
ŽMONIŲ, TURINČIŲ FIZINĘ NEGALIĄ, MOBILUMO IR SAVARANKIŠKO GYVENIMO 

ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2017 M. 

 

 Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 

įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

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

2.1.7 papunktį, per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra 

finansuojami Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

projektai. 

 Finansavimas projektams skiriamas vadovaujantis Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso 

organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  

2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-350 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso 

organizavimo nuostatų patvirtinimo“. 

 Projektų finansavimo tikslas – finansuoti konkurso būdu atrinktus projektus, skirtus judėjimo 

sutrikimų turinčių asmenų mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžiams ugdyti ir atkurti, mokant 

nurodytus asmenis vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę ir ruošiant egzaminui 

vairuotojo teisėms gauti. 

 Finansuotinos veiklos – judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mokymas vairuoti, kuris gali būti 

vykdomas skirtinguose Lietuvos miestuose ar miesteliuose, ir ruošimas egzaminui vairuotojo teisėms 

gauti. Ši veikla skirta judėjimo sutrikimų turintiems asmenis, kuriems nustatytas 0 – 45 proc. 

darbingumo lygis ir transporto priemonės pritaikymo apribojimas. Organizuojant šias veiklas, turi būti 

vykdomos visos šios priemonės: 

 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. 

 

2017 metais buvo finansuojamas 1 konkurso tvarka atrinktas projektas, kurį įgyvendino Viešoji 

įstaiga Valakupių reabilitacijos centras. Projektui įgyvendinti skirta 22 000 Eur, panaudota 21 200 Eur.  
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Įgyvendinant projektą vertintas 30 neįgaliųjų funkcinis pajėgumas, reikalingas saugiai vairuoti 

automobilį, kurio metu įvertinti dalyvių kognityviniai gebėjimai (reakcijos greitis, atmintis, dėmesys), 

psichoemocinė būklė (stabilumo lygis, emocijų kontrolės lygis, emocinės sferos ypatumai), asmenybės 

ypatumai, kompiuterizuota asmens funkcinio pajėgumo vertinimo bei lavinimo programa „BTE 

Primus“ įvertinti specifiniai vairavimui reikalingi įgūdžiai, atliktas vairavimui reikalingų įgūdžių 

(automobilio durelių atidarymas, persėdimas iš vežimėlio į automobilį, saugos diržo užsisegimas, vairo 

reguliavimas, akseleratoriaus paspaudimas rankinio valdymo pagalba ir kt.) praktinis įvertinimas 

pritaikytame automobilyje. Po atlikto įvertinimo lavintas 25 neįgaliųjų funkcinis pajėgumas, 

reikalingas saugiai vairuoti automobilį. 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). Vairavimo praktikos egzaminą iš pirmo karto išlaikė ir įgijo teisę vairuoti 

transporto priemonę 10 asmenų. Iki 2017 metų pabaigos teisę vairuoti transporto priemonę įgijo 14 

asmenų. 


