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Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ 

priemonių įgyvendinimas 

 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –

Departamentas) 2021 m. įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavestas vykdyti 17 

programų „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonių. Viso priemonėms įgyvendinti buvo 

skirta 16268,7 tūkst. eurų suma (iš jų 16230,8 tūkst. eurų išlaidoms ir 37,9 tūkst. eurų turtui įsigyti), 

panaudota 13872,5 tūkst. eurų suma (iš jų 37,9 tūkst. eurų turtui įsigyti). Panaudota 85,3 proc. 

priemonėms įgyvendinti patvirtintų lėšų. 

 

Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ pavestoms įgyvendinti 16 aktyvių 

priemonių buvo skirta 13274,0 tūkst. eurų suma, panaudota 10877,8 tūkst. eurų suma. Panaudota 81,9 

proc. programos aktyvioms priemonėms įgyvendinti patvirtintų lėšų. 

 

 
1 pav. Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ aktyvioms priemonėms įgyvendinti  

2014-2021 m. panaudotų lėšų palyginimas 

 

Įgyvendinant programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra “ priemones 2021 metais 

finansuota 3 rūšių konkurso būdu atrenkami neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančių 

nevyriausybinių organizacijų projektai (viso 391 projektai). 5 priemonės buvo įgyvendintos pasitelkiant 

savivaldybes, 1 – pasitelkiant aukštąsias mokyklas. 6 priemonės įgyvendintos perkant paslaugas viešųjų 

pirkimų būdu, 3 priemonių įgyvendinimui Departamentas organizavo projektų atrankos konkursus. 
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Veiksmas: Organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje teikimą  

 

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų 

projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 

patvirtinimo” finansuota 364 konkurso būdu atrinkti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektai 60 savivaldybių, kuriuos įgyvendino neįgaliųjų socialinės integracijos srityje 

veikiančios organizacijos. 

Šiems projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybių biudžetų iš viso panaudota 6260,7  

tūkst. eurų, iš jų iš valstybės biudžeto panaudota 5103,5 tūkst. eurų (iš jų projektams finansuoti 

panaudota 4878,7 tūkst. eurų, savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti – 

224,8 tūkst. eurų), iš savivaldybės biudžeto –1157,2 tūkst. eurų. 

 

1 lentelė. Projektų lėšų panaudojimas ir paslaugų gavėjų skaičius2019 – 2021 m. 

 2019 m. 2020 m.  2021 m. 

Panaudota VB lėšų, tūkst. eur. 4772,9 4560,62 5103,5 

Paslaugų gavėjų skaičius, asmenys 24421 23114 22023 

 

 

 
2 pav. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams skirtų lėšų 

pasiskirstymas pagal neįgaliųjų negalios pobūdį 2021 m. 

 

Fizinė; 2021; 33%

Regos; 944; 16%Klausos; 524; 9%

Intelekto; 1139; 19%

Psichikos; 533; 9%

Mišri; 577; 9%

Nematoma; 298; 5%

Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, panaudotų 
2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektams finansuoti, paskirstymas pagal neįgaliųjų negalios pobūdį 
(tūkst. eurų, proc.)
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2 lentelė. Įgyvendinant projektus finansuotos pagal negalios pobūdį ir specifiką organizacijų 

teikiamos nuolatinio, periodinio pobūdžio paslaugos ir gavusių paslaugas asmenų skaičius  

Paslaugas 

gavę 

neįgalieji: 

Neįgaliųjų 
dienos 

užimtumas 

Individuali 
pagalba 

neįgaliajam 

Pagalba 
atkuriant 

ar 
stiprinant 
darbinius 
įgūdžius 

Meninių 
gebėjimų 
lavinimas 

Neįgaliųjų 
aktyvios ir 

sveikos 
gyvensenos 

skatinimas bei 
populiarinimas 

Pagalba 
neįgaliųjų 

šeimos 
nariams 

Suagusieji 

asmenys 
6865 9930 2528 2743 3204  

Vaikai, 

asmenys 
425 373 49 223 447  

Neįgaliųjų 

šeimų nariai, 

asmenys 

- - -    

Iš viso, 

asmenys: 
7290 10303 2577 2966 3651 2155 

 

3 pav. 2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektams įgyvendinti panaudotos lėšos 

 

 

 

Neįgaliųjų dienos 
užimtumas; 1867,97; 

31%

Individuali pagalba 
neįgaliajam; 2029,84; 

34%
Pagalba atkuriant ar 
stiprinant darbinius 

įgūdžius; 639,36; 10%

Meninių gebėjimų 
lavinimas ; 700,69; 

12%

Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos 
skatinimas bei populiarinimas; 669,93; 11%

Pagalba neįgaliųjų 
šeimos nariams; 

128,32; 2%

Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, panaudotų 2021 m. Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje

projektams finansuoti paskirstymas pagal remiamas veiklas, 
tūkst. eurų ir procentas
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Neįgaliųjų dienos užimtumo paslauga buvo teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne 

trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne 

trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Dienos užimtumo paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų 

planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus, nurodyto laukiamuose rezultatuose. Dienos užimtumo 

paslaugą sudaro: 

neįgaliųjų savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių (savitvarka, asmens higiena, namų ruošos darbai, maisto 

ruošimas, elgesys prie stalo, biudžeto planavimas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas maisto prekių 

parduotuvėse, naudojimasis viešuoju transportu, orientavimasis ir judėjimas aplinkoje bei naudojimasis techninės 

pagalbos priemonėmis, mokymasis pažinti ir valdyti ligą ar negalią ir pan.) formavimas ir (ar) atkūrimas; 

socialinių įgūdžių (gebėjimas ieškoti pagalbos, prisitaikyti prie naujų situacijų, įsitraukimas į bendruomenės veiklas, 

ryšio su artima aplinka užmezgimas ir palaikymas, dalyvavimas bendruomenės gyvenime ir pan.) stiprinimas, ugdymas ir 

(ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse. Skatinant neįgaliuosius aktyviau dalyvauti bendruomenės 

gyvenime, mažinant socialinę jų atskirtį, jiems gali būti organizuojami renginiai, kurie yra priemonė projekto tikslams 

pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas; 

pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių (rašymas, skaitymas ir skaičiavimas, kompiuterinis raštingumas, 

orientavimasis laike ir aplinkoje, dėmesio valdymas, atminties lavinimas ir pan.), taikomų praktiškai, suteikimas; 

saviraiškos įgūdžių (meninė raiška, estetinis skonis, kūrybiškumas, gebėjimas atsipalaiduoti ir pan.) lavinimas ir (ar) 

palaikymas; 

Individuali pagalba neįgaliajam buvo teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią pagalbą neįgaliajam 

sudaro: pagalba neįgaliajam lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose 

įstaigose (neįgaliojo palydėjimas, pavėžėjimas, pagalba sprendžiant kylančias problemas); informacijos teikimas jam 

prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jo negalios pobūdį; pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo 

darbo vietoje klausimus; asmens, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų 

darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, mokymai spręsti dėl jo negalios buityje kylančias 

problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės 

pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas). Individualios 

pagalbos paslaugą, suderinus su savivaldybe, kurioje bus teikiama ši paslauga, galima buvo teikti ir neįgaliesiems, 

laikinai atvykusiems iš kitos savivaldybės teritorijos 

Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius buvo teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar 

stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas (profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, 

individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, 

užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis, konsultavimas profesinio tinkamumo, darbo paieškos bei karjeros planavimo, 

motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo klausimais ir pan.); bendrųjų darbo įgūdžių 

(bendradarbiavimas, darbas komandoje, darbo saugos instrukcijų laikymasis, gebėjimas planuoti savo darbo krūvį ir 

organizuoti darbo laiką, darbo užduoties atlikimas iki pabaigos, planavimas, problemų sprendimas ir pan.), kurių ateityje 

gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas; užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose 

mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti 

amatu. 
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 Paslaugas gavę prioritetinių grupių asmenys: 

vaikai ir jaunuoliai iki 29 metų – 1 883 asmenys; 

neįgalieji, išėję iš globos namų, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką – 251 

asmuo. 

 

Vertinimo kriterijai:  

Įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus įvairaus 

pobūdžio paslaugas (naudą) gavo 22 023 asmenys, iš jų 19 868 neįgalieji (18 639 suaugę neįgalieji ir 1 

229 neįgalūs vaikai) bei 2 155 šeimos nariai. 

Planuota, kad 2021 metais įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektus įvairaus pobūdžio paslaugas (naudą) gaus 24 000 asmenų (neįgaliųjų ir šeimos 

narių).  

 

Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose buvo teikiamas ne rečiau kaip 4 kartus per 

mėnesį. Kultūros ir meno renginių bei renginių, skirtų būrelių, kolektyvų ir klubų veiklai pristatyti, organizavimas toje 

pačioje ar kitoje savivaldybėje gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, 

uždavinys ir (ar) rezultatas. 

Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio 

aktyvumo užsiėmimuose buvo teikiamas ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Dalyvavimas sveikatingumo, fiziškai 

aktyvaus laisvalaikio bei parodomuosiuose kūno kultūros ir fizinio aktyvumo renginiuose toje pačioje ar kitoje 

savivaldybėje buvo organizuojamas tik kaip priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, 

uždavinys ir (ar) rezultatas. 

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams buvo teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį ir tuomet, jeigu buvo teikiama bent 

vieną iš aukščiau nurodytų paslaugų. Pagalbą neįgaliųjų šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė 

pagalba šeimos nariams, pagalbos sau ir šeimos paramos grupių veiklos organizavimas, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais 

šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalių asmenų ligą ar negalią, sprendžiant kylančias 

neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas. 
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Veiksmas: Teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems 

 

Vadovaujantis 2017 m. gegužės 15 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-249 

„Dėl kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

nustatyta tvarka organizuotas Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems (toliau – 

kompleksinės SRPA) teikimas.  

3 lentelė. Kompeksinių SRPA lėšų panaudojimas ir paslaugų gavėjų skaičius 2019 – 2021 m. 

 2019 m. 2020 m.  2021 m. 

Panaudota VB lėšų, tūkst. eur. 19,5 27,3 27,9 

Paslaugų gavėjų skaičius, asmenys 15 21 18 

 

Kompleksinių SRPA teikimui 2021 m. buvo skirta 40 tūkst. Eur. VB lėšų. Panaudota – 28 tūkst. 

Eur. (70 proc. skirtų lėšų). 

Kompleksines SRPA teikė viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinktas kompleksinių SRPA 

teikėjas – VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“.  

Kompleksinės SRPA buvo suteiktos 18 paslaugos gavėjų (iš jų: 13 – darbingo amžiaus ir 5 – 

pensinio amžiaus).  

Viso kompleksinių SRPA asmenims suteikta 2 104 val., iš jų:  

825 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugų;  

650 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;  

407 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;  

183 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;  

39 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų. 
 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m. kompleksinės SRPA buvo suteiktos 18 neregių.  

Planuota, kad 2021 metais kompleksines SRPA gaus 18 neregiai. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Priemonė: Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai  

 

10 

 

Veiksmas: Teikti finansinę pagalbą neįgaliesiems, besimokantiems 
aukštosiose mokyklose 

Nuo 2006 m. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 831 ,,Dėl 

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ patvirtintą paramos neįgaliems studentams teikimo tvarkos aprašą per aukštąsias 

mokyklas teikiamos finansinės pagalbos priemonės aukštosiose mokyklose studijuojantiems 

neįgaliesiems – skiriamos lėšos neįgaliųjų studentų specialiųjų poreikių tenkinimui (mėnesinė 1/2 

bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio išmoka kas mėnesį) bei daliniam studijų apmokėjimui (vieną 

kartą per semestrą 3,2 BSI dydžio išmoka). 

Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 574 tūkst. eurų suma, panaudota 437,5 tūkst. eurų suma 

(panaudota 76,3  proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų).  

 

4 lentelė. Finansinės pagalbos priemonių lėšų panaudojimas ir pagalbą gavusių studentų su 

negalia skaičius 2019 – 2021 m. 

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Panaudota VB lėšų, tūkst. eur. 634 574 437,5 

Pagalbą gavusių studentų su 

negalia skaičius, asmenys 
620 549 517 

 

  
4 pav. Finansinės paramos neįgaliems studentams apžvalga 

 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m. buvo remti 517 studentų su negalia, besimokančių 29 aukštosiose mokyklose.  

Planuota, kad 2021 metais pagalbą gaus 550 studentų su negalia. 
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Veiksmas: organizuoti neįgaliųjų mobilumo mokymus 

2021 m. Departamentas pirko judėjimo negalią turinčių neįgaliųjų automobilio vairavimo 

mokymus ir vairuotojo pažymėjimui gauti egzamino ruošimo paslaugas. Vairavimo mokymo judėjimo 

negalią turintiems neįgaliesiems vairavimo mokyklose paslaugas teikė viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka atrinktas paslaugų teikėjas – VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“. B kategorijos 

transporto priemonės vairavimo mokymus baigė 16 judėjimo negalią turinčių asmenų. Visiems mokymų 

dalyviams pavyko gauti teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas iš pirmo karto. 

Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 34,6 tūkst. eurų suma, panaudota 18,5 tūkst. eurų suma 

(panaudota 53,5 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų). 

 

5 lentelė. Neįgaliųjų mobilumo mokymo lėšų panaudojimas ir dalyvavusių asmenų skaičius 

2019 – 2021 m. 

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Panaudota VB lėšų, tūkst. eur. 24,2 12,6 18,5 

Mokymus baigusiųjų 

skaičius,asmenys 
24 14 16 

 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m. vairavimo mokymus baigė 16 judėjimo negalią turinčių asmenų.  

Planuota, kad 2021 metais vairavimo mokymus baigs 30 judėjimo negalią turinčių asmenų 
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Veiksmas: Skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų asociacijų veiklą, 
didinti jų narių ir visuomenės informuotumą negalios klausimais 

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatais, 

patvirtintais Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-60 ,, Dėl neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų 

atrankos konkurso nuostatų  patvirtinimo“. 

Finansuoti 26 konkurso tvarka atrinkti skėtinių neįgaliųjų asociacijų įgyvendinti Neįgaliųjų 

asociacijų veiklos rėmimo projektai. Projektams įgyvendinti skirta 1 582,6 tūkst. eurų, panaudota 1 576,9 

tūkst. eurų. Panaudota 99,6 proc. 

 
5 pav. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimas, tūkst. eurų 

 

6 pav. 2021 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų panaudotos lėšos pagal veiklas, 

tūkst. eurų 

1 091,4 1 077,4

1 222,2
1 268,2 1 284,4

1 408,1 1 415,7 1 414,3

1 576,9
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Ne į ga l ių j ų  asoc iac i j ų  ve ik los  rėmimo proj ektų f inansav imas ,  
tūkst .  Eurų

Neįgaliųjų teisių gynimas; 842,60; 53%

Smurto prieš neįgalias 
moteris ir mergaites 

prevencija ir pagalba; 
80,66; 5%

Specialistų kvalifikacijos 
tobulinimas; 58,67; 4%

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymas mokymuose, seminaruose, 

stovyklose; 189,61; 12%

Aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems 
organizavimas ir dalyvavimas; 105,87; 7%

Kultūros renginių neįgaliesiems 
organizavimas ir dalyvavimas ; 

107,41; 7%

Periodinių leidinių leidyba; 
192,07; 12%

2021 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų panaudotos lėšos pagal 
veiklas, tūkst. eurų
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7 pav. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų lėšos pagal negalias, 2021 metais, tūkst. 

eurų. 

Tiesioginę naudą gavo – dalyvavo neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

mokymuose, seminaruose, stovyklose, aktyvaus poilsio renginiuose ir stovyklose, kituose ilgesnės 

trukmės neįgaliesiems skirtuose renginiuose – 3 034 neįgalūs asmenys. Iš viso naudą gavo 40 885. 

 

5 lentelė. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų lėšų panaudojimas ir naudą gavusių 

asmenų skaičius 2019 – 2021 m. 

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Panaudota VB lėšų, tūkst. eur. 1415,7 1414,3 1576,9 

Ilgesnės trukmės renginiuose dalyvavusių 

asmenų skaičius,asmenys 
3833 3821 3034 

Bendras tiesioginę naudą gavusių asmenų 

skaičius, asmenys 
34310 34047 40885 

Iš jų neįgaliųjų, asmenys 13264 23848 23413 

Iš jų vaikų su negalia, asmenys 641 665 1462 

 

2019 m. – 2021 m. stebimas naudą gavusių neįgalių asmenų skaičiaus mažėjimas sietinas su 

COVID-19 ligos pandemija ir sparčiai kylančia infliacija, bei minimalios mėnesinės algos augimu. Tuo 

tarpu išaugęs bendras naudą gavusių asmenų skaičius, tikėtina, susijęs su internetinių komunikacinių 

technologijų plėtra ir intensyvesniu jų naudojimu komunikacijai, mokymams, konsultacijoms ir pan. 

 

6 lentelė. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo finansuotos veiklos ir naudą gavusių asmenų 

skaičius 

Veiklos pavadinimas 
Bendras tiesioginę 

naudą gavusių 
asmenų skaičius 

Iš jų 
neįgaliųjų 

Iš jų neįgalių 
vaikų 

1. Neįgaliųjų teisių gynimas 26088 11548 175 

Nematoma; 
260,57; 16%

Mišri; 151,07; 10%

Fizinė; 498,53; 32%
Regos; 127,16; 8%

Klausos; 179,75; 
11%

Intelekto; 270,92; 17%

Psichikos; 88,89; 6%

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų lėšos pagal negalias, 2021 metais, 
tūkst. eurų
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2. Smurto prieš neįgalias moteris ir mergaites 

prevencija ir pagalba nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusioms neįgalioms moterims 

ir mergaitėms 

1695 480 - 

3. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas  1359 200 - 

4. Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymas 
3417 1537 320 

5. Aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems 

organizavimas 
1445 755 244 

6. Kultūros renginiai neįgaliesiems 3969 2767 389 

7.  Periodinių leidinių leidyba 

Išleistų numerių 

skaičius  

Kiekvieno 

numerio tiražo 

skaičius 

Preliminarus 

skaitytojų skaičius 
Iš jų neįgaliųjų 

Internete 

leidinį skaitė 

90 13350 52318 18200 12500 

  Suorganizuotos 253 švietėjiškos veiklos priemonės, orientuotos į visuomenės ir viešąsias 

paslaugas teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų teisių klausimais. 

 Suorganizuota ir dalyvauta 37 tarptautiniuose renginiuose. 

• Vykdyta smurto prieš neįgalias moteris ir mergaites prevencijos ir pagalbos nuo smurto 

artimoje aplinkoje nukentėjusioms neįgalioms moterims ir mergaitėms veikla: teiktos teisinės 

neįgaliųjų teisių gynimas apėmė: 

nuolatinio pobūdžio atstovavimą (teikiant teisines konsultacijas, atstovaujant neįgaliuosius valstybės, savivaldybių 

institucijose bei įstaigose, valstybės, savivaldybių institucijų bei įstaigų darbo grupėse ir pan. (išskyrus fizinių asmenų 

atstovavimą teismuose); 

švietėjišką veiklą (paskaitos, kampanijos, akcijos, renginiai, įvairios priemonės, orientuotos į visuomenės ir viešąsias 

paslaugas teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų teisių klausimais), konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, 

susiję su neįgaliųjų teisių gynimu; 

metodinės pagalbos neįgaliųjų asociacijos nariams teikimą (informavimas, konsultavimas, metodinės švietėjiškos 

pagalbos teikimas teisės aktų reikalavimų taikymo, teisės aktų pakeitimų, projektų rašymo, įgyvendinimo ir pan. 

klausimais); 

tarptautinį bendradarbiavimą. 

Smurto prieš neįgalias moteris ir mergaites prevencijos ir pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusioms 

neįgalioms moterims ir mergaitėms veiklų metu buvo teikiamos teisinės konsultacijos, atliekamas neįgalių moterų 

informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, vykdomi mokymai ir kitos įvairios priemonės, skirtos 

kovoti su smurtu prieš neįgalias moteris ir mergaites, šviesti išnaudojimo ir smurto atpažinimo, prevencijos ir šalinimo 

klausimais. 
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konsultacijos, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugos, vykdyti 67 mokymai 

ir kitos įvairios priemonės, skirtos kovoti su smurtu prieš neįgalias moteris ir mergaites, šviesti 

išnaudojimo ir smurto atpažinimo, prevencijos ir šalinimo klausimais. 

• Suorganizuoti 54 specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiai. 

Taip pat: 

Suorganizuoti 36 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai, seminarai ir 27 

savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos. 

Suorganizuoti 23 aktyvaus poilsio renginiai ir dalyvauta 9 kitų organizuotuose aktyvaus poilsio 

renginiuose. 

Suorganizuota 60 kultūros renginių neįgaliesiems. 

 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m. faktiškai tiesioginę naudą neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

mokymuose, seminaruose, stovyklose, aktyvaus poilsio renginiuose ir stovyklose, kituose ilgesnės 

trukmės neįgaliesiems skirtuose renginiuose gavo 3 034 asmenys su negalia. 

Planuota, kad 2021 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose naudą gavusių asmenų 

su negalia skaičius bus 4 000. 

  

Įgyvendinant specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklas, buvo vykdomas tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių 

specialistų kvalifikacijos tobulinimas taip pat lavinami neįgaliųjų asociacijos, jos filialų, atstovybių ir (ar) vienijamų 

juridinių asmenų, partnerių (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu) darbuotojų vadybos įgūdžiai. 
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Veiksmas: organizuoti neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų 
stebėseną, dalyvauti rengiant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir 
jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas 

Priemonei įgyvendinti skirta 48 tūkst. eurų suma, panaudota 48 tūkst. eurų suma (panaudota 

100 proc. priemonei skirtų lėšų). 

Atlikti šie tyrimai ir apklausos: 

1. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencija) ir jos Fakultatyvaus 

protokolo įgyvendinimo Lietuvoje stebėsena (analizuojant pagal Konvencijos straipsnius);  

2. Analizė dėl covid-19 ligos pandemijos sąlygotų karantinų apribojimų įtakos asmenų su negalia 

socialinių, sveikatos paslaugos priežiūros, aukštojo mokslo paslaugų prieinamumui, užimtumui darbo 

rinkoje ir darbo santykiams; 

3. Pilietinės visuomenės įsitraukimas į aplinkos prieinamumo stebėseną: kaip padidinti 

galimybes; 

4. Šalies gyventojų nuomonės tyrimas dėl socialinių grupių diskriminacijos; 

Tyrimai skelbiami Departamento interneto svetainėje, adresu: https://www.ndt.lt/neigaliuju-

teisiu-konvencija/  

 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m. buvo atlikti 4 tyrimai – tiek, kiek buvo ir planuota 

 

 

 

 

 

 

Veiksmas: vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą apie neįgaliųjų 
socialinės integracijos procesą 

Priemonei skirta ir panaudota 121,67 tūkst. eurų. 

7 lentelė. Visuomenės švietimo ir informavimo priemonės įgyvendinimas 2019 – 2021 m. 

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Panaudota VB lėšų, tūkst. eur. 195,9 162,1 121,67 

Įgyvendinta viešinimo kampanijų, vnt. 12 8 6 

 

 

https://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/
https://www.ndt.lt/neigaliuju-teisiu-konvencija/
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Įgyvendintos 6 visuomenės švietimo ir informavimo apie neįgaliųjų socialinę integraciją priemonės. 

Visuomenės švietimo ir informavimo kampanija „Jokio skirtumo“1, siekta 

visuomenėje įtvirtinti nuostatą, kad žmonės su negalia, kaip ir negalios 

neturintys visuomenės nariai, nori ir gali dirbti, keliauti, sportuoti, dalyvauti 

kultūriniame gyvenime ir bendrauti. Atlikta reprezentatyvi visuomenės 

apklausa, kuria buvo siekiama išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į negalią 

turinčius žmones. Iniciatyvomis darbdaviams (kviečiant žymėti savo darbo 

skelbimus ir socialinių tinklų nuotraukas akcijos rėmeliu „Jokio skirtumo – su/be 

negalios“), radijo, televizijos reklamomis nacionalinėje televizijoje, reklamomis prekybos centruose, 

naujienų portaluose, publikacijomis ir kitomis priemonėmis bei akcijomis siekta visuomenės nuostatų 

pokyčio – pasikeitusio darbdavių, viešųjų ir privačių paslaugų teikėjų ir kitų visuomenės narių požiūrio į 

neįgaliuosius ir jų šeimų narius. Kampanijos pabaigoje atlikta pakartotinė reprezentatyvi visuomenės 

apklausa, kuria buvo siekiama išsiaiškinti, kaip pasikeitė Lietuvos gyventojų požiūris į negalią turinčius 

žmones. Visuomenės nuostatos žmonių su negalia atžvilgiu pagerėjo 3 proc. punktais. 

2 filmukų apie universalų dizainą ir 3 filmukų apie informacinę sistemą www.manogarantijos.lt viešinimo 

kampanijos socialiniuose tinkluose Facebook ir Youtube. Kas mėnesį Facebook reklamos kampanija 

pasiekė vidutiniškai 43 392 vartotojų, video parodymų vidutiniškai 112 077. Youtube parodymų 65 378 

kas mėnesį.  

8 socialinių vaizdo klipų (4 klipai po 30 s. ir 4 klipai po 2 min.) sukūrimo ir gamybos paslaugos, viešinant 

neįgaliesiems ir visuomenei Departamento įgyvendinamas priemones: 1) asmeninis asistentas, 2) 

finansinė pagalba neįgaliems studentams, besimokantiems  aukštosiose mokyklose, 3) B kategorijos 

transporto priemonės vairavimo mokymas (kursai) judėjimo negalią turintiems asmenims, 4) apsaugotas 

būstas. 

Informacinės sistemos www.manogarantijos.lt palaikymas. Vykdomas 

asmenų su negalia informavimas informacinėje sistemoje 

www.manogarantijos.lt, kur darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. specialistas 

pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja apie paslaugas ir 

garantijas neįgaliesiems internetu (realaus laiko pokalbiai), telefonu 8 677 

80844 bei el. paštu info@manogarantijos.lt. Per mėnesį puslapį vidutiniškai aplanko beveik 8 tūkst. 

lankytojų. Viso konsultacijų (internetu, telefonu ir el. paštu) skaičius 2021 m. – 182 vnt. 

Projekto ,,Mums pakeliui" 15 (penkiolika) vaizdo siužetų sukūrimo paslaugos. 

Projekto idėja: tai 21 dienos projektas – praeitas Camino Lituano kelias 

Lietuvoje, kurio metu negalią turintys herojai kalbėjosi su įžymiais Lietuvos 

žmonėmis ir vietiniais šviesuoliais, aplankė kelyje esančius įdomius objektus 

ir susitiko su vietinėmis bendruomenėmis. Projekto startas – 2021.07.05. 

Žagarė, finišas – 2021.07.25. Seinai. Kiekviename kelio etape buvo vis kiti pagrindiniai herojai (tiek 

                                                

 
1 https://www.jokioskirtumo.lt 
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įvairias negalias turintys žmonės, tiek garsūs žmonės, tiek kilę iš to krašto vietos bendruomenių dalyviai, 

tiek to krašto šviesuoliai). 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m. buvo įgyvendintos 6 visuomenės švietimo ir informavimo apie neįgaliųjų socialinę 

integraciją priemonės – tiek, kiek ir planuota. 

 

 

 

 

 

 

Veiksmas: mokėti 20 proc. BSI išmoka neįgaliesiems, auginantiems vaikus, 
komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms 
apmokėti ar kurui įsigyti 

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimu 

Nr. 193 ,,Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“ bei 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-98 

,,Dėl Išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 4 tūkst. eurų suma, panaudota 2,6 tūkst. eurų suma (65 % 

priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų). Šiai priemonei įgyvendinti skirtos lėšos pervedamos pagal 

savivaldybių paraiškas ir priklauso nuo paramos besikreipiančių išmokų gavėjų skaičiaus.  

7 lentelė. 20 proc. BSI išmoka 2019 – 2021 m. 

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Panaudota VB lėšų, tūkst. eur. 2,5 2,2 2,6 

Išmoką gavusių neįgaliųjų skaičius,asmenys 23 25 23 

Išmoką mokėjusių savivaldybių skaičius 15 15   15 

 

 

20 procentų BSI dydžio išmokos (2021 m. tai sudarė 8 eurus) mokamos socialiai remtiniems neįgaliesiems, 

auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar 

aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų), už komunalines paslaugas, kurą, elektros energiją, telefoną 
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Besikreipiančių paramos neįgaliųjų saičius išlieka labai mažas, ir išmokos suma yra labai 

maža, lyginant su patiriamomis išmokos organizavimo, koordinavimo, stebėsenos ir 

kontrolės kaštais. 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m. 20 proc. BSI dydžio išmokos buvo mokėtos 23 neįgaliesiems. 

Planuota, kad 20 proc. BSI dydžio išmokos 2021 m. bus mokamos 20 neįgaliųjų. 
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Asmeninė pagalba neįgaliesiems  

Veiksmas: organizuoti asmeninės pagalbos teikimą 

Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti finansavimas skiriamas vadovaujantis Valstybės 

biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 

d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 

įgyvendinimo“. 

Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti paskirstomos taip: 20 procentų visos skirtos lėšų 

sumos dalijama lygiomis dalimis visoms savivaldybėms, o likusi 80 procentų skirtų lėšų suma 

paskirstoma savivaldybėms proporcingai pagal jose praėjusiais kalendoriniais metais gyvenusių 

neįgaliųjų skaičių. 

2021 metais Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti buvo panaudota 553,3 tūkst. eurų, skirta 

- 1 939,87 ūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų (panaudojimas – 28,5 proc.) 

2021 m. buvo pasirašytos  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų asmeninei 

pagalbai teikti ir administruoti, naudojimo sutartys su 60 savivaldybių. Asmeninė pagalba teikta 49 

savivaldybėse (likusios savivaldybės pagalbą pradėjo teikti 2022 metais). Asmeninė pagalba buvo 

suteikta 568 asmenims (suteiktų pagalbos valandų iš viso – 62 224; asmeninę pagalbą teikusių asmeninių 

asistentų skaičius (iš jų – asmens pasitelktas asmeninis asistentas) – 297 (46)). 

2021 metais kilę iššūkiai: 

− Asmeninės pagalbos gavėjų nuostatos (nenoras kreiptis pagalbos, baimė įsileisti svetimą asmenį 

į savo gyvenimą) ir nepamatuoti lūkesčiai; 

− COVID-19; 

− Savivaldybės asmeninės pagalbos teikimui vis dar naudojo ESFA  bandomojo projekto lėšas. 

 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m. asmeninė pagalba buvo teikiama 568 

neįgaliesiems. 

Planuota, kad 2021 m. asmeninė pagalba bus 

teikiama 600 neįgaliųjų 

  

Asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti asmeniui individualią 

pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi savarankiškai ir veikti visose 

gyvenimo srityse. Taip pat užtikrinti asmens su negalia artimos aplinkos asmenims, kurie iki asmeninės pagalbos 

reglamentavimo rūpinosi asmeniu su negalia, tinkamai įgyvendinti savo teises į socialinę gerovę 
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Aplinkos prieinamumas 

Veiksmas: tikrinti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus ir 
kitus statybos projektus, dalyvauti neįgaliesiems svarbių statinių statybos 
užbaigimo komisijų darbe 

 

Įgyvendintas 1 Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektas, kurį įgyvendino Lietuvos 

žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija. Skirta ir panaudota 169,4  tūkst. eurų 

7 lentelė. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūra 2019 – 2021 m. 

  2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Pnaudota VB lėšų, tūkst. eur.  166,9 169,4 169,4 

Paatikrinta projektų, vnt.  2699 2636 2030 

• patikrinta 2030 neįgaliesiems svarbių pastatų ir inžinerinių statinių projektų, paskelbtų 

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

„Infostatyba“,  

• dalyvauta 678 statybos užbaigimo procedūrose;  

• statinių projektuotojams suteiktos 498 konsultacijos rengiant bei tikslinant neįgaliesiems 

svarbių statinių projektus. 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m. patikrinta 2030 neįgaliesiems svarbių pastatų ir inžinerinių statinių projektų, paskelbtų 

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

„Infostatyba“. 

Planuota buvo patikrinti 2500 projektų. Patikrintas mažesnis skaičius projektų, nes 2021 m. 

įsigaliojus Statybų įstatymo pakeitimams, naujų projektų tikrinimas nebuvo vykdomas. 
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Veiksmas: organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems 

Būsto pritaikymas įgyvendinamas vadovaujantis būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 

A1-103 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įgyvendinant veiksmą buvo 

vykdomi būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai, renkama, kaupiama ir skleidžiama informacija apie 

būsto pritaikymą, į būsto pritaikymo įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą įtrauktos neįgaliųjų asociacijos. 

Būsto pritaikymui įgyvendinti 2021 m. buvo patvirtinta 3 120,55 tūkst. eurų suma, panaudota   

2 293,8 tūkst. eurų suma (panaudota 73,5 proc. patvirtintų lėšų). 

 

8 lentelė. Būsto pritaikymui neįgaliesiems panaudotos lėšos ir pritaikytų būstų  

skaičius 2019 – 2021 m. 

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Panaudota VB lėšų, tūkst. eur. 1453,1 1651,5 2293,8 

Pritaikyta būstų, vnt. 397 407 491 

Poreikio patenkinimas, procentais 56 proc. 48,5 proc. 49,5 proc. 

Nepaisant skiriamo vis didesnio finansavimo, pritaikytų būstų skaičius auga mažesniais 

tempais nei skiriamas finansvimas, o poreikio patenkinimas išliekaa mažas. Taip nutinka dėl 

augančios infliacijos ir nustatytų IS “Sistelos” įkainių neatitikimo realiems rinkos įkainiams, bei 

šios priežasties sąlygotų viešųjų pirkimų nesėkmių, kuomet viešieji pirkimai skelbiami kelis 

kartus arba iš viso savivldybės neranda tiekėjų einamaisiais metais. 

 

8 pav. Neįgaliųjų poreikiams pritaikyti būstai 

2021 m. būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems vykdė 57 savivaldybės. 2021 m. neįgaliųjų 

poreikiams pritaikytas 491 būstas, įsigyta 111 liftų (keltuvų) ir eksploatuoti 576 vnt. liftų (keltuvų). 

 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m. pritaikytas 491 būstas ir jo aplinka.  

Planuota, kad neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius bus 600. Pagal gautus rezultatus, neįgaliųjų 

poreikiams pritaikyti 491 būstas. (rezultatas pasiektas 81,83 proc).  
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Neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas, dalis nuo neįgaliųjų, pateikusių savivaldybėms prašymus 
pritaikyti būstą, skaičiaus yra 49,5 proc.  

Planuota, kad 2021 m. neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas, dalis nuo neįgaliųjų, pateikusių 
savivaldybėms prašymus pritaikyti būstą, skaičiaus bus 65 proc. (rezultatas pasiektas 76,15 proc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmas: organizuoti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, 
gyvenamosios aplinkos pritaikymą 

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas vaikams su sunkia negalia, vykdomas vadovaujantis 

aprašu patvirtinu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. 

įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo 

pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2021 m. priemonei buvo skirta 495,21 tūkst. eurų, panaudota 417,5 tūkst. eurų (84,3 proc skirtų 

lėšų).  

9 lentelė. Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymui vaikams su sunkia negalia panaudotos 

lėšos ir pritaikytų būstų skaičius 2019 – 2021 m. 

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Panaudota VB lėšų, tūkst. eur 458,6 347,8 417,5 

Pritaikyta būstų, vnt. 211 135 168 

Poreikio patenkinimas, procentais 84,74 proc. 58,4 proc. 49,5 proc. 

 

Nepaisant didesnio nei 2020 m. pritaikytų būstų skaičiaus, poreikio patenkinimas mažėjo. 

Savivaldybse auga šeimų, kurioms reikia bųsto ir jo gyvenamosios aplinkos pritaikymo arba techninių 

pagalbos priemonių vaikui, skaičius. 

2021 m. šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamosios aplinkos pritaikymą vykdė 48 

savivaldybės. 2021 m. pritaikyti 168 būstai vaikams su sunkia negalia; (įsigyti 7 keltuvai, pritaikant būstą 

141 vaikui buvo įgytos ir techninės pagalbos priemonės pagal Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, 

socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstąir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo 6 priedą). 
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Vertinimo kriterijai:  

2021 m. 168 šeimoms auginančioms neįgalius vaikus, buvo pritaikytas būstas ir jo aplinka. 

Planuota, kad Šeimų, auginančių neįgalius vaikus, ir jaunų neįgaliųjų būsto pritaikymo poreikio 

patenkinimas (proc.) bus 160. Tačiau, nepaisant planuoto kriterijaus pasiekimo 105 proc. Šeimų, 

auginančių neįgalius vaikus, būsto pritaikymo poreikio patenkinimas buvo 58,13 proc.  

Planuota, kad poreikio patenkinimas bus 70 proc., todėl planuotas rezultatas įgyvendintas 83,04 

proc.  
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Kurčiųjų socialinė integracija 

Veiksmas: organizuoti psichologo paslaugų teikimą klausos negalią 
turintiems asmenims 

Psichologo paslaugas klausos negalią turintiems asmenims teikė viešųjų pirkimų būdu atrinktas 

tiekėjas – Lietuvos kurčiųjų draugija. Psichologo paslaugos teiktos gestų kalba asmenims su klausos 

negalia, išgyvenantiems psichologinę krizę dėl socialinių veiksnių, užtikrinta reikalinga psichologinė 

pagalba prieinama forma (lietuvių gestų kalba) bei paslaugos gavėjai įgalinti spręsti iškilusius iššūkius, 

siekiant jų aktyvesnio socialinio dalyvavimo visuomenėje. Paslaugos teiktos kurčiųjų reabilitacijos 

centruose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje). Paslaugos teikimas susidėjo iš dviejų 

dalių ir apėmė: individualias konsultacijas, kurios buvo teikiamos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, ir 

grupinius užsiėmimus. Per veiklos vykdymo laikotarpį suteikta 1 000 val. individualių konsultacijų. Iš viso 

psichologo paslaugas gestų kalba gavo 140 asmenų. Pravesta 30 grupinių užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 

114 asmenų. 

Psichologo paslaugoms klausos negalia turintiems asmenims teikti buvo skirta 50 tūkst. eurų, 

panaudota 34,4 (panaudojimas – 68,8 proc.). 

 

 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m. 140 asmenų su klausos 

negalia, gavo psichologo 

paslaugas. 

Planuota, kad psichologo 

paslaugas gaus 100 asmenų su 

klausos negalia.  

 

Veiksmas: organizuoti atvejo vadybos paslaugų teikimą klausos negalią 
turintiems asmenims 

Atvejo vadybos paslaugas klausos negalią turintiems asmenis teikė viešųjų pirkimų būdu 

atrinktas tiekėjas – Lietuvos kurčiųjų draugija. Atvejo vadybos paslaugos buvo teikiamos kurčiųjų 

reabilitacijos centruose.  

Atvejo vadybos paslaugas klausos negalią turintiems asmenis paslaugų teikimui buvo skirta 46 

tūkst. eurų, panaudota – 38 tūkst. eurų. 
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Atvejo vadybos paslaugas gavo 100 klausos negalią turinčių asmenų. Bendras suteiktų paslaugų 

valandų skaičius – 2 000 val. 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m. 100 asmenų su klausos 

negalia, gavo atvejo vadybos 

paslaugas – tiek, kiek planuota. 

 

 

 

Veiksmas: vykdyti lietuvių gestų kalbos vertėjų atestaciją 

Įvykdytos dvi lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos. Atestacijose dalyvavo 32 gestų kalbos 

vertėjai, iš kurių 17 įgijo vyresniojo vertėjo kvalifikacinę kategoriją, 14 - pasitvirtino vyresniojo vertėjo 

kvalifikacinę kategoriją, 1 - įgijo vyriausiojo vertėjo kvalifikacinę kategoriją. 

Atestacijoms buvo skirta 1 tūkst. eurų, panaudota – 0,6 tūkst. eurų (panaudojimas 0,6 proc.). 

 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m. vyko 2 lietuvių gestų kalbos vertėjų atestaacijos vietoj planuotos 1.  

 

 

 

 

Atvejo vadybos paslauga tai individualizuotai ir kompleksiškai teikiama paslauga asmeniui su klausos negalia. Atvejo 

vadybos paslaugų tikslas – organizuojant paslaugas, koordinuojant jų teikimą, nuolat peržiūrint gaunamas paslaugas, 

nustatant klausos negalią turinčio asmens individualius poreikius ir galimybes, asmeniui su klausos negalia, 

išgyvenančiam socialinę krizę (kompleksines socialines problemas), užtikrinti reikalingų paslaugų prieinamumą jam 

prieinama forma bei siekti kuo didesnio klausos negalią turinčio asmens socialinio dalyvavimo visuomenėje bei 

integravimo į bendruomenę. 
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Veiksmas: Išleisti mokymo medžiagą lietuvių gestų kalbos vertėjams ir 
tikslinėms vartotojų grupėms 

Priemonę įgyvendino Lietuvių gestų kalbos vertimo centras. Parengtos 3 lietuvių gestų kalbos 

mokymo medžiagos: viena mokymo medžiaga skirta gestų kalbos vertėjams “Vertimas iš lietuvių gestų 

kalbos. II dalis”; dvi mokymo medžiagos, kurių pagrindu mokomi visi girdintieji, “Lietuvių gestų kalba 

girdintiems A1.1” ir “Lietuvių gestų kalba girdintiems A.1.2” pritaikytos nuotoliniam mokymui. Visa 

parengta medžiaga bus įkelta į internetinę platformą ir bus prieinama visiems, norintiems mokytis 

lietuvių gestų kalbos. 

Priemonei buvo skirta ir panaudota 12 tūkst. eurų. 

 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m., išleistos planuotos dvi mokymo medžiagos gestų kalbos ir darbo su klausos negalią turinčiais 

asmenimis specifikos mokymams įvairių vartotojų grupėms ir viena mokymo medžiaga gestų kalbos 

vertėjų kvalifikacijai kelti. 

 

 

Veiksmas: Tirti ir norminti gestų kalbą 

Priemonę įgyvendino Lietuvių gestų kalbos vertimo centras. Atlikta gestų kalbos tyrimo ir 

vartojimo teisinio reguliavimo analizė, parengtos rekomendacijos siekiant tobulinti gestų kalbos tyrimo, 

vartojimo ir gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo teisinį reguliavimą: parengta gestų kalbos statuso ir 

gestų kalbos vartojimo teisinio reguliavimo Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse analizė ir Gairės 

(rekomendacijos) lietuvių gestų kalbos įstatymui. 

Priemonei buvo skirta ir panaudota 22 tūkst. eurų. 

Vertinimo kriterijai:  

2021 m., kaip buvo planuota, atlika 

1 lietuvių gestų kalbos norminimo 

analizė. 
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Veiksmas: parengti gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą 

 

Parengtas ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-121 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo tvarkos 

aprašas. 
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Deinstitucionalizacija 

Veiksmas: vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir 
bendruomenėje teikiamų paslaugų. 

Įgyvendinamas projektas „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ pagal su Europos sociallinio 

fondo agentūra 2020 m. balandžio 30 dieną pasirašytą projekto „Nuo globos link galimybių: 

bendruomeninių paslaugų plėtra“ (toliau – Projektas) finansavimom sutartį. Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A1-250 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „socialinės 

įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės 

globos pertvarka“ projektui skirtas 17 556 795,99 Eur finansavimas.  

41 Projekto partneris teikia 71 paslaugą šešiuose regionuose. Projekto paslaugas gauna (gavo) 1 380 

asmenys su proto ar psichikos negalia, iš kurių – 113 pertvarkomų globos įstaigų gyventojai. 

 8 459 104,06 Eur ESFA pripažino tinkamomis išlaidomis ir jas apmokėjo. 

 

 

Vertinimo kriterijai įvykdyti 214,5 proc. Reikšmė fiksuojama kaupiamuoju principu, nuo projekto "Nuo 

globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra" pradžios 2020 m. balandžio 30 d. Dalyvių kaita 

– nežymi. Vietoj planuotų 600 asmenų paslaugas gavo 1380 asmenys 

 

 

9 pav. Projekto pasiekti rezultatai 
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Sudaryti sąlygas Neįgaliųjų reikalų departamento veiklai 

(įskaitant Lietuvių gestų kalbos vertimo centrą) 

 

Koordinuotas, kontroliuotas, stebėtas Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų 

veiksmų plano priemonių įgyvendinimas. 

 

 

 

Finansuoti konkurso būdu atrinkti 364 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektai, 26 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai ir 1 Statinių 

pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektas.  

Per 29 aukštąsias mokyklas mokėtos tikslinės išmokos studijuojantiems neįgaliesiems;  

15 miestų ir rajonų savivaldybių mokėtos išmokos socialiai remtinoms neįgaliųjų 

šeimoms, auginančioms vaikus už komunalines paslaugas, kurą, elektros energiją, telefoną.  

Viešųjų pirkimų būdu atrinkti tiekėjai teikė: 

- kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems; 

- psichologo paslaugas klausos negalią turintiems asmenims; 

- atvejo vadybos paslaugas klausos negalią turintiems asmenims; 

- neįgaliųjų mobilumo mokymų paslaugas. 

 

Koordinuota Lietuvių gestų kalbos vertimo centro veikla:  

 

1. suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos 3 681 klausos negalią 

turintiems asmenims; 

2. suteikta 81 373 lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos t. sk. 62 191 nuotoliniu 

būdu; 

3. dirbo 108,75 lietuvių gestų kalbos vertėjai (etatais), teikiantys lietuvių gestų 

kalbos vertimo paslaugas klausos negalią turintiems asmenims; 

4. vidutiniškai vienam lietuvių gestų kalbos vertėjo etatui teko 48 klausos negalią turinčių 

asmenų, kuriems buvo suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos; 

5. vidutiniškai vienas gestų kalbos vertėjo etatas suteikė 224 paslaugas; 

6. kvalifikaciją tobulino 95 lietuvių gestų kalbos vertėjai, etatais. 

7. Lietuvių gestų kalbos vertėjų centro Metodiniame skyriuje apmokyta 80 asmenų pagal 

tris mokymo programas:  

7.1. „Lietuvių gestų kalba girdintiesiems A1.1“- apmokyta 37 asmenų; 

7.2 „Lietuvių gestų kalba girdintiesiems A1.2“ – apmokyti 36 asmenys; 

7.3. „Lietuvių gestų kalba medicinos darbuotojams A1.1“ – apmokyti 7 asmenys. 

7.4. Apmokyti 52 vertėjai tema „Kurtystė“ iš Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Vilniaus, 

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio teritorinių skyrių bei nuotolinio vertimo poskyrio. 

8. Vykdytas visuomenės švietimas gestų kalbos vartojimo klausimais: 
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8.1. Buvo suteikta 10 nuotolinių konsultacijų apie kurčiųjų kultūrą, gestų kalbą BĮ „Vilniaus 

Lakštingalos namai“, dalyvavo apie 10 asmenų.  

8.2. Liepos 8 d. skaitytas pranešimas tema „Kurtystė – audizmas“. Jame dalyvavo 

Departamento darbuotojai, LGKVC teritorinių skyrių vedėjai.  

8.3. Rugsėjo 2 d. ta pati tema buvo pristatyta Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre senjorų 

„Bičiuliai“ susirinkime. Dalyvavo 40 senjorų. 

 

Atstovauta valstybei, įgyvendinant valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės 

turtines ir neturtines teises viešojoje įstaigoje Valakupių reabilitacijos centre. Centras 

teikia medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos paslaugas. 

 

Tvarkytos eilės ilgalaikei socialinei globai gauti į 34 valstybės socialinės globos 

namus, vykdoma laisvų vietų šiose įstaigose apskaita. Išrašyti 676 siuntimai į globos 

įstaigas.  

 

 

Neįgaliųjų reikalų departamento reguliavimo sričiai priskirto valstybės turto 

valdymas, naudojimas ir disponavimas juo. 

Departamentas 2021 m. administravo panauda perduotą valstybės turtą, vykdė 

jo priežiūrą, inventorizaciją. Rinkta informacija ir buvo tikrinamas turto naudojimas 

atsižvelgiant į panaudos sutarties sąlygas bei teisės aktų nustatytą tvarką. Atlikta 74 

pritaikytų neįgaliesiems vežti automobilių, perduotų nevyriausybinėms organizacijoms, inventorizacija. 

Panauda perduoto turto naudojimas: 

- transporto paslaugos 2021 m. buvo teikiamos savivaldybėse veikiančioms nevyriausybinėms 

organizacijoms panaudos būdu perduotais 77 automobiliais. Jais buvo suteiktos: 

✓ 13980 vienkartinės transporto paslaugos, kuriomis pasinaudojo 9373 neįgalieji; 

✓ 43451 nuolatinės paslaugos, kuriomis pasinaudojo 2149 neįgalieji. 

 

Vykdyta įgyvendinamų programų ir priemonių stebėsena ir kontrolė: 

1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

finansavimo nuostatų įgyvendinimo patikrinimas. Patikrinta Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projektų atranka 7 savivaldybėse, 

atliktas 21 įgyvendinamų projektų veiklų patikrinimas 14 organizacijų; 

2. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų patikrinimas. Patikrinti 5 projektai ( 1 iš jų 

už 2020 metus) ir vyko 23 projektų veiklų vykdymo patikrinimai; 

3. Būstų pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimo patikrinimas. Būstų pritaikymas 

neįgaliesiems atliktas 7 savivaldybėse; 

4. Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamosios aplinkos pritaikymo 

įgyvendinimo patikrinimas. Patikrinimas atliktas 7 savivaldybėse; 

5. Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems patikrinimas atliktas 1 

organizacijoje; 
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6. Finansinės pagalbos neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose, teikimo 

patikrinimas. Patikrintos 7 aukštosios mokyklos; 

7.  20 proc. BSI išmoka neįgaliesiems, auginantiems vaikus, komunalinėms paslaugoms, 

elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti mokėjimų patikrinimas. Patikrintos 3 

savivaldybės. 

Vykdyta savivaldybėse veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms panaudos būdu 

perduotų 74 automobilių naudojimo stebėsena ir kontrolė. 

Organizuoti 2 Neįgaliųjų reikalų tarybos nuotoliniai posėdžiai. 

 

Visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms, savivaldybių darbuotojams ir 

valstybinių institucijų darbuotojams  pristatyti 2020 metais Departamento 

užsakymu atlikti tyrimai: 

- Transporto paslaugų asmenims su negalia pakankamumo ir efektyvumo 

Lietuvoje tyrimas; 

- Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo sistemos veiksmingumas ir jos teikiamų paslaugų 

kokybės atitiktis JT Neįgaliųjų teisių konvencijai,  užtikrinant vaiko su negalia kokybišką ugdymą; 

- Studija dėl finansinės pagalbos priemonių, skiriamų neįgaliems studentams siekiant 

didinti studijų prieinamumą, panaudojimo mažėjimo. 

- 2019 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų bei Jungtinių Tautų 

Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo metinės stebėsenos ataskaitos pristatymas. 

 

Teikti siūlymai dėl 21 teisės akto projektoi 

Parengti 7 teisės akto projektai: 

1. 2021–2030 m. neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse 

plėtros programa. 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. 

įsakymas Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 

projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“. 

3. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2021 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. V-52 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

4. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. V-74 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų 

finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“. 

5. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

6. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-109 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 

(ar) savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties formos patvirtinimo“. 
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7. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-121 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

Dalyvauta tarpinstitucinių darbo grupių veiklose: 

1. Įtraukios vadovėlių leidybos darbo grupė. Darbo grupė sudaryta siekiant 

tinkamai pasirengti pokyčiams, kuriuos įtakoja 2019 m. balandžio 17 d. priimta 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų 

prieinamumo reikalavimų ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 

21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45-1 straipsniu įstatymas, 

vadovaudamasi Lietuvos aklųjų bibliotekos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2016 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-813 „Dėl Lietuvos aklųjų bibliotekos nuostatų 

patvirtinimo“, 9.1, 10.11, 10.17 ir 11.4 papunkčiais bei atsižvelgiant į 2021 m. gegužės 7 d. vykusio 

susitikimo „Kaip pasiruošti įtraukiajam švietimui pritaikant vadovėlius“. Departamento atstovė darbo 

grupėje vyriausioji specialistė Neringa Česnulaitė. 

2. Transporto priemonių pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms darbo 

grupė, formuojama iš Susisiekimo ministerijos, NVO, Departamento atstovų. Darbo grupės tikslas – 

paruošti teisės akto projektą, kuris nustatytų bendrą, vienodą standartą visoms savivaldybėms 

organizuojant, teikiant, įsigyjant viešo transporto paslaugas ir priemones Departamento atstovės 

darbo grupėje: vyriausioji specialistė Emilija Jankauskaitė, vyresnioji patarėja Milda Kristina Mennea.  

3. Projektų administravimo procesų stebėsenos darbo grupė. Darbo grupės tikslas – 

suderinti Projektų administravimo taisyklių neatitikimus, teikti pasiūlymus dėl tobulinimo ir konsultuoti 

konkursų organizatorius. Departamento atstovės darbo grupėje: vyriausioji specialistė Jolita 

Karvelienė, specialistė Beatričė Jasinskaitė.  

4. Šunų vedlių ir šunų pagalbininkų įteisinimo Lietuvos Respublikoje klausimui nagrinėti 

darbo grupė. Darbo grupės tikslas - išnagrinėti šunų vedlių ir šunų pagalbininkų įteisinimo Lietuvos 

Respublikoje klausimą ir pateikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui 

pasiūlymus dėl šunų vedlių ir šunų pagalbininkų įteisinimo Lietuvos Respublikoje galimybių bei su tuo 

susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų parengimo. Departamento atstovė darbo grupėje 

vyriausioji specialistė Simona Artimavičiūtė-Šimkūnienė. 

5. Alternatyvų priverstiniam hospitalizavimui (ir priverstiniam gydymui) plėtros veiksmų 

planui parengti. Departamento atstovės darbo grupėje: Eglė Čaplikienė, Lina Gulbinė. 

6. Patariamoji ekspertų darbo grupė informacijos prieinamumo neįgaliesiems sistemai 

tobulinti. Departamento atstovė darbo grupėje – Lina Gulbinė.  

7. Dėl veiksnumo apribojimo instituto alternatyvų. Departamento atstovė darbo grupėje – 

Eglė Čaplikienė 

8. Dėl negalios nustatymo tobulinimo. Departamento atstovė darbo grupėje ¬– Eglė 

Čaplikienė 

9. Dėl vaikų sveikatos politikos grupės. Dabo grupė sudaryta siekiant įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programą, stiprinti vaikų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą bei kokybę, sutelkti skirtingų sričių atstovus, dirbančius vaikų gerovės užtikrinimo srityje, 
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nuosekliai svarstyti su vaikų sveikata kylančius iššūkius bei galimus jų sprendimo būdus. Departamento 

atstovė – vyriausioji specialistė Neringa Česnulaitė (pakaitinė narė – Lina Gulbinė). 

 

 

Organizuotas 1 projektų finansavimo atrankos konkursas:  

1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 m. 

atrankos konkursas. 

 

 

Įdiegti LEAN kokybės vadybos sistemos 3 metodai (KPI, ASAICHI, 6S). 

 

 

 

Diegta dokumentų valdymo sistema. Raštu kreiptasi į Vidaus reikalų ministeriją ir 

Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl galimybės 

dalyvauti projekto „Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) 

sukūrimas ir įdiegimas“ pradinėje diegimo stadijoje, gautas sutikimas ir atlikti 

parengiamieji darbai: dalyvauta susitikimuose su DBSIS projekto atstovais, aptarti 

bendri darbai, pildytas klausimynas, derinti bei teikti reikalingi dokumentai.  Šiuo metu renkami 

duomenys, reikalingi įstaigos DBSIS paskyrai sukurti. Projekto pabaiga numatoma 2022 m. birželio 30 

d. 

Dalyvauta projekto ,,Skaidrumo akademija“ veiklose ir įstaigoje kurta korupcijai atspari 

aplinka. 

Restruktūrizuotas tinklalapis www.pertvarka.lt, skirtas informacijos sklaidai apie 

Institucinės globos pertvarkos procesus. Tinklalapis tapo prieinamas neįgaliesiems, 

buvo aktualizuota jame talpinama informacija, informacija apie pertvarka ir naujo tipo 

bendruomenines paslaugas pateikta lengvai supranta kalba, siekiant, kad ir patys 

neįgalieji būtų labiau informuoti ir aktyviau įsitrauktų į Institucinės globos pertvarkos 

procesus. 
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Teikti pasiūlymai teisės aktams: 
i Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2018 
m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros 
(pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 
2. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsakymo projekto (STR 1.05.01:2017)“ 
3. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 ,,Dėl 
būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto; 
4. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo ,,Dėl Statybos techninio reglamento 
2.02.01:2020,,Daugiabučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ projekto  
5. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 dienos nutarimo Nr. 1950 ,,Dėl kelių eismo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto; 
6. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos 
priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto; 
7. Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 
29, 34, 37, 38 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 61, 193, 201, 202 straipsniais ir 31, 32 straipsnių pripažinimo 
netekusiais galios įstatymo projekto; 
8. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. A1-478 „Dėl 
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ projekto Nr. 21-25990 
derinimo; 
9. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. Vasario 20 d. Įsakymo Nr. A1-46 „Dėl 
socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto; 
10. Dėl Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 pakeitimo 
įstatymo projekto; 
11. Dėl Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto; 
12. Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 3, 4, 6, 9 
straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto; 
13. Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Vežėjų įtraukimo į potencialų vežėjų 
sąrašą atrankos nuostatai ir Potencialių vežėjų parinkimo vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais nuostatų 
patvirtinimo“ projekto; 
14. Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 
29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 61, 193, 201, 202 straipsniais ir 31, 32, 36 ir 37 straipsnių pripažinimo 
netekusiais galios įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 
įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 
61, 193, 201, 202 straipsniais ir 31, 32, 36 ir 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektų. 
15. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo  Nr. A1-478 „Dėl 
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo” pakeitimo projekto Nr. 21-
33611.  
16. Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  direktoriaus įsakymo ,,Dėl 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. 
įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
projekto. 
17. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 
12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto. 
18. Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo projekto sąvokų. 
19. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. A1-478 „Dėl 
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo projekto Nr. 21-
33611 derinimo. 
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20. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų ,,Dėl asmenų aprūpinimo klausos, regos, 
komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo", ,,Bandomųjų mobiliųjų 
komandų, asmenims teikiančių aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugą, sudarymo ir jų veiklos tvarkos 
aprašo patvirtinimo" projektų derinimo. 
21. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto plėtros programos patvirtinimo“ projekto derinimo. 


