
 1 

Asociacijos “Lietuvos neįgaliųjų forumas” 
 

Teisės aktų vertinimo (analizės) ataskaita 
 

Vilnius  
2017 m. gruodžio 28 d. 

 
 
 Asociacija “Lietuvos neįgaliųjų forumas”, vadovaudamasi 2017 m. gegužės 31 d. 
Nr. S-18 paslaugų pirkimo – pardavimo sutartimi, sudaryta tarp Neįgaliųjų reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Užsakovas) ir Asociacijos “Lietuvos neįgaliųjų 
forumas” (Vykdytojas), teikia ataskaitą pagal sutarties reikalavimus dėl Teisės aktų analizės ir 
atitikimo konvencijai vertinimo, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 
straipsnių nuostatas, paslaugos atlikimo. 
 
Pagal techninės specifikacijos, kuri yra neatsiejama Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties dalis, 
reikalavimus Paslaugos vykdymo metu Vykdytojas turėjo atlikti šiuos konkrečius darbus ir 
uždavinius: 
1. Per 20 darbo dienų po sutarties pasirašymo pateikti Perkančiajai organizacijai suderinimui 
planuojamų vertinti šiuo metu galiojančių Lietuvos teisės aktų (Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės 
aktai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Ministrų įsakymai, programos, veiksmų, 
priemonių planai ir kt.) (toliau – teisės aktai), tiesiogiai susijusių su Konvencijos straipsniuose (nuo 
4 iki 30) numatytais įsipareigojimais, sąrašą, pagal kiekvieną Konvencijos straipsnį, straipsnio 
punktus ir (jei taikoma) papunkčius. Prireikus tiekėjas turi patikslinti, ir Perkančiajai organizacijai 
pritarus per 5 darbo dienas pateikti galutinį analizuotinų teisės aktų sąrašą; 
2. Per 60 darbo dienų po pateikto sąrašo suderinimo atlikti pagal pateiktą sąrašą teisės aktų, analizę 
ir atitikimo Konvencijos ir atskiriems jos straipsniams, punktams bei papunkčiams vertinimą šiomis 
kryptimis: 
3. Parengti argumentuotas pastabas, siūlymus bei rekomendacijas (su pagrindimu) dėl teisės aktų 
tobulinimo ir/arba naujų rengimo; 
4. Parengti argumentuotas analizės išvadas dėl teisinės bazės būklės pagal atskirus Konvencijos 
straipsnius;   
5. Per 20 darbo dienų po teisės aktų vertinimo atlikimo parengti ir pateikti Perkančiajai 
organizacijai derinimui teisės aktų vertinimo (analizės) ataskaitą pagal šios techninės specifikacijos 
1-4 punktus. 
 
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus darbus, pažymėtina, kad pagal techninės specifikacijos 1 p. 2017 
m. birželio 21 d. Perkančiajai organizacijai buvo pateiktas bendras LR Teisės aktų sąrašas (Priedas 
Nr. 1), susijęs su JT Neįgaliųjų teisių konvencijos straipsnių ir konkrečių nuostatų įgyvendinimu, 
bei pasiūlyti konkretūs prioritetiniai ir /ar probleminiai teisės aktai paslaugos atlikimo apimtyje ir 
terminais. Suderinus su Perkančiąja organizacija buvo atrinktas prioritetinių, tikslinių teisės aktų 
sąrašas (Priedas Nr. 2), kuris ir buvo pagrindas atlikti analizę ir atitikimo Konvencijos ir atskiriems 
jos straipsniams, punktams bei papunkčiams vertinimą. Būtent šiuo atrinktų teisės aktų sąrašu yra 
remiamasi atliekant teisės aktų analizę dėl jų atitikimo Konvencijos straipsniams. Papildomi teisės 
aktai analizės kontekste minimi ar analizuojami tik autoriams įvertinus papildomą poreikį 
išanalizuoti konkrečius probleminius klausimus, sritis susijusias su konkrečiais Konvencijos 
straipsniais. 
 
Vadovaujantis techninės specifikacijos 2 punktu teisės aktų analizė ir atitikimo konkretiems 
Konvencijos ir atskiriems jos straipsniams, punktams bei papunkčiams vertinimas buvo vykdomas 
šiomis kryptimis: 
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2.1. teisės aktų atitikimo Konvencijos nuostatoms vertinimas;  
2.2. teisinės bazės pakankamumo Konvencijos ir atskirų jos straipsnių įgyvendinimui;  
2.3. išskirti teisės aktus užtikrinančius ir nepakankamai užtikrinančius neįgaliųjų teises (nurodant 
konkrečius Konvencijos punktus); 
2.4. ar teisės aktais formuojama tam tikros srities (pagal Konvencijos straipsnių sritis) politika yra 
palanki Konvencijos įgyvendinimui;  
2.5. kaip Konvencijos nuostatos įgyvendinamos programų ir/arba veiksmų, priemonių planų 
pagrindu ir identifikuoti, ar jie įtraukia neįgaliuosius ir užtikrina jų teises, o numatomi finansiniai 
ištekliai yra pakankami; 
2.6. Kaip teisės aktų nuostatos atitinka skirtingų negalių neįgaliųjų grupių teises. 
 
Kartu su analize tekste pateikiamos ir argumentuotos išvados dėl teisinės bazės 
atitikimo/neatitikimo Konvencijos straipsniams, bei pastabos, siūlymai ir rekomendacijos dėl teisės 
aktų tobulinimo ir/arba naujų rengimo. 
 
 

Analizė ir atitikimo konkretiems Konvencijos straipsniams, punktams bei papunkčiams 
vertinimas, išvados ir rekomendacijos  

 
4 straipsnis. Bendri įsipareigojimai 

Konvencijos 4 straipsnyje nurodoma, jog valstybės įsipareigoja užtikrinti ir skatinti visapusišką visų 
neįgaliųjų visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių įgyvendinimą be jokios diskriminacijos dėl 
neįgalumo, imantis visų įstatymų leidybos, administracinių ir kitokių priemonių, kad būtų pakeisti 
ar panaikinti galiojantys įstatymai, kiti teisės aktai, papročiai ir praktika, diskriminuojantys 
neįgaliuosius; neįgaliųjų žmogaus teisių apsaugą ir skatinimą užtikrinti visose politikos srityse ir 
programose bei nesiimti jokių veiksmų ar praktikos kurie būtų nesuderinami su Konvencija. 
 
Analizė dėl teisinės bazės priėmimo Konvencijos bendriesiems principams įgyvendinti  
 
Pagrindiniai Lietuvos įsipareigojimus pagal Konvencijos 4 str. užtikrinantys teisės aktai yra: 
Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014) (toliau tekste – Konstitucija), kurioje 
numatyti bendri tarptautinių sutarčių ratifikavimo bei galiojimo principai. Lietuvos Respublikos 
įstatymas dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo 
ratifikavimo (Žin. 2010, Nr. 67-3350). Vadovaujantis Konvencijos 33 str. reikalavimais 
Konvencijos įgyvendinimo ir stebėsenos institucinis mechanizmas įtvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarime Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ (Žin., 2010, Nr. 145-7455).  
Konvencijos nuostatos įgyvendinamos vykdant Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–
2019 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. 
nutarimu Nr. 1408 (Žin., 2012, Nr. 137-7021), ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 
2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metais priemonių planą, patvirtintą 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-43 (Žin., 2013, Nr. 15-
740). Ministerijos ir kitos institucijos, atsakingos už Konvencijos įgyvendinimą, pagal kompetenciją 
rengia ir įgyvendina programas ir priemones, skirtas neįgaliųjų teisėms, įtvirtintoms Konvencijoje, 
užtikrinti.  
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 
83-2983) (toliau tekste – Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas), Lietuvos Respublikos lygių 
galimybių įstatymas, (Žin., 2003, Nr. 114-5115; 2008, Nr. 76-2998) (toliau tekste – Lygių 
galimybių įstatymas) savo reguliavimo srityse įtvirtina asmenų su negalia nediskriminavimo 
principus bei jų lygias teises ir galimybes visuomenėje įgyvendinančias priemones. 
Lietuvos Respublikos seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu patvirtintos Lietuvos Respublikos 
vyriausybės programos (TAR, 2016-12-13, Nr. 28737) 63.1 punkto nuostatose įtvirtintas tikslas 
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įgyvendinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, siekiant gerinti neįgaliųjų teisių 
užtikrinimas visose gyvenimo srityse. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu 
patvirtintas Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016-2020 
metų priemonių plane (toliau tekste – Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo planas) numatomos 
priemonės įgyvendinti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto 2016-04-20 baigiamosioms 
pastaboms dėl pirminės Lietuvos ataskaitos (toliau tekste – Komiteto baigiamosios pastabos).  
Pažymėtina, kad rengiant ir priimant Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo planą nebuvo 
užtikrintas Konvencijos 4 str. 3 d. nuostatos, kuri nurodo, kad “rengdamos ir įgyvendindamos teisės 
aktus ir politikos strategijas, skirtas įgyvendinti šią Konvenciją, ir priimdamos kitokius sprendimus 
neįgaliųjų̨ klausimais, valstybės, įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su neįgaliaisiais, įskaitant 
neįgalius vaikus, ir aktyviai juos įtraukti per jiems atstovaujančias organizacijas”, kadangi 
neįgaliųjų organizacijų atstovai prieštaravo ir nepritarė Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 
plano tekstui.  
 

5 straipsnis. Lygybė ir nediskriminavimas 
 

Konvencijos 5 str. pripažįsta, kad prieš įstatymą visi asmenys yra lygūs, todėl draudžia bet kokį 
diskriminavimą dėl neįgalumo ir garantuoja neįgaliesiems vienodą ir veiksmingą teisinę apsaugą 
nuo diskriminavimo dėl bet kokios priežasties. 
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 
Fundamentalios nuostatos, užtikrinančios neįgaliųjų lygybę ir nediskriminavimą valstybėje, yra 
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Konstitucijos nuostatas detalizuoja 
įstatymai ir įstatymų vykdymą užtikrinantys teisės aktai. Svarbiausi iš jų Lygių galimybių įstatymas 
ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (TAR, 2017, Nr. 8293) 
patvirtintas Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų planas (toliau tekste – 
Nediskriminavimo skatinimo veiksmų planas). Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymas  skirtas bendrai užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje, 
nustatyti neįgaliųjų socialinės integracijos principus, socialinės integracijos sistemą ir jos prielaidas 
bei sąlygas, įgyvendinančias institucijas, įpareigoja atsižvelgti bendrai į specialiuosius neįgaliųjų 
poreikius. Šios analizės kontekste pasirinkti du pagrindiniai teisės aktai, t.y. Lygių galimybių 
įstatymas bei Nediskriminavimo skatinimo veiksmų planas detalesnei analizei dėl jų atitikimo 
Konvencijos 5 straipsniui. 
 

Lygių galimybių įstatymu yra bendrai užtikrinamos lygios galimybės, draudžiama tiesioginė 
ir netiesioginė diskriminacija nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar nuomonės, amžiaus, seksualinės orientacijos, neįgalumo 
ir etninės priklausomybės darbe, tarnyboje, paslaugų, švietimo, mokslo, dalyvavimo organizacijos ir 
asociacijose. Lygių galimybių įstatymas nenumato daugiau išimčių dėl apsaugos neįgaliesiems 
taikymo, išskyrus, kai asmenis vienijančioms organizacijoms sprendžiant narystės ir darbo šiose 
organizacijose klausimus, kai dėl organizacijos vienijimosi pagrindo tai yra įprasta, teisėta ir 
pateisinama (3 str. 7 p.). Lygių galimybių įstatyme, be viso to, numatyta, kad valstybės ir 
savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose teisės aktuose 
būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės, tuo pačiu rengti, tvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas 
lygioms galimybėms užtikrinti bei įstatymų nustatyta tvarka remti religinių bendruomenių ir 
bendrijų, viešųjų įstaigų, asociacijų ir labdaros bei paramos fondų programas, kurios padeda 
įgyvendinti lygias asmenų galimybes (5 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, visos valstybės ir savivaldybių 
institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo veikti aktyviai nepriklausomai nuo įstatyme 
reglamentuojamų konkrečių socialinių sričių, kryptingai formuoti politiką ir įstatymų numatyta 
tvarka teikti paramą programoms neįgaliųjų lygioms galimybėms užtikrinti.   
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Lygių galimybių įstatymo III skyrius užtikrina Konvencijos 5 str. 2 d. numatytą vienodos ir 
veiksmingos teisinės apsaugos nuo diskriminavimo garantiją. T.y. asmuo, manantis, kad buvo 
pažeistos jo lygios galimybės, turi teisę pasinaudoti alternatyvia jo teisių apsaugos procedūra ir 
kreiptis į lygių galimybių kontrolierių (12 str. 1 d.). Be to, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir 
jų padaliniai, kurių veiklą reglamentuojančiame teisės akte atitinkamu pagrindu diskriminuojamų 
asmenų gynimas ir jų atstovavimas teisme yra nurodyta kaip viena iš veiklos sričių, 
diskriminuojamo asmens pavedimu gali įstatymų nustatyta tvarka atstovauti jam teisminėse arba 
administracinėse procedūrose (12 str. 2 d.).  

Siekiant įvertinti pokyčius teisės sistemoje, svarbu įvertinti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės programas ir ministrų patvirtintus veiklos planus. Kalbant apie lygybės ir 
nediskriminavimo užtikrinimą Nediskriminavimo skatinimo veiksmų planas yra svarbiausias 
teisinis dokumentas. Nediskriminavimo skatinimo veiksmų planu yra koncentruojamasi tik į vieną 
priemonę, kuri konkrečiai susijusi su analizuojamu Konvencijos straipsniu bei jo nuostatų teisiniu 
reglamentavimu, – didinti vienodos ir veiksmingos teisinės apsaugos nuo diskriminavimo garantiją 
(Konvencijos 5 str. 2 d.) parengiant teisės aktų pakeitimų projektus dėl Lygių galimybių 
kontrolieriaus funkcijų išplėtimo, įgyvendinant Konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo 
koordinavimo ir stebėsenos mechanizmą (2.2. p.). Be to, Nediskriminavimo skatinimo veiksmų 
plane bendrai užsimenama apie visuomenės (išskiriant savivaldybes, nevyriausybinių organizacijų 
atstovus bei kitus suinteresuotus asmenis) supažindinimą su Komiteto baigiamosios pastabos bei 
pasitarimų-diskusijų su neįgaliųjų teisėms atstovaujančiomis organizacijomis organizavimo, 
siekiant tobulinti negalios nustatymo procedūras (1.7., 5.1. p.). Be minėtos priemonės 
Nediskriminavimo skatinimo veiksmų plane taip pat yra koncentruojamasi į tam tikrų veiksmų 
atlikimą, kurie nėra konkrečiai orientuoti vien tik į neįgaliųjų diskriminavimą (pvz., dėl 
diskriminacijos Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais mažinimo ir diskriminacijos 
prevencijos darbo rinkoje užtikrinimo sukuriant, prižiūrint ir pristatant internetinę platformą 
nuotoliniam mokymuisi diskriminacijos tema; parengiant internetinio mokymo medžiagą, skirtą 
diskriminacijos Lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais draudimui; parengiant ir 
skleidžiant metodologiją ir rekomendacijas viešajam sektoriui dėl viešosios informacijos 
prieinamumo visiems vartotojams (įskaitant neįgaliuosius) ir pan. (1.4 p.).  

 
Analizė bei išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių Komiteto baigiamosios pastabos pateikia Lietuvai 
rekomendacijas dėl Neįgaliųjų konvencijos įgyvendinimo Lietuvos teisės sistemoje. Komiteto 
baigiamųjų pastabų 14 str. yra siūloma imtis priemonių, kad būtų pripažįstama, kad tinkamo sąlygų 
pritaikymo nebuvimas yra diskriminacijos dėl neįgalumo forma. 	

Analizuojanti Lygių galimybių įstatymo reikalavimus dėl asmenų su negalia 
nediskriminavimo draudimo, atskirose srityse yra pažymima būtinybė užtikrinti sąlygų pritaikymą 
(pvz., Lygių galimybių įstatymo 7 str. darbdaviui įgyvendinant lygias galimybes darbe, valstybės 
tarnyboje imtis tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, 
siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių 
nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos. Bet reikalavimo privalomai pritaikyti 
sąlygas nesilaikymas nėra pripažįstama kaip atskira diskriminavimo forma (tuo pačiu dėl 
neįgalumo). Be to, būtinybė užtikrinti sąlygų pritaikymą yra numatyta tik darbo srityje, ir netaikoma 
kitose Lygių galimybių įstatymo taikymo srityse, t.y. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų atžvilgiu, švietimo bei vartotojų teisių apsaugos srityje. Kita vertus, kad nauja 
diskriminavimo forma būtų tinkamai aiškinama ir suprantama, kaip Komiteto baigiamosiose 
pastabose nurodoma, būtina teisės aktuose įvesti bendrą tinkamų sąlygų pritaikymo sąvoką. Ši 
sąvoka turėtų būti orientuota į skirtingų negalių neįgaliųjų grupių teises.  

Analizuojamo straipsnio kontekste Nediskriminavimo skatinimo veiksmų plane įtvirtintos 
konkrečios priemonės dėl pasitarimų-diskusijų su neįgaliųjų teisėms atstovaujančiomis 
organizacijomis organizavimo pristatant Komiteto rekomendacijas bei siekiant tobulinti negalios 
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nustatymo procedūras (1.7., 5.1. p.) yra labiau sietinos su Konvencijos 8 str. bei Konvencijos 1 str. 
nuostatų įgyvendinimu. 
Tuo tarpu metodologijos ir rekomendacijų viešajam sektoriui dėl viešosios informacijos 
prieinamumo visiems vartotojams (įskaitant neįgaliuosius) (1.4 p.) yra reikšmingos įgyvendinant 
Konvencijos straipsnį tiek dėl nediskriminavimo ir lygių galimybių užtikrinimo, tiek dėl 
informacijos prieinamumo (Konvencijos 9 str.). 

 
Rekomendacijos	

1) būtina Lygių galimybių įstatyme apibrėžti “tinkamų sąlygų pritaikymo” sąvoką bei 
pripažinti šio reikalavimo nesilaikymą kaip atskirą diskriminavimo formą. Ši sąvoka 
turėtų būti orientuota į skirtingų negalių neįgaliųjų grupių apsaugą nuo diskriminavimo 
visose gyvenimo srityse. 

 
 

6 straipsnis. Neįgalios moterys  
 

Konvencijos 6 str. pripažįsta, kad neįgalios moterys ir mergaitės patiria įvairių formų 
diskriminaciją, ir dėl to valstybės turi imtis priemonių, kad užtikrintų, jog neįgalios moterys ir 
mergaitės visapusiškai ir lygiomis teisėmis galėtų įgyvendinti visas žmogaus teises ir pagrindines 
laisves 

 
Analizuojamo straipsnio kontekste yra reikšmingi bendrieji lygias galimybes bei asmenų su negalia 
teises reglamentuojantys teisės aktai, tokie kaip Lygių galimybių įstatymas, Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymas bei specialusis Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymas (Žin., 1998, Nr. 112-3100). Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta 
Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programa (TAR, 2015-02-11, Nr. 
2062) ir Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo 
veiksmų planą 2015–2017 metams (TAR, 2015-04-13, Nr. 5755).  
Šios analizės kontekste nebuvo pasirinkta teisės aktų vertinimui dėl Konvencijos nuostatų atitikimo. 
Pažymėtina, kad vadovaujantis Komiteto baigiamosiose išvadose pateiktomis išvadomis 
Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų 
plane nėra konkrečių priemonių, skirtų neįgalių moterų ir mergaičių diskriminacijai panaikinti, taip 
pat negalią turinčių moterų ir mergaičių daugialypei diskriminacijai panaikinti, ypač diskriminacijai 
dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, todėl rekomenduota valstybei peržiūrėti Valstybinės 
moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą ir aiškiai 
susitelkti ties moterų ir mergaičių su negalia diskriminacijos prevencija ir panaikinimu, įskaitant ir 
daugialypę bei su keliomis sritimis susijusią diskriminaciją. 
 
Rekomendacijos 

1) Rengiant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos 
įgyvendinimo veiksmų planą 2018–2021 metams būtina įtraukti tikslines priemones, 
susijusias su moterų ir mergaičių su negalia diskriminacijos prevencija ir panaikinimu, 
įskaitant ir daugialypę bei su keliomis sritimis susijusią diskriminaciją. 

 
7 straipsnis. Neįgalūs vaikai 

 
Konvencijos 7 straipsnyje įtvirtinama, kad valstybės turi imtis visų būtinų priemonių, kad 

užtikrintų neįgalių vaikų visapusišką visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių įgyvendinimą lygiai 
su kitais vaikais. Visuose veiksmuose, susijusiuose su neįgaliais vaikais, pirmiausia atsižvelgiama į 
vaiko interesus. Kad neįgalūs vaikai turėtų teisę laisvai reikšti savo nuomonę visais su jais 
susijusiais klausimais, kad į jų nuomonę būtų tinkamai atsižvelgiama pagal jų amžių ir brandos lygį 
lygiai su kitais vaikais ir kad neįgaliems vaikams būtų suteikiama atitinkama pagalba. 
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Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 
Pamatinės nuostatos, užtikrinančios neįgalių vaikų apsaugą valstybėje, yra reglamentuojamos 
Konstitucijos (38, 39 str.). Pagrindiniai įstatymai, įtvirtinantys bendrąsias nuostatas, kurios, be viso 
ko, taikomos ir neįgaliems vaikams, yra Lygių galimybių įstatymas, Lietuvos Respublikos Vaiko 
teisių pagrindų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 33-807) ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. 
Papildomi aspektai, susiję su neįgaliais vaikais, taip pat yra aptariami Lietuvos Respublikos Seimo 
nutarimu (Žin., 2003, Nr. 52-2316) patvirtintoje Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijoje 
(toliau tekste – Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija). Be to, su neįgaliais vaikais susijusios 
problemos mėginamos santykinai spręsti programose ir priemonių planuose: 1) Nacionalinės 
neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo planas; 2) Nacionalinė neįgaliųjų 
socialinės integracijos programa.  
Šios analizės kontekste detalesnei analizei pasirinktos Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo planas bei  Nacionalinė 
neįgaliųjų socialinės integracijos programa dėl atitikimo Konvencijos 7 straipsniui.  
 
Vaiko teisių pagrindų įstatymas kaip pagrindinis valstybėje galiojantis įstatymas, skirtas gerinti 
vaikų teisinę apsaugą šalyje, nustatant suderintus su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir 
tarptautinės teisės normomis bei principais vaiko teisių ir laisvių gynimo pagrindus, turi atskirą IV 
skyrių. Negalios vaikai. Šiame skyriuje (27-32 str.) įtvirtinami pagrindiniai principai ir garantijos 
dėl negalios vaikų švietimo, aplinkos jiems pritaikymo, specialios priežiūros ir kt., tačiau dėl tuo 
pačiu nurodoma, kad jų teisių ir jų garantijų visumą taip pat apibrėžia Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymas, kiti įstatymai bei teisės aktai. 
Neįgaliųjų vaikų apsaugos politika yra neatskiriama nuo bendrojo neįgaliųjų apsaugą užtikrinančio 
reglamentavimo. Nėra atskirai vertinamas neįgalių vaikų didesnis pažeidžiamumas nei suaugusių su 
negalia asmenų, išskyrus Vaiko teisių pagrindų įstatyme apibrėžiant seksualinio smurto kaip vienos 
smurto prieš vaiką formos sąvoką, nurodant, kad piktnaudžiaujama itin pažeidžiama vaiko padėtimi, 
ypač dėl jo psichinės ar fizinės negalios ar priklausomumo.  

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijoje yra papildomai atkreipiamas dėmesys į 
neįgalius vaikus, tačiau daugiau konceptualaus pobūdžio, t.y. neįtvirtina konkrečių taisyklių. 
Koncepcijos nuostatas, kuriomis nurodyta, kad: 1) nepakankamai padaryta, kad neįgalus vaikas 
gyventų visavertį ir prideramą gyvenimą, kuris garantuotų jam pagarbą ir pagalbą, ugdytų jo 
gebėjimus ir leistų aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje (2.21 p.); 2) ypatingas dėmesys 
skiriamas neįgalių vaikų aprūpinimui, pagal poreikius pritaikant jiems paslaugas ir aplinką, kad jie 
turėtų lygias galimybes ir nepatirtų socialinės atskirties (3.1.20 p.); 3) siekiant užtikrinti neįgalaus 
vaiko integraciją į visuomenę, telkiamos bendros visų žinybų pajėgos. Tokiam vaikui ir jį 
prižiūrintiems asmenims turi būti užtikrinamos visavertės, tinkamos kokybės sveikatos priežiūros 
(įskaitant psichologinę pagalbą vaikui ir jo šeimos nariams), ugdymo ir socialinės paslaugos (3.3.27 
p.).  

Tuo tarpu Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa ir Nacionalinės neįgaliųjų 
socialinės integracijos įgyvendinimo planas, yra orientuoti tik į santykinį neįgaliųjų vaikų problemų 
sprendimą, t.y. kartu visiems neįgaliesiems taikomą priemonę, kuria remiantis yra siekiama pereiti 
nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų (1.1.5 p.). Kita vertus, 
minėtuose teisės aktuose yra orientuojamasi į visapusišką neįgaliųjų vaikų švietimo prieinamumą 
(1.3.5 p.) Tai konkrečiai bus apžvelgiama vertinant Konvencijos 24 str.  
 
Skirtingų neįgaliųjų grupių teisių užtikrinimo įgyvendinimas  
 

Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programoje ir Nacionalinės neįgaliųjų 
socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane ypatingai orientuojamasi į neįgaliųjų vaikų, 
turinčių klausos sutrikimų, teisių apsaugą. Šiuo atveju galima išskirti tokias Nacionalinės neįgaliųjų 
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socialinės integracijos įgyvendinimo plane  įtvirtintas priemones: 1) pakeisti kompleksiškai 
teikiamų paslaugų teikimo tvarką (1.1.3. p.); 2) aprūpinti klausos sutrikimą turinčius vaikus 
kokybiškais klausos aparatais (1.2.1. p.). Kita vertus, tuo yra pamirštamos (tuo pačiu neskiriama 
finansinių išteklių) kitos neįgalių vaikų grupės.  
 
Aanalizė bei išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 

Teisės sistemoje nėra atskirai reglamentuojama neįgaliųjų vaikų grupės apsauga. Šiuo 
atžvilgiu neabejotina, kad neįgalieji vaikai atsiduria sudėtingesnėje situacijoje nei kiti vaikai dėl 
savo neįgalumo požymio, kas savaime reikalauja didesnės valstybės institucijų reakcijos. 
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (2016 m.), 
patvirtintame Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016-2020 
metų priemonių plano projekte (toliau tekste – Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo planas) 
tikslingai nenumatytos priemonės dėl neįgaliųjų vaikų seksualinės prievartos pašalinimo 
(Konvencijos 7 str. 1 d.). Nors šiais metais Vaiko teisių pagrindų įstatyme buvo įtvirtintos smurto 
prieš vaiką formos, kur apibrėžiant seksualinį smurtą įtvirtinta pažeidžiama vaiko padėtis, ypač dėl 
jo psichinės ar fizinės negalios ar priklausomumo. Tačiau daugiau teisės aktų mastu nėra 
detalizuojama kaip turėtų būti užtikrinama praktikoje vaiko su negalia apsauga nuo smurto ar 
patyrus smurtą, atsižvelgiant į jo individualius poreikius. Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 
plane nurodomas centro, kuris, pagal valstybę, sudarytų galimybes neįgaliems vaikams gauti 
reikiamą pagalbą, sukūrimas ir paslaugų jame teikimas nėra detalizuojamas. Be to, pagalbą 
teikiančio centro veikla pati savaime neišspręstų klausimo dėl globos institucijose gyvenančių 
neįgalių vaikų apsaugos nuo smurto ar smurto prevencijos. 
Akivaizdi teisinio reglamentavimo stoka yra įgyvendinant Konvencijos 7 str. 2 ir 3 d. nuostatas, 
kurios yra siejamos su neįgalių vaikų interesų užtikrinimo svarba sprendžiant su jais susijusius 
teisinius klausimus. Nepaisant to, kad Vaiko teisių pagrindų įstatyme yra įtvirtinama bendrai visų 
vaikų atžvilgiu taikytino geriausių vaiko interesų prioriteto principas, t.y. kad priimant sprendimus 
ar imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko 
interesais. Vertinant vaiko geriausią interesą turi būti remiamasi konkrečia individualaus vaiko 
situacija ir atsižvelgiama pirmiausia į tai, kas naudingiausia vaikui artimiausiu metu ir ateityje. 
 Įstatyme įtvirtinamas ir principas dėl vaiko nuomonės išklausymo ir vaiko dalyvavimo užtikrinimo  
– vaikas, sugebantis suformuluoti savo pažiūras, turi būti išklausytas visais su juo susijusiais 
klausimais ir į vaiko nuomonę, įvertinus jo amžių ir brandą, turi būti atsižvelgiama, jeigu tai 
neprieštarauja vaiko interesams. Tačiau, Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane nėra 
pateikiama priemonių užtikrinti minėtų nuostatų įgyvendinimą būtent vaikų su negalia atžvilgiu. 
Paminėtinos yra CK 3.177, 3.215 nuostatos, kai įtvirtinamas reikalavimas išklausyti vaiką, 
sugebantį išreikšti savo pažiūras, ir išsiaiškinti vaiko norus, bei konkrečiai įvaikinimo atveju 
taikomas reikalavimas dešimties metų sulaukusiam vaikas dėl jo rašytinio sutikimo. Šios nuostatos 
yra nepritaikytos kai kurių negalios vaikų situacijai, kai pvz. sprendžiami reikšmingi klausimai dėl 
intelekto ir (ar) psichologinių sutrikimų turinčių vaikų. Vaikui, turinčiam intelekto ir (ar) 
psichologinių sutrikimų, gali būti sunku išreikšti savo valią raštu ar žodžiu, todėl jo sutikimo 
neišreiškimas rašytine forma gali užkirsti kelią jo teisei būti įvaikintam. Toks teisinis 
reglamentavimas (pvz., CK 3.177, 3.215 (bylose dėl įvaikinimo)) turėtų būti koreguojamas. Teisinis 
reglamentavimas (vaiko interesų asmeninė išraiška) turėtų būti siejamas su neįgaliam vaikui 
priimtiniausios valios išraiškos formos kriterijumi (žaidimu, kūno kalba, veido išraiška, braižymu ar 
piešimu). 
 Atsižvelgiant į visą tai, galima teigti, kad Konvencijos 7 str. 2 ir 3 d. nuostatos įgyvendintos 
nepakankamai. 
 
Rekomendacijos	

1) Turi būti koreguojamas CK 3.177, 3.215 teisinis reglamentavimas (bylose dėl įvaikinimo), 
nustatant, kad vaiko interesų asmeninė išraiška turėtų būti siejama su vaikui (ypač vaikui 
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su negalia) priimtiniausios valios išraiškos formos kriterijumi (žaidimu, kūno kalba, veido 
išraiška, braižymu ar piešimu). 

2) Turi būti įtvirtinamos tikslinės priemonės (pavyzdžiui, atskiros specializuotos paslaugų, 
paramos ir prevencijos programos, leidžiančios apsaugos vaiku su negalia nuo pirminės, 
antrinės ir kartotinės viktimizacijos) visų formų seksualinei prievartai ir prievartai prieš 
neįgalius vaikus pašalinti institucijose ir už jų ribų.    

 
8 straipsnis. Visuomenės švietimas 

 
Konvencijos 8 straipsnis įpareigoja valstybes imtis neatidėliotinų, veiksmingų ir atitinkamų 

priemonių šviesti visuomenę neįgaliųjų padėties klausimais ir raginti gerbti neįgaliųjų teises ir jų 
orumą; visose gyvenimo srityse kovoti su stereotipais, prietarais ir ydinga praktika, susijusia su 
neįgaliaisiais; didinti informuotumą apie neįgaliųjų gebėjimus ir pasiekimus. Įvairiomis 
priemonėmis  

 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 
Su visuomenės švietimu pagrindinis susijęs teisės aktas yra Visuomenės informavimo įstatymas, 
kuriame reglamentuojami bendri reikalavimai dėl viešosios informacijos pateikimo, kad viešosios 
informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai ir leidėjai savo veikloje vadovaujasi Konstitucija ir 
įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, humanizmo, lygybės, pakantos, 
pagarbos žmogui principais, gerbia žodžio, kūrybos, religijos ir sąžinės laisvę, nuomonių įvairovę, 
laikosi profesinės etikos normų. Tikslingai apie draudimą skelbti informaciją, kurioje žeminamas 
žmogaus orumas, diskriminuojama ar skatinama diskriminuoti dėl rasės, lyties, seksualinės 
orientacijos ar etninės kilmės, tautybės, pilietybės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus 
kalbama tik reklaminių bei komerciniuose audiovizualiniuose pranešimų atžvilgiu. 
Tam tikri tiksliniai aspektai susiję su visuomenės švietimu neįgaliųjų klausimais įtvirtinti 
Nacionalinėje neįgaliųjų socialinės integracijos programoje ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 
integracijos įgyvendinimo plane. Taip pat Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro įsakymu (TAR, 2015, Nr. 14587) patvirtinti Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų 
vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatai, kurie leidžia įvertinti 
valstybės politiką dėl visuomenės švietimo veiklų remiant projektines veiklas.  
Šios analizės kontekste pasirinkti minėti teisės aktai, t.y. Nacionalinėje neįgaliųjų socialinės 
integracijos programa ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimo planas 
detalesnei analizei dėl jų atitikimo Konvencijos 8 straipsniui. 
Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programoje vienas iš uždavinių yra siejamas su 
priemone skatinti visapusišką neįgaliųjų visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių įgyvendinimą be 
jokios diskriminacijos dėl neįgalumo. Nurodoma, kad bus rengiamos visuomenės informavimo 
priemonės formuojant teigiamą suvokimą apie neįgaliuosius ir didesnį visuomenės sąmoningumą, 
plėtojami mokomieji seminarai apie Konvenciją ir jos nuostatas, vykdomi diskriminacijos atvejų 
tyrimai ir inicijuojami teisės aktų pakeitimai (17.1.1. p.). Atsižvelgiant į tai, Nacionalinės neįgaliųjų 
socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane yra numatytos priemonės tai įgyvendinti – 
bus organizuojamos informacinės kampanijos, diskusijos, pristatymai, skleidžiama informacija 
internete, per kitas masinio informavimo priemones, skirta informuoti ir šviesti visuomenę negalios 
klausimais (4.1.1. p.). Tokių vykdytų visuomenės švietimo ir informavimo priemonių apie 
neįgaliųjų socialinės integracijos procesą skaičius – kiekvienais metais po 5.  
Vertinant Konvencijos 8 str. 2 d. iv p. įgyvendinimą, reikšminga pažymėti, kad įgyvendinant 
Nacionalinio neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–
2018 metų veiksmų plano priemones, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos  finansuoja konkurso būdu atrenkamus projektus, tuo pačiu susijusius su 
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visuomenės švietimu: Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus1; Periodinių leidinių 
neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektus2; Informacijos rengimo ir sklaidos internete 
projektus3.  
 
Analizė bei išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 

Vadovaujantis minėtais tiksliniais projektų finansavimo konkursų nuostatų aprašais, bei 
skiriamu biudžetiniu finansavimu. Asociacijos, būdamos pagrindinėmis neįgaliųjų atstovėmis, gali 
pasinaudoti šia tvarka ir gauti projekto rėmimą, t. y. Konvencijos straipsnio 8 str. 2 d. iv p. nuostata 
teisinėje bazėje iš dalies yra įgyvendinta.  

Konkrečiai su Konvencijos 8 str. įgyvendinimu susijusiame Informacijos rengimo ir sklaidos 
internete projektiniame finansavimo konkurse stebima segreguojanti visuomenės informavimo 
tendencija, kai skleidžiama informacija specialiai tam sukurtame interneto naujienų svetainės 
skyrelyje, išpirktame viešųjų pirkimų keliu. Tuo tarpu nesiekiant integruoto požiūrio, kuomet 
visuomenė būtų šviečiama ir informuojama apie negalią ir su ja susijusius klausimus bendrame 
kontekste, per masinio informavimo priemones.  

Nors Nacionalinėje neįgaliųjų socialinės integracijos programoje ir tuo pačiu Nacionaliniame 
neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane yra nurodytos priemonės 
įgyvendinti Konvencijos  8 str. 2 d. a p. i ir ii pap., šios yra nepakankamos. Šiuo atžvilgiu 
Nacionaliniame neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane numatytos 
priemonės nėra konkrečios bei tuo pačiu ribotos kiekvienais metais po 5 kartus. Remiantis tuo, 
manytina, kad minėtos nuostatos: 1) iš esmės neleidžia spręsti apie pasirenkamų priemonių 
efektyvumą; 2) nuolatinę (terminuotai neapibrėžtą) valstybės politiką šiuo atžvilgiu. Vertinant 
Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos programą ir tuo pačiu Nacionalinį neįgaliųjų 
socialinės integracijos programos įgyvendinimo planą, Konvencijos 8 str. 2 d. a p. iii pap., kuriuo 
nurodoma skatinti neįgaliųjų įgūdžių, pasiekimų ir gebėjimų pripažinimą ir jų indėlio darbo vietoje 
bei darbo rinkoje pripažinimą, įgyvendinimas nėra užtikrinamas.  

Taip pat pažymėtina, kad įvertinus teisinę bazę, nėra suplanuota priemonių dėl 8 str. 2 d. b ir 
c p. įgyvendinimo, t. y.: 1) pagarbos neįgaliųjų teisėms ugdymą visais švietimo sistemos 
lygmenimis, įskaitant visus vaikus nuo mažens (b p.); 2) visų visuomenės informavimo priemonių 
raginimą formuoti tokį neįgaliųjų įvaizdį, kuris būtų suderinamas su šios Konvencijos tikslu (c p.). 
Šie Konvencijos straipsnio papunkčiai taip pat lieka neįgyvendinti. 
 
Rekomendacijos	

1) suformuluoti nuostatas, užtikrinančias pagarbos neįgaliųjų teisėms ugdymą visais švietimo 
sistemos lygmenimis, įskaitant visus vaikus nuo mažens 	

2) numatyti priemones, skatinančias visas visuomenės informavimo priemones formuoti 
neįgaliųjų įvaizdį pagal Konvencijos reikalavimus.  
 
 

                                                
1 Projektų remiama veikla: neįgaliųjų teisių gynimas (atstovavimas, švietėjiška veikla) 
2 Projektų finansavimo tikslas – remti neįgaliųjų socialiniam švietimui ir informavimui skirtų periodinių leidinių leidybą. 
3 Projektų finansavimo tikslas – remti informacijos, svarbios visuomenės informavimui neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais 
ir neįgaliųjų socialiniam švietimui, rengimą ir sklaidą. Projektuose remiamas informacijos (tekstinės, vaizdo, garso) rengimas ir 
sklaida naujienų interneto svetainėje, kuri Neįgaliųjų reikalų departamento atrenkama viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 
Skelbiama informacija siekiama: šviesti ir informuoti visuomenę neįgaliųjų kasdienio gyvenimo, ekonominės, socialinės padėties 
klausimais ir skatinti gerbti neįgaliųjų teises ir orumą; visose gyvenimo srityse kovoti su stereotipais ir ydinga praktika, susijusia su 
neįgaliaisiais; didinti informuotumą apie negalios ypatumus, neįgaliųjų gebėjimus ir pasiekimus; inicijuoti diskusijas elektroninėje 
erdvėje visuomenei ir atskiroms tikslinėms grupėms aktualiais klausimais apie neįgaliųjų teises, socialinę, ekonominę padėtį ir t. t. 
Įgyvendinant projektą parengta informacija publikuojama lrytas interneto naujienų svetainėje, skyrelyje „Aš galiu“ –
 http://asgaliu.lrytas.lt/. 
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9 straipsnis. Prieinamumas	
 

Konvencijos 9 straipsnis įtvirtina, kad valstybės turi imtis atitinkamų priemonių, kad 
užtikrintų neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir 
ryšių, įskaitant informacijos ir ryšių technologijų bei sistemų, taip pat kitų visuomenei prieinamų 
objektų ar teikiamų paslaugų prieinamumą tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. Prieinamumo kliūčių 
ir trukdžių nustatymas ir pašalinimas taikomas: a) pastatams, keliams, transporto priemonėms ir 
kitokiems vidaus ir lauko objektams, įskaitant mokyklas, būstą, medicinos įstaigas ir darbo vietas; 
b) informacijos, ryšių ir kitokioms tarnyboms, įskaitant elektronines ir avarines tarnybas. 
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika	
 

Konvencijos straipsnyje įtvirtintiems reikalavimams dėl fizinio prieinamumo reikšmingi 
teisės aktai Lietuvoje yra: Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. 
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460 patvirtintas „ Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 
metais tvarkos aprašas“ (TAR, 2015-08-11, Nr. 2015-12214), Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 3-403 patvirtintas „ Specialiųjų poreikių turinčių žmonių 
susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovas “ (Žin., 2013, Nr. 83-
4202).  

 Konvencijos straipsnyje įtvirtintiems reikalavimams dėl informacinio prieinamumo 
reikšmingi teisės aktai Lietuvoje yra: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. 
nutarimu Nr. 480 patvirtintas „ Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
interneto svetainėms aprašas “ (Žin., 2003, Nr. 38-1739); Informacinės visuomenės plėtros komiteto 
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 patvirtintos 
„Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 
2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, 
testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimas“ (Žin., 2013, Nr. 61-3050).  

Kalbant konkrečiai apie papildomus valstybėms keliamus tikslus reikšmingos paminėti 
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu, Žin., 2013, 
Nr. 6-251, patvirtintos Neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir privačiame paslaugų sektoriuose 
rekomendacijos (toliau tekste – Neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir privačiame paslaugų 
sektoriuose rekomendacijos). Fizinio ir informacinio prieinamumo ir papildomų straipsnio tikslų 
įgyvendinimo gairės yra tam tikrais aspektais apibrėžtos Nacionalinėje neįgaliųjų socialinės 
integracijos programoje ir Nacionaliniame neįgaliųjų socialinės integracijos programos 
įgyvendinimo plane. 	

Konvencijos 9 str. 1 d. a p. yra orientuotas į neįgaliųjų fizinio prieinamumo užtikrinimą. Šiuo 
atžvilgiu įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, pastatų bei statinių fizinį 
prieinamumo užtikrinimą išsamiai reglamentuoja statybos techniniai reglamentai. Pastebėtina, kad 
Statybos įstatymo 6 str. 4 d. numatyta, kad žmonių su negalia reikmėms fizinio prieinamumo 
būtinybės reikalavimas yra taikomas pagal statybos, rekonstravimo, pastato atnaujinimo 
(modernizavimo), kapitalinio remonto, supaprastintą statybos, supaprastintą rekonstravimo 
projektus ar kapitalinio remonto aprašą statiniuose, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota 
institucija. Nuo 2017 m. sausio 1 d. buvo išplėsta minėtos nuostatos taikymo apimtis įtraukiant 
supaprastintos statybos ar suprastintos rekonstrukcijos projektus, o nuo 2018 m. gegužės 1 d. 
įtraukiant ir paprastojo remonto projektą, paprastojo remonto aprašą ar keičiant statinių paskirtis. 
Šiais pakeitimais buvo siekiama intensyvinti statinių ir jų aplinkos pritaikymą specialiesiems 
neįgaliųjų poreikiams. Kita vertus, vienas iš Nacionaliniame neįgaliųjų socialinės integracijos 
programos įgyvendinimo plane numatytų uždavinių yra siekis didinti aplinkos (fizinės ir 
informacinės) prieinamumą neįgaliesiems ir jų mobilumą bei tobulinti aplinkos pritaikymo teisinį 
reglamentavimą. Atsižvelgiant į tai, viena iš plane įtvirtintų priemonių – tikslinti reikalavimus 
statiniams dėl neįgalių žmonių reikmių tenkinimo. Atsižvelgiant į naujausius Europos Sąjungos 
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šalyse taikomus aplinkos pritaikymo neįgaliesiems standartus, planuojama, kad bus pakeisti STR 
reikalavimai žmonių su negalia reikmėms numatant reikalavimą statiniams taikyti universalaus 
dizaino principus. Būtent šia priemone siekiama įgyvendinti vieną iš Komiteto baigiamosiose 
pastabose įtvirtintų punktų, kuriuo valstybei nurodoma “įtraukti reglamentus bei standartus, kurie 
garantuotų vis platesnį universalaus dizaino principų taikymą fizinei aplinkai, prieinamam būstui ir 
transportui tiek miesto, tiek kaimo vietovėse, tuo numatant prieinamumą visiems asmenims su 
negalia”. 	

Nacionaliniame neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane yra 
išskiriamos trys priemonės, kurios taip pat yra siejamos su analizuojamos nuostatos įgyvendinimu: 
1) optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų (kultūros centrų, muziejų, viešųjų bibliotekų ir kitų) 
fizinę ir informacinę infrastruktūrą (2.1.12. p.); 2) įvertinti policijos įstaigų pastatų pritaikymą 
neįgaliesiems, ką atlikus vėliau bus organizuojami pritaikymo darbai (2.1.13. p.); 3) atlikti 
savivaldybėms priklausančių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, socialinės paramos skyrių, 
socialinių paslaugų centrų, tarpmiestinio susisiekimo autobusų stočių pritaikymo neįgaliųjų 
reikmėms įvertinimą ir parengti išvadas bei rekomendacijas, kuriomis bus siekiama pagal poreikį 
pritaikyti nepritaikytus statinius neįgaliųjų reikmėms (2.1.14. p.). 

 
Analizė dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  

 
Vertinant Konvencijos 9 str. 1 d. a p. įgyvendinimo politiką, reikšmingas Specialiųjų poreikių 

turinčių žmonių susisiekimo gerinimo gerosios praktikos vadovas, kuriame įtvirtintos specialiųjų 
poreikių turinčių žmonių susisiekimo užtikrinimo gairės (įskaitant transportą ir kelius). Šiose 
gairėse taip pat yra įtvirtintas infrastruktūros elementams taikomas universalaus dizaino principas. 
Problema kyla dėl to, kad šis teisės aktas numato gerinimo kryptis, kurios privalomos tik kai 
kurioms valstybės įmonėms bei valstybės valdomoms bendrovėms4. 	

Dėl gyvenamųjų pastatų Lietuvos teisiniame reguliavime išlieka pasenusios, nepaaiškinamos 
nuostatos dėl aplinkos pritaikymo neįgaliesiems. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 
2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ patvirtintame reglamente numatyta, kad 
kiekviename daugiabučiame gyvenamajame pastate turi būti projektuoti žmonėms su negalia įvairių 
dydžių butai, sudarantys ne mažiau kaip 5 % bendro butų pastate skaičiaus, ir kitame punkte 
numatoma neracionali išimtis, kad reikalavimas projektuoti ne mažiau 5 % butų, pritaikytų 
žmonėms su negalia, taikomi tiems gyvenamiesiems pastatams, kurie yra ne toliau kaip 500 m kelio 
pėsčiomis iki viešojo keleivių susisiekimo stotelių (160 ir 161 punktai). 

Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas įtvirtina kreipimosi dėl neįgaliųjų būsto 
pritaikymo reikalavimus, paraiškų vertinimo tvarką, pritaikymo tvarką bei priežiūrą ir darbų 
priėmimą. Tačiau čia numatomi pertekliniai reikalavimai, kuriuos galima laikyti atstūmimu ar 
apribojimu dėl neįgalumo. Pvz. 7.1 punkte nustatytas reikalavimas, kad būstas yra neįgalaus 
asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė 
gyvenamoji vieta, t. y. asmuo privalo gyventi jo poreikiams nepritaikytame būste; o savarankiškai 
prisitaikyti būstą savo poreikiams neįgalus asmuo turi teisę tik sulaukęs eilės.	

Todėl šios Konvencijos normos įgyvendinimas yra tik dalinis. 
Konvencijos 9 str. 1 d. b p.  yra orientuotas į informacijos, komunikacijos ir panašių paslaugų 

prieinamumą įskaitant pagalbos paslaugas. Šios paslaugos gali būti teikiamos pasinaudojant 
įvairiomis technologijomis bei sistemomis. Šiame kontekste pažymėtinas Bendrųjų reikalavimų 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas, kuriame vadovaujantis 
Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo ir testavimo metodinėmis rekomendacijomis 
siekiama, be viso ko, sudaryti neįgaliesiems sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie 

                                                
4 Teisės aktas neturi privalomosios galios ir yra taikomas išskirtinai tik kalbant apie Tarptautinį Vilniaus oro uostą, valstybės įmonę 
“Tarptautinį Palangos oro uostą”, valstybės įmonę „Kauno aerouostas“, valstybės įmonę “Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją”, 
akcinę bendrovę „Lietuvos geležinkeliai“, akcinę bendrovę „Smiltynės perkėla“. 
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valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas. Svarbu pažymėti ir Nacionaliniame neįgaliųjų 
socialinės integracijos įgyvendinimo plane įtvirtiną priemonę, kuria nurodyta optimizuoti ir 
modernizuoti kultūros įstaigų (kultūros centrų, muziejų, viešųjų bibliotekų ir kitų) informacinę 
struktūrą (2.1.12. p.). Visgi, vertinant šio Konvencijos straipsnio dalies kontekste tiek teisinį 
reglamentavimą, tiek suplanuotas priemones, manytina, kad visgi yra skiriamas nepakankamas 
valstybės dėmesys įgyvendinant šią straipsnio nuostatą.	

Konvencijos 9 str. 2 d. yra reglamentuojami papildomi valstybės siekiai susiję su 
prieinamumo įgyvendinimu. Vertinant teisinio reglamentavimo atitikimą Konvencijos 9 str. 2 d.  
įtvirtintiems tikslams, galima teigti, kad valstybė įgyvendina tik 2 ir 8 nuostatoje nurodytus 
punktus. Valstybė įtvirtintomis priemonėmis rodo aktyvesnius veiksmus ir įgyvendina siekį 
apmokyti suinteresuotus asmenis apie prieinamumo sunkumų, su kuriais susiduria neįgalieji, 
klausimais (Konvencijos 9 str. 2 d. b p.). Tai reglamentuoja Neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir 
privačiame paslaugų sektoriuose rekomendacijos, kuriomis siekiama padėti viešajame ir privačiame 
paslaugų sektoriuje dirbantiems specialistams pasirengti sutikti, bendrauti ir aptarnauti negalią 
turinčius asmenis. Rekomendacijomis gali pasinaudoti ir visi kiti visuomenės nariai. Be to, 
Nacionaliniame neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimo plane yra įtvirtintos ir kitos 
priemonės 1) organizuoti turizmo, laisvalaikio, renginių organizavimo specialistų kvalifikacijos 
tobulinimo mokymus, siekiant didinti paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, skatinant inovacijas ir 
plėtrą (2.1.1. p.); 2) organizuoti mokymus projektavimo specialistams, savivaldybių ir 
nevyriausybinių organizacijų atstovams universalaus dizaino principų taikymo srityje (2.1.3. p.). 
Kitas Konvencijos 9 str. 2 d. įtvirtintas tikslas, kuriam dėmesys skiriamas teisiniame 
reglamentavime, – skatinti kitokias atitinkamas pagalbos ir paramos neįgaliesiems formas, kad 
užtikrintų jiems galimybę gauti informaciją (Konvencijos 9 str. 2 d. f p.). Pastebėtina, kad šiuo 
atžvilgiu Nacionaliniame neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane 
pažymima daug su šiuo tikslu susijusių sričių, kurios tuo pačiu visos susijusios su skirtingų 
neįgaliųjų grupių teisių užtikrinimo įgyvendinimu: 1) titruoti Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos programas atrenkant ir titruojant svarbiausias klausos negalią turintiems vaikams ir 
suaugusiesiems televizijos programos (2.1.8. p.); 2) leisti leidinius, skirtus regėjimo negalią 
turintiems žmonėms (kalbant apie leidinius Brailio raštu, garso įrašais ir t. t.) (2.1.10. p.); 3) leisti ir 
platinti periodinius leidinius neįgaliesiems, kuriuose bus publikuojami straipsniai skirtingo 
pobūdžio negalią turintiems asmenims aktualiomis temomis (2.1.9. p.); 4) parengti Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų paslaugos teikimo 2018–2019 metų veiksmų planą, kas, kaip numatoma, tuo pačiu 
padidins informacijos prieinamumą (2.1.15. p.). Tačiau kitų Konvencijos 9 str. 2 d. punktų atžvilgiu 
teisinis reglamentavimas yra nepakankamas.	
 
Išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 

Atkreiptinas dėmesys į svarbios Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnio  3 
dalies nuostatos „už objektų pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams atsako savivaldybių 
institucijos ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytų objektų savininkai bei naudotojai“ deklaratyvų 
pobūdį. Įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose nenumatytos aiškios įstatyme deklaruotos 
atsakomybės tarp subjektų paskirstymo, pažeidimų identifikavimo ir pašalinimo procedūrų. 
Pavyzdžiui, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atlieka 
kontrolės funkcijas tik statybos leidimo išdavimo ir statinio priėmimo eksploatuoti stadijose, tačiau 
nėra institucijos, kuri kontroliuotų aplinkos prieinamumą vėlesnėse stadijose, todėl objektų 
savininkai bei naudotojai aplinkos pritaikymus pašalina.  
Nepaisant Konvencijos 9 str. 1 d. reikalavimų fizinės aplinkos objektų prieinamumui, vadovaujantis 
LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugo įstatymo (Žin, 2004, Nr. 153-5571) 13, 19 str. 
Kultūros paveldo departamentas vienašališkai turi teisę paneigti Konvencijos principų 
įgyvendinimą, net jei kultūros paveldo objekto vertingosios savybės keičiamos. 

Komiteto baigiamosiose pastabose rekomenduojama “užtikrinti, kad reglamentuose, 
standartizavimo nuostatose ir veiksmų plane būtų numatytas fizinis, aplinkos, informacijos ir 
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komunikacijos prieinamumas visiems neįgaliesiems”. Šiuo atžvilgiu apžvelgus teisinį 
reglamentavimą, būtina: 1) atlikti visų valstybės bei savivaldybių institucijų bei įstaigų pastatų, 
kurie svarbūs teikiant vienokias ar kitokias paslaugas visuomenei, fizinio pritaikymo neįgaliųjų 
reikmėms įvertinimą ir parengti išvadas bei rekomendacijas, kuriomis bus siekiama pagal poreikį 
pritaikyti nepritaikytus statinius neįgaliųjų reikmėms. Nors valstybė Nacionaliniame neįgaliųjų 
socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane įtvirtina naujas fizinio pritaikomumo sritis, 
bet, visų pirmą, šios priemonės pačios savaime nėra pakankamos užtikrinti neįgaliųjų interesus, o 
kita vertus – šių priemonių metiniai įverčiai nėra pasiekiami, t. y. priemonės lieka neįgyvendintos; 
2) nors Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane numatytas universalaus dizaino laikymosi 
privalomumas, pastebėtina, kad universalaus dizaino privalomumo įtraukimas į statybos techninius 
reglamentus neišspręs keliamos problemos, nes nėra apibrėžiama konkrečių universalaus dizaino 
techninių sprendinių. Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane numatytomis priemonėmis 
nesiekiama užtikrinti platesnės universalaus dizaino taikymo apimties, t. y. pateiktos priemonės 
neatitinka Komiteto teikiamų rekomendacijų esmės. Būtina įpareigoti savivaldybės institucijas 
kontroliuoti universalaus dizaino principų įgyvendinimą rengiant specialiuosius architektūrinius 
reikalavimus ir vykdant projektų patikrą neįgaliems žmonėms svarbių statinių statybą leidžiančio 
dokumento išdavimo proceso metu. Asociacijos ar sąjungos, vykdančias architektų ar inžinierių 
kvalifikacijos kėlimą, taip pat privalo būti įpareigotos rengiamose mokymo ir kvalifikacijos kėlimo 
programose numatyti universalaus dizaino principų pateikimą; 3) atsižvelgiant į Komiteto 
rekomendacijų įgyvendinimo plane numatytų priemonių nepakankamumą, įpareigoti viešojo 
sektoriaus įstaigas užtikrinti informacinės aplinkos (įskaitant institucijų svetainių) pritaikymą 
specialiųjų poreikių turintiems žmonėms; 4) vertinant Komiteto rekomendacijų įgyvendinimą, 
galima atkreipti dėmesį, kad kai kurių iš jų atžvilgiu Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane 
išvis nėra pateikiama priemonių. Šiuo atžvilgiu nenurodoma, kokių priemonių numatoma imtis, kad 
būtų sustabdomas Europos Sąjungos fondų naudojimas statiniams, interneto svetainėms ir kitiems 
dalykams, kurie nėra prieinami: kas vykdys stebėseną, kokiu būdu bus renkami duomenys ir pan. 5) 
daugeliu atvejų Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane pateikiamos priemonės yra susijusios 
su subjektų skatinimu atsisakant jų įpareigojimo laikytis priemonės. Atsižvelgiant į prieinamumo 
svarbą neįgaliesiems, akivaizdu, kad skatinamosios priemonės nėra efektyvios ir pačios savaime 
neužtikrins siekiamų tikslų, kurie keliami Komiteto rekomendacijomis. Dėl to būtina Komiteto 
rekomendacijų įgyvendinimo plane, siekiant Konvencijos 9 str, nuostatų įgyvendinimo, įpareigoti 
subjektus laikytis priemonių, susijusių su aplinkos, informacijos, susisiekimo ir kt. prieinamumu. 	

Remiantis tuo, kas išdėstyta, galima teigti, kad Konvencijos 9 str. įgyvendinamas 
nepakankamai.	
 
Rekomendacijos 	

1) Aprašyti “universalaus dizaino” techninius sprendinius konkrečiuose teisės aktuose 
reglamentuojančiuose Statybos techninius reikalavimus.  

2) įtvirtinti privalomus reikalavimus teikiant paraiškas gauti ES finansavimą projektams, 
visiems paraiškų teikėjams užtikrinti vykdomų veiklų, sukuriamų produktų prieinamumą 
neįgaliesiems; 

3) Teisės aktuose reglamentuoti Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnio  3 
dalies įgyvendinimą, sureguliuojant atsakomybės tarp subjektų paskirstymą, pažeidimų 
identifikavimą ir pašalinimą visose stadijose ir eksploatavimo metu. 

4) Teisiniu reguliavimu užtikrinti kultūros paveldo objektų prieinamumą, kai tokių objektų 
vertingosios savybės keičiamos dėl objekto tinkamumo naudoti. 

5) Iš pagrindų pakeisti būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarką, numatant savarankišką 
prisitaikymą atsiradus poreikiui, o išlaidų kompensaciją skiriant atėjus eilei. 
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10 straipsnis. Teisė į gyvybę 
 

Konvencijos 10 straipsnyje patvirtinama, kad kiekvienas žmogus turi prigimtinę teisę į 
gyvybę, ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų galimybę neįgaliesiems lygiai su kitais 
asmenimis veiksmingai įgyvendinti šią teisę. 
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 

 
Asmens teisė į gyvybę yra reikšmingiausia žmogaus ir visuomenės egzistavimo teisinė 

garantija.  Asmens teisę į gyvybę, nepriklausomai nuo to, ar asmuo neįgalus ar ne, pirmiausiai 
užtikrina Konstitucija ir Lietuvos teisės sistemos dalimi pripažinti tarptautiniai teisės aktai. Šiuo 
atžvilgiu taip pat atskirai svarbu pažymėti Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksas (Žin., 2000, 
Nr. 89-2741) (toliau tekste – BK), kuris numato poveikio priemones už šios teisės pažeidimus.  
 
Analizė bei išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 

Teisė į gyvybė Lietuvoje užtikrinama visiems asmenims. Kalbant apie Konvencijos nuostatos 
įgyvendinimą šiuo atžvilgiu svarbu pažymėti tik tai, kad BK numatytas reglamentavimas pasižymi 
didesne neįgaliųjų, kaip visuomenėje labiau pažeidžiamos grupės asmenų, apsauga numatant 
griežtesnių poveikio priemonių. Šiuo atžvilgiu pažymėtinas BK 60 str. 1 d. 6 p., kuriuo sunkinančia 
aplinkybe pripažįstama veika, padaryta asmeniui, kuris dėl neįgalumo buvo bejėgiškos būklės, be jo 
prašymo. Taip pat BK 127 str., kuriame reglamentuojama nužudymo veika, yra atskirai išskirtas 
kvalifikuojantis požymis – veikos padarymas bejėgiškos būklės žmogui (2 d. 2 p.). Taigi, valstybės 
taikomos priemonės yra griežtesnės tuo atžvilgiu, kai asmens neįgalumas yra neatsiejamas nuo 
asmens bejėgiškos būklės.  
Atsižvelgiant į tai, Konvencijos 10 str. įgyvendinimas Lietuvoje yra pakankamas. 
 

11 straipsnis. Pavojingos situacijos ir humanitarinės krizės 
 

Konvencijos 11 str. įtvirtinta kad valstybės turi imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų 
neįgaliųjų apsaugą ir saugumą pavojingomis situacijomis, įskaitant ginkluotus konfliktus, 
humanitarines krizes ir stichines nelaimes.   
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 

Vienintelis aktualus teisės aktas, reguliuojantis civilinės saugos organizavimą ir vykdymą 
Lietuvoje, yra Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas (Žin., 1998, Nr.115-3230; 2009, Nr. 
159-7207) (toliau tekste – Civilinės saugos įstatymas). 

Civilinės saugos įstatymas yra orientuotas į bendrai visoms asmenų grupėms taikomą teisinių 
santykių reglamentavimą.  

 
Analizė bei išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 

Neįgalūs asmenys priklausomai nuo savo neįgalumo pobūdžio gali paprasčiausiai neturėti 
galimybės savimi pasirūpinti ekstremalių situacijų atveju. Šiuo metu valstybė pakankamai 
neįvertina neįgaliųjų, kaip ekstremaliomis situacijomis lengviau pažeidžiamos grupės, apsaugos 
svarbos, t.y. nėra tikslinių nuostatų dėl civilinės saugos dėl neįgaliųjų, kuriose būtų orientuojamasi į 
neįgaliuosius, kurie savarankiškai negali savimi pasirūpinti, apsaugą ekstremaliosios situacijos 
metu. Turėtų būti keliami didesni reikalavimai šių asmenų civilinei saugai užtikrinti, orientuojantis į 
neįgaliųjų tinkamą apsaugą nuo grėsmės ir tolimesnę priežiūrą nepriklausomai nuo to, kurioje 
vietoje jie buvo prieš kylant ekstremaliai situacijai (namuose, gydymo įstaigose ar pan.). Kita 
vertus, Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane pasirinktos priemonės nėra siejamos su 
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bendradarbiavimu su neįgaliųjų teises ir teisėtus interesus atstovaujančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis. Be to, šiose priemonėse nėra nurodyta nepriklausomos stebėsenos ir įvertinimo 
būtinybės. 
Be to, Komiteto baigiamosiose pastabose pažymima, kad “į neįgaliųjų, ypač kurčiųjų, kurčių aklųjų 
arba blogai girdinčių, poreikius nėra aiškiai atsižvelgta reagavimo į nelaimes priemonėse 
nacionaliniu ir vietos lygiu, įskaitant pagalbos telefono taikomąją programą GPIS112”. Vertinant 
Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane numatytas priemones, atkreiptinas dėmesys, kad jose 
nėra numatytas reagavimo į nelaimes priemonių pritaikymas ir kitos negalios asmenims: 
silpnaregiams, intelekto sutrikimą turintiems asmenims ir pan. 
 
Rekomendacijos	

1) Civilinės saugos įstatyme įtvirtinti aiškius reikalavimus užtikrinti asmenų su negalia civilinę 
saugą ekstremalių situacijų atveju. 

2) Parengti konkrečias tikslines priemones (atsakingos Ministerijos kompetencijos ribose), 
planuojant neįgaliųjų tinkamą apsaugą nuo civilinės grėsmės ir tolimesnę priežiūrą iškilus 
ekstremaliai situacijai. 
 

12 straipsnis. Lygybė prieš įstatymą 
 

Konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinama, kad neįgalieji visais atvejais turi teisę būti laikomi 
teisės subjektais ir turi teisinį veiksnumą lygiai su kitais asmenimis visose gyvenimo srityse. Ir kad 
valstybės turi imtis atitinkamų priemonių, kad suteiktų neįgaliesiems galimybę pasinaudoti pagalba, 
kurios jiems gali prireikti įgyvendinant savo teisinį veiksnumą. 
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 

Neįgaliųjų lygybės prieš įstatymą pamatus įtvirtina Konstitucija (29 str.). Neįgaliųjų lygybės 
prieš įstatymą teisinis reglamentavimas atskleidžiamas daugelyje kitų norminių teisės aktų: 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, Žin., 
2000, Nr. 74-2262 (toliau tekste – CPK), ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (TAR, 2016, Nr. 
23709) (toliau tekste – DK).  

Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas įgyvendinti Konvencijos 12 str. 1 d. ir 2 d., 2015-
03-26 CK priėmė pataisas, kurios įsigaliojo 2016-01-01. Šios kodekso pataisomis siekta įgyvendinti 
didesnes psichikos ar intelekto sutrikimų turinčių asmenų galimybes savarankiškai priimti 
sprendimus. Vadovaujantis CK 2.10 straipsniu asmenims su psichikos sutrikimais neveiksnumas 
yra nustatomas tik konkrečiai gyvenimo sričiai. Atsižvelgiant į tai teismas yra įpareigotas kiekvienu 
konkrečiu atveju individualiai vertinti asmens galimybes veikti vienoje ar kitoje gyvenimo srityje. 
CK 2.11 str. įtvirtinta galimybė asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, numatyti ir ribotą 
veiksnumą: teismai gali priimti sprendimą dėl riboto veiksnumo konkrečioje gyvenimo srityje. 
Šiomis nuostatomis teismui sudaroma galimybė priimti sprendimą, atsižvelgiant į asmens psichikos 
sutrikimus, bei individualizuoti neįgaliojo teisinę padėtį.  

Naujai priimti CK 2.1371 ir 3.2791 straipsniai yra reikšmingi kalbant apie Konvencijos 12 str. 
3 d. įgyvendinimą, įtvirtinant naujas alternatyvias neįgaliųjų veiksnumą padedančias įgyvendinti 
priemones (pagalbos priimti sprendimus ir išankstinio nurodymo institutus).  

Tobulinant CK reglamentavimą buvo priimti ir kiti pakeitimai, kurie buvo orientuoti į 
Konvencijos 12 str. 4 d. įgyvendinimą. Pvz., CK 2.101 straipsnis įtvirtina Neveiksnaus asmens 
būklės peržiūrėjimo mechanizmą. Vadovaujantis šiuo straipsniu turi būti įsteigiamos komisijos 
savivaldybėse, kurios savo iniciatyva peržiūri neveiksnaus asmens būklę, jei per vienus metus nuo 
teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos įstatyme 
nurodyti asmenys arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo 
priimto sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo. Kartu su CK 
pakeitimais buvo priimtos ir CPK pataisos, reikšmingos Konvencijos 12 str. 4 d. įtvirtintoms 
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nuostatoms dėl apsaugos garantijų. Remiantis CPK pakeitimais, atsirado procesinės nuostatos, 
kuriomis įtvirtintas privalomas advokato dalyvavimas nagrinėjant bylą dėl fizinio asmens 
pripažinimo neveiksniu tam tikroje gyvenimo srityje, mažiausiai asmens veiksnumą ribojančių 
priemonių taikymas ir aktyvus teismo vaidmuo rekomenduojant alternatyvias pagalbos priemones. 
 
Analizė ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 

Nors teisinio reglamentavimo pasikeitimai reikšmingi valstybei įgyvendinant Konvenciją, 
visgi inicijuotos CK ir CPK pataisos buvo nepakankamos visiškai išpildyti Konvencijos 12 str. 
tikslus ir įgyvendinti įtvirtintus reikalavimus.  
Konvencijos 12 str. 1 d. ir 2 d. nuostatos turi būtų aiškinamos neatsiejamai. Šiuo atžvilgiu 
Konvencijos 12 str. 2 d. yra pripažįstama, kad neįgalieji turi teisinį veiksnumą lygiai su kitais 
asmenimis visose gyvenimo srityse. Taigi, bendroji taisyklė, kad neįgalus (bet kokios negalios) 
asmuo visada yra lygus su kitais asmenimis, visa teisių apimtimi. Todėl netgi po didžiausios CK ir 
CPK reformos Konvencijos 12 str. 1 ir 2 d. nuostatos nebuvo tinkamai perkeltos ir įgyvendintos 
Lietuvoje, kadangi liko nepanaikintas neveiksnumo institutas, kuris iš esmės prieštarauja minėtos 
konvencijos nuostatos tikslams. Šiuo atžvilgiu analizuojant atskirus teisės aktus, vis dar išlieka 
neįgalaus asmens neveiksnumo ar veiksnumo ribojimo galimybės, t. y. jo kaip teisių subjekto 
statuso apribojimas dėl turimos negalios (šiuo atveju psichikos sutrikimo). Tai tiesiogiai 
diskriminuoja psichosocialinės neįgalios asmenį, formuoja jo atskirtį lyginant su kitais asmenimis 
visuomenėje.  

Pažymėtina ir naujojo DK 21 str. 2 d. nuostata bei jos teisinis nesuderinamumas su CK ir 
CPK pakeitimais. Remiantis minėta nuostata darbuotoju gali būti tik visišką civilinį teisnumą ir 
veiksnumą turintis asmuo. Šiuo atveju teoriškai ir praktiškai iš darbinių teisinių santykių 
eliminuojamas bet koks asmuo, kuriam pagal galiojančias CK ir CPK nuostatas yra nustatytas 
neveiksnumas ar ribotas veiksnumas bent vienoje ar keliose gyvenimo srityse. 

Susidariusią ydingą teisinio reguliavimo situaciją pagrindžia ir netinkamas teismų požiūris 
sprendžiant klausimus dėl asmenų neveiksnumo, kas reikšmingai pažeidžia valstybės 
įsipareigojimus pagal Konvencijos 4 str. Neretai teismas, turėdamas prievolę individualizuoti 
atvejus pripažįstant asmenį neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje konkrečioje srityje, vengia 
individualizuoti su asmeniu susijusią situaciją ir atsižvelgiant į tai nurodyti tik konkrečias, tikslines 
gyvenimo sritis (vietoje to nepagrįstai pripažindami asmenį neveiksniu visose gyvenimo srityse). 
Pažymėtina, kad Konvencijos 12 str. 3 d.  taip pat nėra įgyvendintas teisės sistemoje. Remiantis CK 
2.10 str. nuostatomis, pripažinus asmenį neveiksniu, yra atitinkamai paskiriamas globėjas, kuris 
kaip įstatyminis atstovas įgyvendina visas neveiksnaus asmens teises, sudaro sandorius jo vardu ir 
įgyvendina kitas jam pavestas teises. Tokiu atveju neįgalus asmuo prarandą teisę savarankiškai 
realizuoti savo teises. Atsižvelgiant į Konvencijos 12 str. 3 d., valstybė turi imtis priemonių, kad 
suteiktų neįgaliesiems galimybę pasinaudoti pagalba realizuoti savo veiksnumą, o ne apriboti jo 
teises ir sprendimų priėmimo teisę perduoti kitam trečiajam asmeniui, t.y. globėjui. Toks pats 
požiūris yra išdėstytas ir Komiteto baigiamosiose pastabose.  
Nors teisiniame reglamentavime pagaliau buvo įtvirtintos alternatyvios neįgaliųjų veiksnumą 
padedančias įgyvendinti priemonės (pagalbos priimti sprendimus ir išankstinio nurodymo 
institutai), tačiau pastebimas pernelyg menkas jų taikymas praktikoje5, o valstybės atsakingos 
institucijos per mažai supažindina visuomenę ir specialistus su šiais teisiniais institutais. Šiuo 
atžvilgiu būtina apibrėžti praktinį šių institutų taikymą, numatyti konkrečias priemones ir valstybės 
finansavimą jų viešinimui. Be to, būtina tobulinti išankstinio nurodymo institutą, siekiant kad ši 
alternatyvi pagalbos priemonė bei jos panaudojimas nebūtų siejamas su asmens neveiksnumo 

                                                
5 Registrų centro duomenimis pateikiami itin maži skaičiai registruotų Išankstinių nurodymų bei Pagalbos priimti sprendimus 
sutarčių. 
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nustatymu6, atitinkamai koreguojant tiek teisinį reglamentavimą, tiek praktinį šios priemonės 
taikymą.   

Naujuoju CPK reglamentavimu taip pat nėra pakankamai įgyvendinama Konvencijos 12 str. 
4 d. Nėra užtikrinamas privalomas asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar apriboti jo 
veiksnumą, dalyvavimas procese nepagrįstai paliekant nuostatas dėl atvejų, kai byla gali būti 
nagrinėjama šiam nedalyvaujant. Pastebėtina, kad Konvencijos minėtai nuostatai prieštarauja ir tai, 
kad komisijos periodinis priemonių peržiūrėjimas, numatomas tik pripažinimo neveiksniu tam 
tikroje srityje atveju. Šis periodinis peržiūrėjimas nėra numatomas veiksnumo apribojimo 
konkrečioje srityje atveju ir taip yra paneigiama Konvencijos neįgaliesiems deklaruojama teisė, kad 
visos priemonės (aut. past. – nepriklausomai nuo teisių apribojimo pobūdžio) būtų taikomos kuo 
trumpesnį laiką ir kad jas reguliariai peržiūrėtų kompetentinga, nepriklausoma ir nešališka 
institucija.  
 
Rekomendacijos	

1) keisti CK nuostatas dėl asmenų lygybės prieš įstatymą, atsisakant teisinio neveiksnumo 
instituto; 

2) tobulinti CK nuostatas, įtvirtinant kad periodinis peržiūrėjimas būtų numatytas ir 
veiksnumo apribojimo konkrečioje srityje atveju, siekiant įgyvendinti Konvencijos 
reikalavimus, kad visos priemonės būtų taikomos kuo trumpesnį laiką ir kad jas 
reguliariai peržiūrėtų kompetentinga, nepriklausoma ir nešališka institucija.  

3) tobulinti CK nuostatų dėl išankstinio nurodymo instituto teisinį reglamentavimą, siekiant 
kad ši alternatyvi pagalbos priemonė bei jos panaudojimas nebūtų siejamas su asmens 
neveiksnumo nustatymu; 

4) suderinti DK 21 str. 2 d. nuostatą su CK ir CPK pakeitimais, įtvirtinant, kad darbuotoju 
gali būti darbinį veiksnumą turintis asmuo. 

 
 

13 straipsnis. Teisė į teisingą procesą 
 

Konvencijos 13 str. nurodo, kad valstybės turi užtikrinti veiksmingą neįgaliųjų teisę į 
teisingumą lygiai su kitais asmenimis, įskaitant procesinių ir pagal amžių tinkamų sąlygų sudarymą, 
kad neįgaliesiems būtų užtikrinta galimybė kaip tiesioginiams ir netiesioginiams dalyviams, ir kaip 
liudytojams, veiksmingai dalyvauti visuose teisiniuose procesiniuose santykiuose, įskaitant 
ikiteisminį tyrimą ir kitus ikiteisminius ginčų nagrinėjimo etapus. 
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 

 
CPK, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 1341-46) (toliau 

tekste – BPK) ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 13-
308) (toliau tekste – ABTĮ) yra pagrindiniai procesiniai teisės aktai Lietuvos Respublikoje. Teisės į 
teisingą procesą apsaugai taip pat reikšmingas Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 30-827) (toliau tekste – Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymas). 
 
Vertinant Konvencijos 13 str. 1 d. įgyvendinimo politiką, galima teigti, kad CPK, BPK ir ABTĮ, 
įtvirtindami proceso nuostatas, nedaro išimčių ir vienodai reglamentuoja visų byloje dalyvaujančių 
asmenų teisinę padėtį, jų procesines teises ir pareigas – suteikia vienodas procesines teisines 
                                                
6 CK 2.1371 straipsnis. Išankstinis nurodymas. Išankstinis nurodymas įsigalioja, kai įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo asmuo 
pripažįstamas neveiksniu tam tikroje srityje arba kuriuo asmuo pripažįstamas ribotai veiksniu tam tikroje srityje, ir galioja 
išankstiniame nurodyme numatytą terminą. 
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garantijas ir neįgaliesiems.  
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas įtvirtina nemokamos antrinės teisinės pagalbos 
teikimą asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba kurie yra pripažinti 
nedarbingais, taip pat kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių 
lygis bei asmenų globėjams (rūpintojams), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga 
globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti. Atsižvelgiant į tai, valstybė numato 
visiems lygų procesinį statusą, procesines teises ir pareigas, nepriklausomai nuo to, ar asmuo 
neįgalus ar ne. Be to, valstybė garantuoja nemokamą teisinę pagalbą neįgaliesiems ir jų atstovams, 
kas leidžia užtikrinti tinkamą šių asmenų dalyvavimą procese.  
 
Skirtingų neįgaliųjų grupių teisių užtikrinimo įgyvendinimas  
 
BPK yra straipsnis, kur numatytas asmens pažeidžiamumo pagrindas - nagrinėjant neregių, kurčių, 
nebylių ir kitų asmenų, dėl fizinių ar psichinių trūkumų negalinčių pasinaudoti savo teise į gynybą, 
bylas. Baudžiamajame procese šių asmenų atžvilgiu formuluojamas “negalėjimas savarankiškai 
pasinaudoti teise į gynybą dėl psichinių trūkumų” (BPK 51 str. 1 d. 2 p.). Vadovaujantis šiais 
specifiniais asmens požymiais (fiziniais ar psichiniais trūkumais), tuomet suteikiamos papildomos 
interesų apsaugos garantijos7. BPK nustato ir kai kuriuos bylų, kuriose dalyvauja pažeidžiami 
asmenys tyrimo ar nagrinėjimo ypatumus.  
Pažymėtina, kad asmenys su intelekto ar psichikos negalia gali atsidurti ir tokiose situacijose, kai 
jiems taikomi specialieji baudžiamųjų ar civilinių teisės normų reglamentuojami režimai, t.y. 
paskyrus psichiatrinę ekspertizę, priverčiamųjų medicinos priemonių taikymą ar tiesiog priverstinį 
psichiatrinį hospitalizavimą ir gydymą psichiatrijos įstaigoje. Šiuo atveju, nėra užtikrinamos 
vienodos procesinės garantijos bei šių asmenų teisės į teisingą procesą, kadangi teismo leidimuose 
pratęsti asmens priverstinį hospitalizavimą ir (ar) priverstinį gydymą nurodoma, kad teismo 
sprendimas yra neskundžiamas. Tuo tarpu kituose teismo sprendimuose nurodomas septynių dienų 
apskundimo terminas. Toks nevienodas teismų įstatymo nuostatų interpretavimas ir procesinių 
garantijų taikymas užkerta kelią pažeidžiamiems asmenims apginti savo pažeistas teises, t.y. 
įgyvendinti teisę į teisingą procesą, o tuo pačiu ir materialinių teisių, tokių kaip laisvė bei saugumas, 
apsaugą.  
  
Analizė ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 

Konvencijos 13 str. 2 d. Lietuvos Respublikos teisės sistemoje yra neįgyvendinta. Komiteto 
baigiamosiose pastabose yra pateiktas valstybei siūlymas “glaudžiai bendradarbiaujant su neįgaliųjų 
organizacijomis, parengti ir įgyvendinti nacionalinį veiksmų planą teisingumo sistemos darbuotojų, 
įskaitant teisėjus, prokurorus, policiją ir kalėjimų personalą, gebėjimams stiprinti, gilinti jų žinias 
apie neįgaliųjų teises ir užtikrinti, kad būtų sudarytos procesinės ir pagal amžių tinkamai pritaikytos 
patalpos visose teisinėse procedūrose ir būtų tinkamai pritaikytos patalpos kalėjimuose”. Šiuo 
atžvilgiu reikšminga pastebėti, kad Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane nėra aiškiai 
orientuojamasi į baigiamosiose pastabose išskiriamus policijos pareigūnų, ikiteisminio tyrimo, 
prokuratūros, teismų ir advokatų mokymus. Nors Nacionalinės programos priemonių plane buvo 
įtvirtinta tikslinė priemonė organizuoti mokymus teisėsaugos institucijų (policijos, prokuratūros, 
teismų) darbuotojams bei valstybės garantuojamą pagalbą teikiantiems asmenims, kaip bendrauti su 
neįgaliaisiais, kokiais būdais jiems pateikti būtiną informaciją (Priemonė 4.1.1.), tačiau ši priemonė 
buvo įgyvendinta 2014 m. ir vėliau nebetęsiama. Mokymai turi būti tęstinai vykdomi ir aukštosiose 
mokyklose, kuriose rengiami teisingumo sistemos specialistai. Siekiant užtikrinti tinkamą švietimą 
                                                
7 būtinas gynėjo dalyvavimas (51 str. 1 d. 2p.; 52 str. 2 d.; 312 str. 6 d.; 316 str. 2 d.; 367 str. 2 d.; 368 str. 3 d.; 396 str. 3 d.); atstovo 
pagal įstatymą dalyvavimas (53 str.; 312 str. 7 d.; 405 str. 4 d.; 408 str. 2 d.); taip pat papildomi įpareigojimai prokurorui, ginant 
proceso dalyvių, kurie dėl svarbių priežasčių negali patys pasinaudoti kai kuriomis teisėmis, interesus (117 str.; 167 str. 2 d.; 409 str. 
1 ir 2 d.). 
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būtina parengti mokomąją bei metodinę medžiagą, kuri perteiktų neįgaliųjų teises, negalios 
pobūdžius ir pan. Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane pasigendama priemonių dėl sąlygų 
pritaikymo neįgaliesiems (tiek suaugusiems, tiek vaikams) įvairiuose ikiteisminio tyrimo ir 
teisminiuose procesuose. Svarbu tai, kaip ir nurodo Komitetas, sprendžiant visus šiuos klausimus, 
valstybės institucijos privalo bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios 
atstovauja neįgaliųjų teises ir interesus. 
 
Rekomendacijos 

1)  atsakingoms ministerijoms suplanuoti ir įgyvendinti tikslines mokymų/kvalifikacijos kėlimo 
programas atitinkamų teisingumo įgyvendinimo ir užtikrinimo sistemos (policijos, 
prokuratūros, teismų, advokatų, policijos, kalėjimų, kt.) darbuotojams bei valstybės 
garantuojamą pagalbą teikiantiems asmenims. 

2)  Įtraukti neįgaliųjų teisių apsaugos temas į atskirų teisingumo įgyvendinimo ir užtikrinimo 
sistemos darbuotojų mokymų rengimo programas (pvz. policijos mokyklos, Kalėjimų 
departamento mokymų centro, kt.). 

 
14 straipsnis. Asmens laisvė ir saugumas 

 
Konvencijos 14 straipsniu įtvirtinama, kad neįgalieji lygiai su kitais asmenimis turi 

įgyvendinti teisę į asmens laisvę ir saugumą.  Ir kad tokiems asmenims nebūtų neteisėtai ar 
savavališkai atimta laisvė, kad bet koks jų laisvės atėmimas būtų suderinamas su įstatymu ir kad 
laisvės atėmimas jokiu būdu nebūtų teisinamas neįgalumu. 
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 
Asmens laisvės suvaržymo kriterijus ir garantijas reglamentuoja CK, CPK, PSP įstatymas, Lietuvos 
Respublikos bausmių vykdymo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 73-3084) (toliau tekste – Bausmių 
vykdymo kodeksas). 

Žmonės su negalia lygiai su kitais asmenimis turi teisę į laisvę ir saugumą. Ši teisė reiškia, 
kad asmens laisvės ribojimas negali būti grindžiama asmens neįgalumu. Kalbant apie Konvencijos 
14 str. 2 d. įgyvendinimą baudžiamosios justicijos kontekste pagal Bausmių vykdymo kodeksą 
neįgaliesiems yra garantuojamos tokios pačios teisės kaip ir visiems nuteistiesiems. Tuo tarpu 
civilinės teisės kontekste numatytas asmens laisvės apribojimas priverstinai hospitalizuojant ir 
gydant asmenį dėl turimo psichikos sutrikimo yra reglamentuojamas CK. 

 
Skirtingų neįgaliųjų grupių teisių užtikrinimo įgyvendinimas  

 
Be asmenų, kuriems taikomas administracinis sulaikymas, administracinis areštas, 

sulaikymas, arešto bausmė, terminuotas laisvės atėmimas ir t.t., Lietuvoje laisvės atėmimo 
apribojimas galimas ir asmenims su proto ir/ar psichikos negalia:   

a) kai jiems baudžiamąja tvarka paskiriamos stacionarios (bendro, sustiprinto ar griežto 
stebėjimo sąlygomis) priverčiamosios medicinos priemonės, jei jie nusikalstamą veiką 
padarė būdami nepakaltinamais ar ribotai pakaltinamais, taip pat kuriems po nusikalstamos 
veikos padarymo ar bausmės paskyrimo sutriko psichika ir dėl to jie negali suvokti savo 
veiksmų esmės ar jų valdyti (BK 98 str., BPK 392, 403, 405 str.).  

b) priverstinai hospitalizuoti asmenys, sergantys sunkia psichikos liga, kai jie atsisako 
hospitalizavimo ir yra reali grėsmė, kad jie savo veiksmais gali padaryti esminę žalą savo ar 
aplinkinių sveikatai arba gyvybei (vienam mėnesiui, po to pratęsiant po 6 mėn., CK 2.26 str. 
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4 d., PSP 8 27, 28 str.), taip pat ir laikinai priverstinai hospitalizuoti asmenys iki 2 parų, kol 
bus gautas teismo leidimas (CK 2.26 str. 4 d., PSP 28 str. 1-2 d.); (Civiline tvarka).  

Ir vienu ar antru atveju galimas laikinas tokių asmenų izoliavimas: pirmuoju atveju, kol bus atlikta 
ekspertizė, laikantis suėmimui numatytų terminų (BPK 141 str.), antruoju atveju, 2 paroms, kol 
teismas duos leidimą (CK 2.26 str. 4 d.). 
 
Analizė ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 
 Lietuvos teisės sistema tinkamai neįgyvendina Konvencijos 14 str. 1 d., kadangi CK ir PSP 
įstatymas numato priverstinio hospitalizavimo skyrimo galimybę asmeniui, turinčiam psichikos 
sutrikimų.  
Vertinant CK9 bei PSP įstatymo10 teisinį reglamentavimą, nuo 2016 m. sausio 1 d. kuomet įsigaliojo 
CK pakeitimai11, egzistuoja skirtingų teisės aktų nuostatų kolizija dėl skirtingų terminų dėl teismo 
leidimo priverstiniam hospitalizavimui ir gydymui išdavimo.   
Laikas, kai asmuo yra priverstinai hospitalizuotas ir(ar) gydomas psichiatrijos ligoninėje civiline 
tvarka prilyginamas laisvės apribojimui, tačiau ne visuomet taikomos tokios pačios apsaugos 
garantijos kaip laisvės apribojimui (suėmimui, laisvės atėmimui) jį taikant baudžiamosios justicijos 
srityje12. Šiame kontekste koreguotinas CPK teisinis reglamentavimas, kuomet teismo leidimuose 
pratęsti asmens priverstinį hospitalizavimą ir (ar) priverstinį gydymą nurodoma, kad teismo 
sprendimas yra neskundžiamas.  
Įstatymai, kuriais leidžiama atimti laisvę dėl negalios, taikyti priverstinį gydymą ir taikyti 
suvaržymus bei izoliavimą, savo esme prieštarauja  Konvencijos 14 str. 1 d. Tai patvirtinama 
Komiteto baigiamosiose pastabose nurodant Lietuvai “nedelsiant panaikinti įstatymus, kuriais 
leidžiama atimti laisvę dėl negalios, taikyti priverstinį gydymą ir taikyti suvaržymus bei izoliavimą, 
ir priimti naujus teisės aktus, kuriais būtų draudžiama ši praktika”. Atsižvelgiant į tai, teisės 
sistemoje būtina nustatyti tinkamą procedūrą, kuri leistų išlaikyti pusiausvyrą tarp neįgalaus asmens 
teisės į laisvę ir saugumą bei viešojo intereso. Šią interesų pusiausvyrą atitiktų tarptautinių 
organizacijų pripažįstamas mažiausiai ribojančios gydymo aplinkos (eng. treatment in the least 
restrictive environment) principo pritaikymas teisiniame reglamentavime.  
Siekiant išvengti anksčiau pritaikyto hospitalizavimo pasekmių, kaip ir Komiteto baigiamosiose 
pastabose pažymima, “yra būtina rinkti ir naudoti visus duomenis siekiant stebėti ir pašalinti 
psichosocialinę negalią turinčių asmenų visų formų priverstinį hospitalizavimą ir gydymą”. 
Pastebėtina, kad ši priemonė privalo būti operatyviai vykdoma dėl vertybių, kurias siekiama ja 
apsaugoti svarbos. Dėl šios priežasties Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane numatytas šios 
priemonės įgyvendinimo terminas, kuris numatomas tik 2025 m. IV ketv. yra nepagrįstai atidėtas ir 
turi būti trumpinamas. 
 
Rekomendacijos	

                                                
8 Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas // Valstybės žinios. - 1995, Nr. 53-1290 (su vėlesniais pakeitimais). 
9 CK 2.26 str. Neleistinumas apriboti fizinio asmens laisvę įtvirtina, jog jeigu asmuo turi psichikos sutrikimą ir yra reali grėsmė, kad 
jis savo veiksmais ar neveikimu gali padaryti esminės žalos savo ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei bei turtui, jis gali būti priverstinai 
hospitalizuotas, bet ne ilgiau kaip tris darbo dienas;  
10 PSP įstatymo 28 str. įtvirtina, jos priverstinis hospitalizavimas ir gydymas yra taikomos asmenims, kurie serga sunkia psichikos 
liga ir atsisako hospitalizavimo, todėl jie gali būti hospitalizuojami prievarta jeigu yra reali grėsmė, kad jis savo veiksmais gali 
padaryti esminę žalą: savo sveikatai, gyvybei; aplinkinių sveikatai, gyvybei. Esant nurodytoms aplinkybėms, pacientas gali būti 
priverstinai hospitalizuotas ir priverstinai gydomas psichiatrijos įstaigoje ne ilgiau kaip dvi paras be teismo leidimo. 
11 Civilinio kodekso pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2015-04-10, Nr. 5573  
12Teismo leidimuose pratęsti asmens priverstinį hospitalizavimą ir (ar) priverstinį gydymą nurodoma, kad teismo sprendimas yra 
neskundžiamas. Tuo tarpu kituose teismo sprendimuose nurodomas septynių dienų apskundimo terminas. Toks nevienodas teismų 
įstatymo nuostatų interpretavimas ir procesinių garantijų taikymas užkerta kelią pažeidžiamiems asmenims apginti savo pažeistas 
teises ir laisvės bei saugumo apsaugą.  
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1)  būtina kuo skubiau pašalinti šiuo metu egzistuojančią skirtingų teisės aktų (CK ir PSP) 
nuostatų koliziją dėl skirtingų terminų dėl teismo leidimo priverstiniam hospitalizavimui ir 
gydymui išdavimo.   

2)  priimti naują PSP įstatymą, siekiant įgyvendinti Konvencijos 14 str. reikalavimus, kuriame 
būtų įtvirtintas mažiausiai ribojančios gydymo aplinkos principo taikymas 

3) peržiūrėti CK 2.26 nuostatas dėl neleistinumo apriboti fizinio asmens laisvę siekiant 
įgyvendinti Konvencijos 14 str. reikalavimus bei suderinti nuostatas su naujai parengtu PSP 
įstatymu, įtvirtinant mažiausiai ribojančios gydymo aplinkos principo taikymą. 

4) koreguoti CPK teisinį reglamentavimą, nurodant, kad teismo leidimui pratęsti asmens 
priverstinį hospitalizavimą ir (ar) priverstinį gydymą nurodomas septynių dienų apskundimo 
terminas. 

 
 

15 straipsnis. Teisė nebūti kankinamam ar nepatirti žiauraus, nežmoniško ar  
žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamas 

 
Konvencijos 15 straipsnis įtvirtina, kad valstybė turi imtis visų veiksmingų įstatymų leidybos, 

administracinių, teisminių ar kitų priemonių, kad lygiai su kitais asmenimis užkirstų kelią neįgaliųjų 
kankinimams ar žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui su jais ar jų tokiam baudimui. 
  
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 

 
Šio Konvencijos straipsnio kontekste yra reikšmingas ir analizuotinas CK, taip pat Lietuvos 

Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 44-1247) (toliau tekste – 
Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas).  

Asmens teisė į kūno ir psichikos vientisumą ir neliečiamumą yra plačiai suprantama ir šiuo 
atžvilgiu įeina ne vien į Konvencijos 15 str. taikymo apimtį, bet ir Konvencijos 17 str. Bendrai teisę 
į asmens kūno ir psichinį vientisumą ir neliečiamumą įtvirtina CK. Biomedicininių tyrimų etikos 
įstatymas numato asmens teisės į asmens kūno vientisumą ir neliečiamumą išimtį.  

 
Analizė ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  

 
Biomedicininių tyrimų etikos įstatyme nurodoma, kad sutikimą dalyvauti biomedicininiame 

tyrime kai asmuo yra teismo pripažintas neveiksniu duoda jo globėjas arba kai asmens veiksnumas 
apribotas – jo rūpintojas.13 Toks reguliavimas neatitinka Konvencijos 15 str. 1 d., kadangi visų 
pirmą nėra garantuojama paties asmens galimybė apsispręsti.   

2015-03-26 Lietuvos Respublikos Seimui priėmus CK pataisas, visa apimtimi nebuvo 
įvertintas būtinybė modifikuoti visus teisės aktus, susijusius su tuo. Šiuo atžvilgiu nuošalyje buvo 
palikti ir priimtoms pataisoms nepritaikyti Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos 
įstatymas. Šiuo atžvilgiu minėtame įstatyme yra įvardinamas asmenų neveiksnumas ar ribotą 
neveiksnumas neužsimenant apie konkrečias gyvenimo sritis.  

Kita vertus, pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas 
numato galimybę duoti sutikimą dėl biomedicininių tyrimų tik vienam šeimos nariui. 
Biomedicininiais tyrimais sukeliamos pasekmės gali būti sunkiai prognozuojamos ir tai gali lemti 
neveiksnaus asmens organizmo negrįžtamus sutrikimus. Atsižvelgiant į asmens teisės į kūno 
vientisumą ir neliečiamumą, manytina, kad teisinis reglamentavimas turėtų būti pakoreguotas: 1) 

                                                
13 Pagal Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 7 str. 4 d., dėl asmens, kuris dėl sveikatos būklės negali būti laikomas gebančiu 
protingai vertinti savo interesus, dalyvavimo biomedicininiame tyrime asmens sutikimą dalyvauti tyrime duoda asmens sutuoktinis, 
jeigu asmuo yra nesusituokęs, santuoka yra pasibaigusi, sutuoktinis yra pripažintas nežinia kur esančiu ar sutuoktiniai gyvena 
skyrium, – vienas iš asmens tėvų (įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų (įvaikių), arba, kai asmuo yra teismo pripažintas 
neveiksniu, – jo globėjas, arba, kai asmens veiksnumas apribotas, – jo rūpintojas.  
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apriboti globėjui galimybę vienam spręsti dėl biomedicininių tyrimų (pvz., kelti reikalavimą dėl 
globėjo ir vieno iš tėvų, pilnamečio vaiko ar pan. valios sutapties būtinybės); 2) kitais atvejais 
teisiniame reglamentavime įtvirtinti, kad vienam iš nurodytų asmenų negalint arba atsisakant 
suteikti leidimą, visada būtinas teismo leidimas14.  
 
Rekomendacijos 

1) Suderinti Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo nuostatas su CK nuostatomis dėl 
neveiksniu pripažinto asmens ar asmens kurio veiksnumas yra apribotas sutikimo dėl 
dalyvavimo biomedicininiame tyrime. 
2) apriboti globėjui galimybę vienam spręsti dėl biomedicininių tyrimų (pvz., kelti 
reikalavimą dėl globėjo ir vieno iš tėvų, pilnamečio vaiko ar neveiksniu atitinkamo srityje 
pripažinto asmens, pan. valios sutapties būtinybės);  
3) Biomedicininių tyrimų etikos įstatyme įtvirtinti, kad vienam iš nurodytų asmenų negalint 
arba atsisakant suteikti leidimą dalyvauti biomedicininiame tyrime, ar kai nesutampa 
globėjo/rūpintojo ir neveiksniu ar ribotai veiksniu pripažinto asmens valia, visada būtinas 
teismo leidimas dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime.  

 
16 straipsnis. Laisvė nebūti išnaudojamam, nepatirti smurto ir prievartos 

 
Konvencijos 16 straipsnis įtvirtina, kad valstybė turi imtis visų atitinkamų įstatymų leidybos, 

administracinių, socialinių, švietimo ir kitų priemonių, kad apsaugotų neįgaliuosius tiek namuose, 
tiek už namų ribų nuo bet kokios formos išnaudojimo, smurto ir prievartos. Kad užkirstų kelią visų 
formų išnaudojimui, smurtui ir prievartai, užtikrinant atitinkamas pagalbos ir paramos formas pagal 
lytį ir amžių, neįgaliesiems ir jų šeimoms bei juos slaugantiems asmenims, įskaitant informacijos 
teikimą ir švietimą apie tai, kaip išvengti, atpažinti ir pranešti apie išnaudojimo, smurto ir prievartos 
atvejus 
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 

Prie Konvencijos 16 str. įtvirtintų nuostatų įgyvendinimo galima išskirti Lietuvos Respublikos 
apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą (Žin., 2011, Nr. 72-3475) (toliau tekste – Lietuvos 
Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu (TAR, 2014, Nr. 5986) patvirtintą Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir 
pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programą (toliau tekste – Valstybinės 
smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 
metų programa) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (TAR, 
2017, Nr. 6554) patvirtintą Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo 
nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų 
planą (toliau tekste – Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo 
nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų 
planas). 
 
Analizė ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  

 
Nors Lietuvos teisės sistemoje paskutiniu metu daugiau dėmesio skiriama asmenų laisvės 

nebūti išnaudojamam, nepatirti smurto ir prievartos užtikrinimui, pažymėtina, kad nuošalyje 
paliekamas individualizuotas šio laisvės užtikrinimas neįgalių asmenų grupės atžvilgiu, t. y. 
remiantis aukščiau išdėstytų teisės aktų analize, galima teigti, kad šiuose teisės aktuose 
neužsimenama konkrečiai apie neįgaliųjų teisių apsaugą. Tačiau asmenų išnaudojimas, smurto ir 
                                                
14 Būtent teismo leidimo reikalaujama, kai sprendžiamas neveiksniu pripažinto asmens priverstinio hospitalizavimo pratęsimo 
klausimas. 
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prievartos patyrimas dažniausiai pasireiškia artimoje aplinkoje, o šie asmens laisvės pažeidimai yra 
vieni iš latentiškiausių. Asmenų su negalia atžvilgiu šis latentiškumas visuomenėje dar didesnis. 
Paminėtinas ir asmenų išnaudojimo, smurto ir prievartos patyrimo specifiškumas asmenų su proto 
ar psichosocialine negalia atžvilgiu, šiems esant specializuotose institucijose (socialinės globos 
namuose, psichiatrinėse ligoninėse, kt.).  
 Akivaizdu, kad Komiteto baigiamosiose pastabose į anksčiau išdėstytą problemą taip pat 
atkreipiamas dėmesys. Šiuo atžvilgiu reikšminga išskirti priemones, kurioms Komiteto 
rekomendacijų įgyvendinimo plane įgyvendinant Komiteto baigiamąsias pastabas, nėra numatyta 
naujų priemonių: “1) pagerinti socialinės globos namų ir psichiatrinių institucijų kontrolę ir patikrą 
siekiant užkirsti kelią smurtui ir prievartai prieš juose gyvenančius neįgaliuosius; 2) užtikrinti, kad 
laisvės netekę asmenys turėtų galimybę naudotis nepriklausomais skundų mechanizmais; 3) suteikti 
atitinkamas taisomąsias priemones prievartos aukoms, suteikti teisių gynimo priemonę ir atitinkamą 
kompensaciją, įskaitant reabilitaciją”. Remiantis tuo, galima papildomai išskirti tam tikras pastabas, 
į kurias turėtų būti atsižvelgiama tobulinant esančius mechanizmus: 1) asmenims, kurių laisvė buvo 
apribota, turi būti suteikiama galimybė pasinaudoti nepriklausomomis skundų išsakymo ir teikimo 
priemonėmis; 2) valstybė privalo užtikrinti prievartos aukoms adekvatų teisinį gynimą, teikiant 
žalos atlyginimą ir kompensavimą, įskaitant ne vien žalos atlyginimą, bet ir reabilitaciją; 3) valstybė 
privalo užtikrinti nepriklausomą minėtų įstaigų stebėseną.  

Remiantis tuo, galima pagrįstai teigti, kad neįgaliųjų laisvės nebūti išnaudojamam, nepatirti 
smurto ir prievartos užtikrinimui teisės sistemoje atskirai neteikiamas dėmesys, todėl nėra 
įgyvendinta nė vienas iš Konvencijos 16 str. dalių). 

 
Rekomendacijos 

1) Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems 
asmenims 2014–2020 metų programos plane numatyti tikslines priemones dėl smurto 
artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems 
asmenims su negalia teikimą, atsižvelgiant į jų individualius poreikius (fizinio 
prieinamumo, informacinio prieinamumo, komunikacijos, pagalbos, kt.) 

2) Parengti tikslines priemones dėl informacijos teikimo ir švietimo specialistams dėl 
smurto bei išnaudojimo apraiškų, jų atpažinimo ir pranešimo asmenų su negalia 
atžvilgiu; 

3) Parengti tikslines priemones dėl informacijos teikimo ir švietimo asmenims su negalia 
siekiant juos informuoti apie smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą 
artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimą 

 

17 straipsnis. Asmens neliečiamumo apsauga 
 

Konvencijos 17 str. Įtvirtina, kad kiekvienas neįgalusis turi teisę į tai, kad lygiai su kitais 
asmenimis būtų gerbiama jo ar jos teisė į kūno ir psichinį neliečiamumą. 

Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 Konkrečiai kalbant apie asmens neliečiamumo apsaugą, be CK ir Biomedicininių tyrimų 
etikos įstatymo, kurie buvo pažymėti vertinant Konvencijos 15 str įgyvendinimą, taip pat galima 
išskirti Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos 
įstatymą (Žin., 1996, Nr. 116-2696) (toliau tekste – Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės 
ir transplantacijos įstatymas). Būtent šis įstatymas pasirinktas analizei šios teisės aktų analizės 
kontekste. 
Remiantis CK 2.25 str. 2 d., atlikti intervenciją į žmogaus kūną, pašalinti jo kūno dalis ar organus 
galima tik asmens sutikimu. Sutikimas chirurginei operacijai turi būti išreikštas raštu. Jeigu asmuo 
yra neveiksnus šioje srityje, šį sutikimą gali duoti jo globėjas, tačiau neveiksniam šioje srityje 
asmeniui kastruoti, sterilizuoti, jo nėštumui nutraukti, jį operuoti, jo organui pašalinti būtinas teismo 
leidimas.  
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Analizė bei išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 

Akivaizdu, kad CK laikomasi pozicijos, kad vien dėl to, kad asmuo yra neįgalus, galima 
neatsižvelgti į jo nuomonę dėl intervencijos į jo kūną, t. y. neįgalaus asmens sutikimas tampa 
nesvarbus. Reikšminga papildomai įvertinti Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir 
transplantacijos įstatymą, kuriame, be visa ko, atskirai pažymima, kad draudžiama imti audinius, 
ląsteles ar organus iš pilnamečio neveiksnaus ar ribotai veiksnaus donoro (Žmogaus audinių, 
ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo 4 str. 4 d.). 

Pastebėtina, kad šiuo atžvilgiu Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir 
transplantacijos įstatyme kalbama tik apie asmenų neveiksnumą ar ribotą neveiksnumą 
neužsimenant apie konkrečias gyvenimo sritis. Tai lemia neaiškumus dėl anksčiau išdėstytos šio 
įstatymo nuostatos aiškinimo ir taikymo. 
 Komiteto baigiamosiose pastabose taip pat pažymimas susirūpinimas dėl neįgaliojo 
diskrecijos spręsti dėl intervencijos į žmogaus kūną apribojimo. Šiuo atžvilgiu Komitetas pažymi, 
kad CK nuostatos, kuriomis leidžiama atlikti chirurgines operacijas teisinio veiksnumo neturintiems 
neįgaliesiems be jų sutikimo, įskaitant kastraciją, sterilizaciją, abortą, operaciją, organų pašalinimą 
gavus teismo leidimą yra visiškai nesuderinamos su Konvencijos 17 str. Komitetas taip pat 
pažymėjo svarbą “rengti mokymus teisėjams ir sveikatos priežiūros darbuotojams apie neįgaliųjų 
teisinio veiksnumo pripažinimą ir pagalbos, teikiamos priimant sprendimą, mechanizmus; rinkti 
suskirstytus patikimus duomenis apie priverstinę neįgaliųjų sterilizaciją”. 

Rekomendacijos  
1) pakeisti Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo 

nuostatas, suderinant jas su CK nuostatomis dėl neveiksnumo ir veiksnumo apribojimo tam 
tikrose srityse. t.y. įstatyminė nuostata, kad draudžiama imti audinius, ląsteles ar organus iš 
pilnamečio neveiksnaus ar ribotai veiksnaus donoro, preziumuoja, kad šie asmenys yra 
laikomi visiškai negalintys duoti savo sutikimo.   
 

18 straipsnis. Judėjimo laisvė ir pilietybė 
 

Konvencijos 18 straipsnis pripažįsta neįgaliųjų laisvo judėjimo teisę, laisvę pasirinkti 
gyvenamąją vietą ir teisę į pilietybę lygiai su kitais asmenimis. Tai reiškia, kad neįgaliesiems turi 
būti užtikrinta teisė įgyti ir pasikeisti pilietybę, turėti pilietybę patvirtinančius dokumentus ar kitus 
jų tapatybės dokumentus; neįgalieji galėtų be apribojimų išvykti iš šalies ar sugrįžti į savo valstybę. 

 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 

Analizuojamo straipsnio kontekste yra reikšmingi Konstitucija, kurioje įtvirtinta, kad 
Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais (12 str.). 
Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (Žin., 2010, 
Nr. 144-7361) (toliau - Pilietybės įstatymas). Atskirai Lietuvos Respublikos asmens tapatybės 
kortelės ir paso įstatymas  (AR, 2014, Nr. 21281) reglamentuoja tvarką Lietuvoje išduodant asmens 
pilietybę patvirtinančius dokumentus. 

Šios analizės kontekste nebuvo pasirinkta teisės aktų vertinimui dėl Konvencijos nuostatų 
atitikimo. 

Tačiau pažymėtina, kad tiek Pilietybės įstatymas, tiek Asmens tapatybės kortelės ir paso 
įstatymas nebuvo suderinti su pakeistomis CK nuostatomis dėl teisinio neveiksnumo ar veiksnumo 
apribojimo konkrečiose srityse.  

Pilietybės įstatymo 37 straipsnis nustato Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės 
padavimo bendrąsias taisykles, pagal kurias pilietybės klausimai nagrinėjami tik pagal pačių 
asmenų rašytinius prašymus. Tuo tarpu įstatymas konkrečiai nurodo, jog dėl neveiksnių asmenų 
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prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės paduoda jų atstovai. Taigi, priešingai Konvencijos 
reikalavimams dėl visiems asmenims užtikrinamo teisinio veiksnumo realizavimo ši įstatymo 
nuostatas neužtikrina neveiksniais pripažintiems asmenims patiems savarankiškai pateikti prašymą 
dėl pilietybės.  
Tuo tarpu, Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 str. 3 d. reikalaujama asmens tapatybės 
kortelėje ir pase piliečio veido atvaizdo ir piliečio parašo. Tuo pačiu nurodant, kad piliečiui, kuris 
nesugeba pasirašyti dėl fizinės negalios ar yra neveiksnus, asmens tapatybės kortelė ar pasas gali 
būti išduoti be jo parašo. Nepaisant to, kad ši įstatymo nuostatas įtvirtina pozityviąją diskriminaciją 
asmenų su negalia atžvilgiu, visgi ji preziumuoja, kad neveiksnus asmuo negali pasirašyti. Be to, jis 
negali pats kreiptis dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, kadangi įstatymo 6 
str. 4 d. nurodo, kad dėl tokio asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo kreipiasi jo 
globėjas ar kitas teisėtas atstovas.  
Atsižvelgiant į visą tai, galima teigti, kad Konvencijos 17 str. nuostatos įgyvendintos tik iš dalies. 
 
Rekomendacijos 

1) pakeisti Pilietybės įstatymo nuostatas, suderinant jas su CK nuostatomis dėl neveiksnumo 
tam tikrose srityse, užtikrinant teisę patiems asmenims su negalia pateikti prašymus dėl 
pilietybės; 

2) pakeisti Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo, nuostatas, suderinant jas su CK 
nuostatomis dėl neveiksnumo tam tikrose srityse, užtikrinant teisę patiems asmenims 
pateikti prašymus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo. 

 
19 straipsnis. Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę 

 
Konvencijos 19 straipsnis pripažįsta visų neįgaliųjų lygias teises gyventi bendruomenėje, 

užtikrinant, kad neįgalieji turėtų galimybę lygiai su kitais asmenimis pasirinkti savo gyvenamąją 
vietą ir tą vietą, kur jie nori gyventi ir su kuo, ir kad jie neprivalėtų gyventi konkrečioje 
gyvenamojoje aplinkoje; ir kad neįgalieji turėtų galimybę pasinaudoti įvairiomis namuose, 
gyvenamojoje vietoje teikiamomis ir kitomis pagalbinėmis bendruomenėje teikiamomis 
paslaugomis, įskaitant asmeninę pagalbą. 
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 

Kalbant apie Konvencijos 19 str., galima išskirti Konstituciją, Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589) 
(toliau tekste – Socialinių paslaugų įstatymas), Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 
programos įgyvendinimo planą ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (TAR, 2014, Nr. 
1624)  patvirtintas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 
paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas 
(toliau tekste – Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 
veiksmų planas). 

Šio Konvencijos straipsnio analizės kontekste yra reikšmingos Konstitucijos nuostatos, 
įtvirtinančios draudimą riboti asmens laisvę, asmenų lygybę ir teisę pasirinkti gyvenamąją vietą 
(Konstitucijos 20, 29, 32 str.). Taip pat Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas yra iš esmės 
pagrįstas lygių teisių, lygių galimybių bei perimamumo ir lankstumo principais (Neįgaliųjų 
socialinės integracijos įstatymas 3 d. 1, 2, 10 p.). Šiuo atžvilgiu daugiausiai klausimų dėl tinkamo 
Konvencijos įgyvendinimo kyla vertinant Konvencijos 19 str. 2 p., t. y. galimybę neįgaliesiems 
pasinaudoti paslaugomis, kurios yra susijusios su jų integracija visuomenėje. Atsižvelgiant į tai, 
galima išskirti Socialinių paslaugų įstatymą, kurio tikslas suteikti pagalbą asmeniui (šeimai) dėl 
amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba 
praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir 
dalyvauti visuomenės gyvenime (bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos). Konvencija 
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pagalbines neįgaliesiems bendruomenėje teikiamas paslaugas vertina itin plačiai, t.y. “įvairias 
namuose, gyvenamojoje vietoje teikiamas ir kitas pagalbines bendruomenėje teikiamas paslaugas, 
įskaitant asmeninę pagalbą, būtiną padėti gyventi ir integruotis į bendruomenę ir užkirsti kelią 
izoliavimui ar atskyrimui nuo bendruomenės” todėl šios teisinės analizės kontekste, neanalizuojant 
visų Socialinių paslaugų įstatyme įtvirtintų paslaugų teikimo ir jų prieinamumo asmenims su 
negalia, nėra įmanoma įvertinti visų Konvencijos 19 str. nuostatų tinkamo perkėlimo ir 
įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje.  
 
Analizė bei išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms 
 

Analizės kontekste galima išskirti šiuos konkrečius Konvencijos 19 str. įgyvendinimo 
trūkumus, apie kuriuos yra pažymėta ir Komiteto baigiamosiose pastabose: daug jaunesnių nei trejų 
metų neįgalių vaikų iki šiol apgyvendinami globos įstaigose, taip pat nėra užtikrinama, kad visi 
jaunesni neįgalieji turėtų realias galimybes pasirinkti negyventi pagyvenusiems žmonėms skirtuose 
globos namuose. Komitetas visų pirma pažymi, kad nėra programos, skirtos individualizuotai 
asmeninei ir finansinei pagalbai teikti, kuria būtų sudaryta galimybė neįgaliesiems nepriklausomai 
gyventi bendruomenėje; taip pat trūksta įvairių su bendruomene susijusių paslaugų. Atsižvelgiant į 
tai pateiktos tikslinės Komiteto rekomendacijos Lietuvai “taikyti tinkamai finansuojamą 
deinstitucionalizavimo strategiją, kuria būtų užtikrinamos įvairios su bendruomene susijusios 
paslaugos neįgaliųjų socialinei įtraukčiai vykdyti, įskaitant intelekto ir (arba) psichologinių 
sutrikimų turinčius vaikus, taip pat jų teisę nepriklausomai gyventi bendruomenėje, numatant 
galimybę teikti individualiai pritaikytas asmeninės pagalbos paslaugas jų namuose”. Siekiant 
užtikrinti neįgalių vaikų ir suaugusiųjų teisę gyventi bendruomenėje 2014 m. buvo parengtos ir 
patvirtintos Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės 
globos namų deinstitucionalizacijos strateginės gairės. Gairių nuostatos turi būti įgyvendinamos 
Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų veiksmų plane 
patvirtintomis priemonėmis 2016-2020-iems metams, kur numatytos tikslinės priemonės bei už 
priemonės vykdymą atsakingos institucijos. Lietuvai vykdant Perėjimo nuo institucinės globos prie 
šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planą, iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 
įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“,  buvo parengta I-
o Institucinės globos pertvarkos etapo projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie 
šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų̨ sukūrimas Lietuvoje“ (Nr. 08.4.1-
ESFA-V-405-01-0001) paraiška ir vykdomos veiklos -  Institucinės globos pertvarkai reikalingų 
sąlygų̨ sukūrimas ir paslaugų teikimas, didinant esamų prieinamumą̨, kurių suplanuota trukmė 
2014-2018 m. (projekto pabaiga 2018 m. balandžio mėn., pratęsta iki 2018 m. gruodžio mėn.). 
Atsižlegiant į Komiteto pateiktą rekomendaciją “veiksmingai įgyvendinti Nacionalinės neįgaliųjų 
socialinės integracijos programos įgyvendinimo planą visais valstybiniais lygmenimis”, kalbant 
apie Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų veiksmų 
planą, galima išskirti šias siekiamas priemonių veiklos sritis: sukurti kompleksinių paslaugų proto ir 
psichikos negalią turintiems žmonėms (vaikams ir suaugusiesiems bei jų šeimoms) bei vaikams be 
tėvų globos ir šeimoms su mažais vaikais sistemą bendruomenėje; pertvarkyti socialinės globos 
paslaugų teikimą šiuo metu globos įstaigose gyvenantiems vaikams ir suaugusiesiems, turintiems 
proto ir psichikos negalią, pereinant prie paslaugų teikimo namams artimoje aplinkoje (tam 
numatomos apsaugoto būsto, savarankiško gyvenimo namų paslaugos ir kitos pagalbos žmonėms 
paslaugos). Pažymėtina, kad planas ir jo įgyvendinimas visgi neatitinka visiškos 
deinstitucionalizacijos idėjos ir neužtikrina visiško perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 
bendruomenėje teikiamų paslaugų. Tai iš esmės pagrindžia, nepakankamos priemonės, kurių 
siekiamas rezultatas sumažinti institucinę globą tik tam tikra dalimi. Pvz. priemonių pasiekimo 
vertinimo ir pasiekimo kriterijais įvardintas tik skaičius pertvarkytų stacionarių socialinės globos 
įstaigų suaugusiems neįgaliesiems. Tai reiškia, kad nesiekiamas visiškas tokių įstaigų uždarymas 
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(palaipsniui), o tiesiog jų pertvarkymas, kas iš esmės neatskleidžia, koks bus to pertvarkymo 
turinys. 
 be to priemonėmis nėra užtikrinamas jų tęstinumas savivaldybėse teikiant bendruomenines 
paslaugas. Kadangi Plane nurodoma jog . Reikšminga šiuo atžvilgiu taip pat tai, kad nors yra praėję 
daugiau nei pusė šio plano įgyvendinimo laikotarpio, nėra žinomi aiškūs šio plano įgyvendinimo 
rezultatai, kiek tai susiję su proto ir psichosocialinės negalios asmenų gyvenimu savarankiškai ir 
įtrauktimi į bendruomenę. 
Šio Konvencijos straipsnio analizės kontekste yra itin reikšminga kita Komiteto rekomendacija, t.y. 
“priimti moratoriumą (aut. past. – veiksmų sustabdymą) tolimesniam vaikų priėmimui į stacionarios 
slaugos institucijas”. Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane šiuo atžvilgiu nėra numatyta 
priemonės su konkrečia moratoriumo data. Tokia priemonė kaip moratoriumo paskelbimas 
užtikrintų naujų pagalbos paslaugų poreikius turinčių vaikų patekimui į institucijas, o jų atveju būtų 
ieškoma alternatyvų ir planuojamos bei teikiamos individualius poreikius atitinkančios paslaugos 
bendruomenėje. Kadangi savivaldybės nėra įtraukiamos “privalomai” į Perėjimo plano 
įgyvendinimą, t.y. joms yra tik rekomenduota pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant 
atitinkamas priemones, deja, nėra politinės valios ir bendruomeninių paslaugų planavimas ir plėtra 
priklauso tik nuo savivaldos geros valios. 
Be to, nėra aiškūs konkretūs finansiniai resursai bei stebėsenos mechanizmai su konkrečiais 
nustatytais ir fiksuojamais indikatoriais būtent paslaugų bendruomenėje plėtrai užtikrinti.  
Kita paminėtina Komiteto rekomendacija, t.y. “teikti pirmenybę investicijoms į socialinių paslaugų 
sistemą, skirtą nepriklausomam gyvenimui bendruomenėje, ir nedelsiant sustabdyti nacionalinių ir 
Europos Sąjungos struktūrinių lėšų naudojimą neįgaliesiems skirtų gyvenamųjų institucijų 
renovacijai, priežiūrai arba statybai”. Šiuo atžvilgiu reikšminga pažymėti tai, kad investavimas į 
egzistuojančią socialinės globos sistemą yra neefektyvus ir netgi pažeidžiantis tiek Konvenciją, tiek 
ES struktūrinių fondų reglamentus. Dėl šios priežasties būtina kuo skubiau pradėti bandomuosius 
paslaugų organizavimo ir teikimo modelius, kaip alternatyvą institucinei globai bendruomenėje. 
Kintančią situaciją būtina stebėti, vertinti ir apie tai informuoti visuomenę. Todėl rekomendacijai 
įgyvendinti būtina Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane numatyti kriterijus dėl investicijų 
skirtų socialinių paslaugų sistemai nepriklausomam gyvenimui bendruomenėje užtikrinti didėjimo 
ir jį kasmet matuoti. Taip pat būtina turėti skaičius bei vertinti skiriamas nacionalinių ir Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, išskiriant jų naudojimą neįgaliesiems skirtų gyvenamųjų 
institucijų renovacijai, priežiūrai arba statybai.  
Taip pat valstybei svarbu užtikrinti, kad paslaugoms teikti būtų ir pakankamai žmogiškųjų išteklių 
bei užtikrinti jų kompetencijas. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, akivaizdu, kad, nors siekiant įgyvendinti Konvencijos 19 str. 
buvo imtasi priemonių, šios priemonės: 1) nėra pakankamos, visapusiškos užtikrinti minėtą 
Konvencijos straipsnį; 2) pasirinktų priemonių atveju visuomenė nėra tinkamai supažindinta su 
siektinais ir pasiektais rezultatais – tai neleidžia vertinti plano ir apskritai pertvarkos veiksmingumo, 
tuo pačiu Konvencijos 19 str. įgyvendinimo efektyvumo. 

 
Rekomendacijos 

1) Paskelbti moratoriumą dėl vaikų su negalia ir suaugusiųjų su negalia patekimo į ilgalaikės 
socialinės globos įstaigas, su konkrečiu terminu ir pereinamojo laikotarpio sąlygomis; 

2) peržiūrėti ir papildyti esamus teisės aktus (Socialinių paslaugų įstatymas, kt.) bei parengti 
naujus teisės aktus dėl bendruomeninių paslaugų organizavimo ir teikimo, pradėti 
bandomuosius paslaugų organizavimo ir teikimo modelius, kaip alternatyvą institucinei 
globai bendruomenėje; 

3) Įpareigoti savivaldybes organizuoti bendruomenines paslaugas, užtikrinti jų tęstinumą 
organizacinėmis, finansavimo priemonėmis, užkertant kelią asmenų su negalia siuntimui į 
ilgalaikės globos įstaigas. 
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20 straipsnis. Asmens mobilumas 
 

Konvencijos 20 straipsnis nurodo, kad valstybė turi imtis veiksmingų priemonių, kad 
užtikrintų kuo savarankiškesnį neįgaliųjų mobilumą, sudarant sąlygas neįgaliesiems gauti 
kokybiškas mobilumą palengvinančias priemones, įrenginius, pagalbines technologijas ir 
pagalbininkų bei tarpininkų pagalbą; organizuoti mobilumo gebėjimų mokymą neįgaliesiems ir 
specializuotam personalui, dirbančiam su neįgaliaisiais. 

 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 

 
Analizuojamo straipsnio kontekste yra reikšmingi teisės aktai, susiję neįgaliesiems teikiamų 

techninės pagalbos priemonių, įrenginių užtikrinimu. Prie svarbiausių šioje srityje teisės aktų 
priskirtini Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas 
Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų 
kompensavimo tvarkos aprašas (Žin, 2006, Nr. 140-5368), Lietuvos Respublikos transporto lengvatų 
įstatymas (2000, Nr. 32-890), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 
patvirtintas Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio 
įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos 
poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašas (Žin., 2000, Nr. 60-2130), Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas Transporto išlaidų 
kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos 
mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų 
vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų 
vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia (Žin., 2005, Nr. 79-
3124), Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa ir jos įgyvendinimo planas, 
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 
įsakymu patvirtintas Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskirstymo 2016–2018 
metais tvarkos aprašas (TAR, 2016, Nr. 22891). 

 

Analizė ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 

Analizuojamo Konvencijos straipsnio kontekste buvo atsirinktas vertinti Transporto išlaidų 
kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos 
mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų 
vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų 
vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia aprašas. 
Įstatymo nuostatos dėl šeimų, auginančių neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas 
specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. 
buvo pripažinta visiška negalia, yra ribojančios, nes neretai vyresni nei 18 metų asmenys, kuriems 
nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiškos negalios asmenys, negali patys 
pasinaudoti transporto lengvata, todėl turėtų būti įstatyme nuostata, kad šeimos slaugančios 
vyresnius nei 18 metų asmenis, kurie patys neįgyja ar negali pasinaudoti tokia lengvata ir toliau 
turėtų teisę į tokią lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo 
lengvatą. Nepaisant to, kad Konvencijos straipsnis kalba apie kuo savarankiškesnį neįgaliųjų 
mobilumą, tačiau tuo pačiu įtvirtina ir poreikį pagalbininkų bei tarpininkų pagalbai, neįgaliųjų 
mobilumui užtikrinti. Būtent išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio 
pritaikymo išlaidų kompensacijos šeimos nariams, slaugantiems vyresnius nei 18 metų asmenis, 
kurie patys neįgyja ar negali pasinaudoti tokia lengvata. 
 
Rekomendacijos 

1) tobulinti Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio 
pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo 
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funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas 
specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. 
liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia aprašą, numatant galimybę Transporto išlaidų 
kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos mokėjimo šeimos nariams, slaugantiems vyresnius nei 18 metų asmenis, 
kurie patys neįgyja ar negali pasinaudoti tokia lengvata. 

 
 

21 straipsnis. Saviraiškos laisvė ir laisvė reikšti nuomonę, galimybė gauti informaciją 
 

Konvencijos 21 straipsnis nurodo, kad valstybė turi imtis visų atitinkamų priemonių, skirtų 
užtikrinti, kad neįgalieji galėtų naudotis saviraiškos laisve ir laisve reikšti savo nuomonę, įskaitant 
laisvę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją ir idėjas lygiai su kitais asmenimis, visomis pasirinktomis 
bendravimo priemonėmis, įskaitant gestų kalbos, Brailio rašto, patobulintų ir alternatyvių 
bendravimo būdų, taip pat visų kitų neįgaliųjų pasirinktų prieinamų bendravimo priemonių, būdų ir 
formų pripažinimą ir sąlygų juos naudoti oficialiuose santykiuose sudarymą. 
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 

Vertinant konvencijos 21 str. įgyvendinimą reikšmingi yra Konstitucija, Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymas, Visuomenės informavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos nacionalinio 
radijo ir televizijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 102-2319; 2005, Nr. 153-5639) (toliau tekste – 
Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas), Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai 
atlyginimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 102-2317) (toliau tekste – Pacientų teisių ir žalos sveikatai 
atlyginimo įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 
patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms 
aprašas (toliau tekste – Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
interneto svetainėms aprašas) ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos 
įgyvendinimo planas. 

Neįgaliųjų saviraiškos ir laisvės reikšti nuomonę galimybė yra nekvestionuojama ir saugoma 
Konstitucijos 25 str. Visgi daugiau kyla klausimų dėl kitų Konvencijos 21 str. įgyvendinimo 
elementų. Vertinant Konvencijos 21 str. 1 p. įgyvendinimą svarbu, kad Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymo 11 str. 1 d. bendrai įtvirtina neįgaliųjų teisę į informacinės aplinkos 
pritaikymą. Siekiant įgyvendinti šią neįgaliųjų teisę tinkamai būtina veikti keliomis kryptimis. Šiuo 
atveju Visuomenės informavimo įstatymas įtvirtina, kad viešosios informacijos rengėjai ir 
skleidėjai, bendradarbiaudami su kompetentingomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir 
įstaigomis, pagal galimybes užtikrina, kad skleidžiama viešoji informacija taptų prieinama 
neįgaliesiems (34 str. 1 d.). Minėtas įstatymas plačiau nedetalizuoja šios nuostatos. Atsižvelgiant į 
tai, Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas nurodo, kad Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos pareiga rengti laidas ar programas klausos ir regos neįgaliesiems (5 str. 9 d.). Vertinant 
viešosios informacijos teikimo neįgaliesiems teisinį reglamentavimą, šis yra lakoniškas ir 
neaptariantis konkrečių įpareigojimų įgyvendinimo sąlygų, kontrolės ir atsakomybės už jų 
nevykdymą.   

Atskirai reikšminga aptarti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų interneto svetainėms aprašą, kuriuo nustatomi reikalavimai valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą 
informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas. Šiuo atžvilgiu ne išimtis, jog šios 
svetainės taip pat turi būti pritaikytos naudotis neįgaliesiems (7 p.). Taip pat svarbu pažymėti 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo planą, kurio vienas iš tikslų 
– didinti informacinės aplinkos prieinamumą. Visgi, pastebėtina, kad veiksmų plano priemonės yra 
orientuotos tik į tris sritis: kultūros įstaigas, profesines mokyklas ir aukštąsias mokyklas.  

Vertinant Konvencijos 21 str. 1 p. įgyvendinimą reikšmingas Pacientų teisių ir žalos sveikatai 
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atlyginimo įstatymas, kuriame reglamentuojama paciento teisė į informaciją. Įstatymo 5 str. 3 d. 
įtvirtina, kad pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti 
informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar 
gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, 
gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar 
atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją 
pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama 
forma. Remiantis to paties įstatymo straipsnio 1 d. reikšminga tai, kad šios informacijos teikimo 
tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.  

 
Skirtingų neįgaliųjų grupių teisių užtikrinimo įgyvendinimas  

 
Įgyvendinant Konvencijos 21 str. 5 p., Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 4 str. yra 

numatyta, kad gestų kalba yra kurčiųjų gimtoji kalba. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 
integracijos įgyvendinimo plane yra daugiau dėmesio skiriama gestų kalbos vartojimo skatinimui 
siejant tai su Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2018–2022 metų veiksmų plano parengimu, kuriame 
taip pat bus skiriamas didelis dėmesys gestų kalbos pritaikymui švietime. 

 
Analizė ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, pirmiausiai galima išskirti tam tikrus trūkumus, 
kurie susiję su teisės į informaciją teisinio reglamentavimo nepakankamu išpildymu. Šiuo atžvilgiu 
galima pažymėti, kad Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas, nenumatydamas aiškaus 
reguliavimo, neleidžia vertinti viešosios informacijos, kuri pritaikyta klausos negalia turintiems 
asmenims, apimties radijuje ir televizijoje pateikimo. Dabartinė padėtis nesudaro lygiaverčių sąlygų 
asmenims su klausos negalia gauti informaciją jiems tinkama forma, t.y. televizijos programų ir 
laidų vertimas į gestų kalbą ir subtitravimas nėra pakankamas ir tesudaro tik 6-15 procentų metinio 
transliacijų laiko. Svarbu pažymėti, kad tokių programų transliavimo televizijos programose mastus 
nustato atitinkama taryba, atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos finansines 
galimybes. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad Lietuvos nacionalinio radijui ir televizijai palikta 
perteklinė teisė patiems spręsti, kiek reikia pritaikyti informacijos prieinamumą klausos negalią 
turintiems asmenims. Dėl to iškyla rizika, kad visuomenės informavimo rengėjai dėl finansinių 
apribojimų arba krizės metu prioritetą gali pasirinkti ne informacijos prieinamumą. Tai taip pat gali 
lemti situaciją, kai nėra aišku, kas atsakingas už informacijos prieinamumą ir informacijos rengėjų 
rengiamos informacijos pritaikymą klausos negalią turintiems asmenims. Remiantis tuo siūlytina, 
kad Vyriausybė nustatytų informacijos prieinamumo procentinį dydį (t.y. nustatyti į gestų kalbą 
verčiamos informacijos transliacijos laiko procentą bei titruojamos informacijos transliacijos laiko 
procentą) ir atitinkamą finansavimą, kurie kartu būtų kasmet didinami, siekiant kuo didesnės 
informacijos prieinamumo klausos negalią turintiems asmenims. Taip pat būtina užtikrinti tinkamą 
šių priemonių įgyvendinimo stebėsenos mechanizmą. 

Reikšminga atskirai pažymėti ir tai, kad nėra jokių įstatyminių apibrėžimų dėl informacijos 
“lengvai skaitoma kalba” teikimo, kuris būtų itin reikalingas proto negalios asmenims. Apie 
suprantamos formos informacijos pateikimą kalbama ir BPK (įtariamųjų, kaltinamųjų atžvilgiu), 
pacientų teisių, rinkimų įstatymų kontekste, tačiau niekas jokios informacijos šiems asmenims 
neparuošia jiems suprantama forma. Vertinant teisinį reglamentavimą nėra šių nuostatų 
įgyvendinimo reikalavimų kontrolės bei atsakomybės už jų nevykdymą.  

Nors Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms 
apraše numatyta bendroji institucijų pareiga, visgi, daugelis valstybės ir savivaldybės įstaigų 
puslapių nėra pritaikyti neįgaliesiems. Šiuo atžvilgiu ypatingai galima išskirti sveikatos priežiūros 
įstaigų internetinius puslapius (pvz., Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros 
klinikų filialo puslapį, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės puslapį ir pan.). Taigi, 
atsižvelgiant į visą tai, reikšminga užtikrinti tinkamą valstybės ir savivaldybių įstaigų interneto 
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svetainių  atitikimo bendriesiems reikalavimams kontrolę. Be to, svarbu tai, kad nors pagal 
įstatyminį reglamentavimą informaciją pacientui gydytojas turi pateikti jam suprantama forma, 
tolimesniuose teisės aktuose šis reikalavimas nėra detalizuojamas, kas suponuoja tam tikrą teisinį 
neapibrėžtumą.  

Reikšminga pastebėti ir tam tikras sritis, kai Konvencijos 21 str. išvis neįgyvendamas. Šiuo 
atžvilgiu galima išskirti: 1) privačių įmonių, teikiančių paslaugas visuomenei, įskaitant internetu 
teikiamas paslaugas, raginimą teikti informaciją ir paslaugas neįgaliesiems prieinamomis ir 
tinkamomis formomis (21 str. 3 p.); arba įgyvendinamas tik maža dalimi 2) visuomenės 
informavimo priemonių, įskaitant informacijos internetu teikėjus, raginimą padaryti savo paslaugas 
prieinamas neįgaliesiems (21 str. 4 p.). 

 
Rekomendacijos 

1) Nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme nustatyti informacijos prieinamumo 
neįgaliesiems procentinį dydį (t.y. nustatyti į gestų kalbą verčiamos informacijos 
transliacijos laiko procentą bei titruojamos informacijos transliacijos laiko procentą) ir 
atitinkamą finansavimą, kurie būtų kasmet didinami; įgalioti atitinkamą valstybės 
instituciją užtikrinti tinkamą šių priemonių įgyvendinimo stebėseną. 

2) Teisės aktuose (CK, BPK, pacientų teisių, rinkimų įstatymuose, kt.) įtvirtinti 
“informacijos suprantama forma” pateikimo apibrėžimą, įtvirtinant informacijos 
pateikimo įvairiomis formomis alternatyvas (Brailio raštas, gestų kalba, lengvai skaitoma 
kalba, piktogramos, audio-video įrašai, augmentinė komunikacija, kt.) 

 
22 straipsnis. Privataus gyvenimo neliečiamumas 

 
Konvencijos 22 straipsnyje įtvirtinama, kad neįgalieji turi teisę į įstatymo apsaugą nuo 

neteisėto kėsinimosi į jų garbę ir reputaciją, nepaisant tokio asmens gyvenamosios vietos ar 
gyvenimo sąlygų. Taip pat užtikrina, kad negali būti savavališkai ar neteisėtai kišamasi į nė vieno 
neįgaliojo privatų ar šeimos gyvenimą, negali būti pažeista tokių asmenų būsto neliečiamybė, 
susirašinėjimo ar kitokių formų bendravimo slaptumas.  

Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 

Analizuojamo straipsnio kontekste yra reikšmingi Konstitucija, kurioje įtvirtinti bendrieji žmogaus 
privataus gyvenimo neliečiamumo principai. Čia nurodoma, jog asmenų susirašinėjimas, pokalbiai 
telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. Informacija apie privatų asmens 
gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Įstatymas ir 
teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį 
gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą (22 str.). Civilinis kodeksas (2.23 straipsnis. Teisė į 
privatų gyvenimą ir jo slaptumą) toliau detalizuoja privataus gyvenimo neliečiamumo ir apsaugos 
principus, įskaitant duomenų apie asmens sveikatos būklę paskelbimą pažeidžiant įstatymų 
nustatytą tvarką, kuris laikomas privataus gyvenimo pažeidimu. Dar detaliau duomenų apie asmens 
sveikatą apsaugą bei konfidencialumo principo taikymą reglamentuoja LR pacientų teisių ir žalos 
sveikatai atlyginimo įstatymas bei Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, įtvirtinantis asmenų, 
kurie naudojasi psichikos sveikatos priežiūra, teises.  
Šios analizės kontekste nebuvo pasirinkta teisės aktų vertinimui dėl Konvencijos nuostatų atitikimo. 

 
23 straipsnis. Būsto ir šeimos neliečiamumas 

 

Konvencijos 23 straipsnyje įtvirtinama, kad valstybė turi imtis veiksmingų ir atitinkamų 
priemonių, kad pašalintų neįgaliųjų diskriminavimą visais klausimais, susijusiais su santuoka, 
šeima, tėvyste (motinyste) ir asmeniniais santykiais, lygiai su kitais asmenimis, įskaitant užtikrinant 
kad  būtų pripažinta visų neįgaliųjų, kurie yra sukakę santuokinį amžių, teisė susituokti ir sukurti 
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šeimą; būtų pripažintos neįgaliųjų teisės laisvai ir atsakingai priimti sprendimus dėl vaikų, teisė 
gauti informaciją, teisė į švietimą reprodukcijos ir šeimos planavimo klausimais; neįgalieji, įskaitant 
vaikus, lygiai su kitais asmenimis išsaugotų savo vaisingumą.  Taip pat straipsnyje įtvirtinama, kad 
valstybė turi užtikrinti neįgaliųjų teises ir įsipareigojimus, susijusius su globa, rūpyba, įvaikinimu ar 
panašiais institutais. 

Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 

Analizuojamo straipsnio kontekste yra reikšmingi Konstitucija (38, 39 str.), kur įtvirtinami bendrieji 
valstybės teikiamos apsaugos ir globos šeimai, motinystei, tėvystei ir vaikystei principai. Civilinio 
kodekso trečiosios knygos normos nustato bendruosius šeimos santykių teisinio reglamentavimo 
principus ir reglamentuoja santuokos sudarymo, jos galiojimo bei nutraukimo pagrindus ir tvarką, 
sutuoktinių turtines ir asmenines neturtines teises, vaikų kilmės nustatymą, vaikų ir tėvų bei kitų 
šeimos narių tarpusavio teises ir pareigas, įvaikinimo, globos ir rūpybos. Atitinkamai įgyvendinant 
Civilinio kodekso nuostatas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimu 
„Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 
2000, Nr. 113-3631) buvo pavesta atskiroms Ministerijoms parengti lydimuosius teisės aktus, iš 
kurių analizuojamo Konvencijos straipsnio kontekste paminėtini Sveikatos apsaugos ministro ir 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu patvirtintas Medicininių 
kontraindikacijų, neleidžiančių tapti įvaikintojais, sąrašas (Žin., 2001, Nr. 66-2427) (toliau tekste - 
Medicininių kontraindikacijų, neleidžiančių tapti įvaikintojais, sąrašas) bei Sveikatos apsaugos 
ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymu patvirtintas Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti 
skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašas (Žin., 2001, Nr. 64-2373) (toliau tekste - Ligų, kuriomis 
sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašas). 
 
Analizės ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 
Analizuojant CK nuostatas pažymėtina, kad vykdant civilinio veiksnumo reformą, siekiant 
įgyvendinti Konvencijos 12 str., buvo koreguojami atitinkamai ir CK straipsniai susiję su 
reikalavimais dėl teisinio veiksnumo santuokos sudarymo atveju. Konkrečiai buvo pakeistas CK 
3.15 straipsnis, kuriuo įtvirtinama, kad “asmuo, įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas 
neveiksniu šioje srityje, negali sudaryti santuokos. Ribotai veiksnus šioje srityje asmuo negali 
sudaryti santuokos be rūpintojo rašytinio sutikimo. Jeigu rūpintojas sutikimo neduoda, ribotai 
veiksnaus šioje srityje asmens prašymu leidimą sudaryti santuoką gali duoti teismas”. Atkreiptinas 
dėmesys, kad tokia CK nuostata yra prieštaraujanti Konvencijos 23 str. 1 d. reikalavimui pašalinti 
neįgaliųjų diskriminavimą visais klausimais, susijusiais su santuoka bei atitinkamai 23 str. 1 d.  a) 
punktui dėl visų neįgaliųjų, kurie yra sukakę santuokinį amžių, teisės susituokti ir sukurti šeimą 
esant laisvam ir visiškam asmenų, kurie ketina susituokti, sutikimui.  
Vertinant Konvencijos 23 str. 2 d. įgyvendinimą pažymėtinas Medicininių kontraindikacijų, 
neleidžiančių tapti įvaikintojais, sąrašas, kuriuo įtvirtinamas sąrašas medicininių būklių, ligų bei 
diagnozių, kurias turintiems asmenims neleidžiama tapti įvaikintojais. Šiame sąraše vyrauja 
Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, dešimtasis pataisytas ir papildytas 
leidimas (TLK-10) F kodu pažymėtos diagnozės15. Tai įtvirtina iš esmės diskriminuojančią 
prezumpciją dėl psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių asmenų ir jų negalėjimo tapti įvaikintojais. 
Tai tiesiogiai pažeidžia Konvencijoje įtvirtintą reikalavimą “užtikrinti neįgaliųjų teises ir 
įsipareigojimus, susijusius su globa, rūpyba, įvaikinimu ar panašiais institutais, jeigu tokios sąvokos 
yra nacionalinės teisės aktuose”. Ir nepaisant to, kad Konvencija pabrėžia pirmenybės vaiko 
                                                

15 Lėtinis alkoholizmas F10. 
2. Narkomanija (nesant stabilios remisijos) F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F18.2, F19.2. 
3. Psichikos ligos F00-F09, F20-F29, F30-F39, F40-F48, F50-F59, F60-F69, F70-F79, F99. 
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interesams teikimą, visgi įpareigoja valstybę užtikrinti lygias neįgaliųjų teises šioje srityje. Kitas 
paminėtinas teisės aktas - Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju 
(rūpintoju), sąrašas, kuriame pagal TLK-10 kodus vėlgi išskiriami asmenys, kuriems yra priskirtas 
vienas ar kitas F kodas 16. Pažymėtinos ir Konvencijos 23 str. 1 d. b p nuostatos dėl neįgaliųjų teisės 
laisvai ir atsakingai priimti sprendimus dėl savo vaikų skaičiaus ir jų gimimo laikotarpių, taip pat 
teisė gauti informaciją pagal amžių, teisė į švietimą reprodukcijos ir šeimos planavimo klausimais, 
bei Konvencijos 23 str. 2 d. įpareigojimas valstybei teikti atitinkamą pagalbą neįgaliesiems, kai jie 
vykdo su vaikų auklėjimu susijusius įsipareigojimus. Šių Konvencijos nuostatų įgyvendinimui nėra 
numatyta jokių tikslinių priemonių. 
 
Skirtingų neįgaliųjų grupių teisių užtikrinimo įgyvendinimas  
 
Lietuvos teisės aktų keliami reikalavimai tik išskirtinai turint teisinį veiksnumą sudaryti santuoką 
diskriminuoja asmenis su proto ar psichikos negalia, kurių atžvilgiu galimas teisinio neveiksnumo 
ar veiksnumo ribojimo iniciavimas. Proto ir psichikos negalios asmenų atžvilgiu teisės aktuose 
numatyti diskriminaciniai reikalavimai/draudimai jiems tapti įvaikintojais ar vaiko 
globėjais/rūpintojais. 
Tuo neužtikrinamas visų neįgaliųjų, neatsižvelgiant į jų turimą negalią, lygiavertis traktavimas ir 
vienodų galimybių jiems realizuoti visas savo teises užtikrinimas. 
 
Būtent šio straipsnio kontekste, Komitetas rekomenduoja Lietuvoje “panaikinti nuostatas, kuriomis 
apribojamos šios teisės (aut. teisės susijusios su santuoka, šeima, tėvyste (motinyste) ir asmeniniais 
santykiais), ir suteikti tinkamos pagalbos paslaugas, siekiant užtikrinti šeimų, kuriose yra neįgalių 
tėvų ir (arba) neįgalių vaikų, teisę į šeimą ir namus”. Kadangi Konvencijos 23 str. 3 d. nurodoma, 
kad “valstybė teiktų ankstyvą ir išsamią informaciją, paslaugas ir paramą neįgaliems vaikams ir jų 
šeimoms”, Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane nėra numatoma priemonių, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad neįgalūs vaikai ir jų šeimos gautų būtiną ir tinkamą paramą pagal individualius jų 
poreikius, suteikimą. Šiuo atžvilgiu valstybė mėgina spręsti šią problemą kompleksiškai teikiamų 
paslaugų šeimai planu, kuriame nesiremiama visapusiškomis priemonėmis. Atsižvelgiant į tai, 
būtina kompleksiškumą išplėsti ir įtraukti švietimo sistemos institucijas, pagalbą šeimai, mokytojui 
ir kt. aplinkai (klasei ir pan.), sveikatos institucijas, taip pat profesinį rengimą (susijusias 
institucijas) ir kitą pagalbą, kurios esmė būtų - maksimaliai savarankiškas gyvenimas vaikui 
sulaukus pilnametystės. Taip pat reikėtų įvertinti ne tik šeimas, kurios turi neįgalius vaikus, nes 
galimos situacijos, kai neįgaliems tėvams turintiems sveikus vaikus reikalingos tam tikros 
paslaugos (pvz.:, kurtieji tėvai su girdinčiu vaiku bendrauja gestų kalbą, bet reikia sudaryti sąlygas, 
kad vaikai turėtų galimybę bendrauti ir žodine kalba). 

Šiuo atžvilgiu būtina ne tik įvertinti paslaugų poreikį atskirose srityse, bet įvertinti patį poreikį 
dėl paslaugų kiekvienoje šeimoje, kurioje auga vaikas su negalia ar globojamas suaugęs žmogus.  
 
Rekomendacijos 

1) Pakeisti CK 3.15 straipsnį pašalinant susiję su reikalavimais dėl teisinio veiksnumo 
santuokos sudarymo atveju. 

                                                
16 Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai, F00–F09. 
2. Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias ar lakias medžiagas, kelių rūšių narkotikus, F10–F16, F18, 

F19. 
3. Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai ar šizoefektiniai-psichoziniai sutrikimai, F20–F29.  
4. Manija ar kiti nepatikslinti, nuolatiniai ar pasikartojantys, fobiniai ar seksualiniai sutrikimai, F30, F30.8, F30.9, F31.0–

F31.9, F33.0–F33.9, F34.0–F34.8, F38.0, F38.1, F39, F40–F48, F52.7, F52.8, F52.9. 
5. F30.0, F30.1, F32.0, F32.1, F32.8, F32.9, F34.9, F38.8, F53–F59, išskyrus, kai gydytojų psichiatrų konsultacinė 

komisija pateikia išvadą, kad nuo gydymo medikamentais pabaigos praėjus 3 metams nenustatytas ligos progresavimas. 
6. Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai, protinis atsilikimas, F60–F69, F70–F79. 
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2) Peržiūrėti ir pakeisti Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko 
globėju (rūpintoju), sąrašą, nurodant kad ne konkreti diagnozė, o individualus asmens, 
jo sveikatos būklės, situacijos, motyvacijos ir gebėjimų vertinimas būtų pagrindas 
vertinti galimybę skirti asmenį vaiko globėju/rūpintoju. Bet kuriuo atveju 
vadovaujantis pirmiausia vaiko interesais. 

3) Peržiūrėti ir pakeisti Medicininių kontraindikacijų, neleidžiančių tapti įvaikintojais, 
sąrašą, nurodant kad ne konkreti diagnozė, o individualus asmens, jo sveikatos būklės, 
situacijos, motyvacijos ir gebėjimų vertinimas būtų pagrindas vertinti galimybę 
asmeniui tapti įvaikintoju. Bet kuriuo atveju vadovaujantis pirmiausia vaiko interesais. 

 
 

24 straipsnis. Švietimas 
 

Konvencijos 24 straipsnis pripažįsta neįgaliųjų teisę į mokslą, nediskriminuojant ir lygiomis 
galimybėmis. Įtvirtina visiems tinkamą visų lygių švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą. Valstybės 
turi užtikrinti, kad neįgalieji dėl savo neįgalumo nebūtų šalinami iš bendros švietimo sistemos ir 
neįgaliems vaikams nebūtų atimta galimybė įgyti nemokamą ir privalomą pradinį arba vidurinį 
išsilavinimą; neįgalieji turėtų galimybę įgyti visiems tinkamą, kokybišką ir nemokamą pradinį 
išsilavinimą ir vidurinį išsilavinimą lygiai su kitais asmenimis tose bendruomenėse, kur jie gyvena; 
būtų tinkamai pritaikytos sąlygos pagal asmens poreikius; neįgalieji gautų būtiną paramą bendroje 
švietimo sistemoje, siekiant sudaryti sąlygas jų veiksmingam švietimui; aplinkoje, kuri geriausiai 
skatina akademinį ir socialinį vystymąsi, būtų teikiamos veiksmingos individualizuotos paramos 
priemonės, suderinamos su visiškos įtraukties tikslu 
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 

Vertinant konvencijos įgyvendinimą galima išskirti Lygių galimybių įstatymą, Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatymą (Lietuvos aidas, 1991, Nr. 153-0) (toliau tekste - Švietimo 
įstatymas),  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, Žin., 2011, Nr. 122-5771, 
patvirtintą Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašą 
(toliau tekste - Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 
aprašas), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu (Žin. 2014, Nr. 12000) 
patvirtintą Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, 
stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą (toliau tekste - Bendrojo 
ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio 
ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro įsakymu (Žin., 2012, Nr. 35-1734 patvirtintą Formaliojo profesinio mokymo tvarkos 
aprašą (toliau tekste – Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas) ir Nacionalinės neįgaliųjų 
socialinės integracijos programos įgyvendinimo planą. 

Atsižvelgiant į tai, kad Konvencijos 24 str. 1 d. yra įtvirtinta pačios švietimo idėjos reikšmė 
neįgaliesiems, plačiau šios dalies politikos įgyvendinimas nebus aptariamas. Vertinant Konvencijos 
24 str. 2 d., reikšminga pažymėti, kad remiantis Lygių galimybių įstatymu ir pačiu Švietimo 
įstatymu, švietimo sistema yra pagrįsta lygių galimybių principu, t. y. švietimo sistema yra socialiai 
teisinga, ji užtikrina asmens teisių įgyvendinimą kiekvienam asmeniui. Visgi realus lygių galimybių 
įgyvendinimas švietimo srityje yra tik dalinis.  Šiuo atžvilgiu vertinant Konvencijos 24 str. 2 d. 1, 2 
ir 3 p., pirmiausiai galima išskirti Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 
organizavimo tvarkos aprašą, kuriame numatytos bendrosios nuostatos dėl mokymo programų 
asmenims, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius. Be to svarbu išskirti Bendrojo ugdymo 
mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo 
plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano priemones, kurios perkeliamos taikyti ir 2017 m. Šio 
veiksmų plano priemonėmis siekiama šių tikslų: 1) mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 
dėl negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų, ugdymosi ir švietimo pagalbos plėtojimas; 2) 
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specialiųjų mokymo priemonių, metodinės, mokomosios medžiagos  mokytojams, ugdantiems 
mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo ir kitų negalių, rengimas 
ir leidyba; 3) lietuvių gestų kalbos norminimas ir jos vartojimo plėtojimas; 4) naujos kartos mokinių 
mąstymo ir elgsenos studijos, rekomendacijų mokymo(si) strategijoms taikyti parengimas ir 
diegimas; 5) vaikų pedagoginio ir psichologinio vertinimo įrankių ir metodikų pirkimas, 
adaptavimas, rengimas; 6) bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, diegiančių inovatyvius specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo organizavimo modelius, 
specialiųjų klasių, kuriose įgyvendinamos pradinio ugdymo individualizuota, pagrindinio ugdymo 
individualizuota ar socialinių įgūdžių ugdymo programos, rėmimas. Nepaisant to, kad iš esmės 
šiomis priemonėmis yra sudaromas reikiamas postūmis Konvencijos 24 str. 2 d. 4 ir 5 p. 
įgyvendinimui, tačiau socialinės paramos ir individualizuotos paramos priemonėms didesnis 
dėmesys yra skiriamas aukštojo mokslo lygmenyje. 

Reikšminga yra tai, kad nors minėtos priemonės yra įvairios ir jų daug, šios priemonės yra 
taikomos nuo 2014 m., tačiau tai ženkliai neįtakojo vaikų su negalia įtraukaus ir kokybiško ugdymo 
užtikrinimo. Kaip pažymi Komitetas, Lietuvoje “daug negalią turinčių mokinių, ypač turintieji 
regėjimo, klausos, psichosocialinių ar intelekto sunkumų, iš ikimokyklinio, pradinio ar vidurinio 
lavinimo įstaigų yra nukreipiami į specialias mokyklas ir privalo jas lankyti dėl nepakankamai 
pritaikytų sąlygų, neužtikrinto prieinamumo ar dėl kitų priežasčių bendrojo švietimo sistemoje; 
vaikams su negalia vis dar per dažnai parenkamas mokymas specialiojo lavinimo sistemoje ar 
mokymas namie”. Todėl manytina, kad minėtos priemonės nėra pakankamos bei efektyvios, 
siekiant Konvencijos 24 str. tikslų.  

Kalbant apie Konvencijos 24 str. 4 d., galima išskirti Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių 
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 
metų veiksmų planą ir jame numatytą priemonę – mokymo programų, skirtų švietimo pagalbos 
specialistų (psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų, logopedų), mokytojų 
kompetencijoms ugdyti (taikyti veiksmingas mokinių, turinčių įvairiapusių raidos ir kitų negalių, 
sutrikimų, ugdymo ir elgesio korekcijos metodikas), parengimas ir įgyvendinimas. Nepaisant to, 
kad plano galiojimas yra pasibaigęs, nėra aišku, ar ir koks buvo minimos priemonės įgyvendinimas, 
kokie pasiekti rezultatai. Todėl negalima įvertinti, ar minima priemonė yra pakankama Konvencijos 
nuostatos įgyvendinimui, juo labiau, kad kalbant pedagogų kompetencijų ugdymą, turėtų būti 
užtikrintas jų nuoseklus tęstinumas. 

Reikšminga tai, kad daugiau dėmesio Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 
programos įgyvendinimo plane yra skiriama Konvencijos 24 str. 5 d. įgyvendinimui. Atsižvelgiant į 
tai, galima išskirti numatytas tokias priemones: 1) parengti rekomendacijas dėl studijų prieinamumo 
neįgaliems studentams aukštosiose mokyklose; 2) teikti finansinę pagalbą neįgaliesiems, 
besimokantiems aukštosiose mokyklose; 3) pritaikyti profesinių mokyklų fizinę ir informacinę 
aplinką neįgaliesiems. Visgi šios Konvencijos nuostatos įgyvendinimas nėra detalus ir pakankamas, 
kas bus pastebėta vėliau. 
 
Analizės ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 

Kaip buvo minėta anksčiau, pasirinktos priemonės įgyvendinant Konvencijos 24 str. yra 
nepakankamos ir neefektyvios. Šiuo atžvilgiu vertinant Konvencijos 24 str. 2 d. 1, 2 ir 3 p. 
įgyvendinimą, galima išskirti šiuos Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plano trūkumus:  
Remiantis Švietimo įstatymo 29 str. 10 p. yra pateisinamas bendrojo lavinimo mokyklų atsisakymas 
priimti specialiųjų poreikių turinčius vaikus (vaikus su negalia), juos nukreipiant į specialiąsias 
mokyklas ar teikiant mokymą namuose. Tokia įstatymo nuostata17 yra akivaizdžiai diskriminacinė ir 

                                                
17 Įstatymo 29 str. 10 p. nurodoma, jog “mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, kuris mokosi pagal 
privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, 
suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei vaiko teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje 
mokykloje”. 
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turi būti panaikinta, įtvirtinant įpareigojimą visoms mokykloms priimti į mokyklą vaikus su 
specialiaisiais poreikiais, nepamirštant suteikti jiems reikiamą psichologinę, specialiąją pedagoginę, 
specialiąją ar socialinę pedagoginę pagalbą.   
Šios analizės kontekste būtina pažymėti Konvencijos 24 str. įgyvendinimo trūkumus, susijusius su 
konkrečia asmenų grupe – mokiniais, turinčiais klausos negalią: a) naujai rengiama mokomoji ir 
metodinė medžiaga turi būti verčiama ir į Lietuvos gestų kalbą, bei esant reikalui esama mokymosi 
medžiaga privalo būti adaptuota; b) turi būti sudaryta tinkama komunikacinė informacinė aplinka 
mokiniams su klausos negalią, kad jie turėtų galimybę mokytis jiems priimtina komunikacine 
kalbos forma, t.y. gimtąją gestų kalba ir puoselėti savo kalbinį kultūrinį  identitetą; c) turi būti 
sudarytos sąlygos kochlearinių implantų vartotojams susipažinti ir komunikuoti lietuvių gestų 
kalba. Taip pat reikia užtikrinti sąlygas mokytis tinkamoje informacinėje komunikacinėje aplinkoje 
ir vaikams, kurių tėvai yra kurtieji. 
Vertinant Komiteto pateiktą rekomendaciją “nustatyti aiškius terminus, tikslus, bazinius rodiklius ir 
indikatorius, kuriais būtų galima užtikrinti išmatuojamą ir laiku pasiekiamą pažangą”, Komiteto 
rekomendacijų įgyvendinimo plane nebuvo pasiūlyta konkrečių priemonių šiai rekomendacijai 
įgyvendinti. Analizuojant ir siekiant pokyčių bei konkrečių pažangos vertinimo rodiklių, būtina 
išgryninti ir Lietuvos teisės sistemoje apibrėžti sąvoką įtraukusis švietimas, su kuria būtų tinkamai 
supažindinti tiek mokytojai, tiek ir Lietuvos visuomenė. Tai atlieptų Komiteto rekomendaciją dėl 
“privalomų visų mokytojų mokymų apie įtraukųjį švietimą prieš teikiant paslaugą ir ją teikiant”, 
kad visos švietimo įstaigos ir pedagogai vienodai suvokdami ir įgyvendindami teisės aktų 
reikalavimus galėtų užtikrinti visų vaikų su negalia kokybiško ir efektyvaus ugdymo tikslus. 
Išskirtinis dėmesys turėtų būti teikiamas Konvencijos 24 str. 5 d. įgyvendinimo trūkumų analizei. 
Šiuo atžvilgiu galima išskirti šiuos įgyvendinimo trūkumus: remiantis Mokinių, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 2.4 p., nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. visi 
vaikai, turintys specialių ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, baigę pagrindinio ugdymo 
individualizuotą programą, gali tęsti mokymąsi pagal profesinio mokymo programą arba ugdytis 
pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą. Taigi, vaikams yra paliekama ribota galimybė 
pasirinkti, kur studijuoti, nepaisant to, kad nė viena iš dviejų minimų galimybių Lietuvoje nėra 
išvystyta ir netenkina žmonių su negalia poreikių. Dėl šios priežasties minėta nuostata neatitinka 
Konvencijos ir turi būti panaikinta. 
Konvencijos straipsnio analizės kontekste aktuali ir Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo 
analizė. Šiuo aprašu įtvirtinti moksleivių su negalia bei specialiaisiais poreikiais klasės formavimo 
kriterijai bei individualizuota pagalba rengimo procese bei pasiekimų vertinime privalo būti detaliau 
diferencijuota, kad atspindėtų visos negalios situacijų įvairovės. Taip pat, vertinant Formaliojo 
profesinio mokymo tvarkos aprašo nuostatas, reikšminga pastebėti ir tai, kad  
 profesinio rengimo programų finansavimo metodika visiškai neatitinka moksleivių su negalia 
(ypatingai – su intelekto negalia) poreikių, t. y., programoms finansavimas skiriamas 
neatsižvelgiant į papildomus, negalios kompensavimui būtinus kaštus, ir grupė suformuojama tik 
tuomet, kai mokinių, turinčių nežymų, atskirais atvejais – vidutinį intelekto sutrikimą, yra 20. 
Tobulinti aprašą, būtina įtvirtinti, kad profesinio rengimo grupėse asmenų su intelekto negalia gali 
būti iki 8 ir tokioje klasėje privalo dirbti pedagogo padėjėjas. Be to, vertinant aprašo nuostatas, 
būtina didinti mokymosi krypčių/specialybių pasirinkimą moksleiviams su negalia bei 
specialiaisiais poreikiais, stiprinti mokymosi darbo vietoje grandį, pameistrystės programas ir kt. 
priemones; 
Vertinamo Konvencijos straipsnio kontekste paminėtinas ir Komiteto rekomendacijos ”padaryti 
trečiojo lygmens švietimą ir profesinį rengimą iš dalies lengviau prieinamą neįgaliesiems, taip pat 
suteikti tinkamai pritaikytas patalpas aukštojo mokslo įstaigose”. Nepaisant to, kad Komiteto 
rekomendacijų plane nebuvo numatyta priemonių šiai rekomendacijai įgyvendinti, tačiau 
pažymėtina Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane numatyta 
priemonė dėl studijų prieinamumo neįgaliems studentams aukštosiose mokyklose, kuriai 
numatomas finansavimas kasmet iš ES struktūrinių fondų, skiriant tikslines išmokas neįgaliems 
studentams studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms), būtinoms studijų 
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prieinamumui didinti. Kita paminėtina priemonė - teikti finansinę pagalbą neįgaliesiems, 
besimokantiems aukštosiose mokyklose, kai stipendijos forma teikiama parama neįgaliems 
studentams, skirta paskatinti juos studijuoti dengiant dalį mokesčio už studijas bei patenkinti jų 
specialiuosius poreikius. 
Remiantis tuo, galima teigti, kad Konvencijos 24 str. atskiros nuostatos yra įgyvendinamos itin 
nevienodai, t.y. vienos jų yra iš viso neįgyvendintos ir itin pažeidžiančios vaikų su negalia teisę į 
ugdymą, kitos – iš dalies  įgyvendintos.  

 
Rekomendacijos 

1) Panaikinti Švietimo įstatymo 29 str. 10 p. nuostatą, įtvirtinant įpareigojimą visoms 
mokykloms priimti į mokyklą vaikus su specialiaisiais poreikiais, suteikiant jiems reikiamą 
psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ar socialinę pedagoginę pagalbą; 

2) Panaikinti Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 
aprašą;  

3) Išgryninti ir Lietuvos teisės sistemoje apibrėžti sąvoką įtraukusis švietimas, su kuria būtų 
tinkamai supažindinti tiek mokytojai, tiek ir Lietuvos visuomenė. 

4) Tobulinti Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašą, peržiūrint profesinio rengimo 
programų finansavimo metodiką, kad finansavimas būtų skiriamas atsižvelgiant į 
papildomus, negalios kompensavimui būtinus kaštus; 
 

 
25 straipsnis. Sveikata 

 
Konvencijos 25 straipsnis pripažįsta, kad neįgalieji turi teisę į aukščiausią įmanomą sveikatos 

lygį jų nediskriminuojant dėl neįgalumo. Valstybė turi imtis visų atitinkamų priemonių, kad suteiktų 
neįgaliesiems tokios pat pasiūlos, kokybės ir lygio nemokamas ar už prieinamą kainą sveikatos 
priežiūros paslaugas ir programas, kurios teikiamos ar taikomos kitiems asmenims; teikti šias 
sveikatos paslaugas, kurios yra būtinos neįgaliesiems būtent dėl jų neįgalumo, įskaitant ankstyvą 
diagnozę ir prireikus intervenciją, ir paslaugas, skirtas kuo labiau sumažinti tolesnio neįgalumo 
tikimybę ir užkirsti tam kelią; teikti šias sveikatos paslaugas kuo arčiau žmonių bendruomenių, taip 
pat ir kaimo vietovėse; reikalauti, kad sveikatos priežiūros specialistai teiktų neįgaliesiems 
paslaugas remiantis laisvu ir informacija pagrįstu sutikimu. 
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 

 
Siekiant įvertinti Konvencijos 25 str. įgyvendinimą, reikšminga išskirti Konstituciją (53 str.), 
Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo 
įstatymas (Žin., 1996, Nr. 55-1287, 2002, Nr. 123-5512) (toliau tekste – Sveikatos draudimo 
įstatymas), Lietuvos Respublikos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą (Žin., 2000, Nr. 
111-3574), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu (TAR, 2014, Nr. 10332) 
patvirtintas Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano 6 priedą  
„Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties aprašas“ (toliau 
tekste - Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano 6 priedą  
„Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties aprašas“) ir 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo planą. 
 

Teisę į sveikatą (tuo pačiu lygias galimybes) užtikrina Konstitucijos 53 str. 1 d. Ši 
Konstitucijos nuostata bei Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 4 str. 3 d. numato 
bendrąją taisyklę – asmenų teisę į nemokamą sveikatos priežiūrą, kuri įstatymų numatytais atvejais 
gali turėti tam tikrų išimčių. Reikšmingas šiuo atveju ir Sveikatos draudimo įstatymas, kuriame 
numatyta, kad privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami asmenys, teisės aktų nustatyta 
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tvarka pripažinti neįgaliaisiais (6 str. 4 d. 10 p.). Tai reiškia, kad asmenims, kurie yra pripažinti 
neįgaliaisiais iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos šios asmens sveikatos 
priežiūros paslaugos: prevencinė medicinos pagalba, medicinos pagalba, medicininė reabilitacija, 
slauga, socialinės paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos priežiūrai, ir asmens 
sveikatos ekspertizė (9 str. 1 d.). Šios paslaugos yra detalizuojamos minėtame straipsnyje ir kituose 
įstatymus detalizuojančiuose teisės aktuose. Svarbu pažymėti, kad 100 proc. medicininės 
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidų kompensavimas yra taikomas tik asmenims, 
pripažintiems nedarbingais, ar <...> kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių 
specialiųjų poreikių lygis (11 str. 1 d. 2 p.), o asmenims iki 18 metų, kurie teisės aktų nustatyta 
tvarka pripažinti neįgaliaisiais, sanatorinio gydymo atveju kompensuojama tik 90 proc. visos 
kainos. 

Valstybė sveikatai teikia dėmesį ir savo ilgalaikiuose veiksmų planuose. Pirmiausiai galima 
išskirti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano 6 priedo  
„Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties aprašą, kuriame 
išskiriamos šios analizei aktualios priemonės: 1)  remti neįgaliųjų informavimo, švietimo bei 
mokymo sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis projektus; 2) tobulinti specialistų, 
teikiančių sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas neįgaliesiems, kvalifikaciją <...>; 3) atlikti 
vertinimą bei nustatyti esminius fizinį prieinamumą ribojančius veiksnius konkrečiose sveikatos 
priežiūros įstaigose ar jų aplinkoje bei, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, numatyti sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumą gerinančias priemones; 4) aprūpinti/įdiegti reikiamą infrastruktūrą 
bei priemones, gerinančias sveikatos priežiūros paslaugų fizinį prieinamumą neįgaliems 
žmonėms (prievažos, garsiniai signalai akliesiems, informacijos pasiekiamumo iniciatyvos 
(pagyvenusiems žmonėms ar silpną regėjimą turintiems žmonėms, akliesiems) ir kt.). Numatoma 
remti šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurios turi mažiau finansinių galimybių pritaikyti 
fizinę, informacinę infrastruktūrą specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (pirmiausia pirmines 
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, kaimiškųjų rajonų ir 
regionines ligonines, taip pat pagal finansines galimybes ir kitas asmens sveikatos priežiūros 
įstaigas); 5) įgyvendinti bandomąjį projektą, kuriuo būtų įgyvendinamos kompleksinės 
reabilitacijos (įtraukiant švietimo, sveikatos, socialinių sektorių teikiamas paslaugas) paslaugų 
programos sunkią negalią turintiems asmenims gyvenamojoje vietoje, siekiant sukurti, išbandyti ir 
įdiegti kompleksinę, įvairius išteklius (šeimos narius, švietimo, socialinį sektorius bei 
nevyriausybines, bendruomenines organizacijas) apimančią neįgaliojo socialinės integracijos į 
visuomenę programą; 6) tobulinti Lietuvos specialistų, teikiančių viešąsias medicininės 
ambulatorinės ir stacionarinės reabilitacijos paslaugas, kvalifikaciją; 7) plėtoti medicininės 
stacionarinės reabilitacijos paslaugas, skirtas neįgaliems vaikams, sudarant galimybes modernizuoti 
infrastruktūrą: rekonstruoti ir pritaikyti patalpas, įsigyti reikiamą įrangą bei priemones efektyviai 
neįgalių vaikų reabilitacijai; 8) ir kt. mažiau svarbios priemonės. Taip pat galima išskirti ir 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo planą, kuriame viena iš 
priemonių siekiama atlikti savivaldybėms priklausančių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, [...] 
pritaikymo neįgaliųjų reikmėms įvertinimą ir parengti išvadas bei rekomendacijas. 
 
Analizės ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 

 Komitetas, įvertinęs esamą Lietuvos Respublikos situaciją, atkreipė dėmesį į 
Konvencijos 25 str. įgyvendinimo trūkumus, būtent nurodydamas, kad “esama sveikatos draudimo 
sistema negarantuoja asmenims su negalia visiško su negalia susietų išlaidų, patiriamų gydantis 
bendrojoje sveikatos apsaugos sistemoje, padengimo ar kitokios kompensacijos”. Pažymėtina, kad 
iki šiol Lietuvos teisės sistemoje egzistuoja diskriminacinės nuostatos dėl neįgaliems asmenims 
skiriamos ligos išmokos mokėjimo termino, tapus nedarbingu dėl savo ligos ar traumos ir dėl to 
praradusiam darbo pajamų. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnyje 
nustatyta, kad “apdraustajam asmeniui, gaunančiam valstybinio socialinio draudimo netekto 
darbingumo (invalidumo) pensiją, tapus nedarbingu dėl savo ligos ar traumos ir dėl to praradusiam 
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darbo pajamų, ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokama ne ilgiau kaip 
90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus”. Toks terminas nustatytas įvertinus tai, kad šis 
asmuo jau gauna iš „Sodros“ netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, kuri kompensuoja dalį dėl 
ligos prarandamų darbo pajamų. Tuo tarpu kiti asmenys (neturintys negalios), gali sirgti neribotą 
dienų skaičių per metus ir gauti ligos pašalpą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų. Tokia 
įstatyminė nuostata yra akivaizdžiai diskriminacinė ir turi būti keičiama. 
Visgi Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane nėra pakankamai atsižvelgiama į pasiūlymus 
dėl Konvencijos įgyvendinimo. Šiuo atžvilgiu galima išskirti tinkamai neįgyvendinamas Komiteto 
rekomendacijas:  
“imtis tinkamų teisinių priemonių, kad neįgaliesiems būtų užtikrinta galimybė naudotis 
nemokamomis ir teikiamomis už prieinamą kainą, su sveikata susijusiomis mokymo gyventi sergant 
ir reabilitacijos priemonėmis ir paslaugomis”. Šiuo atžvilgiu valstybė pasirenka tik raginimo 
priemonę, t.y. numato “paraginti savivaldybių administracijas užtikrinti, kad neįgalieji turėtų 
galimybę naudotis visomis visuomenės sveikatos biurų teikiamomis paslaugomis”, kuri nėra 
visiškai detalizuota, neturi įgyvendinimo indikatorių ir kriterijų. Šiuo atžvilgiu įvertinus ginamą 
vertybę, valstybei būtina imtis aktyvesnių veiksmų įpareigojant savivaldybių institucijas atlikti 
konkrečius veiksmus, pvz., peržiūrėti sveikatos priežiūros paslaugų sąrašus, slaugos priemonių 
sąrašus ir kitas gydymui bei reabilitacijai reikalingas priemones, priemones įvertinti ekonomiškai, 
skirti papildomus finansinius išteklius paslaugoms ir priemonėms kompensuoti, stebėti bei vertinti 
sveikatos paslaugų teikimą. Taip pat būtina keisti kvotų skyrimo mechanizmą pagal realų neįgaliųjų 
skaičių. Šiuo atžvilgiu būtina skirstant kvotas atsižvelgti į poliklinikoje prisirašiusiųjų neįgaliųjų 
skaičių, kuriems nuolat reikalinga palaikomoji reabilitacija. Reikšminga ir tai, kad plane 
nenumatyta kaip bus užtikrinamas kompleksinių reabilitacijos paslaugų prieinamumo didinimas ir 
kokybės užtikrinimas pagyvenusiems ir senyvo amžiaus žmonėms jų gyvenamojoje vietoje, 
mažinant neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių socialinę atskirtį. Nenumatyta jokių su šia priemone 
susijusių kriterijų. 
Kita Lietuvai pateikta Komiteto rekomendacija “parengti sveikatos priežiūros darbuotojus, 
vadovaujantis žmogaus teisių principais paremtu neįgalumo modeliu, įskaitant laisvą ir informacija 
pagrįstą sutikimą, ir užtikrinti sveikatos priežiūros patalpų ir įrangos prieinamumą, siekiant, kad 
visos patalpos ir įranga, taip pat ligoninių, odontologų, ginekologų ir akušerių, būtų prieinamos 
neįgaliesiems, nepaisant jų negalios” išskiria mokymus, kurie paremti žmogaus teisių principu ir 
asmens psichikos sveikata. Deja, Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane numatoma 
priemonė, kuria bus siekiama “dėstyti dalykus, susijusius su neįgaliųjų aptarnavimu, jų neįgalumo 
specifika ir medicinine pagalba jiems”, savo esme neatitinka Konvencijoje ir rekomendacijoje 
akcentuojamo žmogaus teisių principais paremto požiūrio į neįgaliuosius diegimo medicinos srities 
specialistams. Taip pat pagal tobulinimo programas vykdant sveikatos priežiūros specialistų 
kvalifikacijos tobulinimą, būtina numatyti privalomą kvalifikacijos kėlimą, nes šiuo metu 
specialistai dėl didelių krūvių negali to daryti.   
 
Atsižvelgiant į tai, kad ne visose gydymo ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigose yra pritaikyta 
įranga, Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane numatyta svarbi priemonė “didžiosiose 
konsultacinėse sveikatos priežiūros įstaigose ginekologinius kabinetus aprūpinti pakeliamomis 
(elektrinėmis, valdomomis pulteliu arba pedalu) ginekologinėmis kėdėmis, pritaikytomis 
neįgaliosioms”. Tačiau tik vienos rūšies įrangos pritaikymo priemonė nėra pakankama (pvz. 
nekalbant apie poreikį pritaikyti kitas įrangos priemones). Be to, tol, kol įstaigose neatsiras 
pritaikytos įrangos ar aparatų, aktualu įpareigoti institucijas įkurti asistentų etatus, kurie padėtų ir 
teiktų pagalbą pacientams su individualiais poreikiais procedūrų metu. 
Galiausiai Komiteto rekomendacija “užtikrinti vienodai prieinamas lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant šeimos planavimą, informaciją ir švietimą, ir integruoti 
reprodukcinės sveikatos sritį į nacionalines strategijas ir programas” yra visiškai neatliepta 
Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane. Valstybės pasirinkta priemonė “toliau diegti 
Jaunimui palankų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį” yra nepakankama, kadangi 
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jauniems žmonėms su įvairiomis negalios formomis numatyto modelio paslaugos nėra pritaikytos. 
Remiantis tuo, reikalingos specialios priemonės asmenims su negalia. Be viso to, būtina, kad 
Švietimo ir mokslo ministerijos parengta ir mokyklose diegiama lytinio švietimo programa būtų 
adaptuota ir taikoma ir vaikams su negalia mokymo įstaigose. 
 Atsižvelgiant į visą tai, kas išdėstyta, galima teigti, kad Konvencijos 25 str. įgyvendinimas iš 
dalies užtikrinamas, tačiau pasirinktos priemonės nėra aiškiai apibrėžtos ir išmatuojamos.  
 
Rekomendacijos 

1)  pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 9 str., panaikinant 
diskriminuojančią neįgaliuosius nuostatą, kuomet jiems tapus nedarbingu dėl savo ligos ar 
traumos ir dėl to praradusiam darbo pajamų, ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio 
draudimo fondo lėšų mokama ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius 
metus”; 

2)  teisiškai įtvirtinti reikalavimą sveikatos priežiūros institucijoms užtikrinti asistentų, kurie 
padėtų ir teiktų pagalbą pacientams su individualiais poreikiais procedūrų metu, funkcijas ir 
privalomą asistavimą. 

3) Teisiškai įtvirtinti reikalavimą visoms licencijuojamoms sveikatos priežiūros įstaigoms 
užtikrinti aplinkos, informacijos ir paslaugų prieinamumą visų negalių asmenims. 

  
 

27 straipsnis. Darbas ir užimtumas 

Konvencijos 27 straipsnis pripažįsta neįgaliųjų teisę į darbą lygiai su kitais asmenimis, kuri 
apima teisę į galimybę užsidirbti pragyvenimui iš laisvai pasirinkto darbo ar iš laisvai priimto darbo 
pasiūlymo darbo rinkoje ir darbo aplinkoje, kuri yra atvira, tinkama visiems ir prieinama 
neįgaliesiems. 
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 

Vertinant Konvencijos 27 str. įgyvendinimą teisės sistemoje, reikšmingiausiais laikytini 
Konstitucija, Lygių galimybių įstatymas ir Darbo kodeksas. Taip pat svarbūs analizuoti: Lietuvos 
Respublikos užimtumo įstatymas, (TAR, 2016,  Nr. 18825) (toliau tekste – Užimtumo įstatymas), 
Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą, (Žin., 2004, Nr. 96-3519) (toliau tekste – 
Socialinių įmonių įstatymas) ir  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
įsakymu, Žin., 2005, Nr. 6-163, patvirtintas Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo 
kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (toliau tekste 
– Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas). Be viso to, reikia 
atkreipti dėmesį į Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo planą ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, TAR, 2014, Nr. 2763, patvirtintą užimtumo didinimo 
2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą (toliau tekste – Užimtumo 
didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos planas). 
 

Konvencijos 27 str. 1 d. a, b, c ir i p., kurie įtvirtina diskriminavimo draudimą bei lygias 
galimybes susijusias su darbo sąlygomis ir dalyvavimu profesinėje sąjungoje, iš esmės pirmiausiai 
įgyvendinami remiantis Konstitucijos 48 str. ir 50 str. Šiuos teisinius santykius detaliau 
reglamentuoja Darbo kodeksas ir Lygių galimybių įstatymas. Nors teisinis reglamentavimas 
įgyvendinant minėtas Konvencijos nuostatas yra gana platus, visgi jis nėra pakankamas bei 
užtikrinantis Konvencijos nuostatų įgyvendinimą. Vertinant Konvencijos 27 str. 1 d. d, e, f, h, j ir k 
p. įgyvendinimą, galima išskirti: Užimtumo įstatymą, Socialinių įmonių įstatymą ir Profesinės 
reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų 
teikimo bei finansavimo taisykles. Atsižvelgiant į šiuo teisės aktus, galima pažymėti tokias Lietuvos 
Respublikoje taikomas aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreiptas į asmenis su negalia: 
1) įdarbinimo subsidijuojant priemonė; 2) darbo įgūdžių įgijimo rėmimas; 3) darbo vietų steigimo 
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subsidijavimas; 4) Savarankiško užimtumo rėmimas; 5) profesinės reabilitacijos programa; 6) 
socialinės įmonės. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad valstybė vienodai koncentruojasi tiek į 
priemones, kurios galėtų padidinti neįgaliųjų socialinę integraciją atviroje darbo rinkoje, tiek į 
segreguotas darbo aplinkas (socialines įmones). Pažymėtina, kad vienas iš Nacionalinės neįgaliųjų 
socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane numatytų uždavinių yra siekis užtikrinti 
geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes ir sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems dalyvauti darbo 
rinkoje. To siekiama, kaip plane nurodoma vieninteliu būdu,  gerinant profesinės reabilitacijos 
neįgaliesiems paslaugų kokybę, teikiant metodinę pagalbą įstaigoms, teikiančioms profesinės 
reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. Kita vertus, remiantis Užimtumo didinimo 2014–2020 metų 
programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos planu, galima teigti, kad visgi žymiai daugiau 
(apie aštuonis kartus daugiau) valstybės paramos teikiama socialinėms įmonėms subsidijuoti nei 
priemonėms, skirtoms profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės gerinimui, finansuoti. Tai parodo 
aiškią kryptį, į kurią valstybė yra orientuota netolimoje ateityje. 

 
Analizės ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  
 
 Vienas iš Konvencijos 27 str. 1 d. a, b ir c p. įgyvendinimo trūkumų yra siejamas su neįgalaus 
darbuotojo veiksnumo klausimu, kuris buvo aptartas anksčiau analizuojant Konvencijos 12 str. Kita 
vertus, su šia problema taip pat artimai susijusi „nedarbingumo“ sąvoka teisiniame reglamentavime, 
kurios naudojimas kelia prieštaringų sąsajų su neįgalaus asmens gebėjimais dirbti. Atsižvelgiant į 
tai, Komiteto baigiamosios pastabose rekomenduojama pašalinti šią sąvoką iš teisės sistemos. 
Kaip buvo pažymėta vertinant Konvencijos 27 str. 1 d. d, e, f, h, j ir k p. įgyvendinimo politiką, 
Lietuvos Respublika koncentruojasi į dviejų tipų priemones: skatinančias neįgaliųjų integraciją 
atviroje darbo rinkoje ir segreguotas darbo aplinkas (socialines įmones), tačiau, kaip minėta 
anksčiau, neproporcingai. Reikšminga pažymėti, kad vertinant žmonių su negalia užimtumo teisinę 
bazę, dauguma priemonių žmonių su negalia užimtumui didinti yra orientuotos į segregacines 
aplinkas ir segregacinę profesinės reabilitacijos aplinką.  
 Taip pat valstybės politika turi būti orientuota į visų darbdavių skatinimą įdarbinti žmones su 
negalia numatant negalios kompensavimo mechanizmus ir tokiu būdu siekiama, kad darbdaviai 
priimtų neįgalius asmenis dirbti atviroje darbo rinkoje (skiriama finansinė pagalba, instrumentai ir 
kitos priemonės), jokiu būdu nesegreguojant žmonių su negalia į atskiras įmones. Būtent tai yra 
akcentuota Komiteto rekomendacijose, t.y. “glaudžiai bendradarbiaujant su asmenis su negalia 
atstovaujančiomis organizacijomis sukurti ir įgyvendinti veiksmingas strategijas ir programas, 
kurios didintų asmenų su negalia užimtumą atviroje darbo rinkoje, panaikinant atskirto darbo 
aplinką bei nukreipiant investicijas į profesinį lavinimą, darbo vietų pritaikymą, tinkamą sąlygų 
pritaikymą, bei privataus ir viešojo sektoriaus darbdavių mokymus”.  
Žmonių su negalia įsidarbinimo galimybes lemia ir žemas išsilavinimas, todėl reikia peržiūrėti ir 
parengti žmonių su negalia išsilavinimo strategiją (pradedant nuo darželių, bendrojo lavinimo 
mokyklų, aukštųjų ir profesinių mokyklų). Šiuo atžvilgiu, būtina peržiūrėti visus egzistuojančius 
švietimo sistemos  komponentus ir užtikrinti visapusišką vaikų ir jaunimo su negalia dalyvavimą 
švietimo sistemoje, pradedant pastatų ir informacijos prieinamumu, užtikrinti informacijos sklaidą. 
Apie tai daugiau tekste analizuojant Konvencijos 24 str.  

Remiantis tuo, Konvencijos 27 str. Lietuvos teisės sistemoje įgyvendintas nepakankamai. 
 

Rekomendacijos 
1. pašalinti “nedarbingumo” sąvoką iš teisės sistemos  
2. Panaikinti Socialinių įmonių įstatymą, užtikrinant žmonėms su negalia nediskriminuojančias 

užimtumo rėmimo priemones Užimtumo įstatyme 
3. Suplanuoti tikslines priemones dėl pilotinių pagalbos paslaugų diegimo asmenims su negalia 
įsidarbinant ir palaikant juos darbo aplinkoje 
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28 straipsnis. Pakankamas gyvenimo lygis ir socialinė apsauga 

Konvencijos 28 straipsnis pripažįsta neįgaliųjų teisę į pakankamą gyvenimo lygį sau ir savo šeimos 
nariams, įskaitant pakankamą maistą, aprangą ir būstą, ir į nuolatinį gyvenimo sąlygų gerinimą ir 
imasi atitinkamų veiksmų, kad užtikrintų ir skatintų šios teisės įgyvendinimą nediskriminuojant dėl 
neįgalumo.  

Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 
 Vertinant Konvencijos 28 str. įgyvendinimą teisės sistemoje galima išskirti Konstituciją, 
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems gyventojams įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352) (toliau tekste  – Piniginės 
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas), Socialinių paslaugų įstatymą, 
Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą (TAR, 2016, Nr. 20644) (toliau tekste – 
Tikslinių kompensacijų įstatymas), Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 
įstatymą, 2014, Nr. 15180 (toliau tekste – Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas) bei 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (TAR, 2015, Nr. 12214) 
patvirtintą Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašą (toliau tekste – Būsto 
pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašas). 

Atitinkamai Konvencijos straipsnio analizės kontekste buvo orientuojamasi į asmenų su negalia 
gaunamos piniginės paramos ir paramos būstui aspektus. 

Vertinant Konvencijos 28 str. 1 d., kurioje numatyta bendrasis neįgaliųjų nediskriminavimo 
principas pakankamo gyvenimo lygio ir socialinės apsaugos srityje įgyvendinimas, pirmiausia 
reikia pažymėti Konstitucijos 52 str., kur nurodoma, kad “valstybė laiduoja piliečių teisę gauti 
senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir 
kitais įstatymų numatytais atvejais” ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 str., kuriame 
atskirai reglamentuojami visi pagrindiniai neįgaliųjų socialinės integracijos principai, įskaitant 
neįgalumo kompensavimo, skirtingų poreikių tenkinimo ir t.t. Taip pat analizuojamo Konvencijos 
straipsnio kontekste svarbus šio įstatymo 14 straipsnis, įtvirtinantis Neįgaliųjų materialinės padėties 
garantijas Lietuvoje bei teisę gauti neįgaliųjų pensijų ir pašalpų dydį, kurių mokėjimo tvarką, kitas 
sąlygas nustato įvairūs kiti priimti teisės aktai. 

Konvencijos 28 str. 2 d. a p. įgyvendinimo vertinimas yra neatsiejamas nuo jo sisteminio 
aiškinimo su kitais konvencijos straipsniais, kurie buvo aptarti anksčiau (pvz., Konvencijos 19, 25 
str. ir kt.), dėl šio straipsnio nuostata nebus atskirai aptarinėjama. Nors galima išskirti tai, kad 
Lietuvos Respublikoje yra nemažai socialinės apsaugos programų, kurios siejamos su neįgaliųjų 
įtraukimu, kaip vėliau matyti iš analizės, Konvencijos 28 str. 2 d. b p. įgyvendinimas nėra 
pakankamas.  

Kalbant apie Konvencijos 28 str. 2 d. c p. įgyvendinimą itin reikšmingas yra Piniginės 
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. Įstatyme pažymima, kad piniginė 
socialinė parama teikiama vadovaujantis socialinio teisingumo ir veiksmingumo, lygių galimybių 
bei visapusiškumo principu, kuris reiškia, kad piniginė socialinė parama teikiama derinant ją su 
socialinėmis paslaugomis, vaiko teisių apsauga, užimtumu, sveikatos priežiūra, švietimu ir ugdymu.  

Socialinių paslaugų įstatyme pažymima, kad tam tikros bendrosios paslaugos 
(konsultavimas, atstovavimas, tarpininkavimas ir informavimas) neįgaliesiems bet kuriuo atveju yra 
teikiamos nemokamai. Kitų socialinių paslaugų kaina yra nustatoma individualiai kiekvienos 
savivaldybės atsižvelgiant į tam tikrus reikalavimus orientuojantis į vieno šeimos nario gaunamas 
pajamas. Tikslinių kompensacijų įstatymas numato slaugos ir priežiūros tikslines kompensacijas 
priklausomai nuo nustatyto neįgalumo ar nedarbingumo lygio. Kompensacijos, susijusios su 
švietimu, buvo atskirai aptartos analizuojant Konvencijos 24 str. įgyvendinimo politiką. Be to, 
reikšminga tai, kad aiškinant Konvencijos 28 str. 2 d. d p. valstybės aprūpinimas būstu apima būsto 
įsigijimo ir nuomos kompensavimą bei būsto pritaikymą. Šiuo atžvilgiu Paramos būstui įsigyti ar 
išsinuomoti įstatymas numato būsto įsigijimo ir nuomos (socialinio būsto ar kito būsto) 
kompensavimo reglamentavimą, kuris yra pagrįstas neįgaliojo asmens ir šeimos pajamomis ir turtu. 
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Kita vertus, Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašas yra grindžiamas 
 judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų pobūdžiu ir pagal tai sudaromomis eilėmis.  

 
Analizė ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  

 
Vertinant Konvencijos 28 str. 1 d. įgyvendinimą, reikšminga pažymėti, kad Komiteto 

rekomendacijų įgyvendinimo plane pasirinktos priemonės iš esmės neatsako į Komiteto 
rekomendacijoje keliamą klausimą, t.y. “imtis naujos politikos, kuria būtų užtikrinama, kad 
neįgalieji ir jų šeimos turėtų tinkamo lygio pajamas, tokias pat kaip kiti, atsižvelgiant į papildomas 
su neįgalumu susijusias išlaidas”. Atsižvelgiant į neefektyvią valstybės pakankamo gyvenimo lygio 
ir socialinės apsaugos politiką neįgaliųjų atžvilgiu, siūlytina imtis naujų priemonių: 1) didinti 
neapmokestinamų pajamų dydį neįgaliesiems, jų tėvams ar kitiems teisėtiems globėjams; 2) įdiegti 
skatinamąsias ar lengvinamąsias priemones steigti savo dirbtuves, ūkelius, mažas įmones ar pan. 
lengvatinėmis sąlygomis. Būtent šiomis priemonėmis būtų skatinamas darbas, individualus, 
nuolatinis, ar laikinas, – taip būtų pasiektas Komiteto rekomendacijos tikslas. 

Konvencijos 28 str. 2 d. b p. įgyvendinimas nėra pakankamas. Ši straipsnio nuostata yra 
orientuota ne tik į socialinės apsaugos programas, bet ir į skurdo mažinimo programas, kas iš esmės 
išplečia nuostatos reglamentuojamą apimtį. Skurdo mažinimas yra viena iš esminių žmonių su 
negalia bendruomenės problemų, kurią lemią šios grupės diskriminacija įvairiose srityse. Statistikos 
departamento duomenys rodo, kad žmonių su negalia skurdo rizikos lygis yra beveik dvigubai 
didesnis už negalios neturinčių žmonių skurdo rizikos vidurkį. Dar daugiau, žmonių su negalia 
skurdo lygis per paskutinius metus išaugo beveik dvigubai, tuo metu negalios neturinčių žmonių 
skurdo lygis mažėjo. Šie skaičiai daug pasako apie negalios politikos Lietuvoje tikslingumą ir 
efektyvumą. Nepaisant to, kad yra skiriamos lėšos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“, 
tačiau rezultatas ne tik negerėjo, o blogėjo. 

Atsižvelgiant į tai, Konvencijos 28 str. 2 d. b p. nėra laikomas tinkamai įgyvendintu. Be to, 
teisės sistemoje nėra iki šiol priimta skurdo mažinimo programos ir jos įgyvendinimo priemonių. 
Paminėtina, kad Lietuvoje siekiant įgyvendinti privalomas Ex ante sąlygas, tvirtinant veiksmų 
programą dėl ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo sanglaudos politikai įgyvendinti, buvo 
remiamasi Skurdo mažinimo strategija, tačiau vėliau nebuvo tęsiamas teisinis reglamentavimas, 
tvirtinant tikslines skurdo mažinimo priemones. 

Vertinant Konvencijos 28 str. 2 d. d p. įgyvendinimą, reikšminga pažymėti, kad asmeninis 
būstas ir galimybės juo pasinaudoti bet kuriam asmeniui (nepriklausomai nuo neįgalumo) yra vienas 
iš svarbiausių socialinio integravimosi elementų. Šiuo atžvilgiu atskirai reikia pažymėti valstybės 
politikos stoką, lankstumo bei individualios situacijos vertinimo stoką tais atvejais, kai daugiau kaip 
25 procentais viršijami Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 str. 2 d. nustatyti metiniai 
pajamų ir turto dydžiai.  

Kita vertus, būsto pritaikymo neįgaliesiems atvejais būtina laukti eilėse, norint pradėti būsto 
pritaikymo atlikimo darbus. Todėl tapęs neįgaliu asmuo keletą metų turi gyventi pagal negalės 
pobūdį nepritaikytame būste, nes būsto pritaikymo kompensacija mokama tik sulaukus eilės. 
Pakeitus teisinį reguliavimą, neįgalusis galėtų pasirašyti sutartį dėl būsto pritaikymo, savo ar kredito 
lėšomis prisitaikyti būstą, o už pritaikymo darbus būtų apmokėta atėjus eilei. Šiuo atžvilgiu kalbant 
apie būsto įsigijimą ar jo pritaikymą reikšminga tampa tai, kad galimybė įsigyti būstą (nors ir su 
valstybės pagalba) ar jį pritaikyti, gali ne tik tinkamiau padėti užtikrinti pakankamą gyvenimo lygį 
ir socialinę apsaugą, bet ir neįgaliojo iniciatyvą ieškoti galimybių atviroje darbo rinkoje.  
 Vertinant Konvencijos 28 str. 2 d. e p. įgyvendinimą, reikia pažymėti, kad nors dėl socialinio 
draudimo ir socialinės paramos sistemos Lietuvos Respublikoje yra pagrįstos teisingumo ir 
veiksmingumo, lygių galimybių ir visapusiškumo principais, realus šių sistemų įgyvendinimo 
efektyvumas nėra pasiekiamas. Šiuo atžvilgiu Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane 
pasirinktos priemonės iš esmės neatitinka Komiteto rekomendacijų. Šiuo atžvilgiu pateikiami šie 
teisinio reglamentavimo keitimo siūlymai: 1) trumpinti 5 metais  pensinį amžių tėvams ar kitiems 
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teisėtiems globėjams, kurie slaugė ir/ar  prižiūrėjo neįgalų šeimos narį ir sudarė sąlygas neįgaliajam 
gyventi namuose ir bendruomenėje nuo gimimo, ar negalios fakto patvirtinimo 15 ir daugiau metų 
(nereikalaujant, kad globa būtų įteisinta teismo sprendimu, t.y. kad tik neveiksnaus asmens globėjas 
galėtų įgyti teisę į stažą); 2) panaikinti nuostatą, kad pagyvenę asmenys su negalia turėtų rinktis 
vieną iš dviejų išmokų (neįgaliojo pašalpos ir senatvės pensijos), jiems turėtų būti mokamos abi. Šis 
pakeitimas itin reikšmingas, nes neįgalūs asmenys, kaip ir kiti, dirbo, mokėjo mokesčius ir savo 
darbu užsitarnavo senatvės pensijos išmokas. Kita vertus, jų negalia niekur nedingo ir jai 
kompensuoti ir toliau reikalingos priemonės; 3) panaikinti Šalpos išmokų įstatymo nuostatą, pagal 
kurią asmenys, kurių darbingumo lygis nuo 45 iki 55 procentų prarado galimybę gauti šalpos 
išmokas, jeigu darbingumas buvo nustatytas po 26 metų. Ši nuostata savo esme diskriminuoja 
neįgaliuosius. 

 Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad teisinis reglamentavimas nėra pakankamas ir 
Konvencijos 28 str. nėra pakankamai įgyvendintas.  
 
 

29 straipsnis. Dalyvavimas politiniame ir visuomenės gyvenime 
 

Konvencijos 29 straipsnis užtikrina neįgaliesiems politines teises ir galimybę jas įgyvendinti 
lygiai su kitais asmenimis ir įpareigoja valstybes užtikrinti, kad neįgalieji galėtų veiksmingai ir 
visapusiškai dalyvauti politiniame ir visuomenės gyvenime lygiai su kitais asmenimis tiesiogiai ar 
per laisvai pasirinktus atstovus, įskaitant neįgaliųjų teisę ir galimybę balsuoti ir būti išrinktiems; 
užtikrinant, kad balsavimo procedūros, patalpos ir medžiaga būtų atitinkamos, prieinamos ir jas 
būtų galima lengvai suprasti ir naudoti. 

 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 

Analizuojamo Konvencijos straipsnio kontekste galima išskirti Konstituciją, Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimų įstatymas (Lietuvos aidas, 1992, Nr. 139-0), Lietuvos Respublikos 
vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu (TAR, 2016, Nr. 4319) patvirtintą balsavimo patalpos 
įrengimo tvarkos aprašą (toliau tekste – Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašas). 
 

Teisė rinkti ir būti išrinktiems yra garantuojama Konstitucijos 34 str. Vertinant Konvencijos 
29 str. a p. įgyvendinimą, įstatymai, reglamentuojantys įvairius rinkimus18, daugiausiai numato tik 
bendrąsias nuostatas, kurios galėtų tuo pačiu būti siejamos su neįgaliųjų politinių teisių apsauga. 
Šiuo atžvilgiu tik galima išskirti bendrą asmenų teisę į slaptą balsavimą bei galimybę balsuoti 
namuose.  

Kalbant apie asmenų su negalia teisės balsuoti ir dalyvauti rinkimuose realizavimą, svarbus  
Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašas. Remiantis 2016 m. aprašu savivaldybės privalo 
parinkti ir laiku suteikti rinkimų komisijoms tinkamai įrengtas patalpas, reikalingą įrangą, 
rekomenduojama parinkti rinkimų patalpas institucijų pirmajame aukšte, galimybę neįgaliesiems 
nesunkiai patekti ir (ar) pakilti į balsavimo patalpas bei tai, kad balsavimo patalpoje arba gretimoje 
patalpoje, pro kurią rinkėjai praeina į balsavimo patalpą, gerai matomoje vietoje turi būti iškabinta 
Vyriausiosios rinkimų komisijos išleista informacija rinkėjui: rinkimų ir kandidatų plakatai, 
informacija rinkėjui, kaip užpildyti rinkimų biuletenį, partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų 
kandidatų, koalicijų kandidatų sąrašai; partijų, visuomeninių rinkimų komitetų, koalicijų sąrašų ir 
kandidatų rinkimų numeriai.  

Vertinant Konvencijos 29 str. b p., svarbu pažymėti neįgaliųjų nevaržomą teisę jungtis ir 
dalyvautis asociacijose, kuri pirmiausiai garantuojama Konstitucijos 35 str. Taip pat neįgaliųjų teisė  
jungtis ir dalyvautis asociacijose užtikrinama per Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, 
                                                
18 LR Seimo rinkimų įstatymas,LR Prezidento rinkimų įstatymas, LR rinkimų į Europos parlamentą įstatymas, LR savivaldybių 
tarybų rinkimų įstatymas. 
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skatinant ir stiprinant neįgaliųjų dalyvavimą nevyriausybinių organizacijų veiklose, atstovaujant bei 
dalyvaujant nacionaliniu bei tarptautiniu mastu asociacijų veiklose, politiniuose sprendimuose. 
Šioje Konvencijos straipsnio dalyje teisinis reglamentavimas yra pakankamai užtikrinantis minėtos 
teisės realizavimą. 
 
Analizės ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  

 
Kaip viena dalyvavimo politiniame gyvenime kliūčių yra iki šiol Lietuvos teisinės bazės 

sudaromi trukdžiai, t.y. draudimas asmenis turintiems atitinkamą negalią apskritai dalyvauti 
rinkimuose ir išreikšti savo pilietinę valią. Konstitucijos 34 str. yra nurodyta, kad neveiksniais 
pripažinti asmenys dalyvauti rinkimuose negali. CK 2.10 straipsnis įtvirtina, kad fizinis asmuo, 
kuris dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, 
gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje. Teismas sprendime nurodo baigtinį sričių, 
kuriose asmuo pripažįstamas neveiksniu, sąrašą. Rinkimų įstatymuose yra atkartojama CK nuostata 
dėl draudimo neveiksniais pripažintiems asmenims dalyvauti rinkimuose ir balsuoti. 

 Pažymėtina, kad teismui sprendimu pripažinus asmenį neveiksniu vienoje ar keletoje sričių, 
šie asmenys praktiškai praranda ir teisę balsuoti, kadangi netgi vienoje gyvenimo srityje pripažintas 
neįgaliu asmuo patenka į Neveiksnių asmenų registrų centrą, kur registruojami teismo pripažinti 
neveiksniais asmenys19. Būtent šio Registro duomenimis vadovaujasi Vyriausioji rinkimų komisija 
sudarydama rinkėjų sąrašus. Dar daugiau, Registre registruoti asmenys, kuriems pripažintas 
neveiksnumas balsavimo teisių, rinkimų teisių, pilietinių, politinių teisių srityse, ar visose gyvenimo 
srityse, tiesiogiai netenka teisės balsuoti ir dalyvauti politiniame gyvenime20. 

Kaip buvo paminėta, Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašas yra tik rekomendacinio 
pobūdžio, taigi, savivaldybės gali jo nesilaikyti. Be to, Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos apraše 
numatyti reikalavimai savo esme yra nepakankami užtikrinti asmenims su negalia tinkamą 
balsavimo teisės realizavimą.  
 
Skirtingų neįgaliųjų grupių teisių užtikrinimo įgyvendinimas  

 
Šiuo atžvilgiu reikšminga pastebėti, kad vertinant Konvencijos 29 str. a p. įgyvendinimą, 

teisės aktuose mažai dėmesio teikiama konkrečioms neįgaliųjų grupių savybėms ir individualių 
pritaikymo poreikių užtikrinimui. Pvz., nėra numatyta savivaldybes įpareigojančių reikalavimų, 
kuriais remiantis rinkimų apylinkių pastatai ir balsavimo patalpos bei priemonės (urnos) būtų 
pritaikytos vežimėliais judantiems neįgaliesiems. Dėl šios priežasties daugelyje savivaldybių šie 
asmenys negali savarankiškai patekti į rinkimų apylinkių patalpas (pvz., nepritaikytos stovėjimo 
aikštelės neįgaliesiems, neužvažiuojami pėsčiųjų takų borteliai, laiptai ir pan.), netrukdomai keliauti 
patalpose (pvz., laiptai, durys nepritaikytos vežimėlio pločiui ir pan.) ir pasinaudoti balsavimo 
kabinomis, kuriose būtų įrengti specialūs staleliai. Konvencijos 29 str. a p. garantuoja šias sąlygas 
neįgaliesiems, taigi, valstybė turi imtis visų priemonių šias sąlygas užtikrinti.  

Kita vertus, vertinant esamą reglamentavimą, galima teigti, kad balsavimo patalpoms taip pat 
nekeliami reikalavimai, kuriais būtų siekiama užtikrinti neįgaliųjų su regos sutrikimais dalyvavimą 
rinkimuose. Šiuo atžvilgiu reikšminga užtikrinti neįgalių asmenų teisę balsuoti savarankiškai, nes 
balsavimas pasikliaujant kito asmens pagalba lemia asmens teisės į slaptą balsavimą pažeidimą. 
Šiuo atveju būtina, kad balsavimo kabinoje regos sutrikimų turintis asmuo galėtų savarankiškai 

                                                
19 2017 m. balandžio 21 d. duomenimis, registre yra įtraukti 7 168 asmenys. 2016 m. Seimo rinkimuose iš rinkėjų sąrašų buvo 
išbraukti 6 139 asmenys, kadangi jie buvo teismo pripažinti neveiksniais. 
20 VRK surinktais 2017 m. balandžio 21 d. duomenimis 64 asmenys yra pripažinti neveiksniais balsavimo teisių įgyvendinimo 
srityje, 74 asmenys – rinkimų teisinių santykių srityje, 143 asmenys – politinių teisių įgyvendinimo srityje, 67 asmenys – pilietinių 
teisių srityje, 193 asmenys – visose srityse, kiti asmenys pripažinti neveiksniais kitose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių 
srityse.  
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susipažinti su rinkimų informacija balsavimo kabinoje (jeigu būtina Brailio raštu) bei užpildyti 
balsavimo biuletenį.  

Pažymėtina tai, kad visų rinkimų įstatymų nuostatos, leidžiančios neįgaliesiems ar vyresnio 
amžiaus žmonėms balsuoti namuose, iš esmės neužtikrina lygių galimybių su visais kitais rinkėjais 
balsuoti rinkimų apylinkėse ir uždeda papildomą naštą reikalaujant neįgaliųjų iš anksto teikti 
prašymą rinkimų apylinkei, papildomai teikti informaciją apie savo negalią, derinti rinkimų 
apylinkės komisijos atstovų atvykimo laiką. Nors visos šios problemos buvo atskleistos Nacionalinė 
neįgaliųjų socialinės integracijos programoje, bet Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 
programos įgyvendinimo plane bei Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane nėra numatyta 
jokių priemonių, kurios galėtų išspręsti šias problemas.  

Teisės aktuose ir juos lydinčiuose dokumentuose nekeliami reikalavimai ir dėl informacijos 
pateikimo bei jos prieinamumo skirtingoms negalioms. Nėra įpareigojimo pateikti su rinkimų 
procedūromis susijusią informaciją ar rinkimų medžiagą skirtingų negalių asmenims reikiamomis 
formomis (Brailio raštu, lengvai suprantama kalba, Audio, naudojant piktogramas ar kitas 
alternatyvios komunikacijos priemones, kt.). 

Atsižvelgiant į visą tai, būtina keisti teisinį reglamentavimą, grindžiant jį teisiniai 
imperatyvais, bei tuo pačiu griežtinti savivaldybių kontrolę dėl rinkimų patalpų parinkimo ir 
pritaikymo neįgaliųjų poreikiams. 
 Be viso to, vertinant Konvencijos 29 str. b p. įgyvendinimą svarbu tai, kad Komiteto 
baigiamosiose pastabose atkreipiamas dėmesys ir į neįgaliesiems galimybės kandidatuoti 
rinkimuose kliūčių pašalinimo būtinybę, kuri neatsiejama nuo asmenų pripažinimo neveiksniais dėl 
neįgalumo.  
 Atsižvelgiant į visą tai, galima teigti, kad Konvencijos 29 str. nėra įgyvendintas Lietuvos 
Respublikos teisės sistemoje. 
 
Rekomendacijos 

1) Panaikinti Konstitucines ir įstatymines nuostatas, kurios diskriminuoja psichikos negalios 
asmenis įtvirtinant draudimą balsuoti asmenims pripažintiems neveiksniais 

2) Tobulinti įstatymines nuostatas dėl rinkimų prieinamumo (fizinės aplinkos ir 
informacijos) užtikrinimo 

3) Suplanuoti tikslines priemones dėl informacijos apie rinkimų procesus ir rinkimų 
medžiagos pritaikymą visų negalių asmenims 

 

30 straipsnis. Dalyvavimas kultūriniame gyvenime, aktyvus poilsis, laisvalaikis ir sportas 
Konvencijos 30 straipsnis pripažįsta neįgaliųjų teisę lygiai su kitais asmenimis dalyvauti 

kultūriniame gyvenime ir imasi visų atitinkamų priemonių, kad užtikrintų, jog neįgalieji turėtų 
galimybę prieinamomis formomis pasinaudoti kultūrine medžiaga; turėtų galimybę prieinamomis 
formomis žiūrėti televizijos programas, filmus, teatro spektaklius ir dalyvauti kitokioje kultūrinėje 
veikloje; turėtų galimybę dalyvauti kultūriniuose renginiuose ar gauti kultūros paslaugas, 
pavyzdžiui, teatrų, muziejų, kino, bibliotekų ir turizmo paslaugas, ir, kiek tai yra įmanoma, turėtų 
galimybę lankyti paminklus ir nacionalines kultūros vertybes. 
 
Teisės aktais formuojama tam tikros srities politika 
 

Siekiant įvertinti Konvencijos 30 str. įgyvendinimą, galima išskirti: Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimą Dėl Lietuvos kultūros politikos nuostatų (Žin., 2001, Nr. 42-1454) (toliau 
tekste - Lietuvos kultūros politikos nuostatai), Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą Dėl 
muziejų lankymo lengvatų nustatymo (TAR, 2015, Nr. 13598) (toliau tekste – Muziejų lankymo 
lengvatų nustatymo įsakymas), Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos 
įgyvendinimo planą, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą (Žin., 2015, Nr. 6089) 
(toliau tekste – Kūno kultūros ir sporto įstatymas). Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
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darbo ministro įsakymu (2015, Nr. 13581) patvirtintą 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros 
strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą (toliau tekste – 2011–2020 metų valstybinės 
sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos planas) bei Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro įsakymu (Žin., 2006, Nr. 4-115) patvirtintą Neformaliojo vaikų 
švietimo koncepciją (toliau tekste – Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją). 
 

Vertinant Konvencijos 30 str. 1 d. svarbu, kad Lietuvos kultūros politikos nuostatai apibrėžia 
kultūros politikos tikslus, principus, uždavinius ir jų įgyvendinimo būdus, jomis siekiama sudaryti 
sąlygas kryptingai ir suderintai valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir 
nevyriausybinių organizacijų, taip pat visuomenės kultūrinei veiklai. Visgi šie nuostatai numato tik 
bendrus politikos tikslus, principus ir uždavinius, kurie nėra orientuoti į konkrečias socialines 
grupes, įskaitant neįgaliuosius. Šiuo atžvilgiu galima išskirti tik Muziejų lankymo lengvatų 
nustatymo įsakymą, kuriuo remiantis asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos 
lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis), suteikiama teisė nemokamai lankytis 
muziejuose. Toliau analizuojant teisės aktus, galima pažymėti ir vieną iš uždavinių, numatytų 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane, – didinti aplinkos 
(fizinės ir informacinės) prieinamumą neįgaliesiems, kuris bus įgyvendinamas siekiant: a) 
organizuoti turizmo, laisvalaikio, renginių organizavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo 
mokymus, siekiant didinti paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, skatinant inovacijas ir plėtrą (2.1.1. 
p.); b) optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų (kultūros centrų, muziejų, viešųjų bibliotekų ir 
kitų) fizinę ir informacinę infrastruktūrą. 

Konvencijos 30 str. 5 d. įgyvendinimui reikšmingas Kūno kultūros ir sporto įstatymas, kuris 
numato, kad kūno kultūros ir sporto veikla yra grindžiama lygiateisiškumo principu – siekti sudaryti 
sąlygas sportuoti visiems norintiems, nepaisant <...> neįgalumo. Šiuo atžvilgiu atskirai reikėtų 
išskirti Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane numatytą 
priemonę finansuoti nacionalinių nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų programas ir 
projektus. Būtent šie projektai ir priemonės yra skirti sudaryti sąlygas neįgaliesiems dalyvauti 
parolimpiniame, kurčiųjų ir specialiosios olimpiados judėjimuose, remiama kita neįgaliųjų kūno 
kultūros ir sporto veikla. Kita vertus, taip pat galima išskirti 2011–2020 metų valstybinės sporto 
plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos planą, kuriame numatyti kiekvienų metų 
valstybės asignavimai įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą 
programas ir projektus, kuria remiantis bus finansuojami nevyriausybinių organizacijų vykdomi 
neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto, sporto visiems populiarinimo, fizinio aktyvumo skatinimo 
projektai. 

Paminėtina, kad per Nevyriausybinių organizacijų vykdomus socialinės reabilitacijos 
paslaugų bendruomenėje projektus vietos neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos gali organizuoti 
neįgaliųjų meninės saviraiškai ir kultūrines veiklas, kas iš dalies užtikrina Konvencijos 30 str. 2 d. 
įgyvendinimą. Visgi projektinės veiklos yra fragmentuotos ir neatliepia visapusiškos galimybės 
neįgaliesiems lavinti ir panaudoti savo kūrybines, menines ir intelektines galias ne tik jų pačių labui, 
bet ir visai visuomenei turtinti.  

  
Analizės ir išvados dėl teisinės bazės atitikimo Konvencijos nuostatoms  

 
Įvertinus situaciją teisės sistemoje, Komiteto baigiamosios pastabose numatyta itin 

reikšminga Konvencijos 30 str. 1 ir 5 d. įgyvendinimui rekomendacija – “glaudžiai 
bendradarbiaujant su neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis, imtis būtinų žingsnių 
užtikrinti ir skatinti padaryti prieinamas rekreacines, laisvalaikio ir sporto veiklos vietas, įskaitant 
UNESCO Pasaulio paveldo vietas, taip pat suteikti vienodas galimybes neįgaliesiems jas pasiekti ir 
jose dalyvauti”. Siekiant atliepti minėtą rekomendaciją pažymėtini keletas gana svarbių aspektų: 1) 
nors daugelis teatrų ar sporto renginių organizatorių taiko nuolaidas neįgaliesiems, šios nuolaidos ir 
jos dydžio nustatymas kiekvienu atveju yra institucijos diskrecijos klausimas (valstybė to 
nereglamentuoja, skirtingai nei muziejų atveju); 2) kūno kultūros ir sporto skatinimo srityje 
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valstybė orientuojasi į fragmentuotą  projektinį finansavimą, o ne  į aiškios strategijos paruošimą. 
Šiuo atžvilgiu itin reikšminga ir tai, kad kūno kultūra ir sporto projektų finansavimas būtų 
grindžiamas tolygumo prioritetu, t. y. tenkinant tuos projektus ir programas, kurie  užtikrintų 
nuoseklią neįgaliųjų integravimosi strategiją ir mažiau orientuojantis į pavienius projektus, kurių 
įgyvendinimo sritys ir nauda gali būti siauros apimties bei sutapti. Nemažiau svarbu užtikrinti 
negalią turinčių asmenų statinių prieinamumo reikalavimų įgyvendinimą visuose valstybės ir iš ES 
fondų finansuojamuose projektuose. Šiuo atžvilgiu Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane 
valstybė numato priemonę, kuri susijusi su statomais sporto objektais, kitus objektus palikdama 
nuošalyje. Remiantis teisiniu reglamentavimu yra įtraukiami tik naujai statomi statiniai ir pamiršti 
renovuojami ar remontuojami pastatai, nors tai atliekama ir iš ES fondų lėšų. Šiuo atžvilgiu būtina 
parengti naują teisės aktą, kuriuo būtų užtikrinamas kultūros paveldo, turizmo ir rekreacijos objektų 
pritaikymas universalaus dizaino principais visiems visuomenės nariams su pavyzdžiais. Turi būti 
taisomi ir kiti teisės aktai, tokie kaip  turizmą reglamentuojantis įstatymas, Viešbučių, kaimo 
turizmo sodybų ir motelių įrengimo klasifikavimo reikalavimai, muziejų ekspozicijų įrengimo ir kiti 
teisės aktai susiję su turizmu, rekreacija, sportu ir pan. Į šią teisinio reglamentavimo procedūrą 
turėtų būti įtrauktos visos atsakingos ministerijos, tuo pačiu bendradarbiaujama su 
nevyriausybinėmis neįgaliųjų organizacijomis.  

Vertinant 30 str. 5 d. įgyvendinimą, atskirai svarbu pabrėžti tai, kad Neformaliojo švietimo 
koncepcijoje teikiamas dėmesys bendriesiems klausimams, paliekant nuošalyje neįgaliuosius 
vaikus. 

Kalbant apie Konvencijos 30 str. 2 d. reikšminga pažymėti tai, kad Nacionalinės neįgaliųjų 
socialinės integracijos programos įgyvendinimo plane atskirai nėra teikiamas dėmesys neįgaliųjų 
galimybei lavinti ir panaudoti savo kūrybines, menines ir intelektines galias. Nors šiuo atžvilgiu 
plane išskiriama meninės veiklos finansavimas, jai nėra numatyta jokia finansavimo suma. 

Konvencijos 30 str. 3 d. tinkamam įgyvendinimui, kaip pastebima Komiteto baigiamosios 
pastabose, “būtina imtis visų būtinų priemonių, kad nedelsiant būtų užtikrintas vienašališkas 
Marakešo sutarties ratifikavimas ir įgyvendinimas”. Akivaizdu, kad Marakešo sutarties 
ratifikavimas leistų suteikti geresnes sąlygas akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto 
skaitymo negalią turintiems asmenims susipažinti su ES mastu paskelbtais kūriniais. Šiuo atžvilgiu 
Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane nėra numatyta konkrečių priemonių ar terminų, nors, 
kaip pažymėjo Komitetas savo rekomendacijose, būtina skubiai imtis veiksmų. 

Remiantis visu tuo pažymėtina, kad Konvencijos 30 str. nėra tinkamai įgyvendintas visa 
apimtimi. 
 
Rekomendacijos 

1) teisės aktuose įtvirtinti reikalavimą, kuriuo būtų užtikrinamas kultūros paveldo, turizmo ir 
rekreacijos objektų pritaikymas visiems visuomenės nariams, įskaitant asmenis su negalia, 
remiantis universalaus dizaino principais;  

2) Tobulinti teisės aktus, pvz., Turizmo įstatymas, Viešbučių, kaimo turizmo sodybų ir motelių 
įrengimo klasifikavimo reikalavimai, muziejų ekspozicijų įrengimo ir kiti teisės aktai susiję 
su turizmu, rekreacija, sportu ir pan., kad šie užtikrintų asmenų su negalia poreikių 
užtikrinimo, prieinamumo reikalavimus; 

3) Užtikrinti valstybės paramą tikslingai organizuojamoms neformalaus ugdymo ir užimtumo 
veikloms vaikams su negalia. 
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Apibendrinančios išvados ir rekomendacijos 
 

Teisinė bazė bendriesiems įsipareigojimams, susijusiems su Konvencijos įgyvendinimu yra sukurta, 
t.y. LR Vyriausybės programos 63.1 punkto nuostatose įtvirtintas tikslas įgyvendinti Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, siekiant gerinti neįgaliųjų teisių užtikrinimas visose 
gyvenimo srityse, o 225.6. punktas numato “visiškai įgyvendinti Neįgaliųjų konvenciją, negalią 
turintiems žmonėms teikti efektyvesnę pagalbą, pašalinti galimybes piktnaudžiauti žmonių 
veiksnumo apribojimais, sudaryti sąlygas neįgaliesiems naudotis visomis teisėmis ir pagrindinėmis 
laisvėmis”. 

 
Tikslingai po Konvencijos ratifikavimo Lietuvoje buvo tobulinama teisinė bazė susijusi tik 

su: 
– teisinio veiksnumo instituto tobulinimu (Konvencijos 12 str.); 
– deinstitucionalizacijos procesais (t.y. Konvencijos 19 str.); 
– fizinės aplinkos prieinamumu (Konvencijos 9 str.); 
– Konvencijos stebėsenos mechanizmo (Konvencijos 33 str.) 

Su kitais konkrečiais Konvencijos straipsniais susijęs teisinis reglamentavimas nebuvo 
keičiamas, tobulinamas, nepaisant to, kad prieštarauja Konvencijos nuostatoms (Konvencijos 14 
str., 24 str., 27 str., 29 str.); 

Atitinkamų Konvencijos straipsnių atžvilgiu teisinis reglamentavimas, ar jį įgyvendinančios 
programos ir priemonės nėra pakankamos Konvencijos nuostatoms įgyvendinti ir tuo pačiu 
užtikrinti asmenų su negalia teises, pvz. bendrosios nuostatos dėl diskriminavimo draudimo, 
sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos nuo smurto, kankinimų prevencijos, saugumo užtikrinimo 
taikomos visiems asmenims, neišskiriant neįgaliųjų, nors neretai jų atžvilgiu reikėtų papildomos 
apsaugos garantijų ar tikslinių priemonių. 

Todėl reikia atitinkamai peržiūrėti teisinę bazę dėl jos atitikimo Konvencijos reikalavimams, 
be to reikia iš esmės keisti SADM parengtą JT Neįgaliųjų teisių Komiteto rekomendacijų 
įgyvendinimo 2016-2020 m. priemonių planą, jame įtvirtinant konkrečias įpareigojančias teisines 
nuostatas dėl Komiteto rekomendacijų bei konkrečių Konvencijos straipsnių reikalavimų 
įgyvendinimo Ministerijų ar kitų valstybės institucijų kompetencijų ribose. 

 
 
 
 
 


