
2005 METAI - NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS SISTEMOS VALDYMO REFORMA

2005-07-01 įsigaliojus Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymui (Žin., 2004 05 22, Nr. 83-2983) ir pradėjus 
rengti  Tarybos  nuostatus  iškilo  pavaldumo  bei  pačios  institucijos  statuso  klausimas.  Taryba,  sudaryta 
delegavimo principu (dirbanti visuomeniniams pagrindais), kurios pirmininkas perrenkamas kasmet iš narių, yra 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitinga kolegiali institucija - biudžetinė įstaiga. Šios nuostatos neatitinka 
Valstybės tarnybos įstatymo, Biudžeto sandaros įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Vyriausybės įstatymo 
nuostatoms,  kuriomis  apibrėžiama  vadovo  personalinė  atsakomybė,  institucijos  sandara  ir  vidinė  struktūra, 
viešojo administravimo procedūrų skaidrumo užtikrinimas. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2005 m. spalio 18 d. įstatymu Nr. X-373 (Žin., 2005, Nr. 127-4534) patvirtino 
neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos valdymą - 16 ir 17 straipsniuose nustatant atsakingas institucijas, jų 
juridinius statusus, išskiriant viešojo administravimo ir patariamąsias funkcijas.

Vadovaudamasi Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 ir 17 straipsnių pakeitimo nuostatomis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1426 patvirtino Neįgaliųjų reikalų tarybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus (Žin., 2005 12 30, Nr.152-5603) ir 2005 m. gruodžio 23 d. 
nutarimu Nr. 1423 (Žin.,  2005 12 30, Nr.152-5600) pakeitė Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie Lietuvos 
Respublikos  Vyriausybės  pavadinimą  į  Neįgaliųjų  reikalų  departamento  prie  Socialinės  apsaugos  ir  darbo 
ministerijos pavadinimą ir pavedė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai steigėjo funkcijas. 

Nuo  2006  metų  sausio  1  d.  pradėjo  veikti  Neįgaliųjų  reikalų  taryba  prie  SADM  ir  Neįgaliųjų  reikalų 
departamentas prie SADM.

Institucijos reforma 2005-2006 m.

Esama padėtis 2005 metais Reforma nuo 2006-01-01
Pavaldumas Įstaiga prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės
Įstaiga prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (toliau SADM)

Funkcijos Dirbanti visuomeniniais pagrindais
Taryba priima sprendimus

ir
sprendimus įgyvendina sekretoriatas 

Visuomeniniais pagrindais dirba Neįgaliųjų 
reikalų taryba prie SADM teikia 
pasiūlymus, rekomendacijas

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
SADM atlieka viešojo administravimo 
funkcijas



Neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos valdymo pokyčiai
(nuo 2006-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Neįgaliųjų reikalų departamentas
 prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Koordinuoja ir įgyvendina Nacionalinę žmonių su 
negalia socialinės integracijos programą ir vykdo 
kitas neįgaliųjų socialinės integracijos politikos 
įgyvendinimo priemones 
Struktūra - vykdant viešojo administravimo funkcijos 
plečiamas departamentas: 
2006 – 14 etatų;
Departamentas vykdo viešojo administravimo 
funkcijas

Neįgaliųjų reikalų taryba prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Nagrinėja svarbiausius neįgaliųjų politikos 
klausimus ir padeda Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrui ir už kitas sritis atsakingiems 
ministrams įgyvendinti neįgaliųjų reikmes 
atitinkančią neįgaliųjų socialinės integracijos 
politiką 
Struktūra – visuomeniniais pagrindais 
dirbanti Taryba sudaroma pariteto principu iš 
7 neįgaliųjų organizacijų bei 7 valstybės 
institucijų atstovų. Jos sudėtį tvirtina 
Vyriausybė.



NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

STRUKTŪROS SCHEMA NUO 2006-01-01

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas

Programų koordinavimo, 
įgyvendinimo ir 

administravimo skyrius
Koordinuoja tarpinstitucinių 
programų (Nacionalinės žmonių su 
negalia socialinės integracijos 2003-
2012 metams, Lietuvių gestų kalbos 
vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 
2005-2008 metams), nuo 2007 m. 
Valstybinę būsto – aplinkos 
pritaikymo įgyvendinimą, pagal 
vykdomas Žmonių su negalia 
socialinės integracijos programos 
priemones organizuoja neįgaliųjų 
socialinės integracijos programų 
konkursus (trijų pakopų - paraiškų 
administracinės atitikties ir 
tinkamumo, nepriklausomų ekspertų 
komisijos darbą ir projektų paraiškų 
atranką), rengia strateginį 
Departamento planą, biudžeto 
projektą, rengia veiklos ir lėšų 
panaudojimo ataskaitas, viešuosius 
pirkimus, renka informaciją ir 
statistinius duomenis iš valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų, 
neįgaliųjų organizacijų apie 
neįgaliųjų socialinės integracijos 
pokyčius, sistemina ir apibendrina 
juos bei informuoja SADM, kitas 
valstybės ir savivaldybių  institucijas 
ir įstaigas, neįgaliųjų organizacijas, 
vykdo kitas neįgaliųjų socialinės 
integracijos politikos įgyvendinimo 
priemones, svarsto kartu su 
Neįgaliųjų reikalų taryba 
Departametui skirtų valstybės 
biudžeto lėšų neįgaliųjų socialinės 
integracijos programoms vykdyti, 
paskirstymo ir  naudojimo sąmatą, 
lėšų panudojimo ataskaitas.
Darbuotojai - – 3 valstybės 
tarnautojai ir 1 dirbantis pagal darbo 
sutartį.

Finansų, programų kontrolės 
ir stebėsenos skyrius

Pagal Nacionalinės žmonių su 
negalia socialinės integracijos 
priemones finansuoja neįgaliųjų 
socialinės integracijos 
programas, kitas neįgaliųjų 
socialinės integracijos politikos 
priemones, tvarko neįgaliųjų 
socialinės integracijos 
programoms bei kitoms 
priemonėms vykdyti skirtas 
valstybės biudžeto lėšas, 
kontroliuoja lėšų tikslinį 
panaudojimą, inventorizuoja 
panauda perduotą turtą, vykdo 
Nacionalinės programos 
priemonių, kurias įgyvendina 
valstybės ir savivaldybių 
institucijos ir įstaigos, stebėseną, 
rengia institucijos finansinės 
atskaitomybės, stebėsenos, 
kontrolės ataskaitas, biudžeto 
projektą, balansą, kontroliuoja 
departamento reguliavimo sričiai 
priskirto  turto panaudojimą, 
pavaldžias įmones ir įstaigas.
Darbuotojai  – 4 valstybės 
tarnautojai.

Informavimo, teisės, personalo 
ir bendrųjų reikalų skyrius

Renka pasiūlymus iš neįgaliųjų ir 
juos atstovaujančių neįgaliųjų 
organizacijųdėl teisinių aktų 
tobulinimo, techniškai aptarnauja 
Neįgaliųjų reikalų tarybą, organizuoja 
apklausas, rengia pasiūlymus 
įstatymų, poįstatyminių aktų 
projektams, informuoja visuomenę, 
Neįgaliųjų reikalų tarybą, 
neįgaliuosius aktualiais neįgaliesiems 
klausimais (Interneto tinklapyje, 
seminaruose, konferencijose, 
mokymuose), derina su Neįgaliųjų 
reikalų taryba įstatymų ir kitų teisės 
aktų, įtakojančių neįgaliųjų 
visuomeninius santykius, projektus, 
pagal kompetenciją nagrinėja asmenų 
skundus ir pasiūlymus, organizuoja ir 
vykdo teisės aktų, reglamentuojančių 
valstybės tarnybą, darbo santykius ir 
viešuosius pirkimus, įgyvendinimą, 
organizuoja departamento aprūpinimą 
reikalingomis darbo priemonėmis, 
inventoriumi, tarnybinio transporto 
darbą, patalpų priežiūrą.
Darbuotojai - 2 valstybės 
tarnautojai, 2  dirbantys pagal sutartį.
 


