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Eil.  

Nr. 

 

Tikslo, uždavinio, vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
 

 

metinis 

planas 

 

įvykdyta 

 

įvykdymo 

procentas 

 

Įgyvendinanti 

Institucija 

 

 

 
Tikslas 

Integruoti klausos negalią turinčius asmenis į visuomenę ir mažinti jų socialinę atskirtį 

 

 Vertinimo kriterijus 

Klausos negalią turinčių asmenų, 

gaunančių gestų kalbos vertėjų 

paslaugas, dalis iš bendro klausos 

negalią turinčių asmenų skaičiaus, 

procentais (rezultato) 

 

 

40 

 

46 

 

115 
 

 

1. Uždavinys 

Plėtoti gestų kalbos vertėjų paslaugas ir jų įvairovę klausos negalią turintiems asmenims 

1.1. Priemonė  

Priemonė – teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Vilniaus ir Alytaus apskrityse  

 Vertinimo kriterijus 

Vidutinis Vilniaus gestų kalbos vertėjų 

centro teritorijoje gyvenančių kurčiųjų 

skaičius, tenkantis vienam vertėjo etatui 

 

58 

 

58 

 

100 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, Vilniaus 

apskrities gestų kalbos 

vertėjų centras 

1.2. Priemonė  

Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Kauno ir Marijampolės apskrityse 

 

 Vertinimo kriterijus 

Vidutinis Kauno gestų kalbos vertėjų 

centro teritorijoje gyvenančių kurčiųjų 

 

60 

 

60 

 

100 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, Kauno 

apskrities gestų kalbos 
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skaičius, tenkantis vienam vertėjo etatui vertėjų centras 

1.3. Priemonė 

Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 

 

 Vidutinis Klaipėdos gestų kalbos vertėjų 

centro teritorijoje gyvenančių kurčiųjų 

skaičius, tenkantis vienam vertėjo etatui 

 

66 

 

66 

 

100 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, Klaipėdos 

apskrities gestų kalbos 

vertėjų centras 

1.4. Priemonė 

Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Panevėžio ir Utenos apskrityse 

 

 Vidutinis Panevėžio gestų kalbos vertėjų 

centro teritorijoje gyvenančių kurčiųjų 

skaičius, tenkantis vienam vertėjo etatui 

 

64 

 

64 

 

100 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, Panevėžio 

apskrities gestų kalbos 

vertėjų centras 

1.5. Priemonė 

Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Šiaulių ir Telšių apskrityse 

 

 Vidutinis Šiaulių gestų kalbos vertėjų 

centro teritorijoje gyvenančių kurčiųjų 

skaičius, tenkantis vienam vertėjo etatui 

 

60 

 

60 

 

100 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, Šiaulių 

apskrities gestų kalbos 

vertėjų centras 

1.6. Priemonė 

Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų draugijoje, kurčiųjų reabilitacijos centruose ir Surdologijos centre 

 

 Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas 

Lietuvos kurčiųjų draugijoje, Vilniaus, 

Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių 

kurčiųjų reabilitacijos centruose ir 

Surdologijos centre teikiančių lietuvių 

gestų kalbos vertėjų etatų skaičius 

 

7 

 

7 

 

100 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 

1.7. Priemonė 

Organizuoti ir plėtoti gestų kalbos paslaugų teikimą nuotoliniu būdu 
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 Nuotoliniu būdu suteiktų gestų kalbos 

vertėjų paslaugų skaičius 

 

900 

 

2361 

 

262 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Neįgaliųjų 

reikalų departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

2. Uždavinys 

Gerinti lietuvių gestų kalbos mokymo, vertimo paslaugų kokybę bei informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems 

asmenims 

2.1. Priemonė 

Organizuoti lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacinius mokymus 

 

 Gestų kalbos vertėjų kvalifikaciniuose 

mokymuose dalyvavusių gestų kalbos 

vertėjų skaičius 

  

27 

 Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, Neįgaliųjų 

reikalų departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

2.2. Priemonė  
Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, organizuoti ir vykdyti gestų kalbos vertėjų atestaciją 

 

 Atestuotų vertėjų dalis iš bendro gestų 

kalbos vertėjų skaičiaus, procentais 
 

10 

 

0 

 

0 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

2.3. Priemonė  
Versti į gestų kalbą LRT televizijos kanalų informacines ir kitas laidas 

 Į gestų kalbą verstų televizijos 

informacinių ir kitų laidų transliacijų 

dalis iš bendro LRT televizijos 

transliacijų skaičiaus, procentais 

 

15 

 

5 

 

33 

Viešoji įstaiga Lietuvos 

nacionalinis radijas ir 

televizija 

Paaiškinimas:  

1.Kai buvo suformuotas ir pateiktas priemonių planas, buvo neįvertinta, kad LRT televizija ir LRT Kultūra bus transliuojami 24 val. 
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per parą, todėl procentinė išraiška neatspindi gestų kalbos paslaugų teikimo realios situacijos. 

2. 2015 m. LRT skyrė daugiau dėmesio titravimo programos vykdymui, kas atsispindi ir pinigine, ir valandine išraiška. 

2.4. Priemonė 

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 juos mokyti 

 

 

 Parengtų gestų kalbos mokymo 

programų (kartu su metodine medžiaga), 

skirtų viešąsias paslaugas teikiantiems 

specialistams ir kitiems visuomenės 

nariams bei gestų kalbos vertėjų 

kvalifikacijai tobulinti, skaičius 

 

2 

 

 

2  

 

100 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

 Pagal gestų kalbos mokymo programas 

mokytų suaugusiųjų viešąsias paslaugas 

teikiančių specialistų, kurčiųjų, jų šeimų 

narių ir kitų visuomenės narių, parengtų 

lietuvių gestų kalbos kursų lektorių bei 

kvalifikaciją tobulinusių gestų kalbos 

vertėjų skaičius 

 

160 

 

184 

 

115 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

 Parengtų pašnekesių žodynėlių gestų 

kalba visuomenės nariams, viešąsias 

paslaugas teikiantiems specialistams bei 

kurčiųjų šeimų nariams skaičius 

 

  1 

 

1 

 

100 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

2.5. Priemonė 

Šviesti visuomenę ir klausos negalią turinčius asmenis gestų kalbos klausimais 

 

 Konsultacijų gestų kalbos klausimais, 

suteiktų nuotoliniu būdu (interneto 

svetainėje) skaičius 

 

 

35 

 

35 

 

100 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 
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darbo ministerijos 

 Surengtų šviečiamųjų seminarų ir 

konferencijų kurtiesiems ir specialistams 

gestų kalbos klausimais, skaičius 

 

1 

 

1 

 

100 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

 Parengtų ir išleistų šviečiamųjų leidinių 

gestų kalba skaitmeniniu formatu 

skaičius 

 

1 

 

1 

 

100 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

3.  Uždavinys 

Tobulinti teisinę bazę, reglamentuojančią gestų kalbos vertėjų atostogų trukmę, teikiamų paslaugų apmokėjimą, skaičius 

 Priemonė 

Parengti teisės aktus, teisės aktų pakeitimus, reglamentuojančius gestų kalbos vertėjų atostogų trukmę, teikiamų paslaugų 

apmokėjimą 

 Parengtų (pakeistų) teisės aktų, 

reglamentuojančių gestų kalbos vertėjų 

atostogų trukmę, teikiamų paslaugų 

apmokėjimą, skaičius 

 

1 

 

0 

 

0 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, Neįgaliųjų 

reikalų departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

 Teisės aktų, reglamentuojančių gestų kalbos vertėjų atostogų trukmę, teikiamų paslaugų 

apmokėjimą rengti netikslinga, nes jie atsiras kuriamo socialinio modelio sudėtyje. 

2015 metais pradėta kurčiųjų elektroninė apklausa tikslu pagrįsti teisės akto - Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003-05-14 nutarimo Nr. 587 papildymą, įtraukiant apskričių gestų kalbos 

vertėjų centrus ir gestų kalbos vertėjų pareigybę į darbų, kuriuose gali būti taikoma iki 24 valandų 

per parą darbo laiko trukmė, sąrašą. Tai leis teikti vertėjo paslaugas skubios pagalbos metu visą parą 

 

 

Lentelę užpildęs asmuo                   Marija Oleškevičienė, Irma Mituzienė 


