Civilinio kodekso 1.2 straipsnį, civiliniai santykiai, tarp kurių yra ir santuokos sudarymas, 

yra reguliuojami vadovaujantis subjektų lygiateisiškumo principu, todėl santuoką, pagal Civilinio kodekso 

3.13 straipsnį, sudaro vyras ir moteris (nedarant skirtumo tarp neturinčių sveikatos problemų ir negalią 

turinčių asmenų) laisva valia. Svarbiausias kriterijus yra gebėjimas išreikšti laisvą valią. Bet koks 

grasinimas, prievarta, apgaulė yra pagrindas santuoką pripažinti negaliojančia. Tačiau jei asmuo, pagal 

Civilinio kodekso 3.15 straipsnį, įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu, jis, kaip 

negalintis išreikšti savo valios, sudaryti santuokos negali. Jis negali sudaryti santuokos, nes negali išreikšti 

savo valios, o tai prieštarautų santuokos savanoriškumo principui. Asmens pripažinimas neveiksniu sudarius 

santuoką nedaro santuokos negaliojančios, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad asmuo, sudarydamas santuoką, 

negalėjo suprasti savo veiksmų prasmės ir jų valdyti. Kartu pabrėžtina, kad kliūtimis sudarant santuoką nėra 

laikoma asmens psichikos liga ar asmens pripažinimas ribotai veiksniu. 

Atsižvelgiant į Konvencijos 23 straipsnio 1 punkto c) papunkčio nuostatą, kad asmenims su negalia, įskaitant 

ir vaikus turi būti užtikrinama teisė išsaugoti savo vaisingumą, pažymėtina, kad tiek Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, tiek Civilinis kodeksas užtikrina teisę į kūno neliečiamumą ir vientisumą. 

Civilinio kodekso 3.161 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vaikas turi teisę gyventi kartu su tėvais, būti 

auklėjamas ir aprūpinamas savo tėvų šeimoje, bendrauti su tėvais, nesvarbu, ar tėvai gyvena kartu, ar 

skyrium, bendrauti su giminaičiais, jei tai nekenkia vaiko interesams. Tokia pati teisė numatyta ir Vaiko 

teisių apsaugos pagrindų įstatymo 23 straipsnyje (naujojoje, nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliosiančioje 

redakcijoje – 1č straipsnis), kuriame įtvirtinta nuostata, jog vaikas turi teisę gyventi kartu su savo tėvais ar 

kitais teisėtais savo atstovais. 

Siekiant išvengti neįgalių vaikų, kurių tėvai negali jais pasirūpinti, apgyvendinimo globos įstaigoje ir 

užtikrinti, kad jiems būtų suteikta alternatyvi tolesnės eilės giminaičių globa arba, kai tai neįmanoma, 

sudarytos gyvenimo šeimoje sąlygos bendruomenėje, pažymėtina, kad, pagal Civilinio kodekso 3.249 

straipsnį nustatant vaikui (visiems vaikams, nepaisant, ar vaikas turi negalią, ar ne) globą (rūpybą), 

vadovaujamasi tokiais vaiko globos (rūpybos) nustatymo principais: vaiko interesų pirmumas; pirmumo teisę 

tapti globėjais (rūpintojais) turi vaiko artimi giminaičiai, jeigu tai atitinka vaiko interesus; vaiko globa 

(rūpyba) šeimoje; brolių ir seserų neišskyrimas, išskyrus atvejus, kai tai pažeidžia vaiko interesus. Kalbant 

apie teisę būti globėju, pažymėtina, kad Civilinio kodekso 3.269 straipsnyje, kuriame įtvirtintos nuostatos dėl 

teisės būti vaiko globėju (rūpintoju), numatyta, kad vaiko globėju (rūpintoju) negali būti asmuo, pripažintas 

neveiksniu, taip pat asmuo, sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, 

kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija. 

Dėl įvaikinimo instituto teisinio reglamentavimo neįgaliųjų atžvilgiu pažymėtina, kad, laikantis subjektų 

lygiateisiškumo principo, įvaikintojais gali būti pilnamečiai abiejų lyčių asmenys iki penkiasdešimties metų, 

tinkamai pasirengę įvaikinti. Išimtiniais atvejais teismas gali leisti įvaikinti ir vyresnio amžiaus žmonėms 

(Civilinio kodekso 3.210 straipsnis). Tačiau tiek teisės būti globėju (rūpintoju), tiek teisės būti įvaikintoju 

neturi asmuo, kuris yra teismo pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu (Civilinio kodekso 3.210 

straipsnis).  

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Civilinio kodekso pataisos dėl vaikų iki 3 m. patekimo į globos namus 

išimtinio apgyvendinimo globos namuose. Vadovaujantis Civilinio kodekso 3.261 str., likęs be tėvų globos 

vaikas apgyvendinamas valstybinėje arba nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje tik išimtiniais atvejais, 

kai nėra galimybės jo globoti šeimoje arba šeimynoje. Vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje 

įstatymų nustatyta tvarka gali būti nustatyta tik išimtiniais atvejais ir gali trukti ne ilgiau kaip tris mėnesius, 

išskyrus atvejus, kai Vyriausybės įgaliota institucija pritaria, kad vaiko globa vaikų globos institucijoje 

tęstųsi ilgiau dėl objektyvių priežasčių. Vadovaujantis Socialinės globos normų aprašo
136

 14.10 punktu, 

                                                                                                                                                                                                 
135 Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Priėmimo data: 1996-03-14. Nr. I-1234. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
136

 Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2007-02-20. Nr.: A1-46. Priėmė: 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija  
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likusių be tėvų globos vaikų ir socialinės rizikos vaikų ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai (išskyrus 

trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) naujai (nuo 2017 m. gegužės 1 d.) steigiami tik bendruomeniniai 

vaikų globos namai, kuriuose gyvena ne daugiau kaip 8 vaikai (išskyrus atvejus, kai apgyvendinami broliai ir 

seserys), o tuo tarpu vaikai su negalia (išskyrus vaikus su sunkia negalia), kuriems nustatyta ilgalaikė 

socialinė globa – apgyvendinami grupinio gyvenimo namuose, kuriuose gyvena ne daugiau kaip 10 vaikų. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Socialinės globos normų aprašo 14.10 nuostata, dėl vaikų su negalia 

apgyvendinamo grupinio gyvenimo namuose gali būti laikoma diskriminacine ir neatitinka Konvencijos 7 

straipsnio (Neįgalūs vaikai) 1 punkto nuostatos, kad valstybės turi užtikrinti visų žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių įgyvendinimą lygiai su kitais vaikai ir gali būti traktuojama kaip diskriminacija negalios 

pagrindu, atimant vaikams galimybę augti bendruomenėje kartu su bendraamžiais. Nuo 2020 metų likusiems 

be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (išskyrus 

trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) negali būti teikiama vaikų socialinės globos namuose. Vaikų 

socialinės globos namai ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 1 d. turi patvirtinti su įstaigos savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančia institucija suderintus priemonių, kurias įgyvendinus bus pasiektas reikalavimas nuo 

2020 metų nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) vaikų socialinės globos 

namuose, planus (14.5 punktas). Taigi, vaikai nebegalės patekti į globos namus (išskyrus bendruomeninius 

globos namus) jau nuo 2020 m., o nuo 2017 m. sausio 1 d. naujai steigiami tik bendruomeniniai globos 

namai. 

2017 m. globos įstaigose buvo globojama (rūpinamasi) 8912 vaikų. Socialinės globos namuose, kurių 

savininko teises ir pareigas įgyvendina SADM, globojamas (rūpinamas) 341 vaikas, iš kurių 192 vaikams 

nustatyta negalia. Lietuvos Respublikos piliečiai 2017 m. įvaikino 92 vaikus, iš kurių 1 vaikas su negalia. 

Poros, kuriose vienas ar abu sutuoktiniai yra užsieniečiai, įvaikino 47 vaikus, iš kurių 8 vaikai su negalia. Iš 

139 įvaikintų vaikų 6,5 proc. sudaro vaikai, kuriems nustatytas neįgalumo lygis. 

Siekiant užtikrinti galimybes neįgaliems tėvams patiems auginti vaikus, Neįgaliųjų reikalų departamento 

duomenimis 2017 m. 22 miestų ir rajonų savivaldybėse mokėtos 20 procentų bazinės socialinės išmokos 

(BSI) dydžio išmokos vidutiniškai kas mėnesį 40 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), neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų. Šios išmokos 

mokamos komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti
137

. 

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LND atliktoje Lietuvos gyventojų/ neįgaliųjų nuomonės 

apklausa apie Konvencijoje įtvirtintų neįgaliųjų teisių įgyvendinimą [7], rodo, kad du trečdaliai apklaustųjų 

(1106 asm.) neatsakė, ar žmonėms su negalia yra sudarytos sąlygos patiems rūpintis ir auginti vaikus. Iš 

atsakiusiųjų net 262 asmenys (44,9 proc.) neturi nuomonės. Tai rodo informacijos trūkumą šia tema, mažai 

respondentų masto šia tema, arba mano, kad ši tema asmenims su negalia nėra aktuali. 

                                                           
137 Interaktyvus. Prieiga per internetą < http://www.ndt.lt/ismokos-neigaliesiems/> Prisijungta: 2018 m. kovo 3 d. 

http://www.ndt.lt/ismokos-neigaliesiems/
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21 pav. Ar žmonėms su negalia yra sudarytos sąlygos patiems rūpintis ir auginti vaikus? (N=584) 

Respondentai, turintys regos, proto ir psichinę negalią, gyvenantys dideliuose miestuose arba kurių aplinkoje 

yra neįgalių žmonių, auginančių vaikus, mažiau sutinka, kad žmonėms su negalia yra sudarytos sąlygos 

patiems rūpintis ir auginti vaikus. 

Rekomenduotina 

Keisti Civilinio Kodekso 3.15 straipsnį pašalinant reikalavimus dėl teisinio veiksnumo santuokos sudarymo 

atveju, jei asmeniui nėra nustatytas neveiksnumas arba ribotas veiksnumas šeimos santykių srityje. 

Peržiūrėti ir pakeisti Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašą, 

nurodant kad ne konkreti diagnozė, o individualus asmens, jo sveikatos būklės, situacijos, motyvacijos ir 

gebėjimų vertinimas būtų pagrindas vertinti galimybę skirti asmenį vaiko globėju/rūpintoju, bet kuriuo atveju 

vadovaujantis pirmiausia vaiko interesais. 

Peržiūrėti ir pakeisti Medicininių kontraindikacijų, neleidžiančių tapti įvaikintojais, sąrašą, nurodant kad ne 

konkreti diagnozė, o individualus asmens, jo sveikatos būklės, situacijos, motyvacijos ir gebėjimų vertinimas 

būtų pagrindas vertinti galimybę asmeniui tapti įvaikintoju. Bet kuriuo atveju vadovaujantis pirmiausia vaiko 

interesais. 

24 STRAIPSNIS. ŠVIETIMAS 

Konvencijos 24 straipsnyje, valstybės pripažįsta ir įsipareigoja užtikrinti asmenų su negalia išsilavinimą, 

vaikus su negalia įtraukiant į visų lygmenų bendrojo ugdymo mokymo įstaigas, o suaugusiems sudarant 

galimybes mokytis visą gyvenimą. Valstybė įsipareigoja  ugdyti žmogiškąjį potencialą ir orumą bei 

savigarbą, taip pat didinti pagarbą žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms ir žmonių įvairovei, suteikti 

neįgaliesiems galimybę ugdyti savo asmenybę, talentus ir kūrybiškumą, taip pat savo protinius ir fizinius 

gebėjimus didžiausiu įmanomu mastu, suteikiant neįgaliesiems galimybę veiksmingai dalyvauti laisvos 

visuomenės gyvenime. Siekiama, kad asmenys dėl savo neįgalios nebūtų šalinami iš bendros švietimo 

sistemos, kad vaikams su negalia turi būti suteikiama galimybė įgyti nemokamą ir privalomą pradinį arba 

vidurinį išsilavinimą lygiai su kitais bendruomenėse, kur jie gyvena. Šiuo tikslu turėtų būti tinkamai 

pritaikytos sąlygos pagal asmens poreikius. Konvenciją ratifikavusios valstybės siekia, kad asmenys su 

negalia gautų būtiną paramą bendroje švietimo sistemoje, kad būtų sudarytos sąlygos jų veiksmingam 

švietimui aplinkoje, kuri geriausiai skatina akademinį ir socialinį vystymąsi, būtų teikiamos veiksmingos 

individualizuotos paramos priemonės, suderinamos su visiškos įtraukties tikslu. Valstybės įsipareigoja 

sudaryti sąlygas mokytis Brailio rašto, kitų specialiai pritaikytų šriftų, patobulintų ir alternatyvių bendravimo 

ir orientavimo būdų, priemonių ir formų, sudaryti sąlygas įgyti mobilumo įgūdžių ir kitų neįgaliųjų teikiamai 
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paramai ir mentorių paslaugoms. Taip pat siekia sudaryti sąlygas mokytis gestų kalbos ir skatinti kurčiųjų 

bendruomenės kalbinį identitetą, užtikrinti, kad neregių, kurčių arba kurčneregių asmenų, o visų pirma tokią 

negalią turinčių vaikų, švietimas vyktų asmeniui tinkamiausiomis kalbomis, bendravimo būdais ir 

priemonėmis ir aplinkoje, kuri geriausiai skatina akademinį ir socialinį vystymąsi. Siekdamos padėti 

užtikrinti teisės į švietimą įgyvendinimą, Konvenciją ratifikavusios valstybės imasi atitinkamų priemonių, 

kad įdarbintų mokytojus, įskaitant neįgalius mokytojus, mokančius gestų kalbą ir (arba) Brailio abėcėlę, ir 

apmokytų visuose švietimo lygmenyse dirbančius specialistus ir personalą. Toks mokymas turi apimti 

informavimą apie neįgalumą ir atitinkamų patobulintų ir alternatyvių bendravimo būdų, priemonių ir formų, 

švietimo metodikos ir medžiagos naudojimą, siekiant suteikti paramą neįgaliesiems užtikrina, kad neįgalieji 

turėtų galimybę gauti bendrąjį aukštąjį išsilavinimą, profesinį mokymą, suaugusiųjų mokymą ir galimybę 

mokytis visą gyvenimą jų nediskriminuojant ir lygiai su kitais asmenimis. Šiuo tikslu valstybės, šios 

Konvencijos Šalys, užtikrina, kad asmenims su negalia būtų tinkamai pritaikytos sąlygos siekiant 

išsilavinimo ir ugdant jų gebėjimus. 

Su Konvencijos 24 straipsnyje įgyvendinamomis teisėmis susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija
138

; 

 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas
139

; 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
140

. 

Pagal Konstitucijos 41 straipsnį, Lietuvoje asmenims iki 16 metų mokslas privalomas. Mokymas 

valstybinėse ir savivaldybių bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigose yra nemokamas. Aukštasis 

mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams 

valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas.  

Lygių galimybių įstatymo 4 straipsnis nustato švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų pareigą 

įgyvendinti lygias galimybes. Švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos privalo užtikrinti vienodas 

sąlygas asmenims, atsižvelgdamos į jų amžių, lytinę orientaciją, negalią, rasę ar etninę priklausomybę, 

religiją ar įsitikinimus, kai: 

1) priimama į formaliojo švietimo programas (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinį mokymą ir 

aukštojo mokslo studijas)  ir kvalifikacijos kėlimo, persikvalifikavimo ir kitus kursus; 

2) skiriamos stipendijos ir teikiami kreditai studijoms;  

3) sudaromos,  tvirtinamos ir pritaikomos mokymo programos; 

4) vertinami mokymosi pasiekimai. 

Švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdytojai 

pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad mokymo programose ir vadovėliuose nebūtų diskriminavimo ir 

diskriminavimo propagavimo dėl asmens amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės 

priklausomybės, religijos ar įsitikinimų. 

Švietimo įstatymas nustato švietimo tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo sistemos sandaros, 

švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigojimus švietimo srityje. Minėto įstatymo 14 

straipsnis teigia, kad mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo paskirtis – padėti mokiniui 

lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir 

galias. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupės nustatomos ir jų specialieji ugdymosi 

poreikiai švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ministrų nustatyta tvarka 

skirstomi į nedidelius, vidutinius, didelius ir labai didelius. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, studijų programos pritaikomos jų specialiesiems ugdymosi 

poreikiams. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir 

visuotinį švietimą teikiančios mokyklos, kiti švietimo teikėjai, atskirais atvejais – mokyklos (klasės), skirtos 

                                                           
138 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 

Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
139 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. Priėmimo data: 2003-11-18. Nr. IX-1826. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
140 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Priėmimo data: 1991-06-25. Nr.: I-1489. Priėmė: Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 

Taryba - Atkuriamasis Seimas 
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mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdyti. Šiame įstatyme taip pat garantuojamas 

švietimo prieinamumas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, – jeigu jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai) pageidauja, sudaromos sąlygos ugdytis arčiau jo gyvenamosios vietos esančioje ikimokyklinio 

ugdymo, bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje arba bet kurioje valstybinėje, 

savivaldybės (regiono) mokykloje, skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Švietimo 

prieinamumas taip pat užtikrinamas pritaikant mokyklos aplinką, teikiant psichologinę, specialiąją 

pedagoginę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, aprūpinant ugdymui skirtomis techninės pagalbos 

priemonėmis mokykloje ir specialiosiomis mokymo priemonėmis, kitais įstatymų nustatytais būdais. Vaikui, 

dėl ligos ar patologinės būklės negalinčiam mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, sudaromos sąlygos 

mokytis stacionarioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba namuose. Nuostata, kad ugdomam mokiniui 

ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) turi būti koordinuotai teikiama švietimo pagalba, socialinės ir 

sveikatos priežiūros paslaugos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro, ir 

sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, užtikrina, jog bus tenkinami mokinių specialieji ugdymosi 

poreikiai. 

Švietimo įstatymo 23 straipsnis 2016 m. birželio 29 d. buvo papildytas dalimi dėl 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl koordinuotai teikiamų 

švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuo 2017 m. 

rugsėjo 1 d. savivaldybėse steigiama Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė.  

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius užtikrina  teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir 

sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų  (turintiems didelių ir labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinavimą, nustato 

šios pagalbos ir paslaugų poreikį, inicijuoja ir kartu su savivaldybės administracijos struktūriniais 

padaliniais, kitomis institucijomis ir organizacijomis rengia koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, 

socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planą, buria specialistų grupę, teikiančią socialinės 

paramos ir sveikatos priežiūros paslaugas, vykdo koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėseną. Ši pareigybė finansuojama Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Tikėtina, kad tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus 

atliekamos funkcijos prisidės prie negalią turinčių vaikų švietimo įtraukties didinimo. 

Pagal šalyje galiojančius įstatymus, vaikai su negalia turi galimybę ugdytis arčiau vaiko gyvenamosios vietos 

esančioje ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje arba bet kurioje 

valstybinėje ar savivaldybės mokykloje, skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių, ugdyti. 

Tėvai dažnai kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybes, prašydami sudaryti reikiamas sąlygas 

neįgaliam vaikui ugdytis  bendrojoje ikimokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo mokykloje, tačiau vis dar 

pasitaiko atvejų, kai  šiose mokyklose vaikai su negalia susiduria su blogesnėmis ugdymo sąlygomis nei 

specialiosiose mokyklose dėl specifinių pedagoginių žinių ir specialistų (tiflopedagogų, surdopedagogų) 

trūkumo
141

.  Ir, nors progresas, užtikrinant veiksmingą ir sėkmingą negalią turinčių vaikų mokymąsi 

bendrojo ugdymo mokyklose kartu su specialiųjų ugdymo poreikių neturinčiais bendraamžiais, yra 

pastebimas, tačiau pažanga yra labai nedidelė dėl  personalizuotų sprendimų kokybės ir  mokymo metodų ir 

strategijų įvairovės stokos, nepakankamos mokytojų kompetencijos darbui su įvairių galių ir gebėjimų 

mokiniais, atskiri atvejai susiduria su mokyklos bendruomenės požiūrio kaitos ir teisės aktų įgyvendinimo 

                                                           
141

 Pavyzdžiai:  

1.) Marijampolės progimnazijoje 5 klasėje mokosi aklas berniukas. Mokykla nusiteikusi geranoriškai, bet 

mokytojai pirmą kartą mato aklą vaiką, tiflopedagogas atvyksta kartą per mėnesį 4 valandoms, nors mokytojo 

padėjėjas yra. Atvykstantis tiflopedagogas gali dirbti tik 4 val, nes dirba pilnu etatu mokykloje Kaune ir 

daugiau laiko skirti negali. O kito nėra. Vaikas pusę metų nesimoko informatikos, nes niekas nemoka jo 

mokyti su balso programomis.  

2.) Vilniaus progimnazijoje pradinėse klasėse besimokiusiai mergaitei, turinčiai negalią dėl vidutinio intelekto 

sutrikimo, prieš pereinant į 5 klasę, mokyklos vaiko gerovės komisija pasiūlė pasirinkti kitą mokyklą, nes 

mokyklos pedagogams trūksta kompetencijų užtikrinant mergaitės kokybišką ugdymą. 
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problema (iliustruoja išnašoje teikiamas pavyzdys). Siekiant to išvengti, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos įgyvendinimo plano
142

 2.2.3. darbe „Jungtinių mokyklų tinklo sukūrimas, plėtojant įtraukųjį 

ugdymą“ yra numatyta:  

 iki 2018 m. I ketvirčio jungtinių mokyklų įteisinimas, jų steigimo savivaldybėse inicijavimas; 

 iki 2017 m. IV ketvirčio - Bendrojo ugdymo mokyklų finansinių ir žmogiškųjų išteklių 

optimizavimo plano, užtikrinančio kokybiško įtraukiojo ugdymo prieinamumą, parengimas;  

 iki 2018 m. III ketvirčio - Jungtinių mokyklų aprūpinimas mokykliniais geltonaisiais autobusais, 

pritaikytais vaikams, turintiems negalią dėl judesio ir padėties sutrikimų; 

 iki 2020 m.  Jungtinių bendrojo ugdymo mokyklų su specialiojo ugdymo skyriais tinklo sukūrimas, 

išskaidant specialiąsias mokyklas, Švietimo pagalbos išteklių centrų sukūrimas, Bendrojo ugdymo 

mokyklų finansinių ir žmogiškųjų išteklių optimizavimo plano, užtikrinančio kokybiško įtraukiojo 

ugdymo prieinamumą, įgyvendinimas.  

 Vadovaujantis šiuo planu, iki 2020 m. III ketvirčio turi būti išskaidyta 75 specialiosios mokyklos (Švietimo 

ir mokslų ministerijos 2017 m. vasario 9 d. ataskaitos duomenimis
143

 Lietuvoje veikė 68 mokyklos 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams). Valstybinėje Švietimo 2013 – 2022 metų 

strategijoje
144

 3 tiksle Užtikrinti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir 

jaunimo švietimo aprėptį suteikti mokiniams, studentams ir jaunimui palankiausias galimybes išskleisti 

individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi ir studijų poreikius, numatyta, kad bus mažinama 

specialiosiose mokyklose besimokančių vaikų dalis, proc. ( Švietimo valdymo informacinė sistemos 

duomenys) nuo 1,1 proc. (2012 m.) iki 0,5 proc. (2022 m.). tarpinis rodiklis – 0,8 proc. (2017 m.). 

Mokinio, kuris mokosi pritaikant Bendrąsias  programas, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese 

vertinami pagal šiose programose numatytą pasiekimų lygį, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus 

pritaikomas mokinio pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimo būdai, kaip jie derės su Bendrosiose 

programose numatytais pasiekimų lygiais
145

. Specialiosios paskirties mokyklos Lietuvoje, pavyzdžiui, skirtos 

vaikams, turintiems regos ar klausos negalią, yra sukaupusios didelę patirtį neįgalių vaikų ugdyme: jose 

dirba aukščiausią kvalifikaciją turintys  specialistai, gebantys ugdyti klausos ir regos negalę turinčius vaikus, 

tokių mokyklų aplinka yra pritaikyta minėtas negalias turintiems vaikams, bet stinga šių mokyklų 

bendradarbiavimo su bendrosios paskirties ugdymo įstaigomis,  nepakankamai išplėtota konsultacinės, 

metodinės veiklos, veiklos.  

Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, švietimo pagalbos specialistui (pagal tipą) tenkantis bendrojo 

ugdymo mokyklose mokinių turinčių SUP (dėl negalios) skaičius bendrojo ugdymo mokyklose:  

 1 logopedui tenka – 14,25 mok. (dirba  595) 

 1 psichologui tenka  – 16,22 mok. (dirba 521) 

 1 specialiajam pedagogui tenka  – 14,93 mok. (dirba 566) 

 1 socialiniam pedagogui tenka - 9,8 mok. (dirba 862) 

Bendrojo ugdymo mokyklose dirba 20 surdopedagogų, 5 tiflopedagogai. Teisės aktais nustatyta, kad vaikas 

turi gauti pagalbą ten, kur yra pasirinkęs ugdytis. Jei įstaigoje nėra reikiamos specializacijos specialistų, 

                                                           
142 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo. Nutarimas. Priėmimo data: 2017-03-13. Nr.: 

167. Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
143 Ataskaita dėl savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos. Interaktyvus. Prieiga per internet: < 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kiti/Savivaldybi%C5%B3%20mokykl%C5%B3%20tinklo%20pertvarkos%20201

5-2016%20m_m_%20ataskaita.pdf>. Prisijungta: 2018 m. vasario 28 d. 
144 Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. Interaktyvus. Prieiga prie interneto:< 

https://www.smm.lt/uploads/documents/VSS_2013-2022_2013-08-23.pdf>. Prisijungta: 2018 m. vasario 28 d. 
145 LR švietimo ir mokslo ministro įsak. V-457, 2015 m. gegužės 6 d. ,,2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrieji ugdymo planai“ 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kiti/Savivaldybi%C5%B3%20mokykl%C5%B3%20tinklo%20pertvarkos%202015-2016%20m_m_%20ataskaita.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kiti/Savivaldybi%C5%B3%20mokykl%C5%B3%20tinklo%20pertvarkos%202015-2016%20m_m_%20ataskaita.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/VSS_2013-2022_2013-08-23.pdf


91 
 

specialioji pedagoginė pagalba neįgaliems vaikams gali būti ir yra teikiama sutarties pagrindu, kai mokykloje 

dėl mažo mokinių skaičiaus nėra tikslinga steigti specialisto etato ir yra finansuojamas valstybės lėšomis 

(mokinio krepšelio) ir / ar savivaldybės biudžeto lėšomis. Tačiau šiuo metu toks specialistų kiekis yra 

nepakankamas norint užtikrinti reikalingą pagalbą. 

Paminėtina, kad neįgaliųjų NVO teigimu, bendrojo ugdymo mokyklose trūksta tiek surdopedagogų, tiek 

tiflopedagogų. Minėti pedagogai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bei Lietuvos kurčiųjų draugijos 

atstovų teigimu, ruošiami pagal pasenusias, naujausių mokslo ir technologijų pažangos neatitinkančias 

programas ir metodikas. 2017 m. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga iniciavo (ir iš dalies finansavo) 8 

tiflopedagogų parengimą. Deja, tiflopedagai mokėsi nebūtinai iš tų rajonų, kur jų trūksta. Mokyklos ir kitos 

ugdymo įstaigos nepakankamai pasiruošusios priimti neįgaliuosius: joms trūksta kompetentingų darbuotojų, 

juo labiau, kad nemažai pedagogų yra neigiamai nusiteikę specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

atžvilgiu. Rekomenduotina, kad atnaujinamose mokytojų rengimo  programose būtų skiriamas laikas ir 

planuojami studijų kreditai, susiję su  kompetencijų suteikimu ir būtinų gebėjimų įgijimų būsimiems 

mokytojams, darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, taip pat būtina plėsti kvalifikacijos 

tobulinimo programų pasiūlą ir kokybę. 

Pagal šiuo metu galiojantį Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos 

aprašą, mokiniui, turinčiam vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, specialiąją 

pagalbą teikia mokytojo padėjėjas, gestų kalbos vertėjas, palydovas, skaitovas. Šiuo metu bendrojo ugdymo 

mokyklose, kuriose yra ugdomi ir neįgalieji, mokytojai gali turėti padėjėjus. Kadangi mokytojų padėjėjams 

nėra keliami –specialieji kvalifikaciniai ar išsilavinimo reikalavimai (pakanka turėti įgijus vidurinį 

išsilavinimą), jų gebėjimai tinkamai padėti vaikui yra abejotini. Mokytojų padėjėjais gali tapti ir neįgalaus 

vaiko tėvai,  pateikusieji prašymą užimti pareigybę. Nors padėjėjų buvimas ir yra teigiama praktika, tačiau 

leidžiant tėvams būti padėjėjais, palydovais, skaitovais iškyla dvejonių, dėl vaikų ugdymosi rezultatų, 

savarankiškumo ugdymo, mokėjimo mokytis kompetencijų įgijimo, pavyzdžiui, atliekant užduotis Brailio 

raštu, mokytojams sunku atskirti, ar vaikas pats savarankiškai mąsto ir atlieka užduotis, ar tai vieno iš tėvų 

atsakymai. ŠVIS (Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis) 2017-2018 m.m. ugdymo įstaigose 

dirba viso 1601 mokytojų padėjėjų, bet šių specialistų teikiamos pagalbos nepakanka ir ypatingai 

ankstyvajame vaikų amžiuje, dalyvaujant ikimokykliniame ugdyme. Klausos, fizinę ir intelekto negalią 

turintiems vaikams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, mokytojo padėjėjas skiriamas tik retais 

atvejais. 

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad, vadovaujantis Konvencijos 24 straipsnio 5 punktu valstybės, šios Konvencijos 

šalys, turi užtikrinti, kad neįgalieji turėtų galimybę gauti bendrąjį aukštąjį išsilavinimą, profesinį mokymą, 

suaugusiųjų mokymą ir galimybę mokytis visą gyvenimą jų nediskriminuojant ir lygiai su kitais asmenimis. 

Tačiau mokiniai turintys intelekto sutrikimų mokomi pagal individualizuotas pradinio ugdymo, 

individualizuotas pagrindinio ugdymo  ir/ar socialinių įgūdžių programas. Mokiniai mokęsis pagal 

individualizuotą pradinio, pagrindinio ugdymo programas dėl intelekto sutrikimo, išsilavinimo neįgyja, 

išduodamas jų gebėjimus ir pasiekimus patvirtinantis Mokymosi pasiekimų pažymėjimas,  tad mokiniai 

mokytis vidurinio ugdymo programoje (ISCED 3) negali, nes nėra įgiję pagrindinio išsilavinimo. Jiems 

siūloma tęsti ugdymąsi pagal bendrojo ugdymo programą  - Socialinių įgūdžių programą (ISCED 3),arba 

mokytis pagal profesinio mokymo programą. Tokiu atveju mokiniai, turintys intelekto sutrikimų netenka 

teisės ir / ar galimybės baigti vidurinę mokyklą ir aukštąją mokyklą. Mokiniai, baigę individualizuotą 

pagrindinio ugdymo programą į profesinio mokymo įstaigas priimami mokytis pagal trejų metų trukmės 

specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims skirtas profesinio mokymo programas
146

.  Pagal Mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 2.4 p. visi vaikai, turintys specialių 

ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, gali tęsti 

mokymąsi pagal profesinio mokymo programą arba ugdytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą. 

Taigi, vaikams yra paliekama  galimybė pasirinkti, kur  mokytis ir įgyti profesiją. Profesinio mokymo 

                                                           
146 remiantis LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. vasario 8 d. įsak. Nr. ISAK-190 ,,Dėl asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją 

kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko 

teises, tvarkos aprašo” 20 punktu 
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programų finansavimo metodika neatsižvelgia į moksleivių su negalia (ypatingai – su intelekto negalia) 

poreikius, t. y., programoms finansavimas skiriamas neatsižvelgiant į papildomus, negalios kompensavimui 

būtinus kaštus, ir grupė suformuojama tik tuomet, kai mokinių, turinčių nežymų, atskirais atvejais – vidutinį 

intelekto sutrikimą, yra 20.  

Užtikrinant Konvencijos 24 straipsnio 2.a papunkčio nuostatą užtikrinti, kad neįgalieji dėl savo neįgalumo 

nebūtų šalinami iš bendros švietimo sistemos ir neįgaliems vaikams nebūtų atimta galimybė įgyti nemokamą 

ir privalomą pradinį (ISCED 1) arba pagrindinį (ISCED 2) išsilavinimą (vidurinis išsilavinimas Lietuvos 

Respublikoje yra visuotinis bet neprivalomas), bei siekiant, kad neįgalieji turėtų galimybę įgyti visiems 

tinkamą, kokybišką ir nemokamą pradinį išsilavinimą ir pagrindinį išsilavinimą lygiai su kitais asmenimis 

tose bendruomenėse, kur jie gyvena (3.a papunktis), Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, 2017 m. 

vaikų su negalia skaičius bendrojo ugdymo mokyklose kartu su ugdomais priešmokyklinio ugdymo grupėse 

buvo 8472. Iš jų įtraukiuoju būdu buvo ugdomi 4029 vaikai (46 proc.). Vaikų, besimokančių specialiosiose 

mokyklose ir ugdymo centruose skaičius sudaro apie 43,82 proc. nuo bendro negalią turinčių besimokančių 

vaikų skaičiaus. 

Statistikos departamento
147

 bei Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, Specialiosiose ir lavinamosiose 

klasėse (dalinė integracija) 2017 – 2018 mokslo metais mokėsi 1 110 vaikų (2016-2017 mokslo metais 

mokėsi 1023 vaikai). Daugiausia – turintys intelekto sutrikimų (508 vaikai, 2016 - 2017 m.m. – 479 vaikai), 

kompleksines ir kitas negalias (388 vaikai, 2016 – 2017 m. – 375 vaikai). Specialiosiose mokyklose ir 

ugdymo centruose 2017 – 2018 m. mokėsi 3656 vaikai (2016 – 2017 m. - 3 680 vaikų), Daugiausia – vaikai, 

turintys intelekto sutrikimų (1588 vaikai, 2016 2017 m. - 1 643 vaikai) bei kompleksines ir kitas negalias 

(1429 vaikai, 2016 – 2017 m.– 1393 vaikai). Iš viso 2017 – 2018 mokslų metų pradžioje bendrojo ugdymo 

mokyklose mokėsi 38 859 vaikai, turintys SUP (duomenys apima besimokančius bendrosiose klasėse 

(visiška integracija), specialiosiose klasėse (dalinė integracija) ir specialiosiose mokyklose ir ugdymo 

centruose). Iš jų – 8343 vaikų, arba 21,5 proc. turi negalią, 30114, arba 77,5 proc., turi sutrikimus ir 402, 

arba 1 proc. turi mokymosi sunkumų.  

Analizuojant pateiktus duomenis, matyti, kad mokosi apie 51,17 proc. vaikų su negalia iš visų negalią 

turinčių vaikų. Oficialios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės duomenimis
148

, Lietuvoje besimokantys 

bendrojo ugdymo mokyklose vaikai (326 061 vaikas), sudaro 64,68 proc. nuo visų 2018 m. pradžioje 

Lietuvoje gyvenusių vaikų (504,1 tūkst.). Stebimas 13,51 proc. atotrūkis tarp besimokančių vaikų su negalia 

dalies nuo visų vaikų su negalia ir visų besimokančių vaikų dalies nuo bendro vaikų skaičiaus. Siūlytina 

analizuoti priežastis. 

Švietimo ministerijos duomenimis, vaikų, turinčių SUP (dėl negalios), kuriems yra skirtas mokymasis 

namuose 2017 m. bendrojo ugdymo mokyklose buvo 3,32 proc. nuo ugdomų mokinių su negalia (281 

mokomi namuose), specialiosiose mokyklose – 2,20 proc. nuo ugdomų mokinių su negalia (75 mokomi 

namuose). 2017 m. iš namų į bendrojo ugdymo mokyklą / iš mokyklos į namus buvo vežama 6,21 proc. 

besimokančiųjų bendrojo ugdymo mokyklose vaikų, turinčių SUP (dėl negalios). Į/iš specialiąsias  mokyklas 

2017 m. buvo vežiojama 94,21 proc. besimokančiųjų specialiosiose mokyklose vaikų, turinčių SUP (dėl 

negalios).  

Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, 2017 m. buvo 470 klausos negalią ir kurčneregystę turinčių 

mokinių, iš jų – 214 (46 proc.) mokėsi bendrojo ugdymo mokyklose kartu su bendraamžiais. Lietuvos aklųjų 

ir silpnaregių sąjungos duomenimis, 2017 m. bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 98 vaikai, netekę 

regėjimo. 

 Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis profesinio mokymo įstaigose mokėsi 266 mokiniai su negalia. 

Preliminariais duomenimis apie 40% mokinių mokėsi įtraukiuoju būdu kartu su bendraamžiais. Atskiros 

                                                           
147 Oficialios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazė. Interaktyvus. Duomenų teikėjas – Švietimo informacinės technologijos 

(Švietimo ir mokslo ministerija). Prieiga per internetą: < https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-

analize?portletFormName=visualization&hash=2de1e301-befe-441b-af67-ed7d04779452#/>. Prisijungta 2018 m. vasario 28 d. 
148

Oficialios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazė. Interaktyvus Prieiga per internetą:  

<https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-vaikai>  

https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=2de1e301-befe-441b-af67-ed7d04779452#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=2de1e301-befe-441b-af67-ed7d04779452#/
https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-vaikai
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grupės formuojamos atsižvelgiant į negalios pobūdį (pvz., intelekto sutrikimai) ir įvertinus profesinio 

mokymo programoje numatytus reikalavimus. Vertinant Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktus duomenis, 

stebima, kad besimokančių profesinio mokymo įstaigose mokinių su negalia dalis nuo visų besimokančiųjų p 

profesinio mokymo įstaigose skaičiaus (0,63 proc.) beveik atitinka studentų su negalia dalį, besimokančiųjų 

aukštosiose mokyklose, nuo visų besimokančiųjų. Lietuvoje 2017 m. buvo 74 profesinio mokymo įstaigos, 

kuriose Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis 2017-2018 mokslo metais mokėsi 42 101 

asmuo. 43 Lietuvos aukštosiose mokyklose (universitetuose ir kolegijose) 2017-2018 mokslo metais mokėsi 

125 375 asmenys, iš kurių Neįgaliųjų reikalų departamento duomenimis – 826 studentai su negalia (0,66 

proc). 

Tuo tarpu Statistikos departamento duomenimis, 2016 – 2017 mokslo metais profesinio mokymo įstaigose, 

mokymo programose, skirtose asmenims, turintiems SUP, mokėsi 1359 asmenys su negalia
149

. Stebimas 

statistinės informacijos neatitikimas. Statistikos departamento teigimu, lentelėje pateikiama informacija apie 

asmenis, besimokančius profesinio ugdymo programose, skirtose turintiesiems specialių ugdymosi poreikių 

(ta pati situacija ir su aukštuoju mokslu, kuomet Statistikos departamento teigimu, pateikiama informacija 

apie besimokančiuosius pirmos pakopos studijų programose, tuo tarpu ši informacija lentelėje neatsispindi). 

Tačiau lentelėje pateikiama informacija skelbia, kad tai mokiniai ir studentai su negalia mokymosi įstaigose 

(22 pav).  

 

22 pav. Oficialios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės pateikiami duomenis apie mokinius (su 

negalia) mokymosi įstaigose. 

Analizuojant Statistikos departamento pateikiamus duomenis, stebimas nuoseklus asmenų, besimokančių 

profesinio ugdymo programose, skirtose turintiesiems specialių ugdymosi poreikių didėjimas. skaičiaus 

augimas profesinio mokymo įstaigose (23 pav.). 

                                                           
149 Oficialios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazė. Interaktyvus. Prieiga per 

internetą:https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-

807d-392ba2698b34#/. Prisijungta: 2018 m. vasario 28 d. 

https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
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23 pav. Asmenys su negalia profesinio mokymo įstaigose. 

Vaikams su negalia yra suteikiama galimybė ugdyti savo asmenybę, talentus ir kūrybiškumą, taip pat savo 

protinius ir fizinius gebėjimus didžiausiu įmanomu mastu. Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, 

mokinių turinčių specialiųjų ugdymo poreikių (dėl negalios)  lankančių būrelius bendrojo ugdymo 

mokyklose (įskaitant specialiąsias) dalis 45,45 proc. 

24 straipsnio 2.c papunktis akcentuoja tinkamai pritaikytas mokymosi sąlygas pagal asmens poreikius. 

Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, 2017 m. Lietuvoje iš viso buvo 1123 bendrojo ugdymo 

mokyklų, iš jų 513 (45,68 proc.) buvo pritaikytos neįgaliesiems. Švietimo valdymo informacinės sistemos 

duomenimis, 2017 m. Lietuvoje buvo 74 profesinio mokymo įstaigos, iš jų, švietimo ir mokslo ministerijos 

duomenimis, 31 (42 proc.) buvo pritaikytos asmenims su negalia. 2017 m. buvo 43 aukštosios mokyklos 

(įskaitant universitetus). Švietimo ir mokslo ministerija dėl aukštųjų mokyklų pritaikymo  asmenims su 

negalia duomenų neturi, tačiau fiksuoja, kad mokyklų steigėjai aplinkos pritaikymui per mažai skiria 

investicijų ir per siaurai supranta aplinkos pritaikymą, pavyzdžiui, įrengtas įvažiavimas į pastatą, dalies 

vadovų yra suprantamas kaip visiškas ugdymo įstaigos pritaikymas neįgaliajam.  

Sudarant sąlygas mokytis Brailio rašto, kitų specialiai pritaikytų šriftų, patobulintų ir alternatyvių 

bendravimo ir orientavimo būdų, priemonių ir formų, bei sudarant sąlygas įgyti mobilumo įgūdžių ir kitų 

neįgaliųjų teikiamai paramai ir mentorių paslaugoms (Konvencijos 24 straipsnio 3 punkto a) papunktis), 

2017 . Neįgaliųjų reikalų departamentas viešojo pirkimo būdu pirko kompleksinių socialinės reabilitacijos 

paslaugų akliems asmenims teikimą. Pagal specialistų komandos sudarytą planą aklajam asmeniui bus 

teikiamos (individualiai ar grupėse 4 – 10 aklųjų asmenų) šios paslaugos: orientacijos erdvėje ir savarankiško 

judėjimo (mobilumo), kasdienių įgūdžių, komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, 

profesinio konsultavimo ir orientavimo. Maksimali paslaugų teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų. 

Paslaugas 2017 m. gavo 18 asmenų su regos negalia, panaudota 16,4 tūkst. eurų. 

Sudarant sąlygas mokytis gestų kalbos ir skatinti kurčiųjų bendruomenės kalbinį identitetą (Konvencijos 24 

straipsnio 3 punkto b) papunktis), Neįgaliųjų reikalų departamentas vykdė 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“. Pagal šią priemonę 

2017 m. buvo parengtos 2 gestų kalbos mokymo programos (kartu su metodine medžiaga): „Lietuvių gestų 

kalba tėvams“ ir „Vertimas žodžiu iš lietuvių gestų kalbos“,  suorganizuoti 7 lietuvių gestų kalbos mokymai, 

kuriuose apmokyti 95 suaugusieji asmenys ir 45 lietuvių gestų kalbos vertėjai, pradėti vykdyti 2 papildomi 

mokymai socialiniams darbuotojams, kurčiųjų šeimos nariams, kitiems visuomenės nariams (20 asmenų) 

pagal mokymų medžiagą „Lietuvių gestų kalba girdintiesiems A1.2“ (50 ak. val., Vilniaus ir Klaipėdos 

miestuose, pabaiga 2018 m. I ketv.).  
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Lietuvos kurčiųjų draugija teigia, kad klausos sutrikimų turintiems vaikams (nuo gimimo iki 3 metų) 

neprieinama kompleksinė reikiamų specialistų pagalba. Kasmet Lietuvoje gimsta 30–40 naujagimių su 

stipriai pažeista klausa. Nors vidutiniškai kasmet Lietuvoje 30 kurčių kūdikių padedama kochlearinės 

implantacijos pagalba,  reikia atsižvelgti į tai, kad net 9 iš 10 šių vaikų gimsta girdinčiųjų šeimose, kurios 

nieko nežino apie kurtumą ir patiria didelį stresą.  Kurčių vaikų tėvų patirtis rodo, kad savivaldybėse nėra 

organizuojama pagalba tėvams. Tikimasi, kad tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai padės spręsti 

tarpinstitucines problemas šeimoms, kurioms dėl vaiko negalios būtina kompleksinė įvairių institucijų ir 

lygmenų pagalba. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, 

studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu (su 2011-07-13 pakeitimu)
150

, nuo 2006 m teikia 

finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį 

panaudojimą. Finansinę pagalbą gali gauti studentai, turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 

procentų ar mažesnį darbingumo lygį, pirmą kartą studijuojantys pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba 

vientisųjų universitetinių studijų programą ir neturintys įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų. 

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės: 

1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas 

mėnesį – nuo 2018 m. sausio 1 d. 76,46 eurų); 

2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą – šiuo metu 121,6 

eurų). 

6 lentelė. Finansinę paramą gavę studentai su negalia (2017 – 2014 m.)
151

 

 2017 m. 2016 m. 2015 m. 2014 m. 

Paraiškos 

finansinei pagalbai 

gauti. Aukštosios 

mokyklos.  

36 37 37 39 

25valstybinės 26 valstybinės 27 valstybinės 27 valstybinės 

11 nevalstybinių 11 nevalstybinių 10 nevalstybinių 12 nevalstybinių 

Išmokos 

specialiesiems 

poreikiams tenkinti  

826 asmenys 935 asmenys 1006 asmenys 1021 asmuo 

379,5 tūkst. eurų 392,5 tūkst. eurų 409,0 tūkst. eurų 536,6 tūkst. eurų 

Tikslinės išmokos 

studijų išlaidoms iš 

dalies kompensuoti 

377 asmenys 428 asmenys 466 asmenys 513 asmenų 

62,5 tūkst. eurų 72,8 tūkst. eurų 79,3 tūkst. eurų 87,3 tūkst. eurų 

Paramą gavusių 

studentų skaičius 

valstybiniuose 

universitetuose ir 

kolegijose 

752 (91 proc.) 861 (92 proc.) 911 (91 proc.) 920 (90 proc.) 

Paramą gavusių 

studentų skaičius 

privačiose 

aukštosiose 

mokyklose 

74 (9 proc.) 74 (8 proc.) 95 (9 proc.) 101 (10 proc.) 

Paramą gavusių 

studentų skaičius 

universitetuose 

521 (63 proc.) 577 (62 proc.) 611 (61 proc.) 623 (61 proc.) 

Paramą gavusių 

studentų skaičius 

305 (37 proc.) 358 (38 proc.) 395 (39 proc.) 398 (39 proc.) 

                                                           
150

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

patvirtinimo. Nutarimas. Priėmimo data: 2006-08-29. Nr.: 831. Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
151 Neįgaliųjų reikalų departamento duomenys. Interaktyvus. Prieiga per internetą: < http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/> 

. Prisijungta: 2018 m. vasario 28 d. 
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neuniversitetinėse 

aukštosiose 

mokyklose 

 

Pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis gali gauti tikslinę išmoką (152 

eurai per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti. Ši parama yra skiriama įgyvendinant Europos socialinio 

fondo paremtą projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Projektą įgyvendina Valstybinis studijų fondas su 

partnerėmis – Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.  

Remiantis Statistikos departamento duomenimis aukštosiose mokyklose 2016 – 2017 mokslo metais buvo 

604 besimokantys studentai su negalia, studijuojantys pirmos pakopos studijų programose 
152

 (7 lentelė). 

7 lentelė. Studentai su negalia aukštosiose mokymosi įstaigose | asmenys. 

 Metai Kolegija Universitetas 

Studentai su negalia 

mokymosi įstaigose | 

asmenys 

2016-2017 242 362 

2015-2016  301 419 

2014-2015 410 367 

2013-2014 597 423 

    

 
24 pav. Mokiniai ir studentai su negalia aukštosiose mokymosi įstaigose | asmenys. 

 

Analizuojant Statistikos departamento ir Neįgaliųjų reikalų departamento pateikiamus duomenis matomas 

neatitikimas tarp studentų su negalia skaičiaus aukštosiose mokymosi įstaigose ir paramą gavusių studentų 

skaičiaus. Kadangi Neįgaliųjų reikalų departamentas pagal finansines pagalbos priemones paramą teikia 

studentams, kurių darbingumo lygis mažesnis nei 45 proc., prieš teikdamas paramą įsitikina paramos gavėjo 

tinkamumu gauti paramą, tikėtina, kad ne visi studentai pateikia teisingus duomenis apie savo negalią 

institucijai, teikiančiai duomenis Statistikos departamentui. 

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LND atliktoje Lietuvos gyventojų / neįgaliųjų nuomonės 

apklausoje apie Konvencijoje įtvirtintų neįgaliųjų teisių įgyvendinimą [7] atskleidžiant neįgaliųjų požiūrį į 

galimybę dalyvauti bendrojo ugdymo sistemoje, rodo, jog respondentai su klausos, proto ir psichine negalia 

mažiau pritaria teiginiui, kad neįgalūs asmenys turi galimybę dalyvauti bendrojo ugdymo švietimo sistemoje 

lyginant su fizinę ir regos negalią turinčiais respondentais (25 pav.): 

                                                           
152 Statistinių rodiklių duomenų bazė. Interaktyvus. Prieiga per internetą:< https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-

analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/>. Prisijungta 2018 m. vasario 28 d. 

https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
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25 pav. Skirtingų negalios tipų respondentų požiūris į galimybę dalyvauti bendrojo ugdymo švietimo 

sistemoje (N=903) 

Remiantis Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LND atlikta Lietuvos gyventojų/ neįgaliųjų 

nuomonės apklausa apie Konvencijoje įtvirtintų neįgaliųjų teisių įgyvendinimą [7] atskleidžiant visuomenės / 

neįgaliųjų nuomonę dėl negalių vaikų ir suaugusiųjų švietimo būklės, galime teigti, kad daugiau nei pusė 

respondentų Švietimo prieinamumo būklę neįgaliesiems Lietuvoje buvo linkę vertinti patenkinamai (žr. 7 

lentelę). Paminėtina, kad iš 1690 tyrime dalyvavusių asmenų, 946 asmenys turi negalią. Apie pusę 

respondentų turi fizinę negalią ir vidaus ligas (51,5 proc.), kiti turi klausos negalią (16,6 proc.),  regos 

negalią (14,3 proc.), proto ir psichikos negalią (13,1 proc.) bei kitus negalavimus (2,8 proc.). Respondentų 

pateikti atsakymai atskleidžia ne tik vidutinišką švietimo prieinamumo būklės vertinimą, bet ir nežinojimą 

kaip vertinti, nesant atsakymo „neturiu nuomonės“. Daugiausiai patenkinamai respondentai vertina 

neįgaliesiems, įskaitant ir vaikus turinčius specialiųjų poreikių, pritaikytą ir prieinamą švietimo įstaigų 

aplinką (69,9 proc.) bei prieinamas pagalbines mokymosi technologijas (68,2 proc.). 

Geriausiai vertinama suteikiama galimybė visiems neįgaliesiems įgyti integracinį, kokybišką ir nemokamą 

privalomą pradinį ir vidurinį išsilavinimą (36,4 proc.), užtikrinama neįgaliems galimybė siekti norimo 

aukštojo išsilavinimo (30,8 proc.) bei neįgaliesiems vaikams specialiose ugdymo įstaigose suteikiama 

galimybė ugdyti savo asmenybę, talentus, kūrybiškumą (27 proc.). Blogiausiai vertinama teikiama 

neįgaliesiems, jų šeimos nariams individualizuota parama ir pagalba švietimo įstaigose (30,3 proc.) ir 

žmogiškieji resursai mokymosi įstaigose (23,3 proc.). 

8 lentelė. Švietimo prieinamumo būklė neįgaliesiems Lietuvoje (N=1690) 

 Labai blogai 

ir blogai 

Patenkina-

mai 

Labai gerai 

ir gerai 

Proc. N Proc. N Proc. N 

1. Neįgaliesiems, įskaitant ir vaikus turinčius 

specialiųjų poreikių, pritaikyta ir prieinama švietimo 

įstaigų  aplinka  

15,9 268 69,9 1181 14,2 241 

2. Neįgaliesiems, įskaitant ir vaikus turinčius 15,4 261 68,2 1153 16,3 276 
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specialiųjų poreikių, prieinamos pagalbinės mokymosi 

technologijos 

3. Pakankami žmoniškieji resursai mokymosi įstaigose 

(pedagogai, pedagogų padėjėjai, spec. pedagogai, 

psichologai) 

23,3 394 61,4 1038 15,3 258 

4. Neįgaliems vaikams specialiosiose ugdymo 

įstaigose suteikiama galimybė ugdyti savo asmenybę, 

talentus, kūrybiškumą 

16,7 282 56,3 951 27 457 

5. Neįgaliesiems, jų šeimos nariams, teikiama 

individualizuota parama ir pagalba švietimo įstaigose 

30,3 512 55,7 942 14 236 

6. Užtikrinama neįgaliems galimybė siekti norimo 

aukštojo išsilavinimo  

16,2 274 53 895 30,8 521 

7. Suteikiama galimybė visiems neįgaliesiems  įgyti 

integracinį, kokybišką ir nemokamą privalomą pradinį 

ir vidurinį išsilavinimą 

13,2 223 50,4 852 36,4 615 

 

Rekomenduotina: 

Plėtoti įtraukųjį ugdymą visose mokyklose, suteikiant vaikams su negalia reikiamą psichologinę, specialiąją 

pedagoginę, specialiąją ar socialinę pedagoginę pagalbą. 

Pagerinti teikiamą neįgaliesiems ir jų šeimos nariams individualizuotą paramą ir pagalbą švietimo įstaigose 

bei padidinti su neįgaliaisiais dirbančių mokytojų bei jų padėjėjų, logopedų, specialiųjų pedagogų skaičių 

mokymosi įstaigose ir sudaryti sąlygas reikiamos specialisto pagalbos prieinamumui. 

Sudaryti sąlygas mokiniams, besimokiusiems pagal individualizuotą ugdymo programą, atsižvelgiant į jų 

gebėjimus, baigti vidurinės mokyklos kursą, taip neatmetant galimybės studijuoti aukštojoje mokykloje.  

Peržiūrėti specialiųjų pedagogų programas ir pritaikyti jas šiandienos situacijai atsižvelgiant į informacinių 

komunikacinių technologijų plėtrą.  

Ištirti, kaip švietimo sistemoje patenkinamas mokytojų padėjėjų, specialiųjų pedagogų, tiflopedagogų, 

surdopedagogų poreikis, koks jų darbo ir bendradarbiavimo modelis su kitais mokyklos specialistais bei kaip 

užtikrinamas jų kvalifikacijos kėlimas. 

Kelti švietimo specialistų (tame tarpe ir specialiųjų pedagogų) kvalifikaciją, supažindinant su įtraukiojo 

švietimo koncepcija bei Lietuvos teisės sistemoje apibrėžti sąvoką įtraukusis švietimas. 

Profesinio mokymo tvarkos apraše įtvirtinti nuostatą, kad asmenys su negalia gali profesijos siekti bet 

kurioje jiems tinkamoje profesinio mokymo įstaigoje, peržiūrint profesinio rengimo programų finansavimo 

metodiką, kad finansavimas būtų skiriamas atsižvelgiant į papildomus, negalios kompensavimui būtinus 

kaštus, mažinamas vienoje grupėje besimokančių mokinių skaičius (siūlytina nuo 20 iki 8), įteisinti 

pedagogo padėjėjo pareigybę. 

Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti skyrimo tvarkos apraše peržiūrėti studijų 

finansavimo metodiką, kad finansavimas būtų skiriamas atsižvelgiant į papildomus, negalios kompensavimui 

būtinus kaštus, lankant studijas studentams su negalia. 

25 STRAIPSNIS. SVEIKATA 

Valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta, kad neįgalieji turi teisę į aukščiausią įmanomą sveikatos lygį 

jų nediskriminuojant dėl neįgalumo. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi visų atitinkamų priemonių, 
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kad užtikrintų neįgaliųjų galimybę gauti sveikatos paslaugas, atsižvelgiant į lytį, įskaitant su sveikata 

susijusią reabilitaciją.  

Su Konvencijos 25 straipsniu susiję Lietuvos teisęs aktai: 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija
153

; 

 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
154

; 

 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
155

; 

 Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašas, 

Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos 

aprašas
156

; 

 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas
157

; 

 Medicinos pagalbos priemonių sąrašas
158

; 

 Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planas
159

. 

Teisę į sveikatą (tuo pačiu lygias galimybes) užtikrina Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis. Ši Konstitucijos 

nuostata bei Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalis numato bendrą taisyklę 

– asmenų teisę į nemokamą sveikatos priežiūrą, kuri įstatymų numatytais atvejais gali turėti tam tikrų 

išimčių. Sveikatos draudimo įstatyme, numatyta, kad privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami 

asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais (6 straipsnio 4 dalies 10 punktas). Iš 

privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

detalizuojamos Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnyje ir kituose detalizuojančiuose teisės aktuose. Antra 

vertus, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnyje nustatyta, kad „apdraustajam 

asmeniui, gaunančiam valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, tapus 

nedarbingu dėl savo ligos ar traumos ir dėl to praradusiam darbo pajamų, ligos pašalpa iš Valstybinio 

socialinio draudimo fondo lėšų mokama ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus“. Toks 

terminas nustatytas įvertinus tai, kad šis asmuo jau gauna iš „Sodros“ netekto darbingumo (invalidumo) 

pensiją, kuri kompensuoja dalį dėl ligos prarandamų darbo pajamų. Tuo tarpu kiti asmenys (neturintys 

negalios), gali sirgti neribotą dienų skaičių per metus ir gauti ligos pašalpą iš Valstybinio socialinio 

draudimo fondo lėšų. Tokia įstatyminė nuostata yra akivaizdžiai diskriminacinė ir turėtų būti keičiama.  

Pagal Sveikatos draudimo įstatymo 11 straipsnio 1 punktą visa bazinė medicininės reabilitacijos, įskaitant 

sveikatą grąžinantį gydymą, kaina kompensuojama šiems apdraustiesiems: 1) vaikams iki 18 metų; 2) 

asmenims, pripažintiems nedarbingais, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės 

aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; 3) asmenims, siunčiamiems baigti 

gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą. Reikia 

pažymėti, kad medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, kaina kompensuojama visime 

be išimties vaikams, neskirstant jų į turinčius ar neturinčius negalios. Sveikatos draudimo įstatymo 11 

straipsnio 2 punkte teigiama, kad 90 procentų bazinės sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos 

kompensuojama šiems apdraustiesiems: 1) vaikams iki 7 metų; 2) asmenims iki 18 metų, kurie teisės aktų 

nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais. Verta paminėti, kad Sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo 

                                                           
153 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 

Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
154 Lietuvos respublikos Sveikatos draudimo įstatymas. Priėmimo data: 1996-05-21. Nr.: I-1343. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

Seimas 
155

 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Priėmimo data: 1996-10-03. Nr.: I-

1562. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas. 
156 Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2008-01-17. Nr.: 

V-50. Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
157 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymas. Priėmimo data: 2016-06-

28 (Įsigaliojo 2017-07-01). Nr.: XII-2501. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
158 Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2000-10-06. Nr.: 529. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
159

 Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo 

data: 2014-07-16. Nr.: V-815. Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 
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paslaugos – tai lėtinėmis ligomis sergančių pacientų gydymas esant ligos remisijai taikant medicininės 

reabilitacijos priemonių kompleksą (klimatoterapiją, hidroterapiją, balneoterapiją, peloidoterapiją, 

haloterapiją, kineziterapiją, fizioterapiją, psichoterapiją, dietinį maitinimą, medikamentinį gydymą, 

laisvalaikio užimtumo organizavimą). 

Pagal Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašo 22 

punktą vaikai iki 8 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens. Į 

medicininės reabilitacijos įstaigas vykstančius kelis tos pačios šeimos vaikus lydi tik vienas slaugantis 

asmuo. Vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai galėtų būti lydimi slaugančio asmens, jei vaikui yra nustatytas 

neįgalumas arba gydytojų konsultacinė komisija (toliau tekste – GKK) nustatė, kad reikalinga slauga dėl 

adaptacijos ar elgesio sutrikimų, dėl sunkių centrinės ar periferinės nervų sistemos, atramos-judamojo 

aparato pažeidimų, traumų, operacijų. Vadovaujantis Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo 

ir mokėjimo tvarkos aprašu į slaugančiojo asmens išlaikymo išlaidas įskaičiuojamos asmens maitinimo ir 

nakvynės paslaugų išlaidos. Remiantis Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo 

įstatymo 10 straipsnio „Ligos išmokos sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti mokėjimo 

trukmė“ 4 punktą ligos išmoka mokama tik turinčiam teisę gauti ligos išmoką šio įstatymo 8 straipsnyje 

nustatyta tvarka motinai (tėvui), įmotei (įtėviui) ar globėjui, slaugančiam stacionare ar (ir) medicininės 

reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje sergantį iki 7 metų vaiką, taip pat motinai (tėvui), įmotei 

(įtėviui), globėjui ar rūpintojui, slaugančiam stacionare, ambulatoriškai ar (ir) medicininės reabilitacijos ir 

sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina sveikatos 

apsaugos ministras ir socialinės apsaugos ir darbo ministras. Reikėtų pastebėti, kad sąrašas, kuriuo remiantis 

gali būti mokama ligos išmoka motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui ar rūpintojui, slaugančiam 

medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų yra labai siauras, daugiausia 

susijęs su piktybiniais navikais, organų persodinimu ar implantacija, osteochondrodisplazijomis, bei 

judėjimo sutrikimais sąlygotais paralyžiaus, traumomis. Sąrašas susijęs tik su Tarptautine statistine ligų ir 

sveikatos problemų klasifikacija, ir yra medicininio pobūdžio. Nekreipiamas dėmesys į negalios specifiką ar 

pobūdį. Akivaizdu, kad vaikas, kuriam negalia nustatyta dėl tam tikrų intelekto ar psichosocialinių sutrikimų 

svetimoje aplinkoje tarp jam svetimų asmenų jaučiasi bejėgiškai, nepasitikinčiai, jam  sunku tinkamai 

išsakyti savo poreikius o personalui – juos suprasti ir patenkinti. Tokiu atveju, vadovaujantis Vaikų atrankos 

ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašo 22 punktu tėvai gali 

pasinaudoti galimybe vykti kartu su vaiku, tačiau, kadangi tokiu atveju, tėvams nemokama ligos išmoką,  tai 

tenka daryti atostogų arba nemokamų atostogų sąskaita, todėl tėvai praranda teisę į atostogas (ir poilsį) kartu 

su visais savo vaikais ir kitais šeimos nariais arba visa šeima nukenčia finansiškai. 

Nors, stacionarinės reabilitacijos paslaugas teikianti gydymo įstaiga turi užtikrinti visas pacientui reikalingas 

atitinkamo profilio reabilitacijos paslaugas (taip pat ir slaugą). Vis tik pasitaiko dėl asmens negalios 

specifikos, kad jam yra sunku pritapti svetimoje jam aplinkoje su nepažįstamais jam žmonėmis arba dėl 

negalios specifikos  slaugantysis personalas negali tinkamai patenkinti asmens poreikių (pavyzdžiui, asmens 

maitinimas užtrunka ilgiau nei viena valanda, tiek pat – kol asmuo išgers stiklinę vandens). Suaugusiųjų 

atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašas nenumato jokios 

galimybės kartu su asmeniu (nepaisant nei jo slaugos poreikio lygio ar negalios specifikos) vykti kartu ir 

lydinčiajam asmeniui, taip sumažinant galimybes suaugusiam asmeniui su sunkia negalia ar tam tikromis 

negalios specifikomis gauti negalios specifiką atitinkančias medicininės reabilitacijos paslaugas.  

Įgyvendinant Konvencijos 25 str. a) papunktį, suteikti neįgaliesiems tokios pat pasiūlos, kokybės ir lygio 

nemokamas ar už prieinamą kainą sveikatos priežiūros paslaugas ir programas, kurios teikiamos ar taikomos 

kitiems asmenims, įskaitant seksualinės ir reprodukcinės sveikatos srities programas ir gyventojams skirtas 

visuomenės sveikatos apsaugos programas, Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų 

veiksmų plano 6 priedo  „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties 

apraše išskiriamos šios ataskaitai aktualios priemonės: 1)  remti neįgaliųjų informavimo, švietimo bei 

mokymo sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis projektus; 2) tobulinti specialistų, teikiančių 

sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas neįgaliesiems, kvalifikaciją <...>; 6) tobulinti Lietuvos 

specialistų, teikiančių viešąsias medicininės ambulatorinės ir stacionarinės reabilitacijos paslaugas, 

kvalifikaciją; 
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Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano 6 priedo „Efektyvios sveikatos 

priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties aprašo priemonėmis 3) atlikti vertinimą bei 

nustatyti esminius fizinį prieinamumą ribojančius veiksnius konkrečiose sveikatos priežiūros įstaigose ar jų 

aplinkoje bei, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, numatyti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 

gerinančias priemones; 4) aprūpinti/įdiegti reikiamą infrastruktūrą bei priemones, gerinančias sveikatos 

priežiūros paslaugų fizinį prieinamumą neįgaliems žmonėms (prievažos, garsiniai signalai akliesiems, 

informacijos pasiekiamumo iniciatyvos (pagyvenusiems žmonėms ar silpną regėjimą turintiems žmonėms, 

akliesiems) ir kt.). Numatoma remti šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurios turi mažiau finansinių 

galimybių pritaikyti fizinę, informacinę infrastruktūrą specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (pirmiausia 

pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, kaimiškųjų rajonų ir 

regionines ligonines, taip pat pagal finansines galimybes ir kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas). 

Tikėtina, kad minimos priemonės sumažins tolesnio asmenų, įskaitant vaikus ir vyresnio amžiaus žmones, 

neįgalumo tikimybę ir užkirs tam kelią. Minėto Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų 

veiksmų plano 6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties 

aprašo priemonėmis 6) tobulinti Lietuvos specialistų, teikiančių viešąsias medicininės ambulatorinės ir 

stacionarinės reabilitacijos paslaugas, kvalifikaciją; 7) plėtoti medicininės stacionarinės reabilitacijos 

paslaugas, skirtas neįgaliems vaikams, sudarant galimybes modernizuoti infrastruktūrą: rekonstruoti ir 

pritaikyti patalpas, įsigyti reikiamą įrangą bei priemones efektyviai neįgalių vaikų reabilitacijai taip pat 

atitinka Konvencijos 25 str. b) papunkčio nuostatą sumažinti tolesnio asmenų, įskaitant vaikus ir vyresnio 

amžiaus žmones, neįgalumo tikimybę ir užkirsti tam kelią 

Vertinant Konvencijos 25 str. d) punkto nuostatą reikalauti, kad sveikatos priežiūros specialistai teiktų 

neįgaliesiems tokios pat kokybės paslaugas kaip ir kitiems asmenims, taip pat remiantis laisvu ir informacija 

pagrįstu sutikimu, inter alia plečiant neįgaliųjų žinias apie žmogaus teises, orumą, savarankiškumą ir 

poreikius per mokymą ir priimant etinius valstybinės ir privačios sveikatos priežiūros standartus verta 

paminėti šio skyriaus pradžioje minimą Konstitucijos 53 str. 1 d. Ši Konstitucijos nuostata teigia, kad 

Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas 

nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką. Pacientų 

teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme vadovaujamasi nuostata, kad paciento ir sveikatos priežiūros 

specialistų, sveikatos priežiūros įstaigų santykiai yra grindžiami šiais principais: savitarpio pagarbos, 

supratimo ir pagalbos; paciento teisių užtikrinimo pagal valstybės nustatyta tvarka pripažįstamas sveikatos 

priežiūros sąlygas; draudimo varžyti paciento teises dėl jo lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, 

neįgalumo ar kitokiais pagrindais, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, nepažeidžiant bendrųjų žmogaus 

teisių principų. Ši diskriminaciją dėl neįgalumo draudžianti nuostata taikoma ir seksualinės, ir reprodukcinės 

sveikatos paslaugoms, teikiamoms neįgaliesiems. Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 3 punkte 

apibrėžiama, kad apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) laikomi vienas iš 

tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką 

invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba 

asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių 

iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – 

visiška negalia) bei asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais. Lietuvos Respublikos 

sveikatos ministro 2004-04-08 įsakymas Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios 

medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ skubiąją pagalbą skirsto 

atsižvelgdamas į skubios pagalbos mastą ir asmens gyvybei grėsmingus atvejus. Vadovaujantis šiuo ministro 

įsakymu, būtinoji medicinos pagalba turi būti užtikrinama vienodai visiems asmenims. Įstatyme yra 

numatyta teikti skubiąją pagalbą šiais atvejais, susijusiais su psichikos sutrikimais: 

 sunkūs psichikos sutrikimai su pavojingais agresyviais veiksmais sau ar aplinkiniams, 

 psichikos ir elgesio sutrikimai: 

o agresija arba smurtas, keliantys grėsmę pačiam pacientui ir aplinkiniams; 

o intensyvus psichomotorinis sujaudinimas, kai reikalingas fizinis asmens laisvės suvaržymas dėl 

grėsmės sau ar aplinkiniams. 

o mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmė; 
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o ūmios psichozės; 

o sunki psichologinė trauma, dezorganizuojanti elgesį; 

o sunki depresija; 

o ryškus psichomotorinis sujaudinimas. 

Įsakyme „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei 

masto patvirtinimo“ yra užtikrinama asmenų su negalia teisę į skubiąją ir būtinąją pagalbą atsižvelgiant į 

asmens klinikinę būklę,  nediskriminuojant jų dėl negalios. Paminėtina, jog šio įstatymo 17 punkte 

patvirtintas Skausmo intensyvumo vertinimas taikomas pacientams nuo 3 metų, pasirinktinai naudojant 

„veidukų“ ir/ar skaitmeninę, ir/ar žodinę skales (26 pav.), tiktų vertinant skausmo intensyvumą asmenims su 

intelekto sutrikimais.  

  

„Veidukų“ 

skalė 
1 „

veidukas“ 
2 „ve

idukas“ 

3 „vei

dukas“ 

4 „vei

dukas“ 
5 „vei

dukas“ 

Skaitmeninė 

skalė 

0 1      2         3 4      5 6       7      8 9        10 

Žodinė skalė Nėra skausmo Silpnas 

skausmas 

Vidutinis 

skausmas 

Stiprus 

skausmas 

Nepakeliamas 

skausmas 

26pav. Skausmo intensyvumo vertinimas įsakyme „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios 

medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“  taikomas pacientams nuo 3 

metų, pasirinktinai naudojant „veidukų“ ir/ar skaitmeninę, ir/ar žodinę skales. 

Yra įgyvendinama Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano 6 priedo 

„Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties aprašo“ priemonė Nr. 5, 

skirta  įgyvendinti bandomąjį projektą, kuriuo būtų įgyvendinamos kompleksinės reabilitacijos (įtraukiant 

švietimo, sveikatos, socialinių sektorių teikiamas paslaugas) paslaugų programos sunkią negalią turintiems 

asmenims gyvenamojoje vietoje, siekiant sukurti, išbandyti ir įdiegti kompleksinę, įvairius išteklius (šeimos 

narius, švietimo, socialinį sektorius bei nevyriausybines, bendruomenines organizacijas) apimančią 

neįgaliojo socialinės integracijos į visuomenę programa. 

Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane nėra pakankamai atsižvelgiama į Komiteto rekomendaciją 

„imtis tinkamų teisinių priemonių, kad neįgaliesiems būtų užtikrinta galimybė naudotis nemokamomis ir 

teikiamomis už prieinamą kainą, su sveikata susijusiomis mokymo gyventi sergant ir reabilitacijos 

priemonėmis ir paslaugomis“. Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane numatyta „paraginti 

savivaldybių administracijas užtikrinti, kad neįgalieji turėtų galimybę naudotis visomis visuomenės sveikatos 

biurų teikiamomis paslaugomis, jame pasigendama detalizacijos, įgyvendinimo indikatorių ir kriterijų“.  

2017 m. pagal Europos Sąjungos fondų patvirtintą priemonę Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo 

gerinimas neįgaliesiems Nr. 08.1.3-CPVA-V-607
160

 yra pasirašyta 15 sutarčių su Viešąsias sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių įstaigomis. Šia priemone siekiama, pagerinti fizinės ir informacinės aplinkos 

pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusiose asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose, pagerinti viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens įstaigų, kuriose 

                                                           
160 Remiamos veiklos: asmens sveikatos priežiūros įstaigų, fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems 

neįgaliųjų poreikiams, priemonių, gerinančių sveikatos priežiūros paslaugų fizinį prieinamumą neįgaliems žmonėms įdiegimas; 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas, skirtas neįgaliems vaikams, 

infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su neįgaliųjų vaikų reabilitacijos paslaugų teikimu, statyba, 

rekonstrukcija ir remontas, reikiamos įrangos bei priemonių įsigijimas; bandomojo projekto, kuriuo numatoma gerinti odontologinės 

priežiūros paslaugas neįgaliesiems, įgyvendinimas; priemonių (rekomendacijų, mokymų, algoritmų ir kt.), gerinančių sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, sukūrimas ir įgyvendinimas. Intetraktyvus. Prieiga per internetą: < 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/sveikatos-prieziuros-paslaugu-prieinamumo-gerinimas-neigaliesiems> . 

Prisijungta 2018 m. kovo 2 d. 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/sveikatos-prieziuros-paslaugu-prieinamumo-gerinimas-neigaliesiems
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paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius, parengtos ir patvirtinti paslaugų teikimui asmenims su negalia 

reikalingas metodikas, tvarkos aprašus ir kitus dokumentus. Planuojama, kad 2018 m. bus pradėta 

įgyvendinti priemonė Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Nr. 08.1.3-CPVA-

R-609. Priemonės remtinos veiklos – sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo neįgaliesiems 

srityje asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams. 

Atkreipiant dėmesį į Konvencijos 25 straipsnio b) punktą teikti sveikatos paslaugas, kurios yra būtinos 

neįgaliesiems būtent dėl jų neįgalumo, būtina paminėti Lygių galimybių kontrolierės sprendimą dėl galimos 

diskriminacijos negalios ir amžiaus pagrindais kompensuojant medicinos pagalbos priemonių įsigijimo 

išlaidas tyrimo
161

. Tyrimo metu nustatyta, jog negalią turinčiam Pareiškėjui, iki jam sukako 18 metų, pagal 

Medicinos pagalbos priemonių sąrašo 13.1.1 punktą per mėnesį buvo skiriama 60 vienetų sauskelnių 

(kompensuojant 100 proc. jų išlaidų). Pareiškėjui sulaukus pilnametystės, tačiau jo sveikatos būklei 

nepasikeitus, vadovaujantis minėto sąrašo 13.1.2 punkte nustatyta tvarka, per mėnesį kompensuojamos tik 45 

vienetų sauskelnių įsigijimo išlaidos. Pasak Pareiškėjo, tapus pilnamečiu šios jam dėl negalios būtinos 

medicinos pagalbos priemonės poreikis nepakito. Dėl nuo vaikystės Pareiškėjui nustatytos negalios jis negali 

dirbti, todėl negauna su darbo santykiais susijusių papildomų pajamų ir nėra įgijęs darbo stažo. Nustačiusi 

Lygių galimybių įstatymo pažeidimą, Lygių galimybių kontrolierė kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą, 

siūlydama keisti medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką taip, kad ji užtikrintų 

būtinų priemonių įsigijimą, nepriklausomai nuo asmenų amžiaus.  

Šitoje vietoje paminėtina Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo – 

Vaiko raidos centro patalpų situacija. Vaiko raidos centras – vaikus su negalia šeimų teigimu, viena iš 

kompetentingiausių įstaigų Lietuvoje, kurioje kompleksiškai gydomi vaikai, turintys raidos, elgesio, 

psichikos ir emocijų sutrikimų, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos Vaikų 

psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro mokslinės-pedagoginės veiklos bazė. 2013 m. rudenį įgriuvus 

pagrindinio Vaiko raidos centro pastato stogui, sveikatos priežiūros įstaiga negali teikti dalies paslaugų, nes 

centrinis korpusas uždarytas, vaikams paslaugos teikiamos kieme įrengtose pagalbinėse patalpose. Tik 2017 

m. gegužės 2 d. pasirašyta finansavimo sutartis dėl naujo Vaiko raidos centro pastato projektavimo ir 

statybų, pradėtos vykdyti  šių paslaugų viešojo pirkimo procedūros. 

Vaiko raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos turi didelę reikšmę ankstyvoje vaikystėje ir 

paauglystėje, nes tokiu būdu galima sumažinti vaikų neįgalumo lygį, jo atsiradimo tikimybę, taip užtikrinant 

vaikų sėkmingą tolesnę raidą ir įtrauktį į visuomenę bei švietimo sistemą.  2016 m. gruodžio 8 d. Valstybinio 

audito ataskaitos „Ar ankstyvosios reabilitacijos paslaugos ir įtraukusis ugdymas atitinka neįgalių vaikų 

poreikius ir užtikrina jų socialinę integraciją“
162

 išvadose taip pat atkreipiamas dėmesys, kad ilgiau nei 

aštuonis metus nesprendžiama Vaiko raidos centro perkėlimo iš avarinės būklės patalpų į šio centro veiklai 

pritaikytas patalpas problema. Valstybinio audito ataskaitos taip pat pažymima, kad ilgos tiek ambulatorinių, 

tiek stacionarinių ankstyvosios reabilitacijos paslaugų laukimo eilės, nes nepakankamai išvystyta 

ankstyvosios reabilitacijos paslaugų infrastruktūra, ankstyvosios reabilitacijos paslaugų plėtra pradėta 

pakankamai neįvertinus jų poreikio, todėl yra rizika, kad jų plėtrai skirtos lėšos gali būti panaudotos 

neefektyviai ir ankstyvosios reabilitacijos paslaugų prieinamumo netolygumas teritoriniu požiūriu nebus 

sumažintas dėl didelės paslaugų koncentracijos regionų centruose, ankstyvosios reabilitacijos paslaugas 

teikiančiose įstaigose trūksta specialistų, nesivadovaujama nustatytais darbo krūvio normatyvais, 

neužtikrinama 4–7 metų amžiaus vaikų, lankančių ugdymo įstaigą, teisė gauti ankstyvosios reabilitacijos 

                                                           
161 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus sprendimas dėl galimos diskriminacijos negalios ir amžiaus pagrindais 

kompensuojant medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas tyrimo. Interaktyvus. Prieiga per internetą 

<http://lygybe.lt/data/public/uploads/2018/01/nr.-17sn-170sp-109.pdf> . Prisijungta> 2018 m. vasario 28 d. 
162

 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Ar ankstyvosios reabilitacijos paslaugos ir įtraukusis ugdymas atitinka 

neįgalių vaikų poreikius ir užtikrina jų socialinę integraciją. Valstybės audito ataskaita. 2016 m. gruodžio 8 d. Nr. VA-

P-10-4-27  
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ambulatorines kompleksines paslaugas, nes sveikatos apsaugos ministro įsakyme
163

 nurodyta, kad 

ambulatorinės kompleksinės paslaugos šio amžiaus vaikams teikiamos tik tuo atveju, jeigu jie nelanko 

ugdymo įstaigos, trys (iš 45) ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos neteikė išplėstinės 

įvairių specialistų konsultacijos, nes nėra nustatytos ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos šios 

paslaugos bazinės kainos ir mokėjimo už ją tvarkos. Ankstyvąją reabilitaciją teikiančioms įstaigoms 

nesudarytos pakankamos sąlygos teikti kokybiškas ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, nes daugiau nei 15 

metų nebuvo peržiūrėtas ir atnaujintas naudotinų vaikų raidos sutrikimų diagnostikos testų sąrašas
154

, nėra 

parengtų ir patvirtintų vaikų raidos sutrikimų diagnostikos ir gydymo standartų (metodikų / tvarkos aprašų).  

Paminėtina, kad Ataskaitos rengimo metu buvo gautas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos komentaras dėl ankstyvosios reabilitacijos, kuriame rašoma, kad Sveikatos apsaugos ministro 

2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 150 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 

gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio 

lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ pakeitimo“, buvo patvirtinta 

atnaujinta vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (toliau – VRSAR) paslaugų teikimo ir 

apmokėjimo tvarka, įsigaliojusi nuo 2018 m. balandžio 1 d. Šioje atnaujintoje tvarkoje nustatyta, kad 

VRSAR paslaugos teikiamos vaikams iki 7 metų, nepriklausomai nuo to, ar vaikas lanko ugdymo įstaigą, 

patvirtintos perskaičiuotos ir padidintos VSRAR dienos stacionaro (vaiko raida A ir vaiko raida B) paslaugų 

kainos, numatyta galimybė sunkiais atvejais prireikus skirti daugiau, t. y. iki 60 vaiko raida B dienos 

stacionaro paslaugų per kalendorinius metus (vietoje buvusių 40), į specialistų komandą, kuri teikia 

ambulatorines paslaugas, papildomai įtrauktas gydytojas ergoterapeutas ir specialusis pedagogas, o į 

komandą, kuri teikia stacionarines paslaugas – meno terapeutas, nustatyta, kokie diagnostikos ir gydymo 

metodai gali būti taikomi, taip pat nustatyta išplėstinės VRSAR specialistų komandos konsultacijos tvarka, 

paskaičiuota ir patvirtinta šios konsultacijos bazinė kaina (sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. 

įsakymas Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos 

apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo 

patvirtinimo“). 

Konvencijos 25 straipsnio b) punkto kontekste (teikti sveikatos priežiūros paslaugas, skirtas kuo labiau 

sumažinti tolesnio asmenų, įskaitant vaikus ir vyresnio amžiaus žmones, neįgalumo tikimybę ir užkirsti tam 

kelią) svarbu atsižvelgti į tėvų, auginančių vaikus su negalią patirtį. Neįgaliųjų NVO atkreipia dėmesį, jog 

medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų teikimas sulaukia priekaištų iš tėvų pusės dėl 

nepritaikytos aplinkos, nepakankamų ir nekokybiškų paslaugų, personalo trūkumo
164

.  

Konvencijos 25 str. d) papunktyje įtvirtintos nediskriminacinės nuostatos asmenų, turinčių negalią sveikatos 

apsaugos ir priežiūros srityse, remiantis Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LND atliktos 

Lietuvos gyventojų/ neįgaliųjų nuomonės apklausos apie Konvencijoje įtvirtintų neįgaliųjų teisių 

įgyvendinimą [7] rezultatais dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo neįgaliesiems (27 

pav.) yra įgyvendintos tik iš dalies. 

                                                           
163

 Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, 

aprašymo ir teikimo reikalavimų. Įsakymas. Priėmimo data: 2000-12-14. Nr.:  728. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerija 
164 Žinutė socialiniame tinkle Facebook. Interaktyvi. Prieiga per internetą < 

https://www.facebook.com/henrika.varniene/posts/10208063514144082>. Prisijungta: 2018 m. vasario 28 d. 

https://www.facebook.com/henrika.varniene/posts/10208063514144082
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27 pav. Patirtas neigiamas požiūris, kliūtys sveikatos priežiūros įstaigose dėl negalios (N=946) 

Asmenų su negalia teiraujantis su kokiomis kliūtimis ar neigiamu požiūriu teko/tenka susidurti sveikatos 

priežiūros įstaigose į klausimą atsakė tik dalis respondentų. Daugiausiai atsakiusiųjų (15,4 proc.) kaip kliūtį 

paminėjo nepagarbų ar neetišką sveikatos įstaigų personalo elgesį, mažiausiai  atsakiusiųjų (4 proc.) –  

atsisakymą teikti medicinines paslaugas, pagalbą. 

Remiantis Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LŽNS atlikto Fizinės aplinkos pritaikymo 

neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose vertinimo tyrimo ataskaita [6], 70 proc. 

(238) respondentų (apklaustų gydymo įstaigų) atsakė, kad, net jei medicinos priemonės nėra pritaikytos 

žmogui su negalia, jam ši paslauga vis tiek bus suteikta. (28 pav.). 

 

28 pav. Sveikatos priežiūros įstaigų nusiteikimas teikti paslaugas asmeniui su negalia nesant 

pritaikytos įrangos (proc.) 

Remiantis Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LŽNS atlikto Fizinės aplinkos pritaikymo 

neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos (gydymo) paskirties įstaigose vertinimo tyrimo ataskaita 

[6], galima teigti, kad tik dalis Lietuvos Respublikoje tik dalis gydymo paskirties įstaigų yra pritaikytos 

neįgaliųjų reikmėms. 19 proc. įstaigų įvertino, kad jos yra visiškai pritaikytos žmonių su negalia reikmėms,  

13 proc. – kad jos nepritaikytos žmonių su negalia reikmėms, likusios – pritaikytos iš dalies. (29 pav.).  
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29 pav. Sveikatos priežiūros įstaigų pritaikymas žmonių su negalia reikmėms, proc. (N=340) 

Pastebėtina, jog skiriasi asmenų (Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LND atliktas Lietuvos 

gyventojų / neįgaliųjų nuomonės apklausos apie Konvencijoje įtvirtintų neįgaliųjų teisių įgyvendinimą [7] ) 

apklausos rezultatai dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo neįgaliesiems (30 pav.) ir 

sveikatos priežiūros įstaigų (Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LŽNS atliktas Fizinės 

aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose vertinimo tyrimo 

[6]) apklausos rezultatai (29 pav).19 proc. apklaustų įstaigų vertina, kad jos yra visiškai pritaikytos asmenims 

su negalia, o tuo tarpu net 51,2 proc. asmenų teigia, kad neįgalieji lygiai su visais gali pasinaudoti 

kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis.  

 

30 pav. Ar neįgalieji lygiai su visais gali pasinaudoti kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis? 

(N=1690) 

Vertinant fizinį gydymo įstaigų pritaikymą žmonių su negalia reikmėms, matyti, kad vienokius ar kitokius 

pritaikymus turi didesnė dalis įstaigų (31 pav.) 
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31 pav. Fizinis sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumas žmonėms su judėjimo negalia (N=340) 

74,7 proc. (254) įstaigų nepritaikytos žmonėms su regėjimo negalia. Tik 8,5 proc. įstaigų (po 29) yra ryškiai 

pažymėtos durys ir laiptų pakopos. 7,3 proc. (25) sveikatos priežiūros įstaigų yra liftai, kur iškvietimo ir 

valdymo prietaisų informacija pateikta Brailio raštu. Ir tik 1 įstaiga (0 proc.) pažymėjo, kad turi įrengtą ant 

grindų aklųjų vedimo sistemą (32 pav.). 

 

32 pav. Sveikatos priežiūros įstaigų pritaikymas žmonėms su regos negalia, proc. (N=340) 

Apklausiant įstaigas dėl naudojamų medicinos prietaisų: ginekologinių kėdžių, rentgeno aparatūros, 

odontologo ir kitos diagnostinės įrangos tinkamumo pasinaudoti žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo 

vežimėliu ar turintiems kitų negalių, paaiškėjo, kad 31,7 proc. (108) sveikatos priežiūros įstaigų neturi 

užduotų klausime medicinos prietaisų. Tikėtina, kad kai kurios įstaigoms jie nėra būtini (pvz., greitosios 

medicinos pagalbos stotims, laboratorijoms, psichikos sveikatos centrams, sanatorinio gydymo įstaigoms, 

kitoms įstaigoms). Iš turinčių medicinos prietaisus 25,8 proc. (60) įstaigų nurodė, kad visi medicinos 

prietaisai yra pritaikyti žmonių su negalia specialiesiems poreikiams. 22 proc. (51) įstaigų turi pritaikytą 

ginekologinę įrangą. 25,4 proc. (59) sveikatos priežiūros įstaigų yra rentgeno aparatūra, kuria gali 
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pasinaudoti žmonės su negalia, judantys neįgaliojo vežimėliu. 38,3 proc. (89) sveikatos priežiūros įstaigų yra 

kita diagnostinė įranga, kuria gali pasinaudoti žmonės su negalia (33 pav.). 

 

33 pav. Naudojamų medicininių prietaisų tinkamumas pasinaudoti žmonėms su negalia (N=340) 

Klausiant įstaigų dėl ateities planų, pritaikant jas asmenų su negalia poreikiams atsakė 300 įstaigų. 115 

įstaigų teigė, kad nenumato atlikti jokių paslaugų neįgaliesiems pagerinimo darbų, taip pat neketina įsigyti 

jokios įrangos. Kai kurios įstaigos įvardino ir priežastis: 1. Patalpos yra nuomojamos, savininkai dažniausiai 

yra savivaldybės. Savivaldybių administracijos neskiria lėšų patalpų rekonstrukcijai. 2. Nėra finansinių 

galimybių. 3. Nėra poreikio. 4. Pastatai jau rekonstruoti. Patalpos įrengtos pagal visus reikalavimus ir 

pritaikytos neįgaliesiems. Iš 185 teigiamai atsakiusių įstaigų, 30 įstaigų nurodė, kad pateikė paraiškas 

Europos socialinio fondo agentūrai priemonei Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 

didinimas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609. Jeigu bus gautas finansavimas, tuomet ženkliai pagerės teikiamų 

paslaugų prieinamumas ir kokybė žmonėms su negalia. Daugiausia bus dėmesio skiriama: skiriama tualetų, 

pritaikytų žmonių su negalia specialiesiems poreikiams, įrengimui, pandusų ir užvažiavimų pertvarkymui ir 

įrengimui, liftų pertvarkymui ar įrengimui, keltuvams ar mobilioms kėlimo platformoms. Net 36 įstaigos 

pažymėjo, kad nori pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą akliesiems ir silpnaregiams: 

sutvarkyti šaligatvius, įrengti įspėjamuosius taktilinius paviršius, pažymėti laiptų pakopas ir duris ryškios 

kontrastinės spalvos juostomis, įrengti tinkamą apšvietimą ir garsinius signalus sanitariniuose mazguose ir 

kt. 23 įstaigos žada tinkamai įrengti parkavimo vietas neįgaliųjų automobiliams statyti. Taip pat 15 įstaigų 

numato modernizuoti registratūras, kad jos taptų prieinamos žmonėms, judantiems neįgaliojo vežimėliu. 

Didesnės ligoninės žada įsigyti vizualinę įrangą, švieslentes, kur būtų teikiama informacija „bėgančia eilute“, 

kad ją galėtų suprasti kurtieji. 

Apžvelgiant Konvencijos 25 straipsnio c) punktą, kuriuo valstybės įsipareigoja teikti sveikatos priežiūros 

paslaugas kuo arčiau žmonių bendruomenių, taip pat ir kaimo vietovėse svarbu pastebėti, jog, remiantis 

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LŽNS atlikto Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems 

valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose vertinimo tyrimo ataskaita (5 priedas) matyti, kad 

fizinės aplinkos neįgaliųjų reikmėms situacija kaimiškose vietovėse yra pakankamai komplikuota. Didžioji 

dalis tyrime dalyvavusių ambulatorijų yra nepritaikytos, arba pritaikytos tik iš dalies (34 pav.). 
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34 pav. Sveikatos priežiūros įstaigų pritaikymo asmenims su negalia vertinimas pagal įstaigų rūšis 

(N=340) 

Rekomenduotina: 

Keisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 9 str., panaikinant diskriminuojančią neįgaliuosius 

nuostatą, kad tapus nedarbingu dėl savo ligos ar traumos ir dėl to praradusiam darbo pajamų, ligos pašalpa iš 

Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokama ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius 

metus. 

Atsižvelgiant į asmens ( vaiko ) su negalia poreikius ir negalios specifiką, sudaryti sąlygas į medicininės 

reabilitacijos įstaigas / sanatorijas kartu vykti tėvams (globėjams, rūpintojams), suteikiant jiems galimybę 

gauti ligos išmoką sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti. 

Formuojant sveikatos apsaugos politiką atkreipti dėmesį į sveikatos priežiūros įstaigų ir medicinos prietaisų, 

pritaikymą neįgaliesiems, taip didinant asmenų su negalia galimybes gauti kokybiškas medicinines (įskaitant 

ir odontologines) ir reabilitacijos paslaugas. 

Numatyti lėšų sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumui gerinti. Šiuo metu įgyvendinamos net dvi ES SF 

priemonės, kurių rezultatai reikšmingi asmenims su negalia. Svarbu stebėti, kad priemonių vykdytojai, 

numatę rekonstruoti, renovuoti, atnaujinti ar naujai statyti pastatus ir gaunantys struktūrinės paramos, 

valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšas, visada vadovautųsi Statybos techninio reglamento 2.03.01:2001 

nuostatomis ir universalaus dizaino principais.  

Vykdant viešuosius pirkimus dėl medicinos prietaisų įsigijimo į pirkimo sąlygas įtraukti nuostatą, kad 

perkama medicininė įranga būtų pritaikyta žmonėms su negalia. 

Licencijuojant sveikatos priežiūros įstaigas įvesti privalomąją nuostatą dėl įstaigos pritaikymo asmenų su 

negalia poreikiams. 

Sudaryti galimybę asmenims su negalia gilinti žinias apie sveiką gyvenseną, ligų ir traumų išvengimo 

galimybes. 

Numatyti priemones skatinančias pagarbų ar etišką sveikatos priežiūros įstaigų personalo elgesį. 
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26 STRAIPSNIS. GEBĖJIMŲ IR FUNKCIJŲ LAVINIMAS IR REABILITACIJA 

Įgyvendindamos Konvencijos 26 straipsnį, valstybės turi užtikrinti, veiksmingas ir atitinkamas priemones, 

įskaitant kitų neįgaliųjų teikiamą paramą, kad neįgalieji galėtų įgyti ir išlaikyti didžiausią įmanomą 

savarankiškumą, visus fizinius, protinius, socialinius ir profesinius gebėjimus, taip pat būtų visiškai įtraukti į 

visas gyvenimo sritis ir jose dalyvautų. 

Su Konvencijos 26 straipsnyje įgyvendinamomis teisėmis susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ir Nacionalinės neįgaliųjų 

socialinės integracijos programos įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų planas
165

; 

 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
166

; 

 Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos 

aprašas
167

;  

 Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas ir Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės
168

. 

Lietuvoje galima išskirti kelias reabilitacijos kryptis: medicininė reabilitacija, socialinė reabilitacija ir 

profesinė reabilitacija, kuriomis siekiama padidinti žmonių galimybes ir sumažinti apribojimus įvairiose 

srityse – kad neįgalieji, pasinaudodami reabilitacijos paslaugomis, galėtų visapusiškai dalyvauti visuomenės 

gyvenime.  

Medicininė reabilitacija – tai viena iš intensyvaus gydymo rūšių, taikoma asmenims po sunkių operacijų 

bei traumų ir sergantiesiems lėtinėmis ligomis. Medicininės reabilitacijos paslaugos gali būti teikiamos ir 

stacionare, ir ambulatoriškai. Sunkiausi ligoniai medicininės reabilitacijos paslaugas gauna ligoninių 

specializuotuose reabilitacijos skyriuose. Ten stengiamasi juos grąžinti į gyvenimą, vėl išmokyti pačius 

apsitarnauti, neretai – atlikti pačius paprasčiausius veiksmus, padedančius prisitaikyti prie aplinkos. 

Lengvesniems ligoniams po persirgtos ligos ar patirtos traumos gydytojas gali skirti sveikatos grąžinamąjį 

gydymą arba ambulatorinę reabilitaciją. Kai medicininę reabilitaciją ar sanatorinį gydymą skiria gydytojas, 

šių paslaugų apmokėjimas apdraustiesiems yra kompensuojamas (visiškai arba iš dalies) iš Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo. Medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo tvarka reglamentuojama Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50  patvirtintame Suaugusiųjų 

atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos apraše. Sveikatos 

draudimo įstatyme įtvirtinta, kad visa bazinė medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo kaina 

kompensuojama asmenims, pripažintiems nedarbingais, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, 

kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.  

Įgyvendinant 26 str. 1.b papunktį, remiant dalyvavimą ir įtrauktį į bendruomenę ir į visuomenę visais 

aspektais, kad kompleksinės gebėjimų ir funkcijų lavinimo ir reabilitacijos paslaugos bei programos, būtų 

savanoriškos ir prieinamos neįgaliesiems kuo arčiau jų bendruomenių, taip pat ir kaimo vietovėse, 2017 m. 

20 pritaikytų transporto priemonių, perduota neįgaliųjų NVO valdyti panaudos pagrindais teikti pavėžėjimo į 

reabilitacijos ir kitas įstaigas. 2016 m. NVO valdyti panaudos pagrindais, buvo perduotas toks pat skaičius 

(20) pritaikytų transporto priemonių. Planuojama, kad per 2016 – 2018 m. NVO valdyti (panaudos 

pagrindais) iš viso bus perduota 60 neįgaliesiems pritaikytų transporto priemonių. 2017 m. pabaigoje buvo 

84 autobusiukai, pritaikyti neįgaliesiems. 2017 m. 12 101 (2016 m. – 13 310) asmeniui su negalia suteikta 

                                                           
165 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Priėmimo data: 1991-11-28. Nr.: I-2044. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų 

programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2015-06-25. Nr.: A1-381. Priėmė: 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 
166 Lietuvos respublikos Sveikatos draudimo įstatymas. Priėmimo data: 1996-05-21. Nr.: I-1343. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

Seimas 
167 Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2008-01-17. Nr.: 

V-50. Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
168 Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei 

finansavimo taisyklių patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2004-12-31. Nr.: A1-302. Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija 
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166 391 (2016 m. – 182 541)  pavežėjimo į reabilitacijos ir kitas įstaigas paslauga, iš jų 12 748 vienkartinės 

(kuriomis pasinaudojo 9969 asmenys su negalia) ir 153 643 nuolatinės (kuriomis pasinaudojo 2132 asmenys 

su negalia) pavežėjimo paslaugos. Tačiau pastebėtina, kad šių transporto priemonių  įlipimo slenksčiai yra 

per aukšti tik iš dalies atitinka žmonių su negalia poreikius
169

 Į šią problemą jau yra atsižvelgta 2018 m. 

perkant neįgaliesiems pritaikytus automobilius. 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme reglamentuojama svarbi neįgaliųjų socialinės integracijos 

sistemos grandis – profesinė reabilitacija. Profesinė reabilitacija apibrėžiama kaip asmens darbingumo, 

profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, 

socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis. Skiriamos šios profesinės 

reabilitacijos paslaugos: profesinis orientavimas, konsultavimas, profesinių gebėjimų įvertinimas, atkūrimas 

arba naujų išugdymas, perkvalifikavimas. Profesinės reabilitacijos tikslas – ugdyti ar atkurti neįgaliųjų 

darbingumą ir didinti įsidarbinimo galimybes. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM, kuri 

atlieka šią funkciją, įvertina kiekvieno asmens, besikreipiančio į tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo, 

medicininius, funkcinius, profesinius bei kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens profesinės reabilitacijos bei 

įsidarbinimo galimybėms. Su šios institucijos išvada, patvirtinančia profesinės reabilitacijos poreikį, asmuo 

turi kreiptis į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą, kur, dalyvaujant asmeniui bei konsultuojantis su 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, sudaromas asmens individualus profesinės reabilitacijos 

planas. Individualų profesinės reabilitacijos planą sudariusi teritorinė darbo birža išduoda siuntimą į 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Čia, vadovaujantis individualiu profesinės reabilitacijos 

planu, sudaroma asmens individuali profesinės reabilitacijos programa ir jam teikiamos numatytos 

paslaugos. Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo sugrįžta į Neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnybą, kur jam nustatomas galutinis darbingumo lygis. Teisę į profesinės reabilitacijos 

paslaugas turi nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikis. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas: 1) darbingumo lygio nustatymo 

metu; 2) asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis, jiems prašant. Asmenys, kuriems pirmą kartą 

nustatytas darbingumo lygis, su prašymu nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį gali kreiptis ne 

anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams po darbingumo lygio nustatymo dienos. Profesinę reabilitaciją 2017 m. 

asmenims su negalia teikė 12 įstaigų. 

Pažymėtina, kad profesinės reabilitacijos nustatymas turi keletą tobulintinų sričių. 1. Kadangi profesinės 

reabilitacijos poreikis yra nustatomas po darbingumo lygio įvertinimo, jis siejamas su Tarptautiniu ligų 

klasifikatoriumi ir medicininiu požiūriu į žmogų o ne konkrečiai su jo gebėjimais; 2. Dėl nuostatos, kad po 

profesinės reabilitacijos iš naujo vertinamas asmens darbingumo lygis, asmenys, turintys negalią, gali vengti 

kreiptis dėl profesinės reabilitacijos, baimindamiesi prarasti gaunamas finansines išmokas ir lengvatas, 

tiesiogiai siejamas su darbingumo lygiu; 3. Baigusieji profesinės reabilitacijos programas pasigenda 

efektyvesnių pagalbos įsidarbinant ir palaikymo darbo vietoje paslaugų
170

. 

Įgyvendinant Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos pirmojo tikslo – 

užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą teikiant socialinės integracijos 

paslaugas (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo srityse), 1.3 uždavinį (plėtoti gebėjimų 

lavinimą, socialinės reabilitacijos ir kompleksines paslaugas), iš valstybės biudžeto kiekvienais metais 

remiami socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai, kuriuos įgyvendina 

neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos (asociacijos, labdaros fondai, religinės 

bendruomenės, viešosios įstaigos), o savivaldybės organizuoja šių projektų įgyvendinimą ir prisideda, 

skirdamos lėšų projektams finansuoti. Neįgaliesiems teikiamos socialinės reabilitacijos turinį atitinkančios 

paslaugos (didinančios neįgaliųjų savarankiškumą), kurias teikia asmenų su negalia NVO. Kadangi 

pastebimas socialinių paslaugų reglamentavimo ir unifikavimo trūkumas, pastebimi paslaugos teikimo 

kokybės skirtumai ir neatitikimai. 

                                                           
169 Bičiulystė.  Ar neįgaliesiems skirti autobusiukai atitinka jų poreikius? Interaktyvus. Prieiga per internetą: 

http://www.biciulyste.lt/lt/integracijos-keliu/1024-ar-neigaliesiems-skirti-autobusiukai-atitinka-ju-poreikius. Prisijungta 2018 m. 

kovo 2 d. 
170 https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/valstybe-brangiai-moko-neigaliuosius-profesiju-bet-ju-darbo-ranku-niekam-

nereikia-662-825030 

http://www.biciulyste.lt/lt/integracijos-keliu/1024-ar-neigaliesiems-skirti-autobusiukai-atitinka-ju-poreikius
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Įgyvendinant Konvencijos 26 str. 1 punktą „Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi veiksmingų ir 

atitinkamų priemonių, įskaitant kitų neįgaliųjų teikiamą paramą, kad neįgalieji galėtų įgyti ir išlaikyti 

didžiausią įmanomą savarankiškumą, visus fizinius, protinius, socialinius ir profesinius gebėjimus, taip pat 

būtų visiškai įtraukti į visas gyvenimo sritis ir jose dalyvautų“, Neįgaliųjų reikalų departamentas 2017 m. 

finansavo šiuos konkurso būdu atrenkamus projektus: 

 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus; 

 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus; 

 Asmenų su fizine negalia mobilumo ir savarankiškumo skatinimas; 

 Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliems asmenims (viešasis paslaugų pirkimas). 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai yra finansuojami per savivaldybes. 

Projektų finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius 

procesus savivaldybių administracijas, kurios papildytų savivaldybių teikiamą pagalbą neįgaliesiems 

konkurso būdu atrinktais projektais, atitinkančiais realius neįgaliųjų poreikius, ir skatinant neįgaliųjų 

socialinės integracijos srityje veikiančias NVO teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos 

paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų 

neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime. 2017 m. Socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektuose naudą gavo 26796 asmenys, iš jų 24483 

neįgaliųjų (23300 suaugę neįgalieji ir 1183 neįgalių vaikų) bei 2313 šeimos nariai.  

2017 m. socialinės reabilitacijos projektams buvo panaudota 5138,95 tūkst. eurų. iš jų 4294,6 tūkst. eurų iš 

Valstybės ir 844,35 tūkst. eurų iš savivaldybių biudžetų. Tai sudaro 109 proc. 2016 m. skirtų lėšų, kuomet 

socialinės reabilitacijos projektams buvo skirta 4701 tūkst. eurų. iš jų 4261 tūkst. eurų iš Valstybės ir 440 

tūkst. eurų iš savivaldybių biudžetų.  

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose tiesiogiai su socialine reabilitacija susijusi remiama veikla: 

savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai, seminarai ir stovyklos. 2017 m. 72 savarankiško 

gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose dalyvavo 1366 asmenys, iš jų 870 neįgaliųjų, iš kurių 3 

neįgalūs vaikai. 103 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklose dalyvavo 3322 asmenys, iš jų 2555 

neįgalieji, iš jų 74 neįgalūs vaikai. Veikė cukriniu diabetu sergančiųjų mokykla (mokymai komplikacijų 

prevencijos, ligos valdymo klausimais), kurią lankė 205 sergantieji cukriniu diabetu, iš jų 102 neįgalūs 

vaikai. 

Neįgaliųjų asociacijų ir NVO veiklos rėmimo projektams 2017 m buvo panaudota 1284,4 tūkst. eurų. Tai 

sudaro 101,5 2016 m. skirtos sumos, kuomet buvo panaudota 1268166 eurų. 

Asmenų su fizine negalia mobilumo ir savarankiškumo skatinimo projekte 2017 m. B kategorijos motorinių 

transporto priemonių vairuotojų mokymas – 2017 m. baigė 22 neįgalieji, buvo skirta (22 tūkst. eurų.) 

Teikiant kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugos akliems asmenims, paslaugas 2017 m. gavo 18 

asmenų su regos negalia, panaudota 16,4 tūkst. eurų. 

Įgyvendinant Konvencijos 26 str. 2 punktą – Valstybės, šios Konvencijos Šalys, remia pradinio ir tęstinio 

specialistų ir personalo, dirbančių gebėjimų ir funkcijų lavinimo bei reabilitacijos paslaugų teikimo srityje, 

mokymo plėtrą, stebimas Neįgaliųjų asociacijų veikos rėmimo projektuose specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo veiklose dalyvavusių asmenų skaičius. 2017 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklose (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas, neįgaliųjų asociacijos darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas) dalyvavo 422 asmenys,  pokytis, 

lyginant su 2016 m., kuomet dalyvavo 572 asmenys (158 iš jų turintys negalią). Specialistų kvalifikacijos 

tobulinimui 2017 m buvo skirta 79,1 tūkst. eurų, 0,2 tūkst. eurų. daugiau lyginant su 2016 m (78,9 tūkst. 

Eur). 

Paminėtina, kad 2017 m. įgyvendinant Institucinės globos pertvarkos projektą, pradėti rengti Socialinės 

reabilitacijos asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia paslaugų teikimo metodiniai dokumentų paketai, 

kurios tikslas – didinti asmens galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime, taikant tokias socialinio poveikio 
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priemones, kaip socialinio ir savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimas ar atstatymas, profesinis 

konsultavimas bei darbinei veiklai reikalingų įgūdžių lavinimas. Metodika bus baigta rengti 2018 m. 

Rekomenduotina: 

Profesinės reabilitacijos programas nuolat keisti ir tobulinti, atsižvelgiant į besikeičiančią darbo rinką; 

27 STRAIPSNIS. DARBAS IR UŽIMTUMAS 

Konvencijos 27 straipsnyje įtvirtinama nuostata, kad asmenys su negalia turi teisę į darbą lygiai su kitais 

asmenimis. Asmenys su negalia turi teisę į galimybę užsidirbti pragyvenimui iš laisvai pasirinkto darbo ar iš 

laisvai priimto darbo pasiūlymo darbo rinkoje ir darbo aplinkoje, kuri yra atvira, tinkama visiems ir 

prieinama neįgaliesiems. Asmenys su negalia negali būti laikomi vergijoje bei turi būti apsaugoti nuo 

priverčiamojo ar privalomojo darbo. 

Su Konvencijos 27 straipsnio įgyvendinimu susiję teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
171

; 

 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas
172

; 

 Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas
173

; 

 Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas
174

; 

 Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas ir Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės
175

. 

Konvencijos 27 straipsnio 1 punkte teigiama, kad valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta neįgaliųjų 

teisę į darbą lygiai su kitais asmenimis; ši teisė apima teisę į galimybę užsidirbti pragyvenimui iš laisvai 

pasirinkto darbo ar iš laisvai priimto darbo pasiūlymo darbo rinkoje ir darbo aplinkoje, kuri yra atvira, 

tinkama visiems ir prieinama neįgaliesiems. Šias Konvencijos nuostatas reglamentuoja Konstitucijos 48 

straipsnis ir 50 straipsnis bei Darbo kodeksas, kuris įtvirtina darbo teisės subjektų lygybę, nepaisant jų lyties, 

seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, 

santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir 

visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis ir Lygių 

galimybių įstatymas, kuriame darbdavys, neatsižvelgdamas į asmens amžių, lytinę orientaciją, negalią, rasę 

ar etninę priklausomybę, religiją ar įsitikinimus, privalo, priimdamas jį į darbą, į valstybės tarnybą, taikyti 

vienodus atrankos kriterijus, išskyrus įstatyme numatytus atvejus, sudaryti vienodas darbo, valstybės 

tarnybos sąlygas, galimybes kelti kvalifikaciją, siekti sudėtingesnio profesinio mokymo, persikvalifikuoti, 

įgyti praktinę darbo patirtį, taip pat teikti vienodas lengvatas; taikyti vienodus darbo ir vykdomos valstybės 

tarnautojų tarnybinės veiklos už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį, vykdyti 

kitus įstatyme numatytus įpareigojimus. 

Apžvelgiant Užimtumo įstatymą, Socialinių įmonių įstatymą ir Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio 

nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles. galima 

pažymėti tokias Lietuvos Respublikoje taikomas aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreiptas į 

asmenis su negalia: 1) įdarbinimo subsidijuojant priemonė; 2) darbo įgūdžių įgijimo rėmimas; 3) darbo vietų 

steigimo subsidijavimas; 4) savarankiško užimtumo rėmimas; 5) profesinės reabilitacijos programa; 6) 

socialinės įmonės. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad valstybė vienodai koncentruojasi tiek į priemones, 

                                                           
171 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Priėmimo data: 2016-09-14. Nr.: XII-

2603. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
172Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. Priėmimo data: 2003-11-18. Nr. IX-1826. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
173 Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas. Priėmimo data: 2016-06-21. Nr.: XII-2470. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
174 Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas. Priėmimo data: 2004-06-01. Nr.: IX-2251. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

Seimas 
175 Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei 

finansavimo taisyklių patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2004-12-31. Nr.: A1-302. Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija 
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kurios galėtų padidinti neįgaliųjų socialinę integraciją atviroje darbo rinkoje, tiek į segreguotas darbo 

aplinkas (socialines įmones). Vienas iš Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos 

įgyvendinimo plane numatytų uždavinių yra siekis užtikrinti geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes ir 

sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje. To siekiama, kaip plane nurodoma 

vieninteliu būdu,  gerinant profesinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugų kokybę, teikiant metodinę 

pagalbą įstaigoms, teikiančioms profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems.  

Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto b) papunkčio nuostatą kad būtų lygiai su kitais asmenimis ginamos 

neįgaliųjų teisės į teisingas ir palankias darbo sąlygas, įskaitant lygias galimybes ir vienodą atlyginimą už 

tokios pat vertės darbą, saugias ir sveikas darbo sąlygas, įskaitant apsaugą nuo priekabiavimo ir skundų 

patenkinimą užtikrina Konstitucijos 48 straipsnis ir 50 straipsnis bei Darbo kodeksas ir Lygių galimybių 

įstatymas. Šiais įstatymais taip pat įtvirtinamas Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto c) papunktis, kuriame 

užtikrinama, kad neįgalieji galėtų įgyvendinti savo darbo ir profesinių sąjungų teises lygiai su kitais 

asmenimis. 

Vienas iš Konvencijos 27 straipsnio įgyvendinimo trūkumų sietinas su neįgalaus darbuotojo veiksnumo 

klausimu, kuris buvo aptartas anksčiau analizuojant Konvencijos 12 straipsnį. Kita vertus, su šia problema 

taip pat artimai susijusi „nedarbingumo“ sąvoka teisiniame reglamentavime, kurios naudojimas kelia 

prieštaringų sąsajų su neįgalaus asmens gebėjimais dirbti. Atsižvelgiant į tai, 2018 m. planuojama peržiūrėti 

ir tobulinti neįgalumo ir darbingumo nustatymo tvarką. 

2014 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo patvirtintas 

„Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir 

likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas“. Vadovaujantis šiuo planu, 2015 m. 

lapkričio 3 d. buvo pasirašytą trišalė sutartis dėl „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimo Lietuvoje“. Siekiant įgyvendinti Jungtinių 

Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendaciją „glaudžiai bendradarbiaujant su asmenis su negalia 

atstovaujančiomis organizacijomis sukurti ir įgyvendinti veiksmingas strategijas ir programas, kurios didintų 

asmenų su negalia užimtumą atviroje darbo rinkoje, panaikinant atskirto darbo aplinką bei nukreipiant 

investicijas į profesinį lavinimą, darbo vietų pritaikymą, tinkamą sąlygų pritaikymą, bei privataus ir viešojo 

sektoriaus darbdavių mokymus“ įgyvendinant projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie 

šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ pradėta rengti 

Įdarbinimo su pagalba metodika, kurioje numatyta darbo asistento paslauga. 

 2017 m. darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičius buvo 162575 asmenys, iš jų 47133 – dirbantys darbingo 

amžiaus asmenys su negalia. Dirbantys asmenys su negalia sudaro 29 proc. nuo visų darbingo amžiaus 

asmenų su negalia skaičiaus. Šalies teritorinėse darbo biržose 2016 metais buvo registruota 11380 neįgaliųjų 

ieškančių, iš jų – tarpininkauta įdarbinant virš 5700 (52,3 proc.)
176

.  2017 m. buvo skirta 3 016 950 Eur. 

Neįgaliųjų užimtumui remti aktyvios darbo rinko politikos priemonėms įgyvendinti. 

Įgyvendinant Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto a) papunktį uždrausta diskriminacija dėl neįgalumo visais 

klausimais, susijusiais su visomis užimtumo formomis, įskaitant įdarbinimo sąlygas, priėmimą į darbą ir 

darbą, darbo išsaugojimą, kilimą tarnyboje ir saugias ir sveikas darbo sąlygas stebimas skundų dėl 

diskriminacijos darbe dėl negalios skaičius. 2017 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Darbo 

inspekcija gavo 9 skundų dėl diskriminacijos darbe dėl negalios (2016 m. – 7). 

Atsižvelgiant į Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto d) papunkčio nuostatą, kad neįgaliesiems turi būti 

suteikiama galimybė veiksmingai dalyvauti bendrose techninio ir profesinio orientavimo programose, 

įdarbinimo tarnybose ir profesiniame bei tęstiniame mokyme, pažymėtina, kad 2017 m. 805 asmenys su 

negalia buvo nusiųsti į profesinės reabilitacijos programą, kurią baigė 794 asmenys. Įsidarbinimo procentas – 

76 proc.. Lyginant su 2016 m. (778 asmenys) stebimas pokytis 103,47 proc.  

Įgyti profesinę kvalifikaciją ar kompetenciją profesinio mokymo programose 2016 m. buvo nusiųsta 538 

asmenys su negalia.  

                                                           
176 http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/NeigaliujuIntegracijaStat.aspx 
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Pagal Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto e) papunktį, skatinant neįgaliųjų užimtumo galimybes ir kilimą 

tarnyboje darbo rinkoje, taip pat pagalbą ieškant, gaunant, išlaikant darbą ir sugrįžtant į darbą, SADM, 

Lietuvos darbo biržos ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM duomenimis, pažymėtina, kad. buvo: 

 2016 m 1187 asmenys, turinčių negalią, nusiųsti į viešuosius darbus; 

 2017 m. buvo subsidijuotos 201 steigiamos darbo vietos (2016 m. – 159); 

 2017 m. 738 asmenys su negalia nusiųsti į įdarbinimą subsidijuojant (2016 m. – 1187); 

 2017 m. 80 asmenų su negalia nusiųsti į darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę (2016 m. – 77); 

 2017 m. asmenų su negalia į darbo rotacijos priemonę siųsta nebuvo (2016 m. – 2). 

Skatinant savarankiško darbo, verslumo, kooperatyvų plėtros ir nuosavo verslo pradėjimo galimybes 

(Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto f) papunktis), Lietuvos darbo biržos duomenimis pagal savarankiško 

užimtumo rėmimą (steigiant sau darbo vietą), 2017 m. buvo įsteigta 20 darbo vietų asmenims, turintiems 

negalią (2016 m. – 12). Taip pat buvo įgyvendinamas savarankiško užimtumo rėmimas kompensuojant 

verslo liudijimo įsigijimo išlaidas. Verslo liudijimo įsigijimo išlaidos 2017 m. (iki 2017 m. liepos 1 d.) buvo 

kompensuotos 67 asmenims su negalia (2016 m. -159).  

Suteikiant galimybes asmenis su negalia įdarbinti viešajame NVO sektoriuje, Neįgaliųjų reikalų 

departamento duomenimis, 2017 m. Neįgaliųjų reikalų departamento finansuojamuose projektuose dirbo 841 

asmuo su negalia ir tai sudaro 37 proc. visų projektuose dirbusių asmenų (2246). 

Įgyvendinant Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto h) papunkčio nuostatą skatinti neįgaliųjų įdarbinimą 

privačiajame sektoriuje, nustatant atitinkamas politikos kryptis ir priemones, kurios gali apimti pozityvių 

veiksmų programas, paskatinimą ir kitokias priemones, 2016 m. Lietuvos darbo biržos duomenimis, buvo 

1859 asmenys su negalia nusiųsti į remiamojo įdarbinimo priemones. 

SADM pateiktais duomenimis, 2017 m. buvo 189 socialinės įmonės, kuriose 2017 m. pabaigoje dirbo 8167 

asmenys, turintys negalią (per 2017 m. – 9165) ir tai sudarė 78,09 proc. visų dirbančiųjų.  

9 lentelė. Asmenų, turinčių negalią socialinėse įmonėse pasiskirstymas 2017 m. pagal darbingumo lygį 

Dirbančių socialinėje įmonėje skaičius Metų pabaigoje Per metus 

Asmenys, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis 395 421 

Asmenys, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis 3402 3804 

Asmenys, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis 3582 4079 

Asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis 0 0 

Asmenys, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis 1 2 

Asmenys, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis 0 0 

Asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis 25 34 

Asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis 758 818 

Asmenys, kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis 4 7 

 

2017 m. Socialinėms įmonėms skirta 28926 tūkst. Eur.  

Reikia pastebėti, kad LNF teisės aktų apžvalgos analizėje [3] teigia, kad Valstybės politika turi būti 

orientuota į visų darbdavių skatinimą įdarbinti žmones su negalia numatant negalios kompensavimo 

mechanizmus ir tokiu būdu siekiama, kad darbdaviai priimtų neįgalius asmenis dirbti atviroje darbo rinkoje 

(skiriama finansinė pagalba, instrumentai ir kitos priemonės), jokiu būdu nesegreguojant žmonių su negalia į 

atskiras įmones. Būtent tai yra akcentuota Komiteto rekomendacijose, t. y. „glaudžiai bendradarbiaujant su 

asmenis su negalia atstovaujančiomis organizacijomis sukurti ir įgyvendinti veiksmingas strategijas ir 

programas, kurios didintų asmenų su negalia užimtumą atviroje darbo rinkoje, panaikinant atskirto darbo 
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aplinką bei nukreipiant investicijas į profesinį lavinimą, darbo vietų pritaikymą, tinkamą sąlygų pritaikymą, 

bei privataus ir viešojo sektoriaus darbdavių mokymus“. 

Užtikrinant, kad neįgaliesiems darbo vietoje būtų tinkamai pritaikytos sąlygos (Konvencijos 27 straipsnio 1 

punkto i) papunktis), 2016 m. subsidijuotose (pritaikytose) darbo vietose buvo įdarbinta 159 asmenys, 

turintys negalią. 

Pagal Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto j) papunktį, skatinant neįgaliųjų darbo patirties įgijimą atviros 

darbo rinkos sąlygomis, 2017 m. buvo 2365 asmenų su negalia, nusiųstų į aktyvios darbo rinkos politikos 

priemones (2016 m. – 2963). 

Įgyvendinant neįgaliųjų profesinę ir kvalifikacinę reabilitaciją, darbo vietų išsaugojimo ir sugrįžimo į darbą 

programas (Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto k) papunktis), 2017 m. į profesinę reabilitaciją buvo nusiųsta 

805 asmenys su negalia (2016 m. – 778). 794 asmenų baigė profesinę reabilitaciją
177

.  

Konvencijos 27 straipsnio 2 punkte įtvirtinta nuostata, kad Valstybės, šios Konvencijos Šalys, užtikrina, kad 

neįgalieji nebūtų laikomi vergijoje ar nelaisvi ir lygiai su kitais asmenimis būtų apsaugoti nuo priverčiamojo 

ar privalomojo darbo. Reikia pastebėti, kad tiek žmonių su negalia įsidarbinimo galimybes, tiek ir galimybė 

gauti savo darbą atitinkantį darbo užmokestį bei nebūti išnaudojamais lemia ir žemas išsilavinimas.  

Darbo kodekse įtvirtintas teisingo apmokėjimo už darbą principas, kuris reiškia, jog darbuotojo darbo 

užmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės, įmonės, įstaigos, organizacijos veiklos rezultatų bei darbo 

paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje. Vyrams ir moterims už tokį pat ar lygiavertį darbą mokamas vienodas 

darbo užmokestis.  

Remiantis Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LND atlikta  neįgaliųjų ir kitų visuomenės 

narių nuomonės apklausa [7], įvertinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo 

efektyvumą Lietuvoje, nagrinėjant neįgaliųjų ir visuomenės nuomonę apie neįgaliųjų galimybes dalyvauti 

darbo rinkoje ir neįgaliesiems teikiamas pagalbos priemones, buvo prašoma nurodyti, kas turi didžiausią 

įtaką ir motyvaciją neįgaliajam dalyvauti darbo rinkoje. Dažniausiai buvo paminimas tinkamas darbdavių 

požiūris į neįgalius darbuotojus (58,2 proc.) ir darbas kaip pragyvenimo šaltinis (44,8 proc.). Mažiausiai 

paminėtas veiksnys – įgytas aukštasis išsilavinimas (23,6 proc.). Giliau buvo analizuojant, kokie 

respondentai pasirinko atsakymą „galimybė dirbti socialinėse įmonėse“ kaip priemonę neįgaliajam dalyvauti 

darbo rinkoje. Beveik pusę iš 420 respondentų, pasirinkusių šią priemonę, sudaro respondentai, turintys 

negalią (47,9 proc., 201), likusieji negalios neturi. Šią priemonę pasirinko apie 23 proc. respondentų, turinčių 

fizinę, regos ar klausos negalią bei šiek tiek mažiau (16,9 proc.) – turintys proto ar psichinę negalią (35 pav.). 

                                                           
177 http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/prof_reab_rezultatai.aspx 
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35 pav. Veiksniai, turintys didžiausią įtaką ir motyvaciją neįgaliam dalyvauti darbo rinkoje. Galimi 

keli atsakymai, suma viršija 100 proc. 

Rekomenduotina: 

Didinant asmenų su negalia galimybes įsidarbinti būtina peržiūrėti (pradedant nuo darželių, bendrojo 

lavinimo mokyklų, aukštųjų ir profesinių mokyklų) visus egzistuojančius švietimo sistemos dalis ir užtikrinti 

visapusišką vaikų ir jaunimo su negalia dalyvavimą švietimo sistemoje, pradedant pastatų ir informacijos 

prieinamumu, užtikrinti informacijos sklaidą; 

Formuojant politiką atsižvelgti ir numatyti priemones, skatinančias asmenų su negalia įsidarbinimą laisvojoje 

darbo rinkoje. 

Įstatymais įtvirtinti įdarbinimo su pagalba ir palaikymo darbo vietoje paslaugą; 

28 STRAIPSNIS. PAKANKAMAS GYVENIMO LYGIS IR SOCIALINĖ APSAUGA 

Konvencijos 28 straipsnis pripažįsta asmenų su negalia teisę į pakankamą gyvenimo lygį sau ir savo šeimos 

nariams, įskaitant pakankamą maistą, aprangą ir būstą, ir į nuolatinį gyvenimo sąlygų gerinimą. Valstybė turi  

imtis atitinkamų veiksmų, kad užtikrintų ir skatintų šios teisės įgyvendinimą nediskriminuojant dėl 

neįgalumo. 

Su Konvencijos 28 straipsnio įgyvendinimu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija
178

; 

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
179

; 

 Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos pensijų įstatymas
180

;  

 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
181

; 

                                                           
178 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 

Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
179 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Priėmimo data: 1991-11-28. Nr. I-2044. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas 
180 Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas. Priėmimo data: 1994-11-29. Nr.: I-675. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
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 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas
182

; 

 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
183

; 

 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
184

. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja pagrindines socialines teises: joje nustatyta, kad valstybė 

laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, 

maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais. 

Pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie (buvo) 

draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, nustatomas neįgalumo lygis. Tai kompleksiškai įvertinus 

nustatytas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdieninėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo 

mastas. Neįgalumo lygis gali būti 3 lygių: sunkaus neįgalumo lygis, vidutinio neįgalumo lygis, lengvo 

neįgalumo lygis. 

Asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus nustatomas darbingumo lygis. Darbingumo lygis – 

asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti naują profesinę kompetenciją, 

ar atlikti mažesnės kompetencijos reikalaujančius darbus. Jeigu jaunesnis kaip 18 m. asmuo teisės aktų 

nustatyta tvarka yra (buvo) draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu, darbingumo lygis nustatomas 

nesukakusiam 18 m. asmeniui. Darbingumo lygis nustatomas remiantis asmenį gydančių gydytojų, 

profesinės reabilitacijos ir kitų specialistų pateiktais dokumentais. Darbingumo lygis nustatomas įvertinus 

asmens sveikatos būklę ir galimybes atlikti turimos kvalifikacijos darbus, nereikalaujančius kvalifikacijos, po 

to, kai yra panaudotos visos galimos medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos 

priemonės. Darbingumas įvertinamas procentais ir jo lygis nustatomas 5 punktų intervalais:  

 Jei asmeniui nustatoma 0–25% darbingumo, asmuo laikomas nedarbingu, negali dirbti įprastinėmis 

sąlygomis, t. y. gali dirbti pagal negalios pobūdį pritaikytoje darbo aplinkoje. 

 Jei asmeniui nustatoma 30–55% darbingumo, asmuo laikomas iš dalies darbingu, gali dirbti įprastinėmis 

darbo sąlygomis, atsižvelgiant į išvadoje dėl darbo pobūdžio ir sąlygų pateiktas rekomendacijas. 

 Jei asmeniui nustatoma 60–100% darbingumo, asmuo laikomas darbingu. 

Senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims nustatomas specialiųjų poreikių lygis (didelių, vidutinių ir 

nedidelių), atsižvelgiant į jiems nustatytus specialiuosius poreikius. 

Asmens specialieji poreikiai nustatomi ir teisės aktų nustatyta tvarka tenkinami, neatsižvelgiant į asmens 

amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį. Sprendimas dėl specialiųjų poreikių priimamas atsižvelgiant į 

gydytojo nustatytą diagnozę bei į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) reabilitacijos priemones, išlieka organizmo 

funkcijų sutrikimų: 

 specialusis nuolatinės slaugos poreikis; 

 specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis; 

 specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis; 

 specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis. 

Nustačius minėtus specialiuosius poreikius, asmeniui skiriamos teisės aktų nustatyto dydžio kompensacijos 

Pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos pensijų įstatymą neįgaliems vaikams, taip pat nedarbingiems 

ar iš dalies darbingiems asmenims, neturintiems teisės gauti jokios rūšies pensijos arba gaunantiems labai 

mažas pensijas, iš valstybės biudžeto lėšų mokamos šalpos pensijos. Remiantis Lietuvos Respublikos 

valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 

                                                                                                                                                                                                 
181 Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Priėmimo data: 1991-05-21. Nr.: I-1336. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas 
182 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas. Priėmimo data: 1994-07-18. Nr.: I-549. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
183 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. Priėmimo data: 2003-07-01. Nr.: IX-

1675. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
184 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas. Priėmimo data: 2014-10-09. Nr.: XII-1215. Priėmė: 

Lietuvos Respublikos Seimas 
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darbingumo lygis ir kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais (toliau – nedarbingi ar iš dalies 

darbingi asmenys), įgijusiems minimalų reikalaujamą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, 

skiriamos ir mokamos valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos. Šios pensijos, kaip ir 

visos kitos valstybinės socialinio draudimo pensijos, siejamos su asmens įgytu darbo stažu bei iki pensijos 

skyrimo turėtomis draudžiamosiomis pajamomis. Neįgaliųjų specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės 

priežiūros (pagalbos) poreikiai tenkinami, jiems skiriant slaugos arba priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines 

kompensacijas. Šių išmokų dydžio matas yra tikslinių kompensacijų bazės dydis, kuris 2017 m. buvo 112 

Eur.  

Kalbant apie Konvencijos 28 straipsnio 2 punkto c) papunkčio įgyvendinimą paminėtinas Piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. Įstatyme nurodoma, kad piniginė socialinė 

parama teikiama vadovaujantis socialinio teisingumo ir veiksmingumo, lygių galimybių bei visapusiškumo 

principu, kuris reiškia, kad piniginė socialinė parama teikiama derinant ją su socialinėmis paslaugomis, vaiko 

teisių apsauga, užimtumu, sveikatos priežiūra, švietimu ir ugdymu. Socialinių paslaugų įstatyme pažymima, 

kad tam tikros bendrosios paslaugos (konsultavimas, atstovavimas, tarpininkavimas ir informavimas) 

neįgaliesiems bet kuriuo atveju yra teikiamos nemokamai. Kitų socialinių paslaugų kaina yra nustatoma 

individualiai kiekvienos savivaldybės, atsižvelgiant į tam tikrus reikalavimus orientuojantis į vieno šeimos 

nario gaunamas pajamas. Tikslinių kompensacijų įstatymas numato slaugos ir priežiūros tikslines 

kompensacijas priklausomai nuo nustatyto neįgalumo ar nedarbingumo lygio. Finansinė parama studentams, 

susijusi su švietimu, buvo atskirai aptartos analizuojant Konvencijos 24 straipsnio įgyvendinimo politiką (6 

lentelė. Finansinę paramą gavę studentai su negalia (2017 – 2014 m.). Kalbant apie pinigines išmokas, 

paminėtina, kad aiškinant Konvencijos 28 straipsnio 2 punkto d) papunktį valstybės aprūpinimas būstu 

apima būsto įsigijimo ir nuomos kompensavimą bei būsto pritaikymą. Šiuo atžvilgiu Paramos būstui įsigyti 

ar išsinuomoti įstatymas numato būsto įsigijimo ir nuomos (socialinio būsto ar kito būsto) kompensavimo 

reglamentavimą, kuris yra pagrįstas neįgaliojo asmens ir šeimos pajamomis ir turtu.  

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LNF atliktoje analizėje dėl teisės aktų atitikimo 

Konvencijos nuostatoms [3], pažymima, kad Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane pasirinktos 

priemonės iš esmės neatsako į Komiteto rekomendacijoje keliamą klausimą, t. y. „imtis naujos politikos, 

kuria būtų užtikrinama, kad neįgalieji ir jų šeimos turėtų tinkamo lygio pajamas, tokias pat kaip kiti, 

atsižvelgiant į papildomas su neįgalumu susijusias išlaidas“.  

Konvencijos 28 straipsnio 2 punkto b) papunkčio nuostata yra orientuota ne tik į socialinės apsaugos 

programas, bet ir į skurdo mažinimo programas, kas iš esmės išplečia nuostatos reglamentuojamą apimtį. 

Skurdo mažinimas yra viena iš esminių žmonių su negalia bendruomenės problemų, kurią lemią šios grupės 

diskriminacija įvairiose srityse. Statistikos departamento duomenys rodo, kad žmonių su negalia skurdo 

rizikos lygis yra beveik dvigubai didesnis už negalios neturinčių žmonių skurdo rizikos vidurkį (10 

lentelė)
185

. Pastebima, kad asmenų, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo šiek tiek arba labai apribota 

skurdo lygis augo, tuo metu bendras skurdo lygis mažėjo. Maža to, stebimas nuoseklus atotrūkio tarp 

asmenų, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo šiek tiek arba labai apribota ir bendro skurdo rizikos lygio 

didėjimas. 

10 lentelė. Skurdo rizikos lygio palyginimas (bendrai visų gyventojų ir asmenų, kurių veikla dėl 

sveikatos sutrikimų buvo šiek tiek arba labai apribota 
186

) 

Metai Skurdo 

rizikos lygis 

| proc. 

Asmenų, kurių veikla dėl sveikatos 

sutrikimų buvo šiek tiek arba labai 

apribota, skurdo rizikos lygis | proc. 

Atotrūkis tarp asmenų, kurių veikla dėl 

sveikatos sutrikimų buvo šiek tiek arba 

labai apribota ir bendro skurdo rizikos lygio 

2012 18,6 21,7 3,1 

2013 20,6 24,8 4,2 

2014 19,1 24,5 5,4 

                                                           
185 https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ 
186 Siekiant tarptautinio palyginamumo, gyventojų statistiniuose tyrimuose (apklausose) asmenys, kurių kasdienė veikla dėl sveikatos 

sutrikimų šiek tiek arba labai apribota 6 mėn. ir ilgiau, vadinami asmenimis su negalia. Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo 

duomenys. 



120 
 

2015 22,2 30,6 8,4 

2016 21,9 31,8 9,9 

 

36 pav. Skurdo rizikos lygio palyginimas 

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LNF atliktoje Teisės aktų vertinimo (analizės) 

ataskaitoje [3] pastebima, kad vertinant Konvencijos 28 straipsnio 2 punkto d) papunkčio įgyvendinimą, 

asmeninis būstas ir galimybės juo pasinaudoti bet kuriam asmeniui (nepriklausomai nuo neįgalumo) yra 

vienas iš svarbiausių socialinio integravimosi elementų. Tyrimą atlikusio LNF nuomone, šiuo atžvilgiu 

atskirai reikia pažymėti lankstumo bei individualios situacijos vertinimo stoką tais atvejais, kai daugiau kaip 

25 procentais viršijami Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyti 

metiniai pajamų ir turto dydžiai.  

Vertinant Konvencijos 28 straipsnio 2 punkto e) papunkčio įgyvendinimą, reikia pažymėti, kad dėl socialinio 

draudimo ir socialinės paramos sistemos Lietuvos Respublikoje yra pagrįstos teisingumo ir veiksmingumo, 

lygių galimybių ir visapusiškumo principais. Siūlytina atkreipti dėmesį, kad pagal Valstybinių socialinio 

draudimo pensijų įstatymo 5 straipsnio 1 punktą, asmenims, kuriems šio įstatymo nustatyta tvarka mokamos 

netekto darbingumo (invalidumo) pensijos ir kurie tuo pat metu turi teisę gauti senatvės pensiją, mokama 

didesnioji arba jų pasirinkimu viena iš šių pensijų. Asmenys su negalia neturėtų rinktis vienos iš dviejų 

išmokų, jiems turėtų būti mokamos abi. Šis pakeitimas atitiktų teisingumo principą, nes asmenys su negalia, 

kaip ir kiti, dirbo, mokėjo mokesčius ir savo darbu užsitarnavo senatvės pensijos išmokas. Kita vertus, jų 

negalia neišnyko ir jai kompensuoti ir toliau reikalingos priemonės.  

 Šalpos pensijų įstatymo 5 straipsnio 2 punktas numato galimybę, kad teisę į šalpos neįgalumo pensiją turi 

asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 

metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių 

nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos 

(įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai, nebent jie yra netekę 60 proc. ir daugiau darbingumo (5 

straipsnio 5 punktas). Manytina, kad ši nuostata diskriminuoja asmenis su negalia, kuriems 45 – 55 proc. 

darbingumo lygis buvo nustatytas po 24 (26) metų. 

Šalpos pensijų įstatymo 5 straipsnio 3 punktas numato, kad teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją turi tėvai 

(įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 

procentų ir daugiau darbingumo, ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems 

nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno neįgalaus 

asmens slaugą šalpos pensija gali būti paskirta tik vienam asmeniui. Ši nuostata iš dalies tenkina 
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Konvencijos 28 straipsnio nuostatas, nes tėvai, kurie slaugė ir / ar prižiūrėjo neįgalų šeimos narį ir sudarė 

sąlygas neįgaliajam gyventi namuose ir bendruomenėje nuo gimimo, ar negalios fakto patvirtinimo 15 ir 

daugiau metų, turi ir patys būti pripažinti neįgaliais. Taip pat reikėtų įvertinti ir trukmės apribojimą – 

neįvertinama, kad net mažiau nei 15 metų, asmuo, dėl būtinybės slaugyti neįgalų artimąjį, atsisakęs 

galimybės dirbti, dėl technologinės ir informacinės pažangos tempų, dažnai jau ir po 5 metų būna praradęs 

savo darbo įgūdžius ir netenka galimybės susirasti pakankamas pajamas garantuojantį darbą.  

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. asmenys, kurie slaugė namuose neįgalų asmenį (vaiką) papuldavo į dviprasmišką 

situaciją, nes pagal tuo metu galiojusio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 punkto 6) 

papunktį, vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) 

arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas šio neįgalaus asmens globėju ar rūpintoju, slaugantis namuose 

nurodytą neįgalų asmenį, buvo draudžiami pensijų socialiniu draudimu ir nedarbo socialiniu draudimu. 

Tačiau tokie asmenys pradėję dirbti ir gauti draudžiamąsias pajamas nustodavo būti draudžiami valstybės 

lėšomis. Nebūdavo atsižvelgiama į tai, kad dažniausiai šie asmenys dirbdavo nepilną darbo dieną ir jų 

draudžiamosios pajamos būdavo žymiai mažesnės nei minimaliosios mėnesinės pajamos, kuriomis remiantis 

buvo skaičiuojamas pensijų ir nedarbo draudimas iš valstybės lėšų.
187

. 2017 m. sausio 1 d., Seimui priėmus 

įstatymo pakeitimą įsigaliojo nauja Valstybinio socialinio draudimo redakcija, pagal kurios 6 straipsnio 3 

punktą neįgalų asmenį slaugantys tėvai ar globėjai draudžiami valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu jie tuo 

laikotarpiu neturi draudžiamųjų pajamų, socialinio draudimo įmokas skaičiuojant nuo Vyriausybės 

patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, arba jų pajamos mažesnės negu atitinkamą laikotarpį 

Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų suma. Jei draudžiamųjų pajamų suma per atitinkamo 

laikotarpio kalendorinius mėnesius mažesnė už to paties laikotarpio Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų 

mėnesinių algų sumą, šie asmenys draudžiami sumokant valstybės lėšomis trūkstamą iki Vyriausybės 

patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų sumos socialinio draudimo įmokų sumą.  

Užtikrinant neįgaliųjų lygias galimybes už prieinamą kainą gauti atitinkamas paslaugas, įrenginius ir kitokią 

pagalbą, susijusią su neįgaliųjų poreikiais (28 straipsnio 2 punkto   a) papunktis), SADM ir Neįgaliųjų 

reikalų departamento duomenimis 2017 m. buvo stebėtas techninės pagalbos priemonių aprūpinimas 

asmenims su negalia. Už techninės pagalbos priemonių aprūpinimą asmenims su negalia atsako Techninės 

pagalbos centras, kurio veikla buvo aptarta 20 Konvencijos straipsnio analizėje. LR SADM socialinės 

aprėpties departamento duomenimis, 2017 m. Techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis aprūpinta 

33364 asmenys su negalia. Techninės pagalbos poreikio patenkinimo procentas nuo visų besikreipiančių 

asmenų skaičiaus 2017 m. buvo 65,02 proc. 2017 m. asmenims su negalia buvo skirta 49105 vnt. techninės 

pagalbos priemonių, iš jų – 1353 vnt. išmokėta kompensacijų. 2017 m. 57029 asmenys su negalia gavo 

transporto išlaidų tikslines kompensacijas. Lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų tikslines kompensacijas 

gavo 519 asmenys. 

Atsižvelgiant į Konvencijos 28 straipsnio 2 punkto c) papunktį, kuriuo valstybės narės raginamos užtikrinti 

neįgaliųjų ir jų šeimų galimybę gauti valstybės paramą, skirtą su neįgalumu susijusioms išlaidoms apmokėti, 

įskaitant pakankamą mokymą, konsultavimą, finansinę paramą ir laikiną slaugą reikia pažymėti, kad SADM 

ir Statistikos departamento duomenimis, Netekto darbingumo pensijas gavo 241 915 asmenys su negalia. 

Vidutinis valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos dydis 2017 m. pabaigoje buvo 190,96 

eurų. (2016 m. pabaigoje – 176,01 eurų.), invalidumo – 240,10 eurų. Mažiausia buvo valstybinio socialinio 

draudimo 45 – 55 proc. netekto darbingumo pensija – 102,86 eurų., didžiausia – I gr. Valstybinio socialinio 

draudimo invalidumo pensija – 259,22 eurų.  

2017 m. pabaigoje slaugos išlaidų tikslines kompensacijas gavo 39036 asmenys su negalia, iš jų – 32051 

buvo senatvės pensijos amžiaus. Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems 

nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos dydis – 2,5 

tikslinių kompensacijų bazės dydžio (1 TKB – 112 Eur, 2,5 TKB – 280 Eur). 

                                                           
187 http://www.biciulyste.lt/lt/tolerancijos-link/978-moteris-nubausta-uz-tai-kad-slauge-neigalu-vaika  

http://www.biciulyste.lt/lt/tolerancijos-link/978-moteris-nubausta-uz-tai-kad-slauge-neigalu-vaika
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Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas 2017 m. gavo  57402 asmenys su negalia, iš jų 35884 – 

senatvės pensijos amžiaus. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, priklausomai nuo priežiūros 

poreikių  yra 112 eurų (1 TKB) arba 56 eurų (0,5 TKB). 

2016 m. pabaigoje buvo 26,5 tūkst. suaugusiųjų su negalia šalpos pensijų gavėjų ir 14,8 tūkst. vaikų su 

negalia šalpos pensijų gavėjų. 40,9 tūkst. asmenų su negalia gavo slaugos išlaidų kompensaciją (iš jų – 0,9 

tūkst. vaikų su negalia). Priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensaciją gavo 55,9 tūkst. asmenų su negalia (iš jų 

– 8,6 tūkst. vaikų). 

Užtikrinant neįgaliųjų galimybę dalyvauti valstybės aprūpinimo būstu programose (28 straipsnio 2 punkto  d) 

papunktis), SADM pateiktais duomenimis, 2017 m. buvo skirta 10 449 socialiniai būstai, iš jų – 895 buvo 

skirti asmenims su negalia ir asmenims, sergantiems lėtinių ligų sunkiomis formomis. Teikiant paramą būstui 

išsinuomoti 2017 m.  215 asmenų su negalia arba šeimų, kuriose yra asmuo su negalia buvo išnuomoti 

socialiniai būstai, o 145 asmenims su negalia arba šeimoms, kuriose yra asmuo su negalia buvo mokamos 

išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija. Valstybės ir savivaldybių lėšomis 2017 m. 

neįgaliesiems pritaikyta  412 būstų, tai sudaro 12 proc. visų per dešimtmetį pritaikytų būstų, tam skiriant 2 

673 275,54 Eur iš valstybės ir savivaldybių biudžetų. 

Rekomenduotina: 

Atsižvelgiant į skurdo rizikos lygio didėjimą asmenų su negalia tarpe, siūlytina: 1) didinti neapmokestinamų 

pajamų dydį neįgaliesiems, jų tėvams ar kitiems teisėtiems globėjams; 2) įdiegti skatinamąsias ar 

lengvinamąsias priemones steigti savo dirbtuves, ūkelius, mažas įmones ar pan. lengvatinėmis sąlygomis. 

Būtent šiomis priemonėmis būtų skatinamas darbas, individualus, nuolatinis, ar laikinas, – taip būtų pasiektas 

Komiteto Rekomendacijos tikslas; 

Papildyti teisės aktus nuostata, kuria sukakusiems senatvės pensijos amžiaus asmenims su negalia, būtų 

mokamos neįgaliojo pašalpos ir senatvės pensijos išmokos. 

 Panaikinti Šalpos išmokų įstatymo nuostatą, pagal kurią asmenys, kurių darbingumo lygis nuo 45 iki 55 

procentų neturi galimybės gauti šalpos išmokas, jeigu darbingumas buvo nustatytas po 24 (26) metų, kaip 

diskriminacinę; 

Trumpinti pensijinį amžių tėvams ar kitiems teisėtiems globėjams, kurie slaugė ir/ar  prižiūrėjo neįgalų 

šeimos narį ir sudarė sąlygas neįgaliajam gyventi namuose ir bendruomenėje nuo gimimo, ar negalios fakto 

patvirtinimo 15 ir daugiau metų (nereikalaujant, kad globa būtų įteisinta teismo sprendimu, t.y. kad tik 

neveiksnaus asmens globėjas galėtų įgyti teisę į stažą) arba trumpinti dabar esamą metų apribojimą (15 ir 

daugiau metų); 

29 STRAIPSNIS. DALYVAVIMAS POLITINIAME IR VISUOMENĖS GYVENIME 

Pagal Konvencijos 29 straipsnį valstybė įsipareigoja užtikrinti asmenų su negalia politines teises ir galimybes 

jas įgyvendinti lygiai su kitais. Asmenys su negalia turi teisę dalyvauti valstybės politiniame ir visuomenės 

gyvenime tiek tiesiogiai, tiek per savo atstovus, balsuoti ir būti išrinkti. Valstybės įsipareigoja sudaryti 

sąlygas asmenims su negalia dalyvauti valstybės valdyme tiesiogiai. 

Su Konvencijos 29 straipsnio įgyvendinimu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija
188

; 

 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
189

, 

 Lietuvos Respublikos seimo rinkimų įstatymas
190

; 

                                                           
188 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 

Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
189

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas. 

Priėmimo data: 2000-09-26; Nr.: VIII-1968; Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
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 Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašas
191

. 

 

Teisė rinkti ir būti išrinktiems yra garantuojama Konstitucijos 34 str. Konstitucijos 33 str. yrakur nurodyta, 

kad piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus. 

Taip pat Lietuvos piliečiams laiduojama peticijos teisė. Konstitucijos 34 straipsnyje įtvirtinta teisė rinkti bei 

teisė būti išrinktiems, ribojama piliečiams, teismo pripažintiems neveiksniais. Konstitucijos 35 straipsnyje 

numatyta piliečių teisė vienytis į bendrijas, politines partijas bei asociacijas, jei jų tikslai ir veikla 

neprieštarauja įstatymams. Taigi, minėtos konstitucinės normos garantuoja ir negalią turinčių Lietuvos 

Respublikos piliečių teisę dalyvauti valstybės politiniame ir visuomenės gyvenime. 

Nurodytas konstitucines normas papildomai garantuoja ir baudžiamojo įstatymo nuostatos, numatančios 

baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus asmenų, įskaitant neįgalių asmenų (tačiau Civilinio kodekso 

nustatyta tvarka nepripažintais neveiksniai, t. y. galinčiais suprasti savo veiksmus ir juos valdyti) rinkimų ar 

socialinėms teisėms. Šiuo aspektų išskirtinos tokios Baudžiamojo kodekso normos: 172 straipsnis 

(trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise); 174 straipsnis (neteisingas rinkimų balsų 

suskaičiavimas); 177 straipsnis (trukdymas profesinių sąjungų veiklai). Kartu pažymėtina, kad tais atvejais, 

kai bet kuris iš šių nusikaltimų padaromas neįgaliam asmeniui, siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei 

ar jai priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) dėl neįgalumo, Baudžiamasis kodeksas 

kaltininkui numato griežtesnę baudžiamąją atsakomybę, kadangi minėti atvejai, vadovaujantis Baudžiamojo 

kodekso 60 straipsnio 1 dalies 12 punktu, laikytini baudžiamąją atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis. 

Rinkimuose balsuoti gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems rinkimų dieną sukakę 18 metų. 

išskyrus asmenis teismo pripažintus neveiksniais.  Piliečiams nustatyti tam tikri kandidatavimo į Lietuvos 

Respublikos Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų narius 

apribojimai, tačiau bet kokie tiesioginiai ar netiesioginiai piliečių rinkimų teisių apribojimai dėl lyties, rasės, 

tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų draudžiami. Taip pat nėra jokių 

ribojimų tapti kandidatu dėl neįgalumo ar sveikatos būklės. Vienintelis reglamentavimas, susijęs su 

kandidato sveikatos būkle, yra numatytas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatyme – kandidatas 

gali pateikti pažymą apie savo sveikatą, kurią Vyriausioji rinkimų komisija privalo paviešinti. 

LNF 2017 m. atliktoje Teisės aktų vertinimo (analizės) ataskaitoje pastebi, kad Konstitucijos 34 str. yra 

nurodyta, jog neveiksniais pripažinti asmenys dalyvauti rinkimuose negali. Civilinio Kodekso 2.10 straipsnis 

įtvirtina, kad fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje 

reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje. Teismas sprendime nurodo 

baigtinį sričių, kuriose asmuo pripažįstamas neveiksniu, sąrašą. Rinkimų įstatymuose yra atkartojama 

Konstitucijos nuostata dėl draudimo neveiksniais pripažintiems asmenims dalyvauti rinkimuose ir balsuoti ir 

neatsižvelgiama į Civilinio Kodekso ir civilinio Proceso Kodekso pakeitimus. 

LNF 2017 m. atliktoje Teisės aktų vertinimo (analizės) ataskaitoje pažymi, kad teismui sprendimu pripažinus 

asmenį neveiksniu vienoje ar kelėtoje sričių, šie asmenys praktiškai praranda ir teisę balsuoti, kadangi netgi 

vienoje gyvenimo srityje pripažintas neveiksniu asmuo. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 4641 

straipsniu, teismas, priėmęs sprendimą pripažinti fizinį asmenį neveiksniu tam tikroje srityje, privalo 

sprendimo duomenis pateikti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai Neveiksnių ir 

ribotai veiksnių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka. Sudarydama rinkėjų sąrašus VRK pirmiausia 

vadovaujasi Gyventojų registro duomenimis. Tačiau būtent Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro 

duomenis VRK naudoja požymiui apie asmens neveiksnumą gauti. Registre registruoti asmenys, kuriems 

pripažintas neveiksnumas balsavimo teisių, rinkimų teisių, pilietinių, politinių teisių srityse, ar visose 

gyvenimo srityse, netenka teisės balsuoti ir dalyvauti politiniame gyvenime.   

                                                                                                                                                                                                 
190 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas. Priėmimo data: 1992-07-09. Nr.: I-2721. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas 
191 Dėl Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašo ir Balsavimo patalpos perdavimo saugoti policijai akto formos patvirtinimo. 

Sprendimas. Priėmimo data: 2016-02-04. Nr.: Sp-11. Priėmė: Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 
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Remiantis 2016 m. Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašu, savivaldybės privalo parinkti ir laiku 

suteikti rinkimų komisijoms tinkamai įrengtas patalpas, reikalingą įrangą, rekomenduojama parinkti rinkimų 

patalpas institucijų pirmajame aukšte, galimybę neįgaliesiems nesunkiai patekti ir (ar) pakilti į balsavimo 

patalpas bei tai, kad balsavimo patalpoje arba gretimoje patalpoje, pro kurią rinkėjai praeina į balsavimo 

patalpą, gerai matomoje vietoje turi būti iškabinta Vyriausiosios rinkimų komisijos išleista informacija 

rinkėjui: rinkimų ir kandidatų plakatai, informacija rinkėjui, kaip užpildyti rinkimų biuletenį, partijų ir 

visuomeninių rinkimų komitetų kandidatų, koalicijų kandidatų sąrašai; partijų, visuomeninių rinkimų 

komitetų, koalicijų sąrašų ir kandidatų rinkimų numeriai. Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašas yra 

tik rekomendacinio pobūdžio, taigi, savivaldybės gali jo nesilaikyti. Be to, Balsavimo patalpos įrengimo 

tvarkos apraše numatyti reikalavimai LNF teigimu, savo esme yra nepakankami užtikrinti asmenims su 

negalia tinkamą balsavimo teisės realizavimą. 2016 metais vykusiuose Lietuvos Respublikos Seimo 

rinkimuose asmenims su negalia nebuvo sudarytos sąlygos veiksmingai juose dalyvauti, kaip tai numato 

Konvencija, kurios nuostatas Lietuva yra įsipareigojusi įgyvendinti nuo 2010 metų. Nustatyta, jog 2016 m. 

Seimo rinkimuose iš 1996 rinkimų apylinkių tik 699 balsavimo patalpos buvo pritaikytos asmenims su 

negalia.  

2016 m. NVO atlikto tyrimo dėl rinkiminių apylinkių prieinamumo asmenims su negalia 2016 m. rinkimų į 

Lietuvos Respublikos Seimą metu, buvo nustatyta, kad riboto judumo asmenys 699 rinkiminių apylinkių iš 

1996,  negali savarankiškai patekti į rinkimų apylinkių patalpas
192

 (pvz., nepritaikytos stovėjimo aikštelės 

neįgaliesiems, neužvažiuojami pėsčiųjų takų atitvarai, laiptai ir pan.), netrukdomai keliauti patalpose (pvz., 

laiptai, durys nepritaikytos vežimėlio pločiui ir pan.) ir pasinaudoti balsavimo kabinomis, kuriose būtų 

įrengti specialūs staleliai. Balsavimo patalpoms taip pat nekeliami reikalavimai, kuriais būtų siekiama 

užtikrinti neįgaliųjų su regos sutrikimais dalyvavimą rinkimuose. Šiuo atveju būtina, kad balsavimo kabinoje 

regos sutrikimų turintis asmuo galėtų savarankiškai susipažinti su rinkimų informacija balsavimo kabinoje 

(jeigu būtina Brailio raštu) bei užpildyti balsavimo biuletenį. 

Teisės aktuose ir juos lydinčiuose dokumentuose nekeliami reikalavimai ir dėl informacijos pateikimo bei jos 

prieinamumo skirtingoms negalioms. Nėra įpareigojimo pateikti su rinkimų procedūromis susijusią 

informaciją ar rinkimų medžiagą skirtingų negalių asmenims reikiamomis formomis (gestų kalba, Brailio 

raštu, lengvai suprantama kalba, audio, naudojant piktogramas ar kitas alternatyvios komunikacijos 

priemones, kt.). 

Kadangi įstatymų nuostatos sudaro galimybę namuose balsuoti tik pačiam neįgaliajam, jį prižiūrinčių 

asmenų teisės balsuoti taip pat apribojamos: socialinių paslaugų įstaigos ar tarnybos balsavimo dienomis 

nedirba, todėl, neturėdami, kas pasirūpintų neįgaliuoju, tokie piliečiai paprastai rinkimuose nedalyvauja. 

Nors asmenys su negalia ir juos prižiūrintieji gali balsuoti išankstiniuose rinkimuose, kurie vyksta 

savivaldybių patalpose, jiems sudaryta balsavimo namuose galimybė, vis tik manytina, jog neįgaliesiems 

patiriami apribojimai balsuoti rinkimų apylinkėse rinkimų dieną, atima tiek asmenų su negalia, tiek juos 

prižiūrinčių žmonių teisę išreikšti savo valią rinkimuose ir referendumuose. 

Vykdant Lygių galimybių kontrolieriaus rekomendaciją, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 2016 m. 

buvo sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė dėl teisės aktų projektų, susijusių su Konvencijos tinkamu 

įgyvendinimu, parengimo. Šios darbo grupės rėmuose, SADM, bendradarbiaudama su Teisingumo 

ministerija parengė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2, 5, 8, 22, 23, 68 straipsnių pakeitimo 

įstatymo
193

, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 4, 7, 10, 20, 21, 60 straipsnių pakeitimo 

įstatymo
194

, Lietuvos Respublikos Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 3, 7, 10, 22, 23, 71 straipsnių 

pakeitimo įstatymo
195

, Lietuvos Respublikos Savivaldybių tarybų rinkimo įstatymo 2, 5, 9, 20, 21 straipsnių 

                                                           
192

 https://www.lzinios.lt/lzinios/lietuva/gerins-balsavimo-salygas-neigaliesiems/236743 
193 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 2, 5, 8, 22, 23 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Reg.Nr. 17-5841(2). Reg. data: 

2017-10-13. 2018 m. kovo 4 d. duomenimis – įstatymas derinamas. 
194 Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 4, 7, 10, 20, 21 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Reg.Nr. 17-5841(3). Reg. data: 

2017-12-05. 2018 m. kovo 4 d. duomenimis – įstatymas derinamas. 
195 Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 3, 7, 10, 22, 23 ir 71 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Reg. Nr. 17-

5845(2). Reg. data: 2017-10-13. 2018 m. kovo 4 d. duomenimis – įstatymas derinamas. 
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pakeitimo įstatymo
196

, Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 2,30,31, 53,77 straipsnių pakeitimo 

įstatymo pakeitimo
197

 projektus. Įstatymų projektų tikslai: 1) siekiant panaikinti nelygybę įgyvendinant 

pilietines teises, atlikti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, , 

Lietuvos Respublikos Rinkimų į Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos Savivaldybių tarybų rinkimų, 

Lietuvos Respublikos referendumo įstatymų pakeitimus, kad neįgalieji galėtų veiksmingai ir visapusiškai 

dalyvauti politiniame ir visuomenės gyvenime lygiai su kitais asmenimis tiesiogiai ar per laisvai pasirinktus 

atstovus, įskaitant neįgaliųjų teisę ir galimybę balsuoti ir būti išrinktiems, inter alia,  užtikrinant, kad 

balsavimo patalpos būtų pritaikytos – kad neįgalieji galėtų rinkimuose balsuoti slaptai, be įbauginimų, 

prireikus sudarant jiems sąlygas naudotis pagalbinėmis ir naujausiomis technologijomis; užtikrinant 

neįgaliųjų, kaip rinkėjų galimybę pareikšti savo valią, laisvai pasirenkant jiems patiems tinkamiausią būdą tai 

padaryti. 

SADM Lygių galimybių skyriaus duomenimis, Vyriausybei pritarus, visi minėti įstatymų projektai yra 

registruoti Lietuvos Respublikos Seime, kuris jų (2018 m. kovo 7 d. duomenimis) dar nesvarstė 

Įgyvendinant Konvencijos 29 straipsnio a) papunktį ir užtikrinant, kad neįgalieji galėtų veiksmingai ir 

visapusiškai dalyvauti politiniame ir visuomenės gyvenime lygiai su kitais asmenimis tiesiogiai ar per laisvai 

pasirinktus atstovus, įskaitant neįgaliųjų teisę ir galimybę balsuoti ir būti išrinktiems, inter alia, pažymėtina, 

kad rinkimų apylinkių ribos yra sudaromos, prireikus balsavimo patalpų adresai yra keičiami konkretiems 

rinkimams (ne vėliau, kaip likus 100 dienų iki rinkimų), todėl Vyriausioji rinkimų komisija turi visas 

prielaidas ir galimybes užtikrinti balsavimo apylinkių prieinamumą asmenims su negalia, parenkant jas 

tokiose vietose, kur būtų lengva patekti riboto judumo asmenims. 

Vertinant 29 straipsnio a. i papunkčio nuostatą užtikrinant, kad balsavimo procedūros, patalpos ir medžiaga 

būtų atitinkamos, prieinamos ir jas būtų galima lengvai suprasti ir naudoti sunku įvertinti 2017 m. situaciją 

dėl rinkiminės informacijos prieinamumo (Brailio raštu, gestų kalba ir pan.),  nes 2017 m. vyko rinkimai tik 

vienoje apygardoje ir trijose savivaldybėse. Vyriausiosios rinkimų komisijos pateikti duomenys apie rinkimų 

apylinkių prieinamumą (11 lentelė) rodo, kad 68,53 proc. rinkiminių apylinkių buvo pritaikytos asmenims su 

negalia. 

11 lentelė. 2017 m. vykusių rinkimų balsavimo apylinkių prieinamumas 

Rinkimai Rinkimų 

apylinkių 

skaičius 

Neįgaliesiems 

pritaikytų balsavimo 

patalpų skaičius 

Neįgaliesiems pritaikytų 

balsavimo patalpų dalis nuo 

visų apylinkių, proc. 

Nauji Seimo nario rinkimai 

vienmandatėje Anykščių-

Panevėžio rinkimų apygardoje 

46 28 60,87 

Jonavos rajono savivaldybės 

tarybos nario-mero rinkimai 
26 15 57,69 

Šakių rajono savivaldybės 

tarybos nario-mero rinkimai 
34 27 79.41 

Marijampolės savivaldybės 

tarybos nario-mero rinkimai 
37 28 75,67 

Iš viso: 143 98 68,53 

 

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LND atliktos Neįgaliųjų ir kitų visuomenės narių 

nuomonės apklausos, įvertinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo efektyvumą 

                                                           
196 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2, 5, 9, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Reg.Nr. 17-5849(2). 

Reg. data: 2017-10-13. 2018 m. kovo 4 d. duomenimis – įstatymas derinamas. 
197 Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo Nr. IX-929 2, 30, 31, 53 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Reg.Nr. 17-

11838. Reg. data: 2017-10-13. 2018 m. kovo 4 d. duomenimis – įstatymas derinamas. 
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Lietuvoje [7] metu išryškėjusios tendencijos: daugiau nei trečdalis respondentų mano, kad neįgaliųjų, 

turinčių psichinę ir proto negalią, teisės balsuoti yra ribojamos. Nepaisant šios nuostatos, daugiau nei pusė 

apklaustųjų teigia, kad asmenys su negalia gali laisvai pasirinkti kandidatą ir partiją, jiems sudaromos 

galimybės balsuoti. Daugiausiai nepritariama teiginiams, kad balsavimo apylinkių patalpos yra tinkamai 

pritaikytos žmonėms su negalia ir kad politinės partijos užtikrina, kad jų kampanijos medžiaga būtų 

prieinama įvairios negalios žmonėms (Brailio raštu, gestų kalba, lengvai skaitoma kalba). Vis tik reikėtų 

pastebėti, kad atsakymų į klausimus atsakė nežinantys beveik pusė (kai kuriais klausimais ir daugiau) 

apklaustųjų. Turint omeny, kad apklausoje dalyvavo 44 proc. asmenų neturinčių negalios, galima daryti 

prielaidą, kad dalis visuomenės nežino, nesidomi ar trūksta žinių apie asmenų su negalia galimybes dalyvauti 

politiniame ir visuomenės gyvenime. Klausiant apie asmenų su negalia dalyvavimą nevyriausybinių 

organizacijų veikloje, 67,7 proc. (640) respondentų, asmenų su negalia, atsakė dalyvaujantys 

nevyriausybinių organizacijų veikloje. 

Konvencijos 29 straipsnio a.iii papunkčio, kuriuo reikalaujama užtikrinti neįgaliųjų, kaip rinkėjų, galimybę 

laisvai pareikšti savo valią ir šiuo tikslu prireikus jų prašymu leidžiant kitam neįgaliojo pasirinktam asmeniui 

padėti neįgaliajam balsuoti teisė nėra visapusiškai įtvirtinta dėl konstitucinių ir įstatyminių nuostatų, kurios 

diskriminuoja psichikos negalios asmenis įtvirtinant draudimą balsuoti asmenims pripažintiems neveiksniais. 

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro
198

 2017 m. balandžio 21 d. duomenimis 64 asmenys buvo 

pripažinti neveiksniais balsavimo teisių įgyvendinimo srityje, 74 asmenys – rinkimų teisinių santykių srityje, 

143 asmenys – politinių teisių įgyvendinimo srityje, 67 asmenys – pilietinių teisių srityje, 193 asmenys – 

visose srityse, kiti asmenys pripažinti neveiksniais kitose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse. 

Konvencijos 29 straipsnio b) papunktis ragina valstybes aktyviai skatinti sudaryti sąlygas, kuriomis neįgalieji 

galėtų veiksmingai ir visapusiškai dalyvauti valstybės valdyme nediskriminuojami ir lygiai su kitais 

asmenimis, ir skatinti juos dalyvauti valstybės gyvenime, įskaitant:  

i) dalyvavimą nevyriausybinėse organizacijose ir asociacijose, kurių veikla susijusi su valstybės viešuoju ir 

politiniu gyvenimu, ir politinių partijų veikloje ir valdyme; 

ii) neįgaliųjų organizacijų sukūrimą ir dalyvavimą jose, siekiant atstovauti neįgaliesiems tarptautiniu, 

nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis. 

Neįgaliųjų teises gina ir jiems atstovauja neįgaliųjų asociacijos. Priimant sprendimus, stengiamasi atsižvelgti 

į neįgaliųjų nuomonę ir patirtį. Rengiamus įstatymus ir kitus neįgaliesiems svarbius teisės aktus atsakingos 

valstybinės institucijos derina su neįgaliųjų asociacijomis. Vienas svarbiausių institutų, atstovaujančių 

neįgaliesiems ir jų organizacijoms, yra Neįgaliųjų reikalų taryba, (taip pat skaityti 33 straipsnis. Nacionalinis 

įgyvendinimas ir kontrolė), kurios veikloje dalyvauja neįgaliųjų organizacijų atstovai ir valstybinėms 

institucijoms (ministerijoms) atstovaujantys viceministrai (ministrai). Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėtis, 

veikla ir funkcijos įtvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimu „Dėl 

Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“. 

Užtikrinant neįgaliųjų NVO dalyvavimą ginant neįgaliųjų teises, Neįgaliųjų reikalų departamento 

duomenimis, 2017 m. buvo 27 neįgaliųjų skėtinės asociacijos (vienija 69313 fizinių asmenų), kurių veikla 

remta ataskaitiniais metais. Jų veiklai remti 2017 m. buvo skirta 1415,7 tūkst. eurų. Valstybės biudžeto lėšų.  

Rekomenduotina: 

Tobulinti įstatymines nuostatas dėl rinkimų prieinamumo (fizinės aplinkos ir informacijos) užtikrinimo, bei 

skirti lėšų ir tinkamai pritaikyti žmonėms su negalia balsavimo apylinkių patalpas. 

Suplanuoti tikslines priemones dėl informacijos apie rinkimų procesus ir rinkimų medžiagos pritaikymą visų 

negalių asmenims. Skatinti, kad politinės partijos savo kampanijų medžiagą pateiktų įvairiais formatais, kad 

ji būtų prieinama įvairios negalios žmonėms. 

                                                           
198Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija. Dalis neveiksnių piliečių po jų teisinio statuso peržiūrėjimo įgis teisę balsuoti. 

Interaktyvus. Prieiga per internetą: http://www.vrk.lt/naujienos/-/content/10180/6/dalis-neveiksniu-igis-teise-balsuoti. Prisijungta: 

2018 m. kovo 4 d. 

http://www.vrk.lt/naujienos/-/content/10180/6/dalis-neveiksniu-igis-teise-balsuoti
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Skatinti asmenis su negalia dalyvauti įvairių NVO veikloje, bendruomenėse kartu su negalios neturinčiais 

žmonėmis. Remti ir skatinti visuomenės švietimą (per NVO veiklas) dėl asmenų su negalia politinių ir 

visuomeninių teisių užtikrinimo. 

30 STRAIPSNIS. DALYVAVIMAS KULTŪRINIAME GYVENIME, AKTYVUS POILSIS, 

LAISVALAIKIS IR SPORTAS 

Konvencijos 30 straipsnis įpareigoja valstybes užtikrinti , kad asmenys su negalia dalyvautų kultūriniame 

gyvenime lygiai su visais. Tuo tikslu, valstybės turi užtikrinti, kad asmenys su negalia galėtų naudotis 

kultūrine medžiaga, žiūrėti televiziją, filmus, spektaklius, dalyvauti kultūriniuose, sporto, laisvalaikio 

renginiuose, lankyti muziejus, bibliotekas, kino teatrus, turistinius objektus bei kurtų ne tik sau, bet ir visai 

visuomenei. Vaikai su negalia turi turėti vienodas galimybes su kitais vaikais dalyvauti žaidimuose, 

rekreacinėje, laisvalaikio ir sporto veikloje, įskaitant tokią veiklą mokyklų sistemoje. 

Su Konvencijos 30 straipsnio įgyvendinimu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: 

  Lietuvos kultūros politikos nuostatai
199

; 

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“
200

; 

 Lietuvos Respublikos Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa ir Nacionalinės 

neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo planas
201

; 

 Kūno kultūros ir sporto įstatymas
202

. 

 

Lietuvos kultūros politikos nuostatuose įtvirtinta, kad Lietuvoje garantuojamos ir ginamos pagrindinės 

žmogaus teisės ir laisvės, tarp jų ir kultūros teisės. Lietuvos kultūros politika grindžiama Konstitucija, 

įstatymais ir kitais teisės aktais. Lietuvos kultūros politikos nuostatuose įtvirtinta, kad informacinės 

visuomenės plėtra – vienas iš strateginių valstybės tikslų. Naujausios technologijos priemonės skatina dideles 

permainas visuomenės ir kiekvieno piliečio gyvenime, plečia ir intensyvina tarptautinius ryšius. Pagrindinės 

kultūros įstaigos, kurių funkcijos sietinos su informacinės visuomenės plėtra, yra bibliotekos ir muziejai. Šie 

nuostatai numato bendrus politikos tikslus, principus ir uždavinius, kurie nėra orientuoti į konkrečias 

socialines grupes, įskaitant neįgaliuosius. 

Remiantis įsakymu Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo, asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo 

lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis), suteikiama teisė nemokamai 

lankytis nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros 

ministerija nuolatines ekspozicijas.  

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane numatytas uždavinys  – 

didinti aplinkos (fizinės ir informacinės) prieinamumą neįgaliesiems, kurio įgyvendinimui numatytos 

priemonės: bus 2.1.1 priemonė - organizuoti turizmo, laisvalaikio, renginių organizavimo specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo mokymus, siekiant didinti paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, skatinant 

inovacijas ir plėtrą ir 2.1.12 priemonė - optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų (kultūros centrų, 

muziejų, viešųjų bibliotekų ir kitų) fizinę ir informacinę infrastruktūrą. 

Kūno kultūros ir sporto įstatymas, numato, kad kūno kultūros ir sporto veikla yra grindžiama lygiateisiškumo 

principu – siekti sudaryti sąlygas sportuoti visiems norintiems, nepaisant neįgalumo. Šiuo atžvilgiu 

                                                           
199 Dėl Lietuvos kultūros politikos nuostatų. Nutarimas. Priėmimo data: 2001-05-14. Nr.: 542. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė 
200 Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo. Įsakymas. Priėmimo data: 2015-08-28. Nr.: ĮV-556. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija 
201 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Priėmimo data: 1991-11-28. Nr.: I-2044. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų 

programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2015-06-25. Nr.: A1-381. Priėmė: 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 
202 Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas. Priėmimo data: 1995-12-20. Nr.: I-1151. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

Seimas 
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Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane numatyta priemonė finansuoti 

nacionalinių nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų programas ir projektus. Būtent šie projektai ir 

priemonės yra skirti sudaryti sąlygas neįgaliesiems dalyvauti parolimpiniame, kurčiųjų ir specialiosios 

olimpiados judėjimuose, remiama kita neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veikla. 

Lygių galimybių kontrolieriaus 2016 m. veiklos ataskaitoje [8] pastebima, kad, nors, 2008 metais Lygių 

galimybių įstatymas buvo papildytas nuostata, kuri numato, kad diskriminacija nėra laikomas atskirų sporto 

varžybų neįgaliesiems rengimas, vistik, vienodas olimpinių ir parolimpinių žaidynių sportininkų traktavimas 

yra socialinio teisingumo klausimas, todėl sportininkai su negalia turėtų būti skatinami taip pat kaip ir 

sportininkai be negalios, o negalią turinčių sportininkų pasiekti aukšti rezultatai turėtų būti nemenkiau 

vertinami. Lygiavertis neįgaliųjų parolimpinių ir olimpinių žaidynių čempionų pasiekimų vertinimas būtų 

objektyviai pagrįstas bei mažintų neįgaliųjų atskirtį, stigmatizaciją ir būtų efektyvi motyvavimo priemonė.  

Tuo tarpu Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės remiasi 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. A-438-1155/2010, 

kuriame pažymėta, kad <...> asmenų lygybės principas nepaneigia to, kad įstatyme gali būti nustatytas 

nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu 

(Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 23 d., 2003 m. liepos 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2007 m. rugsėjo 

26 d. nutarimai). Socialinio gyvenimo įvairovė gali lemti teisinio reguliavimo būdą ir turinį (Konstitucinio 

Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas). Tačiau konstitucinis visų asmenų lygybės principas būtų pažeistas, 

jeigu tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos 

adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad 

toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas (Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d., 

2003 m. gruodžio 30 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimai). 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teigia, jog vertinant, 

ar pagrįstai yra nustatytas skirtingas reguliavimas, būtina atsižvelgti į konkrečias teisines aplinkybes. 

Pirmiausia turi būti įvertinti asmenų ir objektų, kuriems taikomas skirtingas teisinis reguliavimas, teisinės 

padėties skirtumai (Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d., 1997 m. lapkričio 13 d., 2003 m. liepos 4 d. 

nutarimai). Konkrečios teisės normos atitiktį Konstitucijos 29 straipsniui galima įvertinti tik atsižvelgus į 

visas turinčias reikšmės aplinkybes (Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas). Kaip matyti iš 

Konstitucinio Teismo jurisprudencijos, Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos nėra pažeidžiamos, jei įstatyme 

nustatytos sąlygos skiriasi pagal teisinio reguliavimo objekto, o ne teisės subjekto požymius (žr., pvz., 

Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimas).  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu Nr. 927 „Dėl didelio 

meistriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių skatinimo” patvirtintos skirtingos sveikųjų ir neįgaliųjų 

sportininkų premijos yra ne pagal specifinius atitinkamų subjektų (asmenų) požymius, bet pagal konkretaus 

tarptautinio sporto renginio pobūdį ir požymius (teisinio reguliavimo objektą).  

Atsižvelgdamas į teismo nutartį, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės mano, kad įgyvendindama visų asmenų lygybės principą valstybė turėtų sudaryti vienodas 

pasirengimo svarbiausioms varžyboms sąlygas tiek sveikiesiems, tiek neįgaliesiems sportininkams. Tuo 

tarpu premijos dydžio už sporto pasiekimus nustatymas yra priskirtinas politinius sprendimus priimančių 

subjektų kompetencijai.  

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  teigimu,  sporto šakų 

finansavimas ir premijavimas atsiremia į pamatuojamus kriterijus – meistriškumą, konkurencingumą, kurie 

formaliai taikomi ir neįgaliųjų sportui, o neįgaliųjų sporto organizacijų pateiktų didelio meistriškumo sporto 

programų įgyvendinimui tenka 8,51 proc. visos didelio meistriškumo sporto programų finansavimui 

numatytos valstybės biudžeto lėšų sumos. 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos profesijų klasifikatoriuje tokia specialybė kaip taikomosios fizinės veiklos 

specialistas nėra nurodyta, taip pat nėra aiškiai reglamentuota, kur tokie specialistai galėtų dirbti., Kūno 

kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teigimu, taikomosios fizinės veiklos 

specialistų klasifikavimui yra naudojamas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijos kodas „263510 

Neįgaliųjų reabilitologas“. 
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Neįgalieji sportininkai sporto mokyklų ugdymo programose dalyvauja tik keliose sporto mokyklose. 

Vadovaujantis 2016 m. Lietuvos sporto statistikos metraščiu (2017 m. statistikos informacija dar 

neapibendrinta) 2016 m. miestų ir rajonų savivaldybių sporto mokymosi įstaigose su neįgaliaisiais dirbo 79 

treneriai. Iš jų 21 treneris turėjo 18 val. ir didesnį savaitinį darbo krūvį. Treneriai dirbo Vilniuje, Kaune, 

Šiauliuose, Alytyje, Klaipėdoje, Marijampolėje, Ukmergėje, Utenoje, Vilkaviškyje. Nors trenerių, dirbančių 

miestų ir rajonų savivaldybių sporto mokymosi įstaigose su neįgaliaisiais, kasmet didėja (2014 m. dirbo 61 

treneris, 2015 m.– 72 treneriai), tačiau savivaldybėse dar yra daug sporto mokymosi įstaigų, kurios neturi nei 

vieno trenerio, dirbančio su neįgaliaisiais. Viena iš pagrindinių to priežasčių yra pačių neįgaliųjų 

neaktyvumas. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  taip pat skiria 

lėšas Lietuvos neįgaliųjų įvairių sporto šakų rinktinės trenerių darbo užmokesčiui. 2018 m. lėšos buvo skirtos 

regėjimo neįgaliųjų golbolo, plaukimo, dziudo imtynių rinktinių treneriams; judėjimo neįgaliųjų – lengvosios 

atletikos, vežimėlių krepšinio treneriams; klausos neįgaliųjų  – vyrų ir moterų krepšinio, orientavimosi 

sporto, lengvosios atletikos, bendrojo fizinio pasirengimo treneriams. 

Stiprėjant vaikų įtraukčiai į bendrojo lavinimo mokyklas pastebima tendencija, kad dėl nepritaikytos 

aplinkos ir / ar mokytojų kvalifikacijos spragų, mokiniai su negalia yra atleidžiami nuo kūno kultūros 

pamokų, dauguma sporto mokyklų yra fiziškai nepritaikytos neįgaliųjų poreikiams, treneriams sudėtinga 

surinkti ir treniruoti tiek neįgalių sportininkų, kiek turi būti rekomenduojamo dydžio grupėje, nors Kūno 

kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teigimu, rekomendacinis 

dokumentas, kiek neįgaliųjų turėtų būti treniruojamoje grupėje, buvo derintas su respublikinėmis neįgaliųjų 

sporto organizacijomis. Taip pat nėra užtikrinti asistentų, kurie padėtų treneriams, etatai. Dirbant su skirtingų 

neįgalumo lygių sportininkais, labai sunku suderinti treniruočių procesą, o lėšų papildomiems trenerių 

etatams nėra numatyta: norint priimti neįgaliuosius treniruosiantį trenerį, reikėtų atleisti kitą darbuotoją. 

Sporto mokymo įstaigos mokos fondas apsprendžia kiek trenerių gali dirbti mokymosi įstaigoje.  Nors 

Tarptautinis parolimpinis komitetas labai skatina sportininkus su sunkia negalia ir sudaro jiems visas sąlygas 

dalyvauti parolimpiniame judėjime plečiant sporto šakų ir rungčių programą, tačiau Lietuvoje sportininkų su 

sunkia negalia beveik nėra. Tam, kad, pavyzdžiui, aklasis užsiimtų lengvąja atletika, jam turi padėti kitas 

sportininkas, kuris kartu sportuotų ir dalyvautų varžybose, tačiau šalyje neegzistuoja tokių pagalbininkų 

skatinimo sistema, o savanorių rasti sunku.
203

 

Stebimas Lietuvos neįgaliųjų sporto klubų pasiskirstymo netolygumas. Didžioji dalis tokių klubų įsikūrę 

didžiuosiuose Lietuvos miestuose: iš visų 60 savivaldybių, akliesiems, kurtiesiems ir asmenims su fizine 

negalia pritaikyti sporto klubai yra įsikūrę tik dvylikoje savivaldybių (aklųjų – šešiose savivaldybėse, 

kurčiųjų – penkiose, fizinę negalią turintiems – dvylikoje). Kitose savivaldybėse gauti sporto paslaugų 

neįgaliesiems galimybių nėra
204

.   

Lietuvoje nėra organizacijos, kuri vienytų sportininkus su lengva intelekto negalia ir atstovautų juos 

Tarptautinėje atletų su intelekto negalia federacijoje (INAS). Ši tarptautinė organizacija yra pilnateisė 

Tarptautinio parolimpinio komiteto dalis, atstovaujanti sportininkus su intelekto negalia. Jau Londono 

parolimpinėse žaidynėse į programą buvo įtrauktos kelios sporto šakos, kuriose kartu rungtyniavo ir 

                                                           
203 Žinių radijas. M. Bilius: į Tokijo parolimpines žaidynes vyks daugiau sportininkų nei į Rio. Interaktyvus. Prieiga per internet: 

https://www.ziniuradijas.lt/laidos/svarus-pokalbis/m-bilius-i-tokijo-parolimpines-zaidynes-vyks-daugiau-sportininku-nei-i-

rio?video=1 Prisiungta: 2018 m. kovo 4 d. 

Žinių radijas. Neįgaliųjų sportas – vienas pagrindinių būdų neįgaliesiems pamatyti pasaulį ir integruotis. Interaktyvus. Prieiga per 

internetą: <https://www.ziniuradijas.lt/laidos/prie-pietu-stalo/neigaliuju-sportas-vienas-pagrindiniu-budu-neigaliesiems-pamatyti-

pasauli-ir-integruotis?video=1>. Prisijungta: 2018 m. kovo 4 d. 

Lsveikata.lt. Mindaugas Bilius: negalima sakyti, kad esame kitoje „eilutėje“. Interaktyvus. Prieiga per internetą: 

http://lsveikata.lt/aktualijos/mindaugas-bilius-negalima-sakyti-kad-esame-kitoje-eiluteje-6408. Prisijungta: 2018 m. kovo 4 d. 

Biciulyste.lt. Neįgaliųjų sportas: diskriminacija ar diferenciacija? Interaktyvus. Prieiga per internetą: 

http://www.biciulyste.lt/lt/tolerancijos-link/810-neigaliuju-sportas-diskriminacija-ar-diferenciacija. Prisijungta: 2018 m. kovo 4 d. 

Sportas.info. KKSD kaltina neįgaliųjų diskriminacija. Interaktyvus. Prieiga per internetą: http://www.sportas.info/naujienos/41937-

kksd_kaltina_neigaliuju_diskriminacija.html. Prisijungta: 2018 m. kovo 7 d. 
204 http://www.lnsf.lt/klubai/ 

https://www.ziniuradijas.lt/laidos/svarus-pokalbis/m-bilius-i-tokijo-parolimpines-zaidynes-vyks-daugiau-sportininku-nei-i-rio?video=1
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/svarus-pokalbis/m-bilius-i-tokijo-parolimpines-zaidynes-vyks-daugiau-sportininku-nei-i-rio?video=1
http://lsveikata.lt/aktualijos/mindaugas-bilius-negalima-sakyti-kad-esame-kitoje-eiluteje-6408
http://www.biciulyste.lt/lt/tolerancijos-link/810-neigaliuju-sportas-diskriminacija-ar-diferenciacija
http://www.sportas.info/naujienos/41937-kksd_kaltina_neigaliuju_diskriminacija.html
http://www.sportas.info/naujienos/41937-kksd_kaltina_neigaliuju_diskriminacija.html
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sportininkai su intelekto negalia. Rio De Žaneiro parolimpinėse žaidynėse buvo 3 sporto šakos, kuriose 

rungtyniavo atletai su intelekto negalia.
205

  

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teigimu, Lietuvoje jau 28 

metus veikia Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas (toliau – LSOK), kuris siekia į aktyvią fizinę 

veiklą įtraukti kuo daugiau sutrikusio intelekto neįgaliųjų, inicijuoja fizinio aktyvumo projektus įvairioms 

amžiaus ir socialinėms grupėms, teikia organizacinę, metodinę pagalbą kūno kultūros mokytojams, 

socialiniams pedagogams, užimtumo specialistams, organizuoja motorinio aktyvumo šventes-seminarus 

dirbantiesiems su sutrikusio intelekto asmenimis, kiekvienais metais vykdo daugiau kaip 30 sportinių 

renginių sutrikusio intelekto neįgaliesiems. LSOK sportininkai sėkmingai dalyvauja pasaulio, Europos 

žiemos ir vasaros specialiosios olimpiados žaidynėse. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nuomone kurti naują organizaciją, kurį vykdys panašią veiklą kaip LSOK, šiuo 

metu netikslinga. 

Užtikrinant neįgaliųjų galimybę organizuoti, plėtoti ir dalyvauti jiems skirtoje sporto ir rekreacinėje veikloje 

ir šiuo tikslu skatinti atitinkamą parengimą, mokymą ir išteklių suteikimą lygiai su kitais asmenimis 

(Konvencijos 30 straipsnio 5 punkto b) papunktis), 2017 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas 39 

savivaldybėse  finansavo 79 Neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus (2016 m.  – tiek pat). 

Įgyvendinant projektus remiamos: nuolatinio pobūdžio vykdomos veiklos (treniruotės įvairiose sporto 

šakose; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla) ir nenuolatinio pobūdžio veiklos (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). viso Neįgaliųjų, dalyvavusių integravimosi į visuomenę per 

kūno kultūrą ir sportą projektuose ar programose, skaičius – 4132 (iš jų 3587 suaugę neįgalieji ir 545 

neįgalūs vaikai), iš jų nuolatinėje veikloje – 3004 (iš jų 2569 suaugę neįgalieji ir 435 neįgalūs vaikai), 

nenuolatinėje veikloje – 2997 (iš jų 2610 suaugusių neįgaliųjų ir 387 neįgalūs vaikai). 2016 m. 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). 

Įgyvendinant Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, 2017 m. buvo suorganizuota ir dalyvauta 94 

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

kuriuose dalyvavo 2906 asmenys, iš jų 2176 neįgalieji, iš jų 579 neįgalūs vaikai. 133 asmenys, iš jų 101 

neįgalusis, iš kurių 5 neįgalūs vaikai, dalyvavo 76 kitų organizuojamuose sporto renginiuose. Tuo tarpu 2016 

m. įgyvendinant Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus buvo suorganizuota 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. 

Komiteto Rekomendacijose numatyta Konvencijos 30 straipsnio 1 ir 5 punkto įgyvendinimui rekomendacija 

– “glaudžiai bendradarbiaujant su neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis, imtis būtinų žingsnių 

užtikrinti ir skatinti padaryti prieinamas rekreacines, laisvalaikio ir sporto veiklos vietas, įskaitant UNESCO 

Pasaulio paveldo vietas, taip pat suteikti vienodas galimybes neįgaliesiems jas pasiekti ir jose dalyvauti”. 

Siekiant atliepti minėtą rekomendaciją pažymėtini keletas gana svarbių aspektų: 1) nors daugelis teatrų ar 

sporto renginių organizatorių taiko nuolaidas neįgaliesiems, šios nuolaidos ir jos dydžio nustatymas 

kiekvienu atveju yra palikta institucijos savireguliacijai (valstybė to nereglamentuoja, skirtingai nei muziejų 

atveju); 2) kūno kultūros ir sporto skatinimo srityje valstybė orientuojasi į fragmentuotą  projektinį 

finansavimą, o ne  į aiškios strategijos paruošimą. Tikėtina, kad aiški kūno kultūros ir sporto skatinimo 

strategija bus parengta priėmus naujos redakcijos kūno kultūros ir sporto įstatymą.  Įgyvendinant Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, 1.4.1. Darbe. „Gyventojų sveikos gyvensenos 

ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į sveikatinimą „nuo darželio““ yra numatytas skaidrios kūno 

                                                           
205 http://www.abc.net.au/news/2016-09-06/what-do-the-paralympic-classifications-mean/7813860#archery 
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kultūros ir sporto srities valdymo ir finansavimo sistemos sukūrimas, taikant efektyvius kūno kultūros ir 

sporto finansavimo kriterijus ir orientuojantis į visuomenės fizinio aktyvumo skatinimą. Šiuo tikslu pradėta 

reforma, kurios rezultatas bus naujos redakcijos Kūno kultūros ir sporto įstatymas, kuriuo planuojama įvesti 

programinį didelio meistriškumo sporto finansavimas valstybės biudžeto lėšomis – Valstybės biudžeto 

lėšomis bus finansuojama didelio meistriškumo plėtojimo programa o Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo 

lėšomis finansuojami tik gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo bei sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo 

projektai. Pastebėtina, kad naujai patvirtintas Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 

įsakymas
206

, kuomet Parolimpinio komiteto manymu, pagal šį įsakymą, neįgaliuosius sportininkus 

treniruojantys specialistai neteko galimybės įgyti kvalifikacinių kategorijų už auklėtinių pasiekimus Lietuvos 

čempionatuose
207

. Tuo tarpu Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

informavo, kad vadovaujantis minimu įsakymu nacionaliniu lygiu trenerių kvalifikacinių kategorijų 

suteikimo sąlygos tiek sveikųjų, tiek neįgaliųjų sportininkų treneriams yra vienodos (tai oficialiai buvo 

skelbta Departamento tinklapyje po LPOK paskelbtos klaidingos informacijos). 

Įgyvendinant Konvencijos 30 straipsnio 2 punktą, paminėtina, kad Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos programos įgyvendinimo plane išskiriamas meninės veiklos finansavimas, tačiau jam nėra 

numatyta faktinio finansavimo, todėl galima konstatuoti, kad atskirai nėra teikiamas dėmesys neįgaliųjų 

galimybei lavinti ir panaudoti savo kūrybines, menines ir intelektines galias.  Taip pat paminėtina, kad per 

Nevyriausybinių organizacijų vykdomus socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektus vietos 

neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos gali organizuoti neįgaliųjų meninės saviraiškai ir kultūrines veiklas, 

o per neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus – organizuoti kultūros renginius, kas tik iš dalies 

užtikrina Konvencijos 30 straipsnio 2 punkto įgyvendinimą. Trūksta bendrų renginių ir asmenų su negalia 

prieigos prie bendrų šalies kultūros išteklių.  

Konvencijos 30 straipsnio 3 punkto. tinkamam įgyvendinimui, kaip pastebima Komiteto rekomendacijose, 

“būtina imtis visų būtinų priemonių, kad nedelsiant būtų užtikrintas vienašališkas Marakešo sutarties
208

 

ratifikavimas ir įgyvendinimas”. Marakešo sutarties ratifikavimas leistų suteikti geresnes sąlygas akliems, 

regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims susipažinti su Europos 

Sąjungos mastu paskelbtais kūriniais. Šiuo atžvilgiu Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane nėra 

numatyta konkrečių priemonių ar terminų, nors, kaip pažymėjo Komitetas savo rekomendacijose, būtina 

skubiai imtis veiksmų. 

Užtikrinant priemones, kad pagal Konvencijos 30 straipsnio 1 punkto a) papunktį neįgalieji turėtų galimybę 

prieinamomis formomis pasinaudoti kultūrine medžiaga, Lietuvos aklųjų biblioteka sudaro galimybes 

asmenims, turintiems regėjimo negalią, dalyvauti kultūriniame gyvenime, organizuodama įvairius renginius: 

žymių aklųjų, visuomenės veikėjų, svarbių datų minėjimo sukaktis, aklųjų literatų kūrybos pristatymus, 

susitikimus su svarbiais asmenimis ir organizacijų atstovais, tarptautines ir nacionalines konferencijas; buria 

aklųjų ir silpnaregių kūrėjų, kultūra besidominčių būrelius. Lietuvos Aklųjų bibliotekoje specialiųjų formatų 

leidiniai išduodami regos negalią ir skaitymo sutrikimų turintiems skaitytojams. Todėl garsinėmis knygomis 

gali pasinaudoti ne tik regėjimo negalią turintys asmenys, bet ir asmenys turintys skaitymo sutrikimų. 

Skaitytojai, turintys judėjimo problemų aptarnaujami namuose. Virtuali aklųjų biblioteka ELVIS
209

 sudaro 

galimybę lankytojams atsisiųst garsinių knygų, leidinių, žurnalų. Neatlygintinai skolinami garsinių leidinių 

                                                           
206 Įsakymas Dėl  kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems 

treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Priėmimo data: 2017-02-08. Nr.: V-140. Priėmė: Kūno kultūros ir 

sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius 
207 Sportas.info. KKSD kaltina neįgaliųjų diskriminacija. Interaktyvus. Prieiga per internetą: 

http://www.sportas.info/naujienos/41937-kksd_kaltina_neigaliuju_diskriminacija.html. Prisijungta: 2018 m. kovo 7 d. 
208 Marakešo sutartis, priimta 2013 m. birželio mėn. Marakeše surengtoje diplomatinėje konferencijoje, yra viena iš autorių teisių 

sutarčių, kurias administruoja Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO). Ši sutartis įsigaliojo 2016 m. rugsėjo 30 d. Ji 

apima kultūrinį, humanitarinį ir socialinės plėtros aspektus. Visose prie sutarties prisijungusiose šalyse galima pagal poreikį kurti ir 

dalintis tarp šalių informacija prieinamais formatais – leidiniais Brailio raštu, garsinėmis knygomis, leidiniais skaitmeniniu formatu 

bei padidintu šriftu. Tai leidžia bibliotekoms sudaryti lygias aptarnavimo sąlygas visiems vartotojams – užtikrinti, kad visi gautų tą 

pačią knygą, tą pačią dieną. 
209 http://elvis.labiblioteka.lt ELVIS – elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema, skirta centralizuotai kaupti, tvarkyti ir teikti 

skaitytojams garsinius ir kitus skaitmeninio formato leidinius. 

http://www.sportas.info/naujienos/41937-kksd_kaltina_neigaliuju_diskriminacija.html
http://elvis.labiblioteka.lt/
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grotuvai, organizuojami kompiuterinio raštingumo mokymai , tarp jų ir JAWS
210

 bei ELVIS pradmenys, 

skaitytojų pageidavimu garsinami nesudėtingi leidiniai, spausdinama literatūra Brailiu, organizuojamos 

edukacinės ekskursijos.  

Kultūros ministerijos duomenimis, 2017 m. Buvo fiksuota 104 692 apsilankymų aklųjų ir silpnaregių 

bibliotekoje. Atitinkamai 2017 m. iš visų apsilankymų buvo fiksuota 48546 virtualių apsilankymų. 2017 m. 

buvo išleistą 509 leidiniai, skirti asmenis, negalintiems skaityti įprasto teksto. Tai net 24,14 proc. daugiau nei 

2016 m, kuomet tokių leidinių buvo išleista 410. 

Užtikrinant galimybę prieinamomis formomis žiūrėti televizijos programas, filmus, teatro spektaklius ir 

dalyvauti kitokioje kultūrinėje veikloje (30 straipsnio 1 punkto b papunktis), Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija titravo ir vertė į gestų kalbą dalį programų. Nacionalinis transliuotojas 2017 m. titravo (be 

pakartojimų) 212 dokumentinių filmų, 67 serialus, 89 filmus, 36 laidas.  Lietuvos nacionaliniame radijuje ir 

televizijoje per 2017 m. buvo titruota 525 val., į gestų kalbą verstą 350 val. Iš viso LRT eteryje 2017 m. 

titruota ir versta į gestų kalbą 875 valandos, kuomet viso eterio valandų 2017 m. buvo 17568. 

12 lentelė LRT subtitravimas (LRT ir LRT kultūra kanaluose) 

 

Subtitiruota, 

val. 

Su kartojimais, 

antrais 

parodymais, 

val. 

% Viso eterio 

valandų 

2013 m. 294 294 2,3 12803 

2014 m. 342 342 2,5 13719 

2015 m. 508 1007 6,3 15872 

2016 m. 530 1165 6,6 17520 

2017 m. 525 1116 6,4 17520 

 

13 lentelė LRT vertimai į gestų kalbą (LRT ir LRT kultūra kanaluose) 

Metai Valandos 

Viso 

eterio 

valandų 

% 

Vertimai gestų kalbą pasidėjo nuo 2014 m. 

2014 144 13719 1,0 

2015 329 15872 2,0 

2016 384 17520 2,2 

2017 350 17520 2,0 

 

Pagal Konvencijos 30 straipsnio 1 punkto c. papunktį, užtikrinant neįgaliesiems galimybę dalyvauti 

kultūriniuose renginiuose ar gauti kultūros paslaugas, pavyzdžiui, teatrų, muziejų, kino, bibliotekų ir turizmo 

paslaugas, ir, kiek tai yra įmanoma, sudarant galimybę lankyti paminklus ir nacionalines kultūros vertybes, 

Kultūros Ministerijos ir Neįgaliųjų reikalų departamento buvo remiami Neįgaliųjų NVO organizuojami 

kultūros renginiai. 

Kultūros ministerijos ir Neįgaliųjų reikalų departamento duomenimis, 2017 m. per Lietuvos kultūros tarybą 

buvo finansuoti 43 neįgaliųjų organizacijų įgyvendinami projektai, kuriems skirta 243,8 tūkst. eur. 

                                                           
210 JAWS for Windows – viena populiariausių ekrano skaitymo programų pasaulyje ir Lietuvoje. Naudojantis šia programa, visa 

kompiuterio ekrane pateikiama informacija neregiui perduodama balsu lietuvių ar kita pasaulio kalba. 
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Konvencijos 30 straipsnio 2 punktas įpareigoja, kad Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi atitinkamų 

priemonių, kad suteiktų neįgaliesiems galimybę lavinti ir panaudoti savo kūrybines, menines ir intelektines 

galias ne tik jų pačių labui, bet ir visai visuomenei turtinti. 

Įgyvendinant šią nuostatą, 2017 m. buvo finansuota 353 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

projektų, kuriuose  neįgaliųjų meninių kultūrinių gebėjimams lavinti veikloje dalyvavo 3621 neįgaliųjų 

(3267 suaugusių neįgaliųjų ir 354 neįgalių vaikų). 2016 m. analogiškose veiklose dalyvavo 3750 neįgaliųjų 

(3490 suaugusių neįgaliųjų ir 260 neįgalių vaikų). Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose 2017 m. 

88 aktyvaus poilsio renginiuose, stovyklose dalyvavo 2893 asmenys, iš jų 2268 neįgalieji, iš jų 104 neįgalūs 

vaikai, 200 kultūros renginių (neįgaliųjų meno kolektyvų koncertai, meninės raiškos ir kūrybos konkursai, 

meninės kūrybos plenerai, parodos, festivaliai ir kt.), 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. 

Užtikrinant 30 str. 4 punkto reikalavimą, kad neįgalieji lygiai su kitais asmenimis turi teisę į savo konkretaus 

kultūrinio ir kalbinio tapatumo pripažinimą, įskaitant gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą, gestų kalbos vertėjų 

centruose 103 vertėjai suteikė 55441 lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą, kurias gavo 3641 kurtysis, 

vienas gestų kalbos vertėjas teikė paslaugas vidutiniškai 35 kurtiesiems  

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LND atliktos apklausos dėl neįgaliųjų ir kitų 

visuomenės narių nuomonės įvertinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo 

efektyvumą Lietuvoje [7] ataskaitoje pastebima, kad į klausimą ar užtikrinama, kad neįgalieji galėtų patekti į 

sporto, rekreacinius ir turizmo objektus teigiamai atsakė 33,9 proc. arba 573 apklaustieji, neigiamai – 32,2 

proc. arba 545 apklaustieji, 33,8 proc. arba 572 apklaustieji neturėjo nuomonės; 

Užtikrinant, kad neįgalūs vaikai turėtų vienodas galimybes su kitais vaikais dalyvauti žaidimuose, 

rekreacinėje, laisvalaikio ir sporto veikloje, įskaitant tokią veiklą mokyklų sistemoje (Konvencijos 30 

straipsnio 5 punkto d) papunktis), Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. LND atliktoje 

apklausoje dėl neįgaliųjų ir kitų visuomenės narių nuomonės įvertinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 

konvencijos įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje [7], į klausimą ar užtikrinama, kad neįgalūs vaikai turėtų 

vienodas galimybes su kitais vaikais dalyvauti žaidimuose, laisvalaikio ir sporto veikloje, teigiamai atsakė 

27,7 proc. arba 468 apklaustųjų, neigiamai - 35,8 proc. arba 605 apklaustieji, 36,5 proc. arba 617 apklaustųjų 

neturėjo nuomonės; 

Siekiant užtikrinti 30 straipsnio 5 punkto e) papunkčio nuostatą, kad neįgalieji turėtų galimybę gauti 

paslaugas asmenų, organizuojančių rekreacinę, turizmo, laisvalaikio ir sporto veiklą, buvo vertinamas 2017 

m. įgyvendinant Neįgaliųjų reikalų departamento finansuotus Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 

projektus, 53 aktyvaus poilsio renginiuose, stovyklose dalyvavo 1138 asmenys, iš jų 559 neįgalieji, iš jų 148 

neįgalūs vaikai. 2016 m. 88 aktyvaus poilsio renginiuose, stovyklose dalyvavo 2893 asmenys, iš jų 2268 

neįgalieji, iš jų 104 neįgalūs vaikai. 

 Duomenys apie kultūros objektų viešosios informacijos prieinamumą neįgaliesiems, bei Muziejų, teatrų, 

kultūros objektų prieinamumą pateikiami remiantis Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2017 m. 

LND atliktu tyrimu, pasak kurio, prašant įvertinti ar suteikiamos galimybės lygiai su kitais asmenimis 

dalyvauti kultūriniame gyvenime, aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir sporto srityse, daugiausia pritarė teiginiui, 

kad neįgaliesiems užtikrinama galimybė organizuoti, plėtoti ir dalyvauti jiems skirtoje sporto ir rekreacinėje 

veikloje (54,3 proc.). Daugiausia nepritarė teiginiams, jog yra užtikrinama, kad neįgalūs vaikai turėtų 

vienodas galimybes su kitais vaikais dalyvauti žaidimuose, laisvalaikio ir sporto veikloje (35,8 proc.) ir kad 

neįgaliesiems sudarytos tinkamos sąlygos naudotis sporto klubų paslaugomis (34,9 proc.) (12 lentelė). 

14 lentelė. Galimybės neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis dalyvauti aktyvaus poilsio, 

laisvalaikio ir sporto veikloje (N=1690) 

Sutikimas su žemiau nurodytais teiginiais Taip Ne Neturi 

nuomonės 

Proc. N Proc. N Proc. N 
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1. Neįgaliesiems užtikrinama galimybė organizuoti, 

plėtoti ir dalyvauti jiems skirtoje sporto ir rekreacinėje 

veikloje 

54,3 918 17 287 28,7 485 

2. Neįgaliesiems suteikiamos visos informacinės 

paslaugos apie organizuojamus turizmo, laisvalaikio ir 

sporto renginius ir veiklas.  

38,2 645 29,2 493 32,7 552 

3. Užtikrinama, kad neįgalieji galėtų patekti į sporto, 

rekreacinius ir turizmo objektus 

33,9 573 32,2 545 33,8 572 

4. Užtikrinama, kad neįgalūs vaikai turėtų vienodas 

galimybes su kitais vaikais dalyvauti žaidimuose, 

laisvalaikio ir sporto veikloje 

27,7 468 35,8 605 36,5 617 

5. Neįgaliesiems sudarytos sąlygos sportuoti atviruose 

miesto sporto aikštynuose 

33,6 567 31,4 531 35 592 

6. Neįgaliesiems sudarytos tinkamos sąlygos naudotis 

sporto klubų paslaugomis 

24,4 413 34,9 590 40,7 687 

 

 Nors daugiausia yra pritariančių teiginiui, kad neįgaliesiems užtikrinama galimybė organizuoti, plėtoti ir 

dalyvauti jiems skirtoje sporto ir rekreacinėje veikloje (54,3 proc.), tačiau labiau gilinantis į klausimą ir 

atsakant į tokius teiginius, kaip: 

 Neįgaliesiems suteikiamos visos informacinės paslaugos apie organizuojamus turizmo, laisvalaikio 

ir sporto renginius ir veiklas; 

 Užtikrinama, kad neįgalieji galėtų patekti į sporto, rekreacinius ir turizmo objektus; 

 Užtikrinama, kad neįgalūs vaikai turėtų vienodas galimybes su kitais vaikais dalyvauti žaidimuose, 

laisvalaikio ir sporto veikloje; 

 Neįgaliesiems sudarytos sąlygos sportuoti atviruose miesto sporto aikštynuose; 

 Neįgaliesiems sudarytos tinkamos sąlygos naudotis sporto klubų paslaugomis; 

pastebimas nuomonių išsiskyrimas, arba tolygus pasiskirstymas. Daugiausia nepritariančių yra teiginiams, 

jog yra užtikrinama, kad neįgalūs vaikai turėtų vienodas galimybes su kitais vaikais dalyvauti žaidimuose, 

laisvalaikio ir sporto veikloje (35,8 proc.) ir kad neįgaliesiems sudarytos tinkamos sąlygos naudotis sporto 

klubų paslaugomis (34,9 proc.). Atkreiptinas dėmesys, kad trečdalis, o kai kuriais atvejais ir daugiau 

respondentų negalėjo atsakyti į klausimus, nes neurėjo nuomonės.  

Akcentuojant asmenų su klausos negalia galimybes lygiai su kitais asmenimis žiūrėti televizijos programas, 

filmus, teatro spektaklius, dalyvauti kitokioje kultūrinėje veikloje, du trečdaliai respondentų (72,7 proc.) 

teigė, kad tokia teisė  klausos negalią turintiems neįgaliesiems nėra užtikrinama, likę 27,3 proc. – kad yra 

užtikrinama (36 pav.) 
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36 pav. Ar klausos negalią turintiems neįgaliesiems užtikrinama teisė lygiai su kitais 

asmenimis žiūrėti televizijos programas, filmus, teatro spektaklius, dalyvauti kitokioje 

kultūrinėje veikloje (N=1690) 

Rekomenduotina. 

Siekiant užtikrinti ir palaikyti šalies asmenų su negalia sporto lygį, bei skatinti asmenis su negalia sportuoti, 

būtina:  

aktyvinti vaikų su negalia sportą, užtikrinti jiems galimybes dalyvauti žaidimuose, laisvalaikio ir sporto 

veikloje; 

asmenims su negalia sudaryti tinkamas sąlygas naudotis sporto klubų paslaugomis; 

užtikrinti, kad kūno kultūros užsiėmimai būtų vykdomi visiems besimokantiems neįgaliesiems; 

steigti trenerių etatus ir sudaryti sąlygas visiems norintiems neįgaliesiems užsiiminėti kūno kultūra ir sportu 

savivaldybėse, neįgaliųjų sporto klubuose; 

sportuojantiems neįgaliesiems, visais lygmenimis, sudaryti vienodas sąlygas sportuoti, atsižvelgiant į 

specifinius neįgalumo poreikius konkrečioje sporto šakoje. 

Numatyti priemones asmenų su negalia trenerių meistriškumo lygio kėlimui bei motyvavimui. Suteikti 

galimybes besitreniruojančiam asmeniui naudotis ne tik trenerio, bet ir asmeninio asistento paslaugomis, jei 

jam tai yra būtina; 

Teisės aktuose įtvirtinti reikalavimą, užtikrinti kultūros paveldo, turizmo ir rekreacijos objektų pritaikymą 

visiems visuomenės nariams, įskaitant asmenis su negalia, remiantis universalaus dizaino principais, 

tobulinant teisės aktus, susijusius su turizmu, rekreacija, sportu ir pan., kad šie užtikrintų asmenų su negalia 

poreikių užtikrinimo, prieinamumo reikalavimus.  

31 STRAIPSNIS. STATISTIKA IR DUOMENŲ RINKIMAS 

Konvencijos 31 straipsnis įpareigoja rinkti atitinkamą informaciją, kad galėtų tinkamai įgyvendinti 

Konvenciją, rinkdamos duomenis, valstybės turi užtikrinti asmenų su negalia duomenų saugumą, 

konfidencialumą ir neliečiamumą. Surinkti duomenys turi būti prieinami visuomenei ir asmenims su negalia. 

Su Konvencijos 31 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: 
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 Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas
211

; 

 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
212

. 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas nustato oficialiosios statistikos organizavimo bendruosius 

principus, fizinių ir juridinių asmenų bei juridinio asmens teisių neturinčių įmonių teises ir pareigas teikiant 

duomenis statistikos reikmėms, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų teises ir pareigas tvarkant bei 

naudojant statistinius duomenis, jų apsaugą, taip pat atsakomybę už šio įstatymo pažeidimus. 

Konvencijos 31 str. 1p.a. papunkčio reikalavimas a) atitikti teisiškai nustatytas garantijas, įskaitant teisės 

aktus dėl duomenų apsaugos, siekiant užtikrinti neįgaliųjų privataus gyvenimo konfidencialumą ir 

neliečiamumą įgyvendinamas Statistikos įstatyme numatant statistinių duomenų konfidencialumo principą ir 

užtikrina, kad oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima 

identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai statistiniai duomenys, 

yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka. 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nustato bendrus visų fizinių asmenų 

asmens duomenų teisėto tvarkymo principus, kriterijus ir reikalavimus, kurie taip pat taikomi ir asmenų su 

negalia asmens duomenims tvarkyti. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal šį įstatymą duomenys, susiję su fizinio 

asmens sveikata, taip pat ir informacija apie asmens neįgalumą bei jo priežastis, priskirtini ypatingų asmens 

duomenų kategorijai, todėl atitinkamai ir jų tvarkymui šiame įstatyme yra nustatyti griežtesni reikalavimai. 

Statistikos departamentas kasmet atlieka socialinių paslaugų statistinį tyrimą, rengia ir skelbia informaciją 

apie asmenų su negalia, kuriems socialinės paslaugos suteiktos asmens namuose, dienos centruose ir 

stacionariose globos įstaigose, skaičių. Jame taikomi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme 

pateikti apibrėžimai: 

 suaugęs asmuo su negalia – darbingo amžiaus asmuo, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai 

netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės 

gyvenime; 

 vaikas su negalia – vaikas iki 18 metų, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai neįgijęs jo amžių 

atitinkančio savarankiškumo ir kurio galimybės ugdytis bei dalyvauti visuomenės gyvenime yra 

ribotos. 

 Statistinę informaciją apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, mokinius ir studentus su negalia 

Statistikos departamentas rengia remiantis Švietimo informacinių technologijų centro teikiamais 

duomenimis. Vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų 

specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu 
213

, specialieji ugdymosi poreikiai nustatomi 

mokiniams, kurie, remiantis pedagoginio psichologinio įvertinimo išvada, turi teisę gauti pedagoginę, 

psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, būti aprūpinami 

specialiosiomis mokymo ir techninės pagalbos priemonėmis. Kadangi didžioji dalis mokinių, turinčių  

nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių yra neturintys negalios, kyla sunkumų renkant informaciją apie 

švietimo sistemoje esančius vaikus su negalia. 

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 

2016–2018 metų veiksmų plano
214

 4.2.2. priemonę, pagal kurią numatyta atlikti socialinių paslaugų statistinį 

tyrimą, rengti ir skelbti statistinę informaciją apie neįgaliųjų, kuriems socialinės paslaugos suteiktos 

namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičių, Statistikos departamentas atlieka 

                                                           
 211Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas. Priėmimo data: 1993-10-12. Nr.: I-270. Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
212 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Priėmimo data: 1996-06-11. Nr.: I-1374. Priėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimas 
213 Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius 

tvarkos aprašo patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2011-07-13. Nr.: V-1265/V-685/A1-317. Priėmė: Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerija 
214 Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano 

patvirtinimo. Įsakymas. Priėmimo data: 2015-06-25. Nr.: A1-381. Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 
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socialinių paslaugų statistinį tyrimą, statistikos duomenų bazėje galima rasti šiuos rodiklius, susijusius su 

neįgaliaisiais: 

 gyventojų skaičius globos įstaigose suaugusiems neįgaliesiems metų pabaigoje; 

 gyventojų skaičius savarankiško gyvenimo namuose seneliams ir suaugusiems neįgaliesiems metų 

pabaigoje; 

 globos įstaigų suaugusiems neįgaliesiems skaičius metų pabaigoje; 

 savarankiško gyvenimo namų seneliams ir suaugusiems neįgaliesiems skaičius metų pabaigoje; 

 vietų skaičius globos įstaigose suaugusiems neįgaliesiems metų pabaigoje; 

 šalpos ir valstybinių pensijų neįgaliesiems gavėjai metų pabaigoje; 

 savivaldybių suteiktų paslaugų neįgaliesiems gavėjų skaičius. 

Švietimo srityje statistikos duomenų bazėje pateikiami šie rodikliai, susiję su neįgaliaisiais: 

 ikimokyklinio ugdymo įstaigose specialios paskirties ugdymo grupėse ugdomų vaikų skaičius; 

 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, integruoti į ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendrosios 

paskirties grupes; 

 bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių; 

 mokiniai ir studentai su negalia mokymosi įstaigose.  

Sveikatos srityje statistikos duomenų bazėje pateikiami šie rodikliai, susiję su neįgaliaisiais: 

 vaikų, kuriems pirmą kartą pripažinta negalia, skaičius pagal neįgalumo lygį; 

 darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą nustatytas sumažėjęs darbingumo lygis, skaičius.  

 

Kitos institucijos, rengiančios ir skelbiančios informaciją apie asmenis su negalia: 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM); 

 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM; 

 Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM; 

 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM; 

 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

Siekdamas atitikti tarptautiniu mastu pripažintas normas, skirtas apsaugoti žmogaus teises ir pagrindines 

laisves bei etikos principus renkant ir panaudojant statistiką (Konvencijos 31 straipsnio 1 punkto b) 

papunktis), Statistikos departamentas kaip Europos statistikos sistemos (ESS) dalis, dalyvauja įgyvendinant 

Europos statistikos darbų programą ir kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis atlieka gyventojų statistinius 

tyrimus (apklausas), apimančias įvairius Europos strategijos dėl negalios aspektus. Siekiant tarptautinio 

palyginamumo gyventojų statistiniuose tyrimuose (apklausose) asmenys, kurių kasdienė veikla dėl sveikatos 

sutrikimų buvo labai arba šiek tiek apribota 6 mėnesius ar ilgiau, vadinami asmenimis su negalia. 

Statistinės informacijos apie asmenis su negalia duomenų šaltiniai: 

Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinis tyrimas. Nuo 2005 m. kasmet atliekamas Pajamų ir gyvenimo sąlygų 

tyrimas. Remiantis šio tyrimo rezultatais, įvertinama 16 metų amžiaus ir vyresnių asmenų, kurių veikla, 

palyginti su įprastine žmogaus veikla, dėl sveikatos buvo apribota bent 6 mėnesius, dalis tarp visų gyventojų, 

jų nuomonė apie savo sveikatą, būsto sąlygas, ekonominius sunkumus, taip pat skaičiuojami skurdo rizikos ir 

materialinio nepritekliaus rodikliai: 

 asmenų, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo ar nebuvo apribota, nuomonė apie savo sveikatą; 

 asmenys, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo ar nebuvo apribota, prireikus negavę medicininės 

konsultacijos ar gydymo; 

 asmenys, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo ar nebuvo apribota, susiduriantys su būsto 

problemomis; 

 asmenys, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo ar nebuvo apribota, susiduriantys su 

ekonominiais sunkumais; 

 asmenų, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo ar nebuvo apribota, skurdo rizikos lygis. 
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Tenka apgailestauti, kad Statistikos departamento surinktų duomenų apdorojimas vyksta santykinai lėtai ir 

metų pradžioje statistinės informacijos apie praėjusius metus viešai, per Statistinių duomenų portalą gauti 

beveik neįmanoma. Statistiniai duomenys už praėjusius metus dažniausiai yra pateikiami einamųjų metų 

antrojo ketvirčio pabaigoje. 

Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, asmens sutikimas - savanoriškas 

duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu - turi būti išreikštas 

aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią. Tačiau reikia 

pažymėti, kad Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 2 punkto 3 

papunktis numato, kad draudžiama tvarkyti ypatingus asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai, reikia 

apsaugoti duomenų subjekto arba kito asmens esminius interesus, kai duomenų subjektas nepajėgia duoti 

sutikimo dėl fizinės negalios arba yra neveiksnus.  

Surinkta informacija rūšiuojama pagal rodiklius, regionus, veiklos sritis ir pateikiama Lietuvos Oficialiosios 

statistikos portale www.stat.gov.lt. Minėtame Lietuvos Oficialiosios statistikos portale pasigendama 

statistinių duomenų apie asmenų su negalia įvairovę, todėl pasidaro neįmanoma įvertinti visų politinių 

priemonių poveikį asmenims su negalia. Trūksta susistemintos informacijos pagal lytį, amžių, negalią, 

gyvenamą vietą, geografiją ir gaunamos paramos tipą. Šis susirūpinimas yra išsakytas ir 2016 m. Komiteto 

rekomendacijose Lietuvai (63 punktas). 

Statistikos departamento teigimu, 2021 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas bus atliekamas 

administracinių duomenų šaltinių pagrindu (gyventojams nebus tiesiogiai užduodami jokie klausimai). Po 

surašymo Statistikos departamentas ketina apjungti šiuo metu turimus administracinių duomenų šaltinius, 

kuriuose asmens lygiu kaupiama informacija, susijusi su negalia. Tikėtina, kad tokiu būdu atsiras galimybė 

parengti išsamią ir detalią informaciją apie asmenis su negalia. Šiam tikslui pasiekti būtina gerinti 

administraciniuose duomenų šaltiniuose kaupiamos informacijos kokybę. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 10 straipsnis, 

kuriame reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas sveikatos apsaugos tikslais 1 punkte yra numatyta, 

kad asmens duomenis apie asmens sveikatą (jos būklę, diagnozę, prognozę, gydymą ir kt.) gali tvarkyti 

įgaliotas sveikatos apsaugos sistemos darbuotojas. Asmens sveikatos paslaptis turi būti saugoma pagal 

Civilinį kodeksą, pacientų teises reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Kadangi, Lietuvoje 

negalia nustatoma vadovaujantis TLK10 klasifikatoriumi, negalios pobūdis yra laikoma duomenimis apie 

asmens sveikatą, kurios paslaptis yra saugoma, todėl Komiteto rekomendacijų 64 punkto įgyvendinimas yra 

komplikuotas.  

Rengiant ataskaitą buvo pastebėti neatitikimai tarp kai kurių duomenų, kuriuos pateikė Statistikos 

departamentas, SPIS, Neįgaliųjų reikalų departamentas, SADM ar Švietimo ir mokslo ministerija. Tikėtina, 

kad savivaldybės pakankamai aplaidžiai žiūri į įpareigojimą suvesti duomenis apie socialinių paslaugų 

teikimą į SPIS.  

Rekomenduotina: 

Įdiegti priemones, sudarančias sąlygas duomenų apdorojimą ir viešinimą atlikti kuo skubiau, bent jau iki 

einamųjų metų pirmojo ketvirčio;  

Atsižvelgti į 2016-01-01 įsigaliojusias Civilinio kodekso pataisas, dėl asmens veiksnumo nustatymo, 

atitinkamai koreguoti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą; 

Įpareigoti Statistikos Departamentą pagal savo kompetencijas rinkti ir skelbti statistinius duomenis susijusius 

su negalia, pateikiant juos atitinkamai pagal lytį, amžių, negalią, gyvenamą vietą, geografiją ir gaunamos 

paramos tipą. 

Skatinti ir įpareigoti savivaldybes atsakingiau žiūrėti į duomenų pateikimą SPIS, nuolatos juos atnaujinti. 

Konvencijos stebėsenos ataskaitos rengimą pradėti nuo II ketvirčio, kuomet jau būna parengti visi statistiniai 

rodikliai. 

Gerinti administraciniuose duomenų šaltiniuose kaupiamos informacijos kokybę. 

http://www.stat.gov.lt/
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32. STRAIPSNIS. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

Konvencijos 32 straipsnyje įvardyti Konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigojimai bendradarbiauti 

tarptautiniu lygmeniu, siekiant sustiprinti nacionalinio lygmens pajėgas. 

Siekdama stiprinti tarpinstitucinį vystomojo bendradarbiavimo veiklos koordinavimą, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė patvirtino Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinį veiklos planą
215

 kuriame atsižvelgiant į 

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo finansinius išteklius ir sukauptą vystomojo bendradarbiavimo patirtį, 

bus siekiama prisidėti prie visų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo paramą gaunančiose šalyse, prioritetą 

teikiant šioms su negalia susijusioms sektorinėms vystomojo bendradarbiavimo kryptims (darnaus vystymosi 

tikslų formuluotės pagal Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją 

A/RES/70/1):  

 panaikinti visų formų skurdą visose šalyse (1 tikslas);  

 užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį 

mokymąsi (4 tikslas);   

 pasiekti lyčių lygybę ir moterų ir mergaičių įgalėjimą (5 tikslas);  

 skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti 

teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais (16 tikslas);  

 stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę (17 tikslas).  

Tarp tiksluose įtvirtintų priemonių nėra atskirai išskirta parama neįgaliems asmenims, tačiau tai neužkerta 

kelio projektų vykdytojams teikti tokio pobūdžio projektinių pasiūlymų. Jokie konkretūs su negalia susiję 

šios srities vystomojo bendradarbiavimo projektai iki šiol nebuvo vykdomi. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija nuo 2000 m. dalyvauja Europos Specialiojo ugdymo 

plėtros agentūros veikloje, o nuo 2004 m. yra šios organizacijos tikroji narė. Pagrindinis šios agentūros 

tikslas – tobulinti švietimo politiką bei specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymo kokybę, skatinant ir 

vykdant ilgalaikio Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimo programas. Mokytojai, mokslininkai, 

nevyriausybinių tėvų ir neįgaliųjų organizacijų atstovai, ministerijų specialistai turi galimybę dalyvauti šios 

organizacijos vykdomuose projektuose, kurių metu rengiamos rekomendacijos politikams ir praktikams dėl 

paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo. 

Neįgaliųjų NVO asociacijos yra skatinamos dalyvauti tarptautinėse organizacijose, per neįgaliųjų reikalų 

departamento remiamus neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus padengiant jų dalyvavimo 

tarptautinėse organizacijose narystės mokesčius arba dalinai dengiant dalyvavimo tarptautinėse 

konferencijose išlaidas. 

2017 m. per Neįgaliųjų reikalų departamento finansuojamus Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus  

buvo remta organizacijų narystė 25 tarptautinėse organizacijose (2016 m – 27). 

33. STRAIPSNIS. NACIONALINIS ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ 

Konvencijos 33 straipsnis įvardija priemones, kurių valstybės imasi nacionaliniame lygmenyje Konvencijos 

įgyvendinimui. Tai apima koordinuojančio mechanizmo sukūrimą ar paskyrimą, vieno ar kelių 

nepriklausomų mechanizmų, skirtų skatinti, apsaugoti ir kontroliuoti Konvencijos įgyvendinimą sukūrimą 

(ar paskyrimą), išlaikymą ir stiprinimą, įtraukiant ir skatinant pilietinės visuomenės ir neįgaliųjų NVO 

dalyvavimą kontrolės procese. 

Su Konvencijos 33 straipsnio įgyvendinimu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: 

                                                           
215

 Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo. Nutarimas. Priėmimo data: 2016-09-

21. Nr.: 937. Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
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  Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programa
216

; 

 Nutarimas Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo 

įgyvendinimo
217

. 

Nacionaline neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programa siekiama sukurti darnią aplinką ir 

sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesus Lietuvoje ir užtikrinti nacionalinių 

Nacionaline neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa siekiama sukurti darnią aplinką ir 

sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesus Lietuvoje ir užtikrinti nacionalinių 

teisės aktų, nustatančių neįgaliųjų socialinę integraciją bei lygias galimybes, ir Neįgaliųjų teisių konvencijos 

nuostatų įgyvendinimą. Strateginis Nacionaline neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų 

programos tikslas – sukurti palankią aplinką ir sąlygas oriam ir visaverčiam neįgaliųjų gyvenimui Lietuvoje, 

užtikrinti lygias galimybes ir neįgaliųjų gyvenimo kokybę. 

Siekiant tinkamai įgyvendinti Konvencijos nuostatas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 

m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 894 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo 

Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ 

pakeitimo“ numatytas Konvencijos įgyvendinimo institucinis mechanizmas, atsižvelgiant į Konvencijos 33 

straipsnio nuostatas. Minėtu Vyriausybės nutarimu SADM yra Konvencijos įgyvendinimą koordinuojanti 

institucija. SADM, Švietimo ir mokslo ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, 

Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų 

ministerija, Kultūros ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės, Statistikos departamentas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo 

ministerijos yra pagal kompetenciją atsakingomis už Konvencijos įgyvendinimą institucijos. Siekiant 

užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimų visapusišką nagrinėjimą ekspertiniu lygmeniu ir 

laikantis regioniškumo principo, į Neįgaliųjų reikalų tarybos, kurią sudaro 20 narių, sudėtį įtraukti 

akademinio sektoriaus bei savivaldybių atstovai: 9 valstybės institucijų atstovai, įskaitant Tarybos 

pirmininką, vienas savivaldybių atstovas, 9 neįgaliųjų asociacijų atstovai ir vienas akademinės 

bendruomenės atstovas. Tarybos pirmininkas yra socialinės apsaugos ir darbo ministras. Tokiu būdu į 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėseną 

įtraukiamos asmenis su negalia atstovaujančias organizacijas.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 894 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ pakeitimo“, Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnybai yra rekomenduota kontroliuoti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų, susijusių su 

lygių galimybių užtikrinimu, įgyvendinimą.  

Reikia pastebėti, kad Lygių galimybių kontrolieriaus 2016 m ataskaitoje teigiama, kad įgyvendindama šią 

rekomendaciją, praktikoje Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba susiduria su tam tikromis problemomis. 

Konvencija, pagal savo reguliavimo sritis ir nustatytus įpareigojimus, yra žymiai platesnė lyginant su Lygių 

galimybių įstatymu. Taigi praktikoje pasitaiko atvejų, kuomet tiriant gautą skundą dėl galimos 

diskriminacijos negalios pagrindu, yra nustatomas Konvencijos nuostatų pažeidimas, tačiau skundžiama 

veika nėra draudžiama Lygių galimybių įstatymu. Esant tokiai situacijai, Lygių galimybių kontrolierius 

negali priimti kai kurių sprendimų, numatytų Lygių galimybių įstatymo 29 straipsnyje, bei skirti 

administracines nuobaudas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 81 straipsnį, 

kuriame nustatyta administracinė atsakomybė išimtinai tik už moterų ir vyrų lygių teisių arba lygių 

galimybių pažeidimus.  

Atsižvelgiant į Neįgaliųjų reikalų Komiteto Rekomendacijų 68 punkto  

                                                           
216 Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos patvirtinimo. Nutarimas. Priėmimo data: 2012-11-

21. Nr.: 1408. Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
217 Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo. Nutarimas. Priėmimo data: 2010-

12-08. Nr.: 1739. Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
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a) papunktį, kuriuo Valstybė raginamam nedelsiant imtis būtinų žingsnių Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai įgalinti atlikti Konvencijos įgyvendinimą koordinuojančios valstybinės įstaigos vaidmenį, bei 

įkurti veiksmingus veiklos centrus visose už Konvencijos įgyvendinimą atsakingose ministerijose ir 

valstybės institucijose; 

b) papunktį, kuriuo rekomenduojama pašalinti Neįgaliųjų reikalų tarybą iš nepriklausomos stebėsenos 

sistemos, ir, konsultuojantis su asmenų su negalia organizacijomis, paspartinti nepriklausomo stebėsenos 

mechanizmo, atitinkančio Paryžiaus principus
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 bei turinčio pakankamai kompetencijų ir gaunančio 

pakankamai išteklių, pagal Konvencijos 33 straipsnio 2 punktą, steigimą; 

c) priimti teisės aktus, garantuojančius visapusišką asmenis su negalia atstovaujančių organizacijų 

dalyvavimą įgyvendinant Konvenciją, bei tai koordinuojant ir kontroliuojant 

2016 m. gegužės 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-

2044 1, 11, 16, 17, 18, 25 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo įstatymas, kuris 

įsigaliojo 2016 m. rugpjūčio 31 d. Vadovaujantis šiuo pakeitimu, Neįgaliųjų reikalų departamentas pagal 

kompetenciją organizuoja neįgaliųjų socialinės integracijos politikos įgyvendinimą ir, įtraukdamas neįgaliųjų 

asociacijas, organizuoja neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų stebėseną, dalyvauja rengiant 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos 

ataskaitas. Lėšos Konvencijos įgyvendinimo stebėsenai yra numatytos valstybės biudžete. 

 

2017 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Seime užregistruotas Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 1 

ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15
(1)

 straipsniu įstatymo projektas (Reg. Nr. XIIIP-941), 

pagal kurį, įstatymas bus papildytas 15 straipsniu „Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos 

Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė“, kuriame numatyta, kad bus sukurta ekspertų 

darbo grupė – Žmonių su negalia teisių stebėsenos komitetas – į kurią, visų pirma, įeis asmenys, patys 

turintys negalią, jų teisėms atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos, akademinės bendruomenės nariai 

ir, aišku, tiesioginiai vykdytojai – valstybinių institucijų, ministerijų ir savivaldybių atstovai.  

Priėmus šį Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 1 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15
(1)

 

straipsniu įstatymą, numatomas įkurti Žmonių su negalia teisių stebėsenos komitetas, kuris: 

1. veikdamas pagal Lygių galimybių kontrolieriaus patvirtintus nuostatus, vykdys Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę bei rengs 

Konvencijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas; 

2. bus sudaromas lygiateisės partnerystės pagrindu iš neįgaliųjų, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų, akademinės bendruomenės bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 

atstovų komiteto nuostatuose nustatyta tvarka; 

3. savo sprendimus priims atviru balsavimu paprasta balsų dauguma, komiteto nuostatuose ir komiteto darbo 

reglamente nustatyta tvarka; 

4. Vykdydamas Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo 

stebėseną ir kontrolę Žmonių su negalia teisių stebėsenos komitetas turės teisę: 
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 Paryžiaus principai buvo apibrėžti 1991 m. Spalio 7-9 d. Paryžiuje įvykusiame pirmame tarptautiniame nacionalinių žmogaus 

teisių skatinimo ir apsaugos institucijų seminare. 1992 m. Rezoliucija 1992/54 juos priėmė Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisija 

ir JT Generalinė Asamblėja savo 1993 m. rezoliucijoje 48/134. Paryžiaus principai yra susiję su nacionalinių žmogaus teisių 

apsaugos ir skatinimo institucijų statusu ir veikimu. Paryžiaus principai nurodo kelias pareigas nacionalinėms institucijoms, kurios 

priskiriamos penkioms kategorijoms” 

1. institucija stebi bet kokią žmogaus teisių pažeidimo situaciją, už kurią ji atsakinga, 

2. institucija turi turėti galimybę patarti Vyriausybei, Parlamentui ir bet kuriai kitai kompetentingai institucijai apie 

konkrečius pažeidimus, susijusius su teisės aktais, ir bendrą atitikimą ir įgyvendinimą pagal tarptautinius žmogaus teisių 

dokumentus; 

3. institucija turi būti susijusi su atitinkamomis regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis; 

4. institucija turi įgaliojimus šviesti ir informuoti visuomenę apie žmogaus teises; 

5. kai kurioms institucijoms suteikiama pusiau teisminė kompetencija. 

Pagrindiniai nacionalinės institucijos sudėties elementai yra jos nepriklausomybė ir pliuralizmas. Atsižvelgiant į nepriklausomybę, 

vienintelės Paryžiaus principų gairės yra tai, kad įgaliotinių ar kitų pagrindinių darbuotojų paskyrimas įsigalioja oficialiu aktu, 

nustatant konkrečią įgaliojimų trukmę, kuri gali būti pratęsta. 
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1) nuolat tikrinti, kaip įgyvendinama Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvus 

protokolas; 

2) reikalauti iš fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių pateikti visą informaciją būtiną 

jo funkcijoms atlikti; 

3) sudaryti darbo grupes, pasitelkti ekspertus, atlikti tyrimus; 

4) Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių 

institucijoms ir įstaigoms, lygių galimybių kontrolieriui bei kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, 

kitoms organizacijoms ir jos padaliniams teikti rekomendacijas dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo; 

5) teikti išvadas dėl galiojančių teisės aktų ir teisės aktų projektų atitikties Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių konvencijai ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimui; 

5. Fiziniai, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai privalės: 

1) komiteto reikalavimu pateikti įstatymų nustatyta tvarka prašomą informaciją, dokumentus ir kitą 

medžiagą, būtiną jo funkcijoms atlikti, leisti susipažinti su reikalaujamais dokumentais bei kita 

medžiaga; 

2) komiteto, komiteto sudarytų darbo grupių nariams ir komiteto pasitelktiems ekspertams sudaryti 

sąlygas patikrinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo 

įgyvendinimą vietoje, kai šie fiziniai, juridiniai asmenys turi pareigą įgyvendinti Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka; 

3) išnagrinėti komiteto rekomendacijas, konsultuotis su komitetu dėl rekomendacijų įgyvendinimo 

priemonių ir informuoti komitetą apie jo pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus.“ 

 

Pastebėtina, jog minimame įstatymo pakeitime nenumatytas Žmonių su negalia teisių stebėsenos komiteto 

narių užmokestis, todėl abejotina, ar žmonės, dirbantys kitose srityse, dėl savo užimtumo, galės skirti deramą 

ir atitinkamą dėmesį žmonių su negalia teisių stebėsenai. 

 

2018 m. sausio 4 d. šis įstatymo projektas buvo derinamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. 

Rekomenduotina 

Priimti Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 1 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) 

straipsniu įstatymą, kuriame lygių galimybių kontrolieriui būtų suteikti įgalinimai efektyviai atlikti 

Konvencijos nuostatų įgyvendinimo stebėseną kontrolę. 
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