Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
PATVIRTINTA
GAUTA
Lietuvos Respublikos
socialinės
2019-04-12
Nr. A1-201
apsaugos ir darbo ministro
2019 m.
d. įsakymu Nr. A1NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

03003040101

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

03.03. Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
Teikti paramą neįgaliųjų 1.1.1. Teikti socialinės
Socialinės
Neįgaliųjų reikalų
2019 m.
socialinei integracijai
reabilitacijos paslaugas
reabilitacijos
departamento prie
I–IV ketv.
neįgaliesiems bendruomenėje
paslaugų
Socialinės apsaugos
neįgaliesiems
ir darbo ministerijos
skirtuose
(toliau –
projektuose naudą departamentas)
gavusių asmenų
direktorius,
(neįgaliųjų ir jų
Programų
šeimos narių)
koordinavimo ir
skaičius (asmenys) įgyvendinimo
– 20000
skyrius
(koordinavimas),
Finansuotų ir
Administravimo ir
įgyvendintų
išteklių valdymo
socialinės
skyrius (išankstinė
reabilitacijos
kontrolė ir
paslaugų
finansavimo
neįgaliesiems
koordinavimas),
bendruomenėje
Programų
projektų skaičius
stebėsenos ir
320
kontrolės skyrius

Asignavimai (tūkst.
eurų)

4775,2

2
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

1.1.2. Sukurti ir įdiegti socialinės Socialinės
reabilitacijos paslaugų akliesiems reabilitacijos
modelį
paslaugas
akliesiems
teikiančių įstaigų
skaičius (vienetai)
–1

1.3.3. Teikti finansinę pagalbą
neįgaliesiems, besimokantiems
aukštosiose mokyklose

Aukštosiose
mokyklose
besimokančių

Atsakingi
vykdytojai
(įgyvendinimo ir
lėšų panaudojimo
kontrolė)
Departamento
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas,
Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius
(koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
pirkimų
organizavimas),
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir
lėšų panaudojimo
kontrolė)
Departamento
direktorius,
Administravimo ir

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2019 m.
I–IV ketv.

21,0

2019 m.
I–IV ketv.

634,0

3
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas),
Aukštųjų mokyklų, Programų
per kurias teikiama stebėsenos ir
finansinė parama
kontrolės skyrius
studijuojantiems
(įgyvendinimo ir
neįgaliesiems,
lėšų panaudojimo
skaičius (vienetai) kontrolė)
– 34
2.1.5. Tikrinti Lietuvos
Patikrintų Lietuvos Departamento
Respublikos statybų ir statybos
Respublikos statybų direktorius,
valstybinės priežiūros
ir statybos
direktoriaus
informacinėje sistemoje
valstybinės
pavaduotojas,
„Infostatyba“ paskelbtus
priežiūros
Programų
projektus, kitus statybos projektus informacinėje
koordinavimo ir
ir dalyvauti neįgaliesiems svarbių sistemoje
įgyvendinimo
statinių statybos užbaigimo
„Infostatyba“
skyrius (atranka,
komisijų darbe
paskelbtų projektų, koordinavimas),
kitų statybos
Administravimo ir
projektų skaičius – išteklių valdymo
1800
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas),
Programų
stebėsenos ir

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

neįgaliųjų, gavusių
finansinę paramą,
skaičius (asmenys)
– 800

2019 m.
I–IV ketv.

169,4

4
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir
lėšų panaudojimo
kontrolė)
2.1.6. Organizuoti būsto ir jo
Pritaikytų būstų ir Departamento
aplinkos neįgaliesiems pritaikymą jų aplinkos skaičius direktorius,
(vienetai) – 350
direktoriaus
pavaduotojas,
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas),
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir
lėšų panaudojimo
kontrolė)
2.1.7. Organizuoti šeimų,
Šeimų, kurioms
Departamento
auginančių vaikus su sunkia
pritaikytas būstas ir direktorius,
negalia, gyvenamosios aplinkos
gyvenamoji
direktoriaus
pritaikymą
aplinka, skaičius
pavaduotojas,
100
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir

2019 m.
I- IV ketv.

1307,0

2019 m.
I- IV ketv.

436,0

5
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

2.1.8. Organizuoti neįgaliųjų
mobilumo ir savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymą ir
atkūrimą

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

finansavimo
koordinavimas),
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir
lėšų panaudojimo
kontrolė)
Neįgaliųjų, gavusių Departamento
naudą mobilumo ir direktorius,
savarankiško
direktoriaus
gyvenimo įgūdžių pavaduotojas,
ugdymo
Programų
projektuose,
koordinavimo ir
skaičius - 24
įgyvendinimo
skyrius (atranka,
koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas),
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir
lėšų panaudojimo
kontrolė)

Įvykdymo
terminas

2019 m.
I- IV ketv.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

24,2

6
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

2.1.10. Organizuoti periodinių
leidinių neįgaliesiems leidybą ir
platinimą

Finansuotų
periodinių leidinių
skaičius - 7

2.1.16. Įgyvendinti Klausos
negalią turinčių asmenų socialinio
dalyvavimo visuomenėje 20182020 metų veiksmų planą (1.2.2.,
1.2.3., 1.4.1., 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3,
2.1.6, 2.2.3, 2.3.3, 2.3.4, 3.1.2.,
5.1.1., 5.2.1 veiksmai), iš jų:

Parengtų ir
įgyvendintų
Klausos negalią
turinčių asmenų
socialinio
dalyvavimo
visuomenėje
strategijos 2018–

Atsakingi
vykdytojai
Departamento
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas,
Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius (atranka,
koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas),
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir
lėšų panaudojimo
kontrolė)
Departamento
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas,
Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2019 m.
I- IV ketv.

167,2

2019 m.
I- IV ketv.

170,0

7
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

2020 metų veiksmų (įgyvendinimas ir
planų skaičius - 1
koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai)
1.2.2. Rengti ir tobulinti
Parengtų
Programų
neformaliojo gestų kalbos
(patobulintų)
koordinavimo ir
mokymo medžiagą įvairių
mokymo programų įgyvendinimo
vartotojų grupėms
skaičius – 1
skyrius
(įgyvendinimas ir
koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai)
1.2.3. Organizuoti gestų kalbos ir Mokymuose
Programų
darbo su klausos negalią turinčiais dalyvavusių asmenų koordinavimo ir
asmenimis mokymus (grupinius ir skaičius - 140
įgyvendinimo
individualius) įvairioms vartotojų
skyrius
grupėms
(įgyvendinimas ir
koordinavimas),
Administravimo ir

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2019 m.
I- IV ketv.

20,0

2019 m.
I- IV ketv.

35,0

8
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai)
1.4.1. Įgyvendinti visuomenės
Įgyvendintų
Programų
švietimo priemones gestų kalbos visuomenės
koordinavimo ir
vartojimo klausimais
švietimo priemonių įgyvendinimo
gestų kalbos
skyrius
vartojimo
(įgyvendinimas ir
klausimais skaičius koordinavimas),
-1
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai)
2.1.1. Rengti ir tobulinti mokymo Parengtų (ar
Programų
medžiagą gestų kalbos vertėjų
patobulintų)
koordinavimo ir
kvalifikacijai kelti
mokymo programų įgyvendinimo
skaičius - 1
skyrius
(įgyvendinimas ir
koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2019 m.
I- IV ketv.

10,0

2019 m.
I- IV ketv.

20,0

9
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

2.1.2. Organizuoti gestų kalbos
vertėjų mokymus

Vertėjų,
dalyvavusių
kvalifikacijos
kėlimo
mokymuose,
skaičius - 45

2.1.3. Vykdyti gestų kalbos
vertėjų atestacijas

Įvykdytų atestacijų
skaičius - 1

Atsakingi
vykdytojai
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai)
Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius
(įgyvendinimas ir
koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai)
Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius
(įgyvendinimas ir
koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai)

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2019 m.
I- IV ketv.

16,0

2019 m.
I- IV ketv.

1,0

10
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

2.1.6. Atlikti klausos negalią
turinčių asmenų pasitenkinimo
vertimo paslaugomis analizę
(apklausą)

2.2.3. Teikti atvejo vadybos
paslaugas kurčiųjų reabilitacijos
centruose kurčių vaikų tėvų
organizacijose

2.3.3. Organizuoti asmenims,
turintiems klausos negalią,
informacijos sklaidą apie

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Atliktų klausos
negalią turinčių
asmenų analizių
(apklausų) skaičius
-1

Atsakingi
vykdytojai

Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius
(įgyvendinimas ir
koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji prikimai)
Klausos negalią
Programų
turinčių asmenų,
koordinavimo ir
gavusių atvejo
įgyvendinimo
vadybos paslaugas, skyrius
skaičius - 100
(įgyvendinimas ir
koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai)
Informacinės
Programų
sklaidos kampanijų koordinavimo ir
šalies miestuose
įgyvendinimo

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2019 m.
I- IV ketv.

5,0

2019 m.
I- IV ketv.

50,0

2019 m.
I- IV ketv.

2,0

11
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

skubiosios pagalbos iškvietimo
galimybes ir atsakomybę

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

skyrius
(įgyvendinimas ir
koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai)
2.3.4. Organizuoti asmenims,
Suorganizuotų
Programų
turintiems klausos negalią,
mokymų asmenims, koordinavimo ir
organizacijų atstovams,
turintiems klausos įgyvendinimo
asmeniniams asistentams ir
negalią, skaičius – 5 skyrius
kitiems asmenims mokymus
(įgyvendinimas ir
skubiosios pagalbos iškvietimo
koordinavimas),
klausimais
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai)
3.1.2. Parengti ir skleisti
Suorganizuotų
Programų
rekomendacijas dėl vertimo ir (ar) susitikimų
koordinavimo ir
titravimo paslaugų teikimo
(bankuose,
įgyvendinimo
viešąsias paslaugas teikiančiose
policijoje, oro
skyrius
įstaigose ir renginiuose
uostuose, koncertų (įgyvendinimas ir
organizavimo ir
koordinavimas),

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

skaičius - 2

2019 m.
I- IV ketv.

1,0

2019 m.
I- IV ketv.

3,0

12
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
kitose viešosiose
erdvėse) skaičius –
2

5.1.1. Parengti, išleisti ir platinti
informacinį leidinį apie valstybės
teikiamą pagalbą vaikui, kurio
klausa sutrikusi

Išleistų leidinių apie
valstybės teikiamą
pagalbą skaičius – 1

5.2.1. Organizuoti mokymus
šeimoms, auginančioms vaikus,
kurių klausa sutrikusi

Suorganizuotų
mokymų šeimoms,
auginančioms
vaikus, kurių klausa
sutrikusi, skaičius –
1

Atsakingi
vykdytojai
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai)
Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius
(įgyvendinimas ir
koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai)
Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius
(įgyvendinimas ir
koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2019 m.
I- IV ketv.

2,0

2019 m.
I- IV ketv.

5,0

13
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai)
3.1.1. Gerinti profesinės
Profesinės
Departamento
reabilitacijos neįgaliesiems
reabilitacijos
direktorius,
paslaugų kokybę, teikti metodinę centrų, vykdančių direktoriaus
pagalbą įstaigoms, teikiančioms
metodinių centrų
pavaduotojas,
profesinės reabilitacijos paslaugas veiklą, skaičius
Administravimo ir
neįgaliesiems
(vienetai) – 2
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas,
viešieji pirkimai),
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
(įgyvendinimas ir
lėšų panaudojimo
kontrolė)
4.1.1. Vykdyti visuomenės
Vykdytų
Departamento
švietimą ir informavimą apie
visuomenės
direktorius,
neįgaliųjų socialinės integracijos švietimo ir
direktoriaus
procesą
informavimo apie pavaduotojas,
neįgaliųjų socialinę Programų
integraciją
koordinavimo ir
priemonių skaičius įgyvendinimo
–5
skyrius,

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2019 m.
I–IV ketv.

51,0

2019 m.
I–IV ketv.

212,3

14
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

4.2.1. Skatinti neįgaliųjų teises
ginančių neįgaliųjų
nevyriausybinių organizacijų
veiklą

Mokėti 20 proc. BSI išmoką
neįgaliesiems, auginantiems
vaikus, komunalinėms

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Administravimo ir
Finansuotų
išteklių valdymo
informacijos
skyrius,
rengimo ir sklaidos Programų
internete projektų
stebėsenos ir
skaičius (vienetai) kontrolės skyrius
–1
Neįgaliųjų
Direktorius,
asociacijų veiklos Programų
rėmimo projektuose koordinavimo ir
naudą gavusių
įgyvendinimo
neįgaliųjų skaičius skyrius (projektų
(asmenys) – 3000, atranka ir
koordinavimas),
Finansuotų
Administravimo ir
neįgaliųjų
išteklių valdymo
asociacijų veiklos skyrius (išankstinė
rėmimo projektų
kontrolė ir
skaičius (vienetai) finansavimo
– 21
koordinavimas),
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir
lėšų panaudojimo
kontrolė)
Neįgaliųjų, kurie
Departamento
gauna finansinę
direktorius,
paramą, skaičius
Administravimo ir

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2019 m.
I- IV ketv.

1415,7

2019 m.
I–IV ketv.

9,0

15
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

paslaugoms, elektros energijos ar
telefono išlaidoms apmokėti ar
kurui įsigyti

(vienetai) – 25

išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas),
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir
lėšų panaudojimo
kontrolė)

Vykdyti Jungtinių Tautų
neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos
Fakultatyvaus protokolo (toliau –
Konvencija) stebėseną

Parengtų Jungtinių
tautų Konvencijos
metinių stebėsenos
ataskaitų skaičius
(vienetai) – 1

Departamento
2019 m.
direktorius,
I–IV ketv.
direktoriaus
pavaduotojas,
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (viešieji
pirkimai, išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas),
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
(įgyvendinimo
koordinavimas)

Suorganizuoti
susitikimai
regionuose su
neįgaliaisiais ir
jiems
atstovaujančiomis
organizacijomis
pristatant
Konvencijos
įgyvendinimą bei
Konvencijos

Asignavimai (tūkst.
eurų)

70,0

16
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

įgyvendinimo
stebėsenos
rezultatus (vienetai)
–5

03003040103

Įgyvendinti neįgaliųjų
socialinės integracijos
per kūno kultūrą ir
sportą programas ir
projektus

Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės
integracijos per kūno kultūrą ir
sportą projektus

03003040105

Sudaryti sąlygas
Neįgaliųjų reikalų

Priemonių įgyvendinimas,
kontrolė, ir lėšų, skirtų

Atliktų tyrimų
skaičius (vienetais)
–4
Neįgaliųjų,
dalyvavusių
integravimosi į
visuomenę per kūno
kultūrą ir sportą
projektuose ar
programose,
skaičius (asmenys)
−1800
Per savivaldybes
finansuotų ir
įgyvendintų
neįgaliųjų
socialinės
integracijos per
kūno kultūrą ir
sportą projektų
skaičius (vienetai) –
80
Neįgaliųjų,
pasinaudojusių

Departamento
direktorius,
Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius
(koordinavimas),
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius (išankstinė
kontrolė ir
finansavimo
koordinavimas),
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir
lėšų panaudojimo
kontrolė)
Departamento
direktorius,

2019 m.
I–IV ketv.

350,0

2019 m.
I–IV ketv.

433,0

17
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

departamento veiklai

Įstaigos veiksmo pavadinimas

priemonėms įgyvendinti
administravimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Neįgaliųjų reikalų
departamento
įgyvendinamomis ir
koordinuojamomis
programomis ir
priemonėmis,
skirtomis jų
socialinei atskirčiai
mažinti, dalis iš
visų neįgaliųjų,
proc. – 13

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

direktoriaus
pavaduotojas,
Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius,
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius,
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius

Atliktų Neįgaliųjų
reikalų
departamento
finansuojamų
priemonių ir
projektų
patikrinimų skaičius
(vienetai) – 80
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės
integracijos 2013–2019 metų
programos įgyvendinimo 2019
metų veiksmų plano vykdymo
koordinavimas ir stebėsena

Parengtų veiksmų
plano įgyvendinimo
ataskaitų skaičius
(vienetai) – 1

Departamento
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas,
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius

2019 m.
I- IV ketv.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

18
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Apskričių gestų kalbos vertėjų
centrų veiklos koordinavimas

Apskričių gestų
kalbos vertėjų
centrų, kurių veikla
koordinuota,
skaičius (vienetai) –
5

Įgyvendinti Neįgaliųjų reikalų
departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
bendradarbiavimo su
nevyriausybinėmis neįgaliųjų
organizacijomis veiksmų planą
(toliau – Veiksmų planas)

Įgyvendintų
Veiksmų plano
priemonių skaičius
(vienetai) − 12

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Departamento
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas,
Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius

2019 m.
I–IV ketv.

Departamento
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas,
Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius,
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius,
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
Departamento reguliavimo sričiai Administruotas
Departamento
priskirto valstybės turto valdymas panaudos
direktorius,
ir naudojimas
pagrindais
direktoriaus
perduotas valstybės pavaduotojas,
turtas - panauda
Administravimo ir
perduotų
išteklių valdymo

2019 m.
I–IV ketv.

2019 m.
I–IV ketv.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

19
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Valstybės turtinių ir neturtinių
teisių atstovavimas

Dalyvauti rengiant teisės aktus

Teikti siūlymus dėl teisės aktų
projektų

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
automobilių
skaičius 104
Atstovauta
valstybei,
įgyvendinant
valstybės, kaip
viešosios įstaigos
dalininkės turtines
ir neturtines teises
viešojoje įstaigoje
Valakupių
reabilitacijos centre
Parengti teisės aktai
– pagal poreikį

Pateikti siūlymai
dėl teisės aktų
projektų – pagal

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyrius
Departamento
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas,
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius

2019 m.
I–IV ketv.

Departamento
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas,
Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius,
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius,
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
Departamento
direktorius,
direktoriaus

2019 m.
I–IV ketv.

2019 m.
I–IV ketv.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

20
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

pavaduotojas,
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius, Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius, Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
Dalyvauti komisijų ir darbo
Dalyvauta komisijų Departamento
grupių veiklose
ir darbo grupių
direktorius,
veiklose – pagal
direktoriaus
poreikį
pavaduotojas,
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius, Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius, Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
Dalyvauti informacijos rengimo ir Dalyvauta
Departamento
sklaidos internete projekto
informacijos
direktorius,
rubrikos „Aš galiu“ redakcinės
rengimo ir sklaidos direktoriaus
kolegijos veikloje
internete projekto
pavaduotojas,
rubrikos „Aš galiu“ Programų
redakcinės
koordinavimo ir
kolegijos veikloje įgyvendinimo
skyrius

Įvykdymo
terminas

poreikį

2019 m.
I–IV ketv.

2019 m.
I–IV ketv.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

21
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Dalyvauti tarpinstituciniuose
pasitarimuose ir susitikimuose

Suaugusių asmenų siuntimas į
socialinės globos įstaigas

Kitų neįgaliųjų socialinės
integracijos priemonių
įgyvendinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Dalyvauta
tarpinstituciniuose
pasitarimuose ir
susitikimuose –
pagal poreikį

Atsakingi
vykdytojai

Departamento
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas,
Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius, Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius, Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
Išrašytų siuntimų į Departamento
socialinės globos
direktorius,
namus skaičius
direktoriaus
(vienetai) – 700
pavaduotojas,
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius
Išnagrinėtų fizinių Departamento
ir juridinių asmenų direktorius,
prašymų, skundų,
direktoriaus
pasiūlymų skaičius pavaduotojas,

Įvykdymo
terminas
2019 m.
I–IV ketv.

2019 m.
I–IV ketv.

2019 m.
I–IV ketv.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

22
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
(vienetai) – 65
Atstovauta
valstybei (Lietuvos
Respublikos
Vyriausybei) bylose
dėl globos
(rūpybos)
nustatymo ir
globėjo (rūpintojo)
skyrimo
neveiksniam tam
tikrose srityse ar
ribotai veiksniam
tam tikrose srityse
asmeniui (kartai) –
10

Dalyvauti institucinės globos
pertvarkos I ir II etapuose

Techniškai
aptarnauta
Neįgaliųjų reikalų
taryba – pagal
poreikį
Dalyvauta projekto
Nr. 08.4.1-ESFAV-405-01-0001
„Tvaraus perėjimo
nuo institucinės
globos prie šeimoje
ir bendruomenėje

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius, Programų
koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius, Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius

Departamento
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas,
Programų
stebėsenos ir
kontrolės skyrius,

2019 m.
I–IV ketv.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

23
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

2. 1. 2. Parengti rekomendaciją
universalaus dizaino principų
taikymo srityje

2. 1. 3. Organizuoti mokymus
savivaldybių ir nevyriausybinių
organizacijų atstovams
universalaus dizaino principų
taikymo srityje;

4. 2. 3. Sukurti informacinę
pagalbos neįgaliesiems
koordinavimo sistemą

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
teikiamų paslaugų
sistemos sąlygų
sukūrimas
Lietuvoje“
Valdymo grupės,
viešųjų pirkimų
veiklose – pagal
poreikį
Parengtų
rekomendacijų
universalaus
dizaino principų
taikymo srityje
skaičius-1
Universalaus
dizaino principų
taikymo
mokymuose
savivaldybių ir
nevyriausybinių
organizacijų
atstovams
dalyvavusių
specialistų skaičius
- 60
Sukurta
informacinė
pagalbos
neįgaliesiems

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Administravimo ir
išteklių valdymo
skyrius

Departamento
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas

2019 m.
I–IV ketv.

Departamento
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas

2019 m.
I–IV ketv.

Departamento
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas

2019 m.
I–IV ketv.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

24
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
koordinavimo
sistema -1

______________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

