
Neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų 

bei Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 

ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo 

stebėsenos tvarkos aprašo  

              Priedas Nr. 2 

 
Eil. 

Nr. 

Straipsnio 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus Institucija (duomenų 

šaltinis) 

Kriterijaus reikšmė 

/pastabos 

1.  5 straipsnis 

Lygybė ir 

nediskriminavimas 

Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnyboje išnagrinėtų skundų 

(pagal pareiškėjų lytį, amžių, 

negalios pobūdį, pagal sritį 

(švietimas, užimtumas, vartotojų 

teisės ir kt.)) dėl neįgaliųjų 

lygybės ir nediskriminavimo 

principo pažeidimų skaičius, iš 

jų pagrįstų skundų skaičius 

Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnybos 

duomenys 

Viso tirta 39 atvejai, 9 

nustatyti kaip 

diskriminacija dėl 

negalios. 

Vyrai – 17, moterys – 

16, kontrolieriaus 

iniciatyva – 5, NVO – 

1.  

Vidutinis pareiškėjų 

amžius – 48 m.  

Daugiausiai kreiptasi 

dėl galimų pažeidimų 

vartotojų teisių 

apsaugos srityje (14), 

taip pat  valstybės ir 

savivaldybių institucijų 

ir įstaigų veiklos srityje 

(9), darbo santykių 

srityje (7), švietimo 

srityje (2), įstatymais 

nereglamentuotose 

srityse (7). 

2.  6 straipsnis 

Neįgalios moterys 

Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnyboje pateiktų skundų dėl 

neįgalių moterų ar mergaičių 

diskriminacijos dėl lyties 

skaičius, iš jų pagrįstų skundų 

skaičius 

Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnybos 

duomenys 
0 

3.   Neįgaliųjų nevyriausybinių 

organizacijų skaičius, iš jų 

organizacijų, kurioms vadovauja 

neįgalios  moterys, skaičius 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

SADM (toliau – NRD) 

2017 m. pabaigoje - 

194 įstaigos, 76  

vadovauja moterys su 

negalia 

4.  7 straipsnis 

Neįgalūs vaikai 

Neįgalių vaikų skaičius šalyje 

bei jų dalis nuo bendro vaikų 

skaičiaus 

SADM 14 894 neįgalių vaikų;  

3%   

(14 894/503 000) 

5.   Išrašytų siuntimų neįgaliems 

vaikams į valstybės socialinės 

globos namus 

Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo 

tarnyba prie SADM 

(toliau - VTAT prie 

SADM) 

18 

6.   Valstybės socialinės globos 

įstaigose globojamų (rūpinamų) 

VTAT prie SADM 256 vaikai,  

75 vaikai su negalia 



vaikų skaičius, iš jų neįgalių 

vaikų skaičius 

7.   Ataskaitiniais metais įvaikintų 

neįgalių vaikų skaičius ir dalis 

nuo visų tais metais įvaikintų 

vaikų 

VTAT prie SADM Lietuvos Respublikos 

piliečiai, nuolat 

gyvenantys Lietuvos 

Respublikoje 2018 m. 

įvaikino 103 vaikus, 

likusius be tėvų globos, 

iš kurių nėra nei vieno 

vaiko, kuriems būtų 

nustatytas neįgalumo 

lygis. Lietuvos 

Respublikos piliečiai, 

nuolat gyvenantys 

užsienyje, sutuoktiniai, 

kurių vienas yra 

Lietuvos Respublikos 

pilietis, o kitas – 

užsienietis, nuolat 

gyvenantys Lietuvos 

Respublikoje, 

sutuoktiniai, kurių 

vienas yra Lietuvos 

Respublikos pilietis, o 

kitas – užsienietis, 

nuolat gyvenantys 

užsienyje 2018 m. 

įvaikino 56 vaikus, 

likusius be tėvų globos, 

iš kurių 13 vaikų su 

negalia.  

Iš 159 įvaikintų vaikų 

8,18% sudaro vaikai, 

kuriems nustatyta 

negalia. 

8.  8 straipsnis 

Visuomenės 

švietimas 

Įgyvendintų viešinimo 

priemonių, skirtų visuomenės 

informavimui apie neįgaliuosius, 

skaičius 

NRD 13 

9.   Periodinių leidinių neįgaliesiems 

skaičius 

NRD 7 

10.   Informacijos rengimo ir sklaidos 

internete projektų skaičius 

NRD 1 

11.  9 straipsnis 

Prieinamumas 

Suderintų ir priimtų 

neįgaliesiems pritaikytų viešųjų 

statinių ir objektų pokytis 

NRD 3372  

12.   Įvertintų įstaigų (švietimo, 

ugdymo, mokslo, sveikatos, 

teisėsaugos, sporto, kultūros) 

skaičius, iš jų – pritaikytų 

neįgaliesiems įstaigų dalis 

NRD Įvertinta (apklausta) 90 

socialinių paslaugų 

centrų pilnai pritaikyta 

65,6% (59),  2 – 

nepritaikyta; 



Apklausta 110 

socialinės paramos 

centrų, pilnai pritaikyta 

18,3 % (20), 

nepritaikyta 16,5% 

(18); 

Apklausta 90 

nevyriausybinių 

organizacijų teikiančių 

paslaugas 

neįgaliesiems, pilnai 

pritaikyta 32,2 (29), 

nepritaikyta – 21,1% 

(19); 

Apklausta 112 

seniūnijų, pilnai 

pritaikyta 4,5% (5), 

28.6% nepritaikyta 

(32); 

Apklausta 505 kultūros 

įstaigos, pritaikytos 

pilnai – 16,6%, 

nepritaikyta 19%;  

Apklausta 295 truizmo 

įstaigos, 24,4% 

pritaikyta pilnai, 

nepritaikyta – 7,5%; 

Apklausta 74 policijos 

komisariatai pritaikyta 

13,5%, nepritaikyta – 

28,4%; 

Apklausta 74 teismų 

įstaigos, pritaikyta 

13,5%, nepritaikyta 

13,5 %, likę iš dalies 

pritaikyta 

13.   Suderintų ir priimtų 

neįgaliesiems pritaikytų viešųjų 

statinių ir objektų bei pritaikytų 

gyvenamųjų būstų skaičius 

NRD 3753 

14.   Geležinkelių infrastruktūros 

objektuose įrengtų priemonių, 

skirtų specialiųjų poreikių 

turintiems žmonėms, skaičius 

Susisiekimo 

ministerija, AB 

“Lietuvos 

geležinkeliai” 

25 laukimo salės;  

35 kasos;  

1 langelis, pritaikytas 

asmenims su klausos 

aparatais/atviras 

langelis; 

10 liftų;  

105 galimybės patekti į 

peroną nesinaudojant 

laiptais, rampomis ar 

liftais; 



17 WC;  

5 galimybė iškviesti 

pagalbą neįgaliajam;  

1 neįgaliojo vežimėlis;  

1 nešiojamas pandusas;  

6 mobilūs keltuvai.  

Viso: 206 objektai. 

15.   Naujas kriterijus, pasiūlytas 

Lietuvos oro uostų:  

Per Vilniaus, Kauno bei 

Palangos oro uostus skridusių 

neįgaliųjų ir ribotos judėsenos 

keleivių, kuriems oro uoste buvo 

suteikta pagalba, atsižvelgiant į 

Europos parlamento ir tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 1107/2006 

dėl neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos asmenų teisių 

keliaujant oru, skaičius per 

vienerius metus. 

Susisiekimo 

ministerija, VĮ 

Lietuvos oro uostai 

duomenys 

2018 m. per Vilniaus, 

Kauno ir Palangos oro 

uostus skridusių 

neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos keleivių, 

kuriems oro uoste buvo 

suteikta pagalba, 

atsižvelgiant į Europos 

parlamento ir tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 

1107/2006 dėl 

neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos asmenų 

teisių keliaujant oru, 

buvo 10629.   

Iš jų  

Vilniaus – 7860; 

Kauno – 2117;  

Palangos – 652 

keleiviams. 

16.   Jūrų ir vidaus vandenų uostų 

infrastruktūros objektuose 

įrengtų priemonių, skirtų 

specialiųjų poreikių turintiems 

žmonėms, skaičius 

Susisiekimo 

ministerija, AB 

„Smiltynės perkėla“, 

VĮ Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto 

direkcija, Lietuvos 

saugios laivybos 

administracija 

Visa info rašte: GD-

4645  

(2018-12-19  Nr. 

2R(1.12)-696) 

 

17.   Įgyvendintų kelių 

infrastruktūros projektų, kuriuos 

vykdant įdiegtos specialiųjų 

poreikių turintiems žmonėms 

tinkamos priemonės, skaičius 

Susisiekimo 

ministerija, Lietuvos 

automobilių kelių 

direkcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

29 

(25 kelių ir 4 tiltų) 

18.   Žemagrindžių autobusių ir 

troleibusų santykis su visų 

autobusų ir troleibusų skaičiumi 

VĮ Regitra 

 
• Žemagrindžių 

autobusų: 886 

• Žemagrindžių 

troleibusų: 101 

• Viso autobusų: 

7588 

• Viso troleibusų: 

405 

• Kita (?): 1 



Žemagrindžių tr. 

priemonių: 12% 

19.   Geležinkelių riedmenų, 

pritaikytų specialiųjų poreikių 

turintiems žmonėms, skaičius 

Susisiekimo 

ministerija, AB 

“Lietuvos 

geležinkeliai” 

Dyzeliniai – 22 vnt;  

Elektriniai – 13 vnt.  

Viso – 35 vnt. 

20.   Neįgaleisiems pritaikytų 

pagalbos iškvietimo priemonių 

skaičius 

Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo 

tarnyba, BPC 

1 (SMS žinučių 

siuntimas numeriu 

112) 

21.   Suderintų ir priimtų 

neįgaliesiems pritaikytų viešųjų 

statinių ir objektų skaičius 

Departamento 

duomenys 

3372 

22.   Įvertintų įstaigų (švietimo, 

ugdymo, mokslo, sveikatos, 

teisėsaugos, sporto, kultūros) 

skaičius, iš jų – pritaikytų 

asmenims su regos negalia 

įstaigų dalis 

NRD Įvertinta (apklausta) 90 

socialinių paslaugų 

centrų pilnai pritaikyta 

6,6% (6)  31,1% (28) – 

nepritaikyta; 

Apklausta 110 

socialinės paramos 

centrų, pilnai pritaikyta 

0.9 % (1), nepritaikyta 

63.6% (70) 

Apklausta 90 

nevyriausybinių 

organizacijų teikiančių 

paslaugas 

neįgaliesiems, pilnai 

pritaikyta 1% (1), 

nepritaikyta –71% 

(64); 

Apklausta 112 

seniūnijų, pilnai 

pritaikyta 1.8% (2), 

83% nepritaikyta (93); 

Apklausta 505 kultūros 

įstaigos, pritaikytos 

pilnai – 1.2%; 

nepritaikyta 41.8%.  

Apklausta 295 truizmo 

įstaigos, nepritaikyta – 

19%, likusios iš dalies 

prtaikytos 

Apklausta 74 policijos 

komisariatai pritaikyta 

2.4%, nepritaikyta –

52.7 %; 

Apklausta 74 teismų 

įstaigos, pritaikyta 

1,4%, nepritaikyta 

71,6% 

23.   Apskričių gestų kalbos vertėjų NRD 4146 kurtieji, suteikta 



centruose paslaugas gavusių 

kurčiųjų skaičius, suteiktų 

paslaugų skaičius 

59722 paslaugos 

24.   Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektuose 

asmeninio asistento paslaugas 

gavusių neįgaliųjų skaičius 

NRD 12110 (11755 suaugę ir 

355 vaikai) 

25.   Į gestų kalbą verstų televizijos 

informacinių ir kitų programų 

transliacijų laikas (valandomis) 

ir santykis su visu transliacijos 

laiku 

LRT 536 val. 

3,1% 

26.   Titruotų televizijos programų, 

filmų, rodomų per Lietuvos 

nacionalinio radijo ir televizijos 

programas, transliacijų laikas 

(valandomis) santykis su visu 

transliacijos laiku 

LRT 1210 val. 

6,9% 

27.  12 straipsnis 

Lygybė prieš 

įstatymą 

Senas kriterijus:  

Sutarčių dėl pagalbos priimant 

sprendimus skaičius Neveiksnių 

ir ribotai veiksnių asmenų 

registre 

Naujas kriterijus:  

Registre įregistruotų asmenų, 

sudariusių pagalbos priimant 

sprendimus sutartį, ir pagalbą 

priimant sprendimus teikiančių 

asmenų skaičius 

Teisingumo 

ministerijos duomenys 

(tarpininkavimas 

gaunant duomenis) iš 

Registrų centro 

Viso registre 

įregistruota: 11 ir 11 

28.   Senas kriterijus:  

Neveiksnių asmenų skaičius 

Neveiksnių ir ribotai veiksnių 

asmenų registre, iš jų – 

neveiksnių tam tikroje srityje 

asmenų skaičius ir neveiksnių 

visose srityse asmenų skaičius 

Nauja formuluotė:  

Asmenų, kurie teismo tvarka 

pripažinti neveiksniais tam 

tikroje srityje, skaičius 

Neveiksnių ir ribotai veiksnių 

asmenų registre 

Teisingumo 

ministerijos duomenys 

(tarpininkavimas 

gaunant duomenis) iš 

Registrų centro 

Viso registre 

įregistruota: 8399 

29.   Senas kriterijus:  

Ribotai veiksnių asmenų 

skaičius Neveiksnių ir ribotai 

veiksnių asmenų registre, iš jų – 

ribotai veiksnių tam tikroje 

srityje asmenų skaičius ir ribotai 

veiksnių visose srityse asmenų 

skaičius 

Teisingumo 

ministerijos duomenys 

(tarpininkavimas 

gaunant duomenis) iš 

Registrų centro 

Viso registre 

įregistruota: 926 



Nauja formuluotė: 

Asmenų, kurių civilinis 

veiksnumas tam tikroje srityje 

apribotas, skaičius Neveiksnių ir 

ribotai veiksnių asmenų registre 

30.   Senas kriterijus:  

Neveiksnumo nustatymo atvejų 

skaičius (per metus) 

Naujas kriterijus:  

Registre įregistruotų asmenų, 

kurie teismo tvarka pripažinti 

neveiksniais tam tikroje srityje, 

ir asmenų, kurių civilinis 

veiksnumas tam tikroje srityje 

apribotas, skaičius per metus 

Teisingumo 

ministerijos duomenys 

(tarpininkavimas 

gaunant duomenis) iš 

Registrų centro 

Nuo 2018.01.1 iki 

2018.12.31 registre 

įregistruota:  

1300 neveiksnūs tam 

tikroje srityje; 

469 civilinis 

veiksnumas tam tikroje 

srityje apribotas 

31.   Asmenų pateiktų išankstiniu 

nurodymu, registruotų 

Neveiksnių ir ribotai veiksnių 

asmenų registre, skaičius 

Teisingumo 

ministerijos duomenys 

(tarpininkavimas 

gaunant duomenis) iš 

Registrų centro 

Viso registre 

įregistruota: 23 

32.   Neveiksnių tam tikroje srityje 

asmenų kreipimųsi į teismą dėl 

teismo sprendimų, kuriais 

asmenys pripažinti neveiksniais 

tam tikroje srityje, peržiūrėjimo, 

skaičius 

Nacionalinė teismų 

administracija 

1. Bylos dėl fizinio 

asmens 

pripažinimo 

neveiksniu tam 

tikroje srityje: 

2760 

1.1. Iš jų, bylos dėl 

teismo sprendimų, 

kuriais asmenys 

pripažinti 

neveiksniais ar 

neveiksniais tam 

tikroje srityje, 

peržiūrėjimo: 1235 

2. Bylos dėl fizinio 

asmens 

pripažinimo ribotai 

veiksniu tam 

tikroje srityje: 66 

2.1. Iš jų, bylos dėl 

teismo sprendimų, 

kuriais asmenys 

pripažinti ribotai 

veiksniais ar 

ribotai veiksniais 

tam tikroje srityje, 

peržiūrėjimo: 19 

3. Bylos dėl tam 

tikroje srityje 

neveiksnaus fizinio 

asmens 

33.   Peržiūrėtų teismo sprendimų, 

kuriais asmenys pripažinti 

neveiksniais tam tikroje srityje, 

skaičius 

Pastaba:  

,,Jūsų prašomų duomenų apie 

neveiksnių tam tikroje srityje 

asmenų kreipimųsi į teismą dėl 

teismo sprendimų, kuriais 

asmenys pripažinti neveiksniais 

tam tikroje srityje, peržiūrėjimo, 

skaičių nėra galimybės gauti 

automatizuotu būdu. Duomenų 

paieška rankiniu būdu taip pat 

nėra galima dėl itin didelio 

nurodytų bylų kiekio.“ 

Nacionalinė teismų 

administracija 



pripažinimo 

veiksniu ar ribotai 

veiksniu: 169 

Bylos dėl ribotai 

veiksnaus fizinio 

asmens pripažinimo 

veiksniu: 21 

34.   Asmenų, kurių būklė buvo 

peržiūrėta Neveiksnių asmenų 

būklės peržiūrėjimo komisijose, 

skaičius 

savivaldybės Viso: 3042 (trūksta 

vienos – Šalčininkų – 

savivaldybės duomenų) 

Vidutiniškai 52 

asmenys per metus.  

Yra atskiras excelis 

su savivaldybių 

duomenimis.  

35.  13 straipsnis 

Teisė į teisingumą 

Suteiktų antrinės teisinės 

pagalbos paslaugų neįgaliesiems 

skaičius 

Valstybės 

garantuojamos teisinės 

pagalbos tarnyba prie 

Teisingumo 

ministerijos 

686 

36.  14 straipsnis 

Asmens laisvė ir 

saugumas 

Priverstinai gydytų asmenų 

skaičius (sumokėta PSDF 

lėšomis) 

Valstybinė ligonių 

kasa prie SAM 

474 

37.   Laisvės atėmimo įstaigų skaičius 

ir iš jų – pritaikytų neįgaliesiems 

skaičius 

Kalėjimų 

departamentas prie 

TM 

Kalėjimų depatamentui 

viso pavaldžios 11 

laisvės atėmimo vietų 

įstaigos ir 5 Lietuvos 

probacijos tarnybai 

pavaldūs regionų 

skyriai.  

Neįgaliųjų pec. 

fiziniams poreikiams 

pritaikyta Laisvės 

atėmimo vietų 

ligoninė, o daugumoje 

kitų įstaigų pritaikyta 

tik nedidelė dalis 

patalpų (po kelias 

gyvenamąsias kameras, 

dušas ir tualetas, 

keltuvai, pandusai, 

porankiai ir kt.). 

Alytaus pataisos 

namuose neįgaliųjų 

poreikius 

užtikrinančios sąlygos 

sudarytos visame 50 

vietų socialinės globos 

sektoriuje. Šiaulių 

tardymo izoliatoriuje, 

Panevėžio pataisos 



namuose ir Kybartų 

pataisos namuose 

neįgaliųjų spec. 

poreikiams aplinka 

visiškai nepritaikyta. Iš 

Lietuvos probacijos 

tarnybos regionų 

skyrių aplinka 

neįgaliesiems 

pritaikyta Vilniaus ir 

Kauno skyriuose. 

38.  15 straipsnis 

Teisė nebūti 

kankinamam ar 

nepatirti žiauraus, 

nežmoniško ar 

žeminančio elgesio 

ar 

nebūti taip 

baudžiamam 

   

39.  16 straipsnis 

Laisvė nebūti 

išnaudojamam, 

nepatirti smurto ir 

prievartos 

Neįgaliųjų, nukentėjusių nuo 

nusikalstamų veikų, susijusiu su 

smurtu ir prievarta, tarp jų 

smurtu artimoje aplinkoje, 

skaičius   

Informatikos ir ryšių 

departamentas prie 

VRM 

225 (129 artimoje 

aplinkoje) 

40.   Suteiktų paslaugų neįgaliesiems, 

tapusiems bet kokios formos 

išnaudojimo, smurto ar 

prievartos aukomis, skaičius 

Socialinių paslaugų 

priežiūros 

departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

533 nukentėję 

neįgalieji gavo pagalbą 

(paslaugas) 

41.  19 straipsnis 

Gyvenimas 

savarankiškai ir 

įtrauktis į 

bendruomenę 

Pertvarkomų neįgaliųjų globos 

įstaigų skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

11 socialinės globos 

namų, iš jų 4 – vaikų ir 

suaugusių socialinės 

globos namai. 

42.   Vietų socialinės globos įstaigose 

skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

Socialinės globos 

namuose vaikams su 

negalia – 168;  

Globos įstaigose 

suaugusiems asmenims 

su negalia – 6 447. 

43.   Nusiustų į socialinės globos 

namus asmenų skaičius ir jo 

pokytis 

NRD 732 

44.   Iš socialinės globos namų 

išėjusių į bendruomenę (savo 

namus, pas gimines ar globėjus) 

asmenų su negalia skaičius ir jo 

globos įstaigos 34 

(yra atskiras excelis su 

atskirų globos namų 

duomenimis) 



pokytis 

45.   Senas kriterijus:  

Nusiųstų neįgalių vaikų į 

socialinės globos namus skaičius 

ir jo pokytis 

Nauja formuluotė:  

Neįgalių vaikų, faktiškai 

apsigyvenusių socialinės globos 

namuose, skaičius 

VTAT prie SADM 15 

46.   Pritaikytų būstų skaičius NRD 381 

47.   Įgyvendintų socialinės 

reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 

projektų ir mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymo projektų skaičius 

NRD 1 

48.   Įgyvendintuose socialinės 

reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 

projektuose ir mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymo projektuose naudą 

gavusių neįgaliųjų skaičius 

NRD 24 

49.   Naujų formų socialinių paslaugų 

neįgaliesiems skaičius bei jų 

gavėjų skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

Apsaugoto būsto – 22;  

Asmeninio asistento – 

50; 

Laikino atokvėpio 

(tęsiama) – 80; 

Grupinio gyvenimo 

namai (tęsiama, 

ministerijos pavaldumo 

įstaigose) – 158 suaugę 

ir 34 vaikai. 

50.  20 straipsnis 

Asmens 

mobilumas 

Pritaikytų transporto priemonių, 

perduotų NVO valdyti panaudos 

pagrindais teikti pavežėjimo į 

reabilitacijos ir kitas įstaigas 

skaičius 

NRD 94 

51.   Pavežėjimo į reabilitacijos ir 

kitas įstaigas suteiktų paslaugų 

skaičius ir jo pokytis 

NRD 12827 vienkartinės, 

256684 nuolatinių 

52.   Pavežėjimo į reabilitacijos ir 

kitas įstaigas paslaugas gavusių 

neįgaliųjų skaičius ir jo pokytis, 

išskiriant vienkartines ir 

nuolatines pavežėjimo paslaugas 

NRD 11065 veinkartines, 

2966 nuolatines 

paslaugas gavę 

asmenys 

53.   Neįgaliųjų, aprūpintų techninės 

pagalbos neįgaliesiems 

priemonėmis, skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

24 068 

54.   Transporto išlaidų ir lengvųjų Socialinės apsaugos ir 54 582 



automobilių įsigijimo ir jų 

techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijas gavusių 

neįgaliųjų skaičius 

darbo ministerija 

55.   Pritaikytoms transporto 

priemonėms, skirtoms teikti 

pavežėjimo į reabilitacijos ir 

kitas įstaigas paslaugas, įsigyti 

skirtų lėšų dydis  

NRD 667,7 tūkst. eurų 

56.   Lešų, skirtų įsigyti techninės 

pagalbos priemonių 

neįgaliesiems, dydis  

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2,38 mln. Eur. 

57.   Transporto išlaidų ir lengvųjų 

automobilių įsigijimo ir jų 

techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijos neįgaliesiems 

poreikio patenkinimas (%) 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

100 % 

58.   Žmonių su fizine ir regos 

negalia mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymo projektuose naudą 

gavusių asmenų skaičius ir jo 

pokytis 

NRD 40 

59.   Naujas kriterijus, pasiūlytas 

Lietuvos geležinkelių:  

Traukinių, pritaikytų 

neįgaliesiems, dalis nuo bendro 

traukinių skaičiaus 

Susisiekimo 

ministerija, AB 

“Lietuvos 

geležinkeliai” 

68 proc. bendro parko 

traukinių skaičiaus yra 

su technologine įranga 

ribotos judėsenos 

asmenims vykti.  

Tarp elektrinių 

traukinių 100 proc. yra 

pritaikyti neįgaliesiems 

ir ribotos judėsenos 

asmenims. 

60.   Naujas kriterijus, pasiūlytas 

Lietuvos oro uostų:  

Per Vilniaus, Kauno bei 

Palangos oro uostus skridusių 

neįgaliųjų ir ribotos judėsenos 

keleivių, kuriems oro uoste buvo 

suteikta pagalba, atsižvelgiant į 

Europos parlamento ir tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 1107/2006 

dėl neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos asmenų teisių 

keliaujant oru, skaičius per 

vienerius metus. 

Susisiekimo 

ministerija, VĮ 

Lietuvos oro uostai 

duomenys 

2018 m. per Vilniaus, 

Kauno ir Palangos oro 

uostus skridusių 

neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos keleivių, 

kuriems oro uoste buvo 

suteikta pagalba, 

atsižvelgiant į Europos 

parlamento ir tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 

1107/2006 dėl 

neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos asmenų 

teisių keliaujant oru, 

buvo 10629.   

Iš jų  

Vilniaus – 7860; 

Kauno – 2117;  



Palangos – 652 

keleiviams. 

61.  21 straipsnis 

Saviraiškos laisvė 

ir laisvė reikšti 

nuomonę, 

galimybė gauti 

informaciją 

Lietuvos televizijos titruotų ir/ar 

verčiamų į gestų kalbą laidų 

transliacijos laikas (valandomis) 

Lietuvos radijas ir 

televizija 

1746 val. 

62.   Periodinių leidinių neįgaliesiems 

skaičius 

NRD 7 

63.   Informacijos prieinamumo 

didinimo neįgaliesiems 

priemonių skaičius 

NRD 1 

64.   Suteiktų gestų kalbos vertėjų 

paslaugų skaičius 

NRD/apskričių gestų 

kalbos vertėjų centrai 

59722 

65.   Gestų kalbos vertėjų paslaugas 

gavusių kurčiųjų skaičius 

NRD/apskričių gestų 

kalbos vertėjų centrai 

4146 

66.   Senas kriterijus:  

Aklųjų ir silpnaregių bibliotekų 

lankytojų skaičius ir jo pokytis 

Nauja formuluotė: 

Fizinių ir virtualių apsilankymų 

Lietuvos aklųjų bibliotekoje 

skaičius ir jo pokytis 

Kultūros ministerija 109 779 

Pokytis per metus 

+4,9% 

67.  22 straipsnis 

Privataus 

gyvenimo 

neliečiamumas 

Neįgaliųjų, nukentėjusių nuo 

nusikaltimų asmens privataus 

gyvenimo neliečiamumui, 

skaičius 

Informatikos ir ryšių 

departamentas prie 

VRM 

1 

68.   Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolieriaus įstaigoje gautų 

skundų dėl privatumo pažeidimų 

socialinės globos namuose 

skaičius 

Lietuvos Respublikos 

Seimo kontrolieriaus 

įstaiga 

 

69.  23 straipsnis 

Būsto ir šeimos 

neliečiamumas 

Neįgalių vaikų, gaunančių 

ilgalaikės socialinės globos 

paslaugas skaičius 

VTAT prie SADM 68 

70.   Senas kriterijus:  

Neįgalių vaikų, kuriems 

nustatyta globa (rūpyba) 

giminaičių šeimoje, kitų fizinių 

asmenų šeimoje, šeimynoje ar 

globos institucijoje, skaičius 

Nauja formuluotė:  

Neįgalių vaikų, kuriems 

nustatyta globa (rūpyba) 

šeimoje, šeimynoje, globos 

centre ar globos institucijoje, 

skaičius 

VTAT prie SADM Šeimynose globojama 

10 neįgalių vaikų;  

Globos centre – 2;  

Šeimose globojami – 

64;  

Globos institucijose – 

163. 



71.   Šeimų su neįgaliaisiais nariais, 

gavusių kompleksiškai suteiktų 

paslaugų, skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

Duomenys nerenkami 

72.  24 straipsnis 

Švietimas 

Neįgaliųjų dalyvavimo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 

bendrojo ugdymo (bendrosios 

paskirties), profesinių ir 

aukštojo mokslo mokyklose 

įtraukioju būdu dalis (%) 

Neįgaliųjų, dalyvaujančių 

švietimo sistemoje įtraukioju 

būdu, dalis (%) 

Švietimo ir mokslo 

ministerija 

Kriterijus išskaidytas 

į kelis smulkesnius 

73.   Naujas:  

Mokinių, turinčių SUP dėl 

negalių ir besiugdančių pagal 

bendrojo ugdymo programas 

(skaičius ir dalis), iš jų 

bendrosiose ugdymo įstaigose 

(skaičius ir dalis) ir 

specialiosiose (skaičius ir dalis). 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 

74.   Naujas:  

Neįgaliųjų ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose skaičius 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 

75.   Naujas:  

Neįgaliųjų bendrojo lavinimo 

mokyklose skaičius 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 

76.   Neįgaliųjų profesinėse 

mokyklose skaičius 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 

77.   Naujas:  

Neįgaliųjų aukštosiose 

mokyklose skaičius 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 

78.   Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

turinčių pagal poreikius 

pritaikytą aplinką neįgaliesiems 

skaičius ir dalis (%) nuo visų 

tokio tipo mokyklų 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 

79.   Bendrojo lavinimo (įskaitant 

specialiąsias), mokyklų, turinčių 

pagal poreikius pritaikytą 

aplinką neįgaliesiems skaičius ir 

dalis (%) nuo visų tokio tipo 

mokyklų 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 

80.   Profesinių ir aukštųjų mokyklų, 

turinčių pagal poreikius 

pritaikytą aplinką neįgaliesiems 

skaičius ir dalis (%). 

Švietimo ir mokslo 

ministerija 

Išsiskaidė į du 

atskirus kriterijus 

81.   Naujas:  

Profesinių mokyklų, turinčių 

pagal poreikius pritaikytą 

aplinką neįgaliesiems, skaičius 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 



ir dalis (%) nuo visų tokio tipo 

mokyklų 

82.   Naujas:  

Aukštųjų mokyklų, turinčių 

pagal poreikius pritaikytą 

aplinką neįgaliesiems, skaičius 

ir dalis (%) nuo visų tokio tipo 

mokyklų 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 

83.   Mokinių turinčių specialiųjų 

ugdymo poreikių (toliau – SUP) 

(dėl negalios) lankančių 

neformaliojo ugdymo 

programas, būrelius skaičius ir 

dalis (%) 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 

84.   Vaikų turinčių SUP (dėl 

negalios), vežamų (iš namų į 

mokyklą/iš mokyklos į namus), 

skaičius ir dalis (%) 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 

85.   Vaikų turinčių SUP (dėl 

negalios), kuriems yra skirtas 

mokymasis namuose skaičius ir 

dalis (%) 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 

86.   Švietimo pagalbos specialistui 

(pagal tipą) tenkantis bendrojo 

ugdymo mokyklose mokinių 

turinčių SUP (dėl negalios) 

skaičius 

Tokio duomens ministerija 

neturi. Gali pateikti 

informaciją:  

Vaikų skaičius, tenkantis 

vienam pagalbos specialistui 

bendrosiose ir specialiosiose 

ugdymo įstaigose, tačiau šio 

skaičiaus negalima sieti su 

negalią turinčiais vaikais, nes 

bendrosios paskirties ugdymo 

įstaigose dirbantys specialistai 

pagalbas teikia ir kitų SUP 

grupių vaikams 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 

87.   Socialinės reabilitacijos 

paslaugų akliesiems teikimo 

veiklose dalyvavusių neįgaliųjų 

skaičius 

NRD 16 

88.   Gestų kalbos mokymų skaičius NRD 12 

89.   Gestų kalbos mokymuose 

dalyvavusių asmenų skaičius 

NRD 184, iš jų 44 gestų 

kalbos vertėjai 

90.   Mokinių, turinčių kalbos, 

klausos negalią, besimokančių 

BU, mokyklose, skaičius ir dalis 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

 



(%) 

Kriterijaus tikslinimas:  

Mokinių, turinčių klausos 

sutrikimą skaičius ir dalis nuo 

visų SUP dėl negalios; iš jų 

mokosi bendrosiose ugdymo 

įstaigose (skaičius ir dalis) ir 

specialiosiose (skaičius ir dalis) 

Pastaba: turintieji SUP dėl 

kalbos sutrikimo yra priskirti 

mokinių, turinčių sutrikimų, 

grupei, ne negalių 

91.   Aukštosiose mokyklose 

besimokančių neįgaliųjų, 

gavusių finansinę paramą, 

skaičius 

NRD 686 

92.  25 straipsnis 

Sveikata 

Sveikatos priežiūros įstaigų 

specialistų, kėlusių kvalifikaciją 

darbui su neįgaliaisiais, skaičius 

Sveikatos apsaugos 

ministerija 

404 specialistai. 

Rašte yra nurodyta 

kokiomis temomis ir 

kokios trukmės 

programoje mokėsi 

93.   Sveikatos priežiūros įstaigų, iš 

jų – pritaikytų neįgaliesiems, 

skaičius 

Sveikatos apsaugos 

ministerija 

Pagal 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos 

fondų investicijų 

veiksmų programos 8 

prioriteto 

įgyvendinimo 

priemonę Nr. 08.1.3-

CPVA-V-607, viena iš 

remiamų veiklų yra 

skirta pritaikyti asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigų (ASPĮ) fizinę ir 

informacinę 

infrastruktūrą 

spec.neįgaliųjų 

poreikiams.Iki 2018 m. 

pab. iš 15 projektus 

įgyvendinančių ASPĮ 

savo infrastruktūrą 

neįgaliųjų poreikiams 

pritaikė 9 ASPĮ (rašte 

išvardina). Iki 2019 m. 

pab. Projektus turėtų 

pabaigti įgyvendinti 

dar 6 rajono lygmens 

ASPĮ. 

94.  26 straipsnis 

Gebėjimų ir 

funkcijų lavinimas 

Neįgaliųjų asociacijų veiklos 

rėmimo projektuose naudą 

savarankiško gyvenimo įgūdžių 

lavinimui skirtose veiklose 

NRD 3966 



ir reabilitacija gavusių neįgaliųjų skaičius ir jo 

pokytis 

95.   Žmonių su fizine ir regos 

negalia mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymo projektuose naudą 

gavusių asmenų skaičius ir jo 

pokytis 

NRD 40 

96.   Pritaikytų transporto priemonių, 

perduotų NVO valdyti panaudos 

pagrindais teikti pavežėjimo 

paslaugas į reabilitacijos ir kitas 

įstaigas, skaičius 

NRD 94 

97.   Reabilitacijos ir kitose įstaigose 

suteiktų medicininės 

reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems skaičius 

Valstybinė ligonių 

kasa prie SAM 

Pakartotinė 

reabilitacija II: 814 

PSDF biudžeto lėšomis 

apmokamų paslaugų 

(atvejų), 18678 PSDF 

biudžeto lėšomis 

apmokamų lovadienių;  

Pakartotinė 

reabilitacija III: 44 

PSDF biudžeto lėšomis 

apmokamų paslaugų 

(atvejų), 975 PSDF 

biudžeto lėšomis 

apmokamų lovadienių; 

Palaikomoji 

reabilitacija: 1701 

PSDF biudžeto lėšomis 

apmokamų paslaugų 

(atvejų), 32473 PSDF 

biudžeto lėšomis 

apmokamų lovadienių 

98.   Valstybės ir savivaldybių 

biudžetų lėšų socialinės 

reabilitacijos projektams dydis ir 

jo pokytis 

NRD 5700,1 tūkst. eurų 

99.   Socialinės reabilitacijos 

paslaugas neįgaliesiems 

bendruomenėje gavusių 

neįgaliųjų skaičius 

NRD 26685 

100.   Neįgaliųjų asociacijų veiklos 

rėmimo projektuose specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo 

veiklose skaičius ir jo pokytis 

NRD 442 

101.   Techninės pagalbos 

neįgaliesiems priemonėmis 

aprūpintų asmenų skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

24 068 

102.   Lėšų, skirtų įsigyti techninės 

pagalbos priemonių 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2,38 mln. Eur. 



neįgaliesiems, dydis 

103.  27 straipsnis 

Darbas ir 

užimtumas 

Darbingo amžiaus neįgaliųjų 

skaičius (pagal netekto 

darbingumo procentus)  

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

Viso: 158 812 

Iš jų:  

0-25 proc. darbingumo 

lygis – 22 692; 

30-40 proc. – 73 085; 

45-55 proc. – 63 035. 

104.   Dirbančių neįgaliųjų skaičius Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

Viso: 47 770 

Iš jų: 

0-25 proc. darbingumo 

– 1 223 

30-40 proc. – 18 929; 

45-55 proc. – 27 618 

105.   Neįgaliųjų užimtumo darbo 

rinkoje lygis (%) 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

30 % 

106.   Per metus teritorinėse darbo 

biržose įsiregistravusių 

neįgaliųjų skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

11 018 

107.   Aktyvios darbo rinkos politikos 

priemonėse dalyvavusių 

neįgaliųjų skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

2 362 

108.   Neįgaliųjų užimtumui remti 

skirtos lėšos aktyvios darbo 

rinkos politikos priemonėms 

įgyvendinti, eurais 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

4 560 000 

109.   Sena formuluotė:  

Skundų dėl diskriminacijos 

darbe dėl negalios skaičius 

Nauja formuluotė:  

Skundų dėl diskriminacijos 

darbe dėl negalios skaičius, iš jų 

pagrįstų skundų skaičius 

Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnyba, 

Valstybinė darbo 

inspekcija prie SADM 

Dėl diskriminacijos 

darbo santykių srityje 

kreiptasi 7 kartus. 3 

pasitvirtino. 

110.   Nusiųstų į profesinės 

reabilitacijos programą 

neįgaliųjų skaičius  

Socialinės apsaugos ir 

darbo 

ministerija/Lietuvos 

darbo birža 

544 

111.   Neįgaliųjų, dalyvavusių paramos 

mokymuisi priemonėse, skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo 

ministerija/Lietuvos 

darbo birža 

737 

112.   Nusiųstų į įdarbinimo 

subsidijuojant priemonę 

neįgaliųjų skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo 

ministerija/Lietuvos 

darbo birža 

864 

113.   Nusiųstų į darbo įgūdžių įgijimo 

rėmimo priemonę neįgaliųjų 

skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo 

ministerija/Lietuvos 

darbo birža 

78 

114.   Nusiųstų į darbo rotacijos 

priemonę neįgaliųjų skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo 

Nuo 2017 m. liepos 1 

d.,įsigaliojus 



ministerija/Lietuvos 

darbo birža 

Užimtumo įstatymui, 

neliko darbo rotacijos 

priemonės 

115.   Per metus į įsteigtas (pritaikytas) 

darbo vietas, įdarbintų 

neįgaliųjų skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo 

ministerija/Lietuvos 

darbo birža 

306 

116.   Per metus įdarbintų neįgaliųjų 

dalis, nuo visų per šį laikotarpį 

teritorinėse darbo biržose 

įsiregistravusių neįgaliųjų, 

procentais 

Socialinės apsaugos ir 

darbo 

ministerija/Lietuvos 

darbo birža 

41,6 % 

117.   NRD finansuojamuose 

projektuose dirbančių neįgaliųjų 

skaičius 

NRD 795 

118.   NRD finansuojamuose 

projektuose dirbančių neįgaliųjų 

dalis iš visų dirbančiųjų 

projektuose 

NRD 38,7% 

119.   Socialinių įmonių šalyje skaičius Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

177 

120.   Socialinėse įmonėse dirbančių 

neįgaliųjų skaičius (pagal 

nustatytą darbingumo, 

neįgalumo ar specialiųjų 

poreikių lygį) 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

Viso: 7 983: 

Iš jų:  

0-25 proc. darbingumo 

lygis – 421;  

30-40 proc. – 3 330; 

45-55 proc. – 3 344;  

Sunkus neįgalumo 

lygis – 0;  

Vidutinis neįgalumo 

lygis – 7;  

Lengvas neįgalumo 

lygis – 0;  

Didelių spec. poreikių 

lygis – 20;  

Vidutinių spec. 

poreikių lygis – 851;  

Nedidelių spec. 

poreikių lygis – 10. 

121.   Socialinėse įmonėse dirbančių 

neįgaliųjų dalis, nuo visų 

socialinėse įmonėse įdarbinamų 

asmenų tikslinių grupių, 

procentais 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

94,9  % 

122.   Lėšos, skirtos socialinėms 

įmonėms remti, tūkst. eurų 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

31 253 636 

123.  28 straipsnis 

Pakankamas 

gyvenimo lygis ir 

Socialinės apsaugos išmokos 

negalios atveju (socialinės 

apsaugos išmokos ir paslaugos) 

https://osp.stat.gov.lt 

Lietuvos statistikos 

departamento 

duomenys pagal 

ESSPROS 

2017m.: 567,0 

Puslapyje pateikti tik 

2017 m. duomenys 

 



socialinė apsauga klasifikaciją 

124.   Techninės pagalbos priemonių 

poreikio patenkinimo procentas 

nuo visų besikreipiančių asmenų 

skaičiaus 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

84,8 % 

125.   Techninės pagalbos priemonių, 

skirtų neįgaliesiems, skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

50 651 

126.   Netekto darbingumo pensijas 

gavusių neįgaliųjų skaičius  

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

,,Sodros“ duomenimis 

2018 m. gruodį netekto 

darbingumo 

(invalidumo) pensijas 

gavo 186 802 asmenys.  

Savivaldybių pateiktais 

duomenimis 2018 m. 

IV ketv. Šalpos 

neįgalumo pensijas 

gavo 28 749 (be 

neįgalių vaikų) 

127.   Slaugos išlaidų tikslines 

kompensacijas gavusių asmenų 

skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

37 349 

128.   Priežiūros išlaidų tikslines 

kompensacijas gavusių asmenų 

skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

57 103 

129.   Transporto išlaidų tikslines 

kompensacijas gavusių asmenų 

skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

54 151, iš jų 724 vaikai 

130.   Lengvojo automobilio įsigijimo 

išlaidų tikslines kompensacijas 

gavusių asmenų skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

431, iš jų 104 šeimos, 

auginančios neįgalius 

vaikus 

131.   Skirtų (išnuomotų) socialinių 

būstų skaičius, iš jų – skirtų 

neįgaliesiems 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

1 139, iš jų – 254 

neįgaliesiems 

132.   Senas kriterijus:  

Paramą būstui išsinuomoti 

gavusių neįgaliųjų skaičius 

Patikslintas kriterijus:  

Paramą būstui įsigyti ir 

išsinuomoti gavusių neįgaliųjų 

šeimų (asmenų) skaičius 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

89 

133.   Būsto pritaikymo neįgaliesiems 

poreikio tenkinimo lygmuo 

NRD 59% 

134.   Valstybės ir savivaldybių 

lėšomis neįgaliesiems pritaikytų 

būstų skaičius 

NRD 381 

135.  29 straipsnis 

Dalyvavimas 

politiniame ir 

visuomenės 

Pritaikytų neįgaliesiems 

apylinkių dalis nuo visų 

balsavimo apylinkių skaičiaus 

Lietuvos Respublikos 

vyriausioji rinkimų 

komisija 

Šiemet vyko vieni 

rinkimai, apygardoje, 

turinčioje 40 apylinkių, 

iš jų pritaikytos buvo 



gyvenime 35 (87,5 proc.) 

136.   Neįgaliesiems pritaikytų 

balsavimo apylinkių skaičius 

Lietuvos Respublikos 

vyriausioji rinkimų 

komisija 

137.   Neįgaliųjų (organizacijų narių), 

dalyvaujančių visuomeninėse 

organizacijose ir judėjimuose 

dalis nuo visų neįgaliųjų 

NRD 33 % (79967 nariai) 

138.   Neįgaliųjų skėtinių asociacijų, 

kurių veikla remta ataskaitiniais 

metais, skaičius 

NRD 28 

139.   Valstybės biudžeto lėšų, skirtų 

neįgaliųjų skėtinių 

nevyriausybinių asociacijų 

veiklai remti dydis 

NRD 1408,1 tūkst. eurų 

140.  30 straipsnis 

Dalyvavimas 

kultūriniame 

gyvenime, aktyvus 

poilsis, laisvalaikis 

ir sportas 

Senas kriterijus:  

Regėjimo negalią turintiems 

gyventojams pritaikytų leidinių 

pavadinimų skaičius 

Nauja formuluotė:  

Išleistų leidinių, skirtų 

asmenims, negalintiems skaityti 

įprasto spausdinto teksto, 

pavadinimų skaičius 

Kultūros minsiterija 437 

141.   Senas kriterijus:  

Per Lietuvos kultūros  tarybą 

finansuotų neįgaliųjų 

organizacijų įgyvendinamų 

projektų skaičius 

Nauja formuluotė:  

Neįgaliųjų, dalyvavusių kultūros 

ir meno veiklose, skaičius 

Kultūros minsiterija 8 222 

142.   Gestų kalbos vertimo paslaugas 

teikiančių vertėjų skaičius 

(etatais) 

NRD 103 

143.   Gestų kalbos vertimo paslaugas 

gavusių kurčiųjų skaičius 

NRD 4146 

144.   Gestų kalbos vertimo paslaugų 

skaičius 

NRD 59722 

145.   Kūno kultūros ir sporto 

departamento lėšomis 

finansuotose programose ir 

projektuose dalyvavusių 

neįgaliųjų skaičius 

Kūno kultūros ir 

sporto departamentas 

(toliau – KKSD) 

6261 

 

146.   Kūno kultūros ir sporto KKSD 948938 (iš jų 380255 



departamento lėšų, skirtų 

neįgaliųjų programų ir projektų 

vykdymui, dydis 

neįgaliųjų sportininkų 

valstybės stipendijoms 

mokėti) 

147.   Neįgaliųjų integracijos per kūno 

kultūrą ir sportą projektų 

skaičius 

NRD 90 

148.   Neįgaliųjų integracijos per kūno 

kultūrą ir sportą projektams 

skirtos savivaldybių biudžeto 

lėšos 

NRD, Lietuvos 

savivaldybių 

duomenys 

193.9 tūkst. eurų 

149.   Neįgaliųjų integracijos per kūno 

kultūrą ir sportą projektams 

skirtos valstybės biudžeto lėšos 

NRD 344,5 tūkst. eurų 

150.   Savivaldybių, skiriančių lėšų 

Neįgaliųjų integracijos per kūno 

kultūrą ir sportą projektams, 

skaičius 

NRD, Lietuvos 

savivaldybių 

duomenys 

45 

151.   Neįgaliųjų užimtumo kūno 

kultūros sporto veikloje 

gausėjimas 

NRD 0,9% 

152.   Rekreacijos ir aktyvaus 

neįgaliųjų poilsio stovyklų ir 

renginių skaičius 

NRD 31 

153.   Rekreacijos ir aktyvaus poilsio 

stovyklose dalyvavusių 

neįgaliųjų skaičius 

NRD 517 

 


