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DĖL 2020 METŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS 

BENDRUOMENĖJE IR NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO 

KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ VYKDYMO  EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR 

KARANTINO METU 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

(toliau - Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. 

nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės 

operacijų vadovo  2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 342 „Dėl koronaviruso (COVID – 19) 

valdymo priemonių“, praneša, kad veiklos žmonių su negalia dienos ir užimtumo centruose 

karantino ir ekstremalios situacijos metu yra draudžiamos. 

Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus teisės aktus ir Neįgaliųjų reikalų tarybos 2020 

m. kovo 31 d. posėdžio Nr. T-3 nutarimus, Departamentas informuoja, kad: 

2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų veiklos (paslaugos) (toliau – 

projektai), kurios turi artimo kontakto pobūdį (socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektuose – dienos užimtumas, neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, 

kolektyvuose, klubuose, savipagalbos grupės; neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir 

sportą - sporto treniruotės, užsiėmimai ir pan.) karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu 

nevykdomos (neteikiamos).  

Projektų vykdytojams karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu leistina vykdyti 

kitą veiklą, jei ji susijusi su gyvybiškai ir psichologiškai svarbios pagalbos teikimu. Siekiant 

išvengti paslaugų teikimo dubliavimo su kitais paslaugų teikėjais, paslaugų poreikį ir jų pobūdį bei 

tenkinimo apimtis darbo tvarka projektų vykdytojai turi derinti su savivaldybių atsakingais 

kuruojančiais skyriais.  

Sporto veiklas siūlytina pradėti vykdyti pasibaigus karantinui bei kai po jo pabaigos 

bus atšaukti ribojimai. Kitų paslaugų teikėjams ir projektų vykdytojams siūlytina orientuotis į 
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pagalbos teikimą sunkią negalią turintiems asmenims (maisto, vaistų pristatymas į namus, kita 

pagalba pagal poreikį). Esant gyvybiškai svarbiai situacijai projekto vykdytojai gali tęsti 

pavėžėjimo paslaugų teikimą negalią turintiems asmenims, pirmenybę teikiant sunkiausią negalią 

turintiems asmenims. Individualaus pobūdžio veiklas (paslaugas) (individuali pagalba neįgaliajam, 

individuali emocinė pagalba šeimos nariams ir pan.) pagal galimybes teikti komunikacinėmis ryšio 

priemonėmis. Paslaugų teikimo intensyvumą su paslaugas gaunančiu asmeniu derinti telefonu ar 

kitomis nuotolinio ryšio formomis.  

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, 2020 m. kovo 

30 d., pateiktas rekomendacijas dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo ne gydymo įstaigose 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/20200330_Rekomendacijos_AAP_kiti_sektoriai.pdf

) vykdant veiklas (teikiant paslaugas), būtina laikytis asmens higienos, naudoti apsaugines 

priemones (vienkartines pirštines, vienkartines kaukes ir kt.), esant poreikiui, dezinfekuoti 

paviršius,  pagal galimybes laikytis 2 metrų atstumo, saugant klientą ir jo artimuosius nuo tikimybės 

būti užkrėstiems virusu. Savivaldybių administracijos privalo padėti nevyriausybinėms 

organizacijoms, teikiančioms būtiną pagalbą ar paslaugas, pagal jų pateiktą poreikį apsirūpinti 

reikiamomis apsaugos priemonėmis, t.y. rinkti iš organizacijų asmens apsaugos priemonių poreikį, 

kai jas savivaldybė įsigyja iš specialių fondų (pvz. Valstybės rezervo fondo) ar kitų specialiai tam 

skirtų lėšų. 

Projektų veiklų (paslaugų) administravimo ir įgyvendinimo išlaidos (t.y. darbo 

užmokestis, buhalterinės paslaugos, komunalinės išlaidos, pagalbą ar paslaugas teikiantiems 

projektų darbuotojams reikalingos asmens apsaugos priemonės ir kt. priemonėms bei  transporto 

išlaidos), patirtos karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu, bus laikomos tinkamomis ir gali 

būti dengiamos iš projektų finansavimui skirtų lėšų. Išlaidos, patirtos perkant apsaugos priemones 

yra laikomos tinkamomis tik jei jos patirtos karantino ir ekstremalios situacijos bei atitinkamų 

reikalavimų privalomai naudoti apsaugos priemones taikymo laikotarpiu. Tokiu atveju projekto 

sąmatų keisti nereikia, tačiau privaloma vykdytą veiklą, jos apimtis, patirtas išlaidas deklaruoti 

teikiant finansines ir veiklos ataskaitas, saugoti išlaidas įrodančius dokumentus. 

Atkreipiame dėmesį, kad karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu sustabdžius 

vykdyti veiklos planuose numatytas veiklas bei teikti paslaugas, projektų įgyvendinimo planų keisti 

ir derinti su savivaldybėmis nereikia. Projekto vykdytojai apie šiuo laikotarpiu vykdytas veiklas, 

suteiktą pagalbą kontaktiniu būdu ar nuotoliniu būdu, patirtas išlaidas ir kitą reikiamą informaciją 

turi nurodyti iki šiol teikiamose įprastos formos ataskaitose. Jei paslauga, konsultacijos, mokymai 

buvo organizuojami nuotoliniu būdu – paslaugos gavėjo parašas nebūtinas. Jei paslauga suteikta 

apsilankant ar susitinkant su neįgaliuoju ar jo šeima – parašas imamas tik tais atvejais, kai 

vykdytojas yra visiškai įsitikinęs, kad užtikrina sveikatos saugumą paslaugos gavėjui ir sau pačiam. 
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Kitais atvejais, kaip gauti paslaugos gavėjo parašo nėra galimybės, paslaugos teikimo faktą 

patvirtina projekto vadovas savo parašu kiekvienos darbo savaitės pabaigoje. Svarbu, kad būtų 

nurodyti paslaugą gavusio asmens duomenys kontaktams (tel. Nr. ar kt.). Ekstremalios situacijos ar 

karantino laikotarpiu planuotų projektų veiklų neįvykdymas ir rezultatų nepasiekimas dėl karantino 

ir ekstremalios situacijos ribojimų neturės neigiamos įtakos ateinančių metų projektų vertinimui. 

Jei derinant su savivaldybėmis paslaugų teikimo galimybes  paaiškėja, kad projektų 

vykdytojų pagalba ir paslaugos nereikalingos, ar organizacijos darbuotojai neturi galimybės vykdyti 

veiklos, tuomet organizuojama veikla nuotoliniu būdu namuose, pvz. tvarkoma projekto 

dokumentacija, daromos kaukės ir pan. Jei nėra galimybės darbų vykdyti nuotoliniu būdu 

(nuotolinis darbas turi būti įteisintas organizacijoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo 

kodekso 52 straipsniu), tuomet darbuotojams siūlomos kasmetinės apmokamos atostogos, jei kas 

augina nepilnamečius vaikus ar prižiūri namuose neįgaliuosius – laikinas nedarbingumas. 

Numatoma, kad bet kokios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas, galės 

teisės aktų nustatyta tvarka skelbti prastovą ir gauti valstybės subsidiją tikslu išlaikyti darbo vietas. 

Išlaidos darbo užmokesčiui mokėti darbuotojams prastovos laikotarpiu gali būti dengiamos iš 

projekte numatytų lėšų darbo užmokesčiui.  

Projektus įgyvendinančios organizacijos vykdo veiklas (teikia paslaugas) tik 

projektuose numatytoms tikslinėms asmenų grupėms, t.y. asmenims, turintiems negalią ir su jais 

gyvenantiems šeimos nariams.  

Projektų finansavimo lygis iš valstybės biudžeto lėšų karantino laikotarpiu išliks kaip 

buvo sutarta pagal 2020 metų projektų finansavimo sutartis su savivaldybėmis. Savivaldybėms 

rekomenduojama išlaikyti sutartą 2020 metų projektų finansavimo lygmenį. 

Projektų vykdymo kontrolė karantino laikotarpiu bei ekstremalios situacijos 

laikotarpiu nevykdoma. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 

3.5.3. papunkčiu draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir 

užimtumo centruose. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia 

priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose. Atsižvelgiant į šį 

nurodymą neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos pagal poreikį teiks turimą informaciją  

savivaldybėms apie būtinos pagalbos poreikį.  

Atsižvelgiant į tai, kad Neįgaliųjų reikalų departamentas neišduoda siuntimų karantino 

laikotarpiu apsigyventi valstybės socialinės globos įstaigose bei į Socialinių paslaugų priežiūros 

departamento rekomendaciją, t.y. dėl naujų gyventojų apgyvendinimo įstaiga turėtų spręsti 



individualiai ir, pagal galimybes, nepriimti apgyvendinimui asmenų, kurie šiuo metu gyvena 

namuose prižiūrimi artimųjų, savivaldybėms rekomenduojama spręsti  dėl dienos socialinės globos 

paslaugų asmens namuose užtikrinimo karantino laikotarpiu. 

Savivaldybes raginame kviesti bendradarbiauti ir pasitelkti nevyriausybines 

organizacijas, gaunančias projektinį finansavimą, teikiant įvairią pagalbą negalią turintiems 

asmenims. 

Visus asmenų, organizacijų prašymus priimti, nagrinėti ir priimti sprendimus laikantis 

Vidaus reikalų ministerijos 2020 m. balandžio 9 d. rašte Nr. 1D-1861 ,,Dėl viešojo sektoriaus 

įstaigų paslaugų teikimo organizavimo karantino metu” išdėstytų nurodymų. 

Primename, kad Departamento darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Prašymus teikti el. 

pašto adresu centras@ndt.lt,  informaciją bei konsultacijas galima gauti viešai skelbiamais el. pašto 

adresais, skambinant telefono numeriais, kurie paskelbti http://www.ndt.lt/karantino-metu-darbas-

nuotoliniu-budu/. 

  

 

Direktoriaus pavaduotoja,  

vykdanti direktoriaus funkcijas                                                                                 Jolanta Šliužienė 
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