
Neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų 

bei Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 

ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo 

stebėsenos tvarkos aprašo  

              Priedas Nr. 2 
 

Eil. Nr. Straipsnio 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijus Institucija 

(duomenų šaltinis) 

Kriterijaus reikšmė / 

pastabos 

1.  5 straipsnis 

Lygybė ir 

nediskriminavimas 

Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnyboje 

išnagrinėtų skundų (pagal 

pareiškėjų lytį, amžių, 

negalios pobūdį, pagal sritį 

(švietimas, užimtumas, 

vartotojų teisės ir kt.)) dėl 

neįgaliųjų lygybės ir 

nediskriminavimo principo 

pažeidimų skaičius, iš jų 

pagrįstų skundų skaičius 

Lygių galimybių 

kontrolieriaus 

tarnybos duomenys 

36 tyrimai negalios 

pagrindu, vyrai 

kreipėsi 11 kartų, 

moterys 21 kartą 

diskriminacija darbo 

srityje 10 

2.  6 straipsnis 

Neįgalios moterys 

Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnyboje 

pateiktų skundų dėl neįgalių 

moterų ar mergaičių 

diskriminacijos dėl lyties 

skaičius, iš jų pagrįstų 

skundų skaičius 

Lygių galimybių 

kontrolieriaus 

tarnybos duomenys 

21 

3.   Neįgaliųjų nevyriausybinių 

organizacijų skaičius, iš jų 

organizacijų, kurioms 

vadovauja neįgalios  moterys, 

skaičius/ 

Neįgaliųjų  reikalų 

departamentas prie 

Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos (toliau 

– NRD) 

Iš 100 atsakiusiųjų,  

44 organizacijoms 

vadovauja moterys 

4.  7 straipsnis 

Neįgalūs vaikai 

Neįgalių vaikų skaičius ir 

dalis nuo bendro vaikų 

skaičiaus šalyje 

Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija (toliau 

– SADM) 

Neįgalių vaikų 

skaičius (15 259) 

Bendras vaikų 

skaičius (497 693) 

5.   Išrašytų siuntimų 

neįgaliems vaikams į 

valstybės socialinės globos 

namus skaičius 

Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir 

įvaikinimo 

tarnyba prie 

SADM (toliau – 

VTAĮT prie 

SADM) 

2 

6.   Neįgalių vaikų, faktiškai 

apsigyvenusių socialinės 

globos namuose, skaičius 

VTAĮT prie 

SADM  

1 

7.   Valstybės socialinės globos 

įstaigose globojamų 

VTAĮT prie 

SADM 

Valstybės socialinės 

globos institucijose 



(rūpinamų) vaikų skaičius, iš 

jų neįgalių vaikų skaičius 

2020 m. pabaigoje 

buvo globojami 

(rūpinami) 123 

vaikai, iš jų 72 

vaikams nustatytas 

neįgalumas 

 

8.   Ataskaitiniais metais 

įvaikintų neįgalių vaikų 

skaičius ir dalis nuo visų tais 

metais įvaikintų vaikų 

VTAĮT prie 

SADM 

Lietuvos 

Respublikos piliečių 

šeimos, nuolat 

gyvenančios 

Lietuvos 

Respublikoje ir 

sutuoktiniai, kurių 

vienas yra Lietuvos 

Respublikos pilietis, 

o kitas užsienio 

valstybės pilietis, 

nuolat gyvenantys 

Lietuvos 

Respublikoje, 2020 

m. įvaikino 51 be 

tėvų globos likusį 

vaiką, iš kurių 

nebuvo įvaikintas nei 

vienas vaikas, 

turintis nustatytą 

neįgalumo lygį. 

Lietuvos 

Respublikos piliečių 

ir užsienio valstybių 

piliečių šeimos, 

nuolat gyvenančios 

užsienio valstybėse, 

2020 m. įvaikino 29 

be tėvų globos 

likusius vaikus, iš 

kurių  8 vaikams 

buvo nustatytas 

neįgalumo lygis. Iš 

80 įvaikintų vaikų 10 

proc. sudarė vaikai, 

kuriems nustatytas 

neįgalumo lygis 

9.   Neįgalių vaikų, gaunančių 

ilgalaikės socialinės globos 

paslaugas, skaičius (dalis nuo 

visų vaikų, gaunančių šias 

paslaugas) 

 

VTAĮT prie 

SADM 

Ilgalaikės socialinės 

globos paslaugos 

buvo teikiamos 1452 

vaikams, iš jų - 112 

tėvų globos 

netekusių vaikų buvo 

nustatytas 



neįgalumas 

 

10.   Neįgalių vaikų, kuriems 

nustatyta globa (rūpyba) 

šeimoje, šeimynoje, globos 

centre ar globos institucijoje, 

skaičius 

 

VTAĮT prie 

SADM 

Šeimynose buvo 

globojami (rūpinami) 

26 vaikai, globos 

centre – 10 vaikų, 

šeimose – 104 vaikai, 

o socialinės globos 

įstaigose – 118 

vaikų, kuriems 

nustatytas 

neįgalumas 

 

11.  8 straipsnis 

Visuomenės 

švietimas 

Įgyvendintų viešinimo 

priemonių, skirtų visuomenės 

informavimui apie 

neįgaliuosius, skaičius 

NRD 12 

12.   Periodinių leidinių 

neįgaliesiems skaičius 

NRD 8 

13.   Informacijos rengimo ir 

sklaidos internete projektų 

skaičius 

NRD 1 

14.  9 straipsnis 

Prieinamumas 

Geležinkelių infrastruktūros 

objektuose įrengtų 

priemonių, skirtų specialiųjų 

poreikių turintiems 

žmonėms, skaičius 

AB ,,Lietuvos 

geležinkeliai‘‘ 

Klaipėdos 

geležinkelio stotis – 

Priestočio g.1. 

Atliktas keleivių 

rūmų viešojo tualeto 

kapitalinis remontas, 

pritaikant jį 

individualių poreikių 

turintiems asmenims 

bei įrengtas motinos 

ir vaiko kambarys 

15.   Įgyvendintų kelių 

infrastruktūros projektų, 

kuriuos vykdant įdiegtos 

specialiųjų poreikių 

turintiems žmonėms 

tinkamos priemonės, skaičius 

Lietuvos 

automobilių kelių 

direkcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

Informacija 

nepateikta 

16.   Geležinkelių riedmenų, 

pritaikytų specialiųjų 

poreikių turintiems 

žmonėms, skaičius 

AB ,,Lietuvos 

geležinkeliai‘‘ 

23 

17.   Tarptautinių oro uostų 

infrastruktūros objektuose 

įrengtų priemonių, skirtų 

specialiųjų poreikių 

turintiems žmonėms, skaičius 

Valstybės įmonė 

Lietuvos oro uostai 

5 

18.   Lietuvos televizijos titruotų 

ir/ar verčiamų į gestų kalbą 

VĮ „Lietuvos 

radijas ir televizija  
Bendras titruotų 

programų valandų 



laidų transliacijos laikas 

(valandomis); 

(toliau –LRT) skaičius – 1816,3 

valandos; 

bendras gestuotų 

programų valandų 

skaičius – 786 

valandos 

19.   Į gestų kalbą verstų 

televizijos programų 

transliacijų laikas 

(valandomis) ir jo santykis su 

visu transliacijos laiku 

LRT 786:17568 (51 val. 

eterio). 

20.   Titruotų televizijos programų 

transliacijų laikas 

(valandomis) ir jo santykis su 

visu transliacijos laiku 

LRT 1816:17568 

21.   Žemagrindžių autobusų ir 

troleibusų skaičius ir jo 

santykis su visų autobusų ir 

troleibusų skaičiumi 

VĮ ,,Regitra‘‘ Iš viso: 8145; 

Žemagrindžių 

santykis su visais: 

0,19  

22.   
Jūrų ir vidaus vandenų uostų 

infrastruktūros objektuose 

įrengtų priemonių, skirtų 

specialiųjų poreikių 

turintiems žmonėms, skaičius 

AB ,,Smiltynės 

perkėla‘‘ 

35 

23.   Neįgaleisiems pritaikytų 

pagalbos iškvietimo 

priemonių skaičius 

 

Priešgaisrinės 

apsaugos ir 

gelbėjimo 

departamentas prie 

LR VRM 

3 

24.   Suderintų ir priimtų 

neįgaliesiems pritaikytų 

viešųjų statinių ir objektų 

skaičius 

NRD 2636 

25.   Įvertintų įstaigų (švietimo, 

ugdymo, mokslo, sveikatos, 

teisėsaugos, sporto, kultūros) 

skaičius, iš jų – pritaikytų 

asmenims su regos negalia 

įstaigų dalis 

NRD Apklausta ugdymo 

įstaigų - 317. Iš jų – 

53 pritaikytos 

įstaigos. Aplausta 

sveikatos priežiūros 

įstaigų – 137,  iš jų - 

68 pritaikytos 

26.   Lietuvių gestų kalbos 

vertimo centre paslaugas 

gavusių kurčiųjų skaičius, 

suteiktų paslaugų skaičius 

NRD Suteiktos lietuvių 

gestų kalbos vertimo 

paslaugos klausos 

negalią turintiems 

asmenims – 3480. 

Suteiktų paslaugų 

skaičius - 69780  

27.   Socialinės reabilitacijos NRD Įgyvendinant 



paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektuose 

individualios pagalbos 

paslaugas gavusių neįgaliųjų 

skaičius 

socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

projektus įvairaus 

pobūdžio paslaugas 

(naudą) gavo 23114 

asmenų, iš jų 21145 

neįgalieji asmenys 

28.  12 straipsnis 

Lygybė prieš 

įstatymą 

Peržiūrėtų teismo sprendimų, 

kuriais asmenys pripažinti 

neveiksniais ir neveiksniais 

tam tikroje srityje, skaičius 

Nacionalinė teismų 

administracija 

327 

29.   Neveiksnių tam tikroje srityje 

asmenų kreipimųsi į teismą 

dėl teismo sprendimų, kuriais 

asmenys pripažinti 

neveiksniais tam tikroje 

srityje, peržiūrėjimo, skaičius 

Nacionalinė teismų 

administracija 

1756 

30.   Asmenų, kurių būklė buvo 

peržiūrėta Neveiksnių 

asmenų būklės peržiūrėjimo 

komisijose, skaičius 

Savivaldybės 4131 (duomenis 

pateikė 58 

savivaldybės) 

31.   Sutarčių dėl pagalbos 

priimant sprendimus 

skaičius, Neveiksnių ir 

ribotai veiksnių asmenų 

registre 

 

VĮ Registrų centras 

 

Duomenų nepateikė 

32.   Neveiksnių asmenų skaičius 

Neveiksnių ir ribotai veiksnių 

asmenų registre, iš jų – 

neveiksnių tam tikroje srityje 

asmenų skaičius ir 

neveiksnių visose srityse 

asmenų skaičius 

 

VĮ Registrų centras 

 

Duomenų nepateikė 

33.   Ribotai veiksnių asmenų 

skaičius Neveiksnių ir ribotai 

veiksnių asmenų registre, iš 

jų – ribotai veiksnių tam 

tikroje srityje asmenų 

skaičius ir ribotai veiksnių 

visose srityse asmenų 

skaičius 

VĮ Registrų centras 

 

Duomenų nepateikė 

34.   Neveiksnumo nustatymo 

atvejų skaičius (per metus) 

VĮ Registrų centras 

 

Duomenų nepateikė 

35.   Asmenų, pateiktų išankstiniu VĮ Registrų centras Duomenų nepateikė 



nurodymu, registruotų 

Neveiksnių ir ribotai veiksnių 

asmenų registre, skaičius 

VĮ Registrų centras 

 

36.  13 straipsnis 

Teisė į teisingumą 

Suteiktų antrinės teisinės 

pagalbos paslaugų 

neįgaliesiems skaičius 

 

Valstybės 

garantuojamos 

teisinės pagalbos 

tarnyba prie 

Teisingumo 

ministerijos 

328 

37.  14 straipsnis 

Asmens laisvė ir 

saugumas 

Priverstinai gydytų asmenų 

skaičius (sumokėta PSDF 

lėšomis) 

Valstybinė ligonių 

kasa prie Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

480 

38.   Reabilitacijos ir kitose 

įstaigose suteiktų 

medicininės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems 

skaičius 
 

Valstybinė ligonių 

kasa prie Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

PSDF biudžeto 

lėšomis apmokamų 

paslaugų (atvejų*) 

skaičius: 

Pakartotinė 

reabilitacija II – 465; 

Pakartotinė 

reabilitacija III – 29; 

Palaikomoji 

reabilitacija – 976. 

PSDF biudžeto 

lėšomis apmokamų 

lovadienių skaičius: 

Pakartotinė 

reabilitacija II - 

9 830; 

Pakartotinė 

reabilitacija III – 

624; 

Palaikomoji 

reabilitacija -17 833.  

39.   Laisvės atėmimo įstaigų 

skaičius ir iš jų – pritaikytų 

neįgaliesiems skaičius 

Kalėjimų 

departamentas prie 

Teisingumo 

ministerijos 

Laisvės atėmimo 

įstaigų skaičius – 8, 

iš jų pritaikytų 

neįgaliesiems – 6 

įstaigos 

40.  15 straipsnis 

Teisė nebūti 

kankinamam ar 

nepatirti žiauraus, 

nežmoniško ar 

žeminančio elgesio 

ar 

nebūti taip 

baudžiamam 

   

41.  16 straipsnis 

Laisvė nebūti 

Neįgaliųjų, nukentėjusių nuo 

nusikalstamų veikų, susijusių 

Informatikos ir 

ryšių 

341, iš jų 188 

asmenys nukentėjo 



išnaudojamam, 

nepatirti smurto ir 

prievartos 

su smurtu ir prievarta, tarp jų 

smurtu artimoje aplinkoje, 

skaičius 

departamentas prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

nuo smurto ir 

prievartos artimoje 

aplinkoje 

42.   Suteiktų paslaugų 

neįgaliesiems, tapusiems 

bet kokios formos 

išnaudojimo, smurto ar 

prievartos aukomis, 

skaičius 
 

Socialinių 

paslaugų priežiūros 

departamentas prie 

Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos 

363 

43.  19 straipsnis 

Laisvė nebūti 

išnaudojamam, 

nepatirti smurto ir 

prievartos 

Pertvarkomų neįgaliųjų 

globos įstaigų skaičius 

SADM 10 socialinės globos 

namų, iš jų 3 – vaikų 

ir suaugusių 

socialinės globos 

namai 

44.   Vietų socialinės globos 

įstaigose skaičius 

SADM Socialinės globos 

namuose vaikams su 

negalia 

stacionariame 

padalinyje – 51 vieta; 

suaugusiems 

asmenims su negalia 

stacionariame 

padalinyje – 5916 

vietos 

45.   Naujų formų socialinių 

paslaugų neįgaliesiems 

skaičius bei jų gavėjų 

skaičius 

SADM Apsaugoto būsto – 

22 + 137 (vis dar 

vykdoma); 

Asmeninio asistento 

– 52; 

Laikino atokvėpio 

(tęsiama) – 233; 

Atvejo vadyba – 25; 

Grupinio gyvenimo 

namai (tęsiama, 

ministerijos 

pavaldumo įstaigose) 

– 28 vaikams su 

negalia ir 229 

suaugusiam asmeniui 

su negalia.  



Socialinių dirbtuvių 

– 488 

Įdarbinimo su 

pagalba – 134 

Pagalbos priimant 

sprendimus – 325 

Vaikų dienos centrai. 

Viena iš priemonių, 

padedanti užtikrinti 

vaiko teisę augti 

šeimoje yra vaikų 

dienos centruose 

teikiamos vaikų 

dienos socialinės 

priežiūros paslaugos. 

Savivaldybių 

pateiktais 

duomenimis 2020 m. 

Lietuvoje veikė 426 

vaikų dienos centras, 

iš kurių: 376 vaikų 

dienos centrai buvo 

finansuoti LR 

valstybės biudžeto 

lėšomis (6,3 mln. 

Eur), paskirstant jas 

Ministerijos 

organizuojamo 

konkurso būdu. 2020 

m. iš viso vaikų 

dienos centrų 

projektuose dalyvavo 

9597 vaikai kurių: 

nuolat lankėsi  643 

vaikai, turintys 

negalią 

46.   Iš socialinės globos namų 

išėjusių į bendruomenę (savo 

namus, pas gimines ar 

globėjus) asmenų su negalia 

skaičius ir jo pokytis 

Globos įstaigos 34 iš 31 globos 

įstaigų 

47.   Pritaikytų būstų skaičius NRD 407 

48.   Įgyvendintų socialinės 

reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 

projektų skaičius 

NRD Socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 



projektai - 323 

49.   Įgyvendintuose socialinės 

reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 

projektuose ir mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo projektuose 

naudą gavusių neįgaliųjų 

skaičius 

NRD Įgyvendintuose 

socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

projektuose dalyvavo 

– 21145 ir neįgaliųjų 

mobilumo 

mokymuose 

dalyvavo ir praktinio 

vairavimo 

mokyklinius 

egzaminus išlaikė 14 

judėjimo negalią 

turinčių asmenų 

50.  20 straipsnis 

Asmens 

mobilumas 

Neįgaliųjų, aprūpintų 

techninės pagalbos 

neįgaliesiems priemonėmis, 

skaičius 

SADM 21304 

51.   Lėšų, skirtų įsigyti techninės 

pagalbos priemonių 

neįgaliesiems, dydis 

SADM 2722,8 tūkst. Eur. 

52.   Transporto išlaidų, lengvųjų 

automobilių įsigijimo ir jų 

techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijas gavusių 

neįgaliųjų skaičius 

SADM 40 038 

53.   Transporto išlaidų, lengvųjų 

automobilių įsigijimo bei jų 

techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijos neįgaliesiems 

poreikio patenkinimas (%) 

SADM Poreikio 

patenkinimas – 100 

proc. 

54.   Pritaikytoms transporto 

priemonėms, skirtoms teikti 

pavežėjimo į reabilitacijos ir 

kitas įstaigas paslaugas, 

įsigyti skirtų lėšų dydis  

NRD 0 

55.   Žmonių su fizine ir regos 

negalia mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo projektuose 

naudą gavusių asmenų 

skaičius ir jo pokytis 

NRD 24 (2020 m.) 

56.  21 straipsnis 

Saviraiškos laisvė 

ir laisvė reikšti 

nuomonę, 

Lietuvos televizijos titruotų ir 

verčiamų į gestų kalbą laidų 

transliacijos laikas 

(valandomis) 

LRT Bendras titruotų 

programų valandų 

skaičius – 1816,3 

valandos; 

Bendras gestuotų 



galimybė gauti 

informaciją 

programų valandų 

skaičius – 786 

valandos. 

 

57.   Periodinių leidinių 

neįgaliesiems skaičius 

NRD 8 

58.   Informacijos prieinamumo 

didinimo neįgaliesiems 

priemonių skaičius 

NRD 1 

59.   Suteiktų gestų kalbos vertėjų 

paslaugų skaičius 

NRD / apskričių 

gestų kalbos 

vertėjų centrai 

69780, iš jų – 41632 

nuotoliniu būdu 

60.   Per Lietuvos kultūros  tarybą 

finansuotų neįgaliųjų 

organizacijų įgyvendinamų 

projektų skaičius bei 

panaudotų lėšų dydis 

 

LR Kultūros 

ministerija 

Finansuoti 3 

projektai, kuriems 

skirta 62 tūkst. Eur 

61.   Aklųjų ir silpnaregių 

bibliotekų lankytojų skaičius 

ir jo pokytis 

LR Kultūros 

ministerija 

188428, iš jų: fizinių 

– 33850, 

virtualių – 154578. 

Palyginti su 2019 

metais, bendras 

lankytojų skaičius 

padidėjo 40 proc. 

62.  22 straipsnis 

Privataus 

gyvenimo 

neliečiamumas 

Neįgaliųjų, nukentėjusių nuo 

nusikaltimų asmens privataus 

gyvenimo neliečiamumui, 

skaičius 

Informatikos ir 

ryšių 

departamentas prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

1 

63.   Skundų dėl neįgalaus asmens 

duomenų neteisėto viešinimo 

skaičius 

Valstybinė 

duomenų apsaugos 

inspekcija 

Skundų dėl neįgalaus 

asmens duomenų 

neteisėto viešinimo 

rodiklis Valstybinėje 

duomenų apsaugos 

inspekcijoje 

nefiksuojamas 

64.  23 straipsnis 

Būsto ir šeimos 

neliečiamumas 

Šeimų su neįgaliaisiais 

nariais, gavusių 

kompleksiškai suteiktų 

paslaugų, skaičius 

SADM Duomenys 

nerenkami 

65.  24 straipsnis 

Švietimas 

Neįgaliųjų, dalyvaujančių 

švietimo sistemoje 

įtraukiuoju būdu skaičius ir 

dalis (%) nuo visų asmenų, 

dalyvaujančių švietimo 

sistemoje 

LR Švietimo, 

mokslo ir sporto 

ministerija (toliau 

– LR ŠMSM) 

9 952 mok. ir dalis – 

2 % nuo visų 

asmenų, 

dalyvaujančių 

švietimo sistemoje 

66.   Neįgaliųjų ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose skaičius 

LR ŠMSM 1 101 



67.   Neįgaliųjų bendrojo lavinimo 

mokyklose skaičius 

LR ŠMSM 9 952 

68.   Neįgaliųjų profesinėse 

mokyklose skaičius 

LR ŠMSM 345 

69.   Neįgaliųjų aukštosiose 

mokyklose skaičius 

LR ŠMSM 415 

70.   Mokinių, turinčių kalbos, 

klausos negalią, 

besimokančių bendrojo 

ugdymo mokyklose, skaičius 

ir dalis (%) 

 

LR ŠMSM 672 

71.   Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų turinčių pagal 

poreikius pritaikytą aplinką 

neįgaliesiems skaičius ir dalis 

(%) nuo visų tokio tipo 

mokyklų 

LR ŠMSM  

72.   Bendrojo lavinimo (įskaitant 

specialiąsias), mokyklų, 

turinčių pagal poreikius 

pritaikytą aplinką 

neįgaliesiems skaičius ir dalis 

(%) nuo visų tokio tipo 

mokyklų 

 

LR ŠMSM 4710 

73.   Profesinių mokyklų, turinčių 

pagal poreikius pritaikytą 

aplinką neįgaliesiems, 

skaičius ir dalis (%) nuo visų 

tokio tipo mokyklų 

LR ŠMSM 25 proc. (9) yra 

pritaikytos. Visiškai 

nepritaikytų 

profesinių mokyklų 

pastatų – 36 proc. 

(13) 

 

74.   Aukštųjų mokyklų, 

turinčių pagal poreikius 

pritaikytą aplinką 

neįgaliesiems, skaičius ir 

dalis (%) nuo visų tokio 

tipo mokyklų 

LR ŠMSM ~ 20 % 

75.   Mokinių turinčių specialiųjų 

ugdymo poreikių (toliau – 

SUP) (dėl negalios) 

lankančių neformaliojo 

ugdymo programas, būrelius 

skaičius ir dalis (%) 

 

LR ŠMSM 4410 mokinių ir dalis 

–  51,89 % 

76.   Vaikų turinčių SUP (dėl 

negalios), vežamų (iš namų į 

LR ŠMSM 4520 mokinių ir dalis  



mokyklą/iš mokyklos į 

namus), skaičius ir dalis (%) 

 

– 45,36 % 

77.   Vaikų turinčių SUP (dėl 

negalios), kuriems yra skirtas 

mokymasis namuose skaičius 

ir dalis (%) 

 

LR ŠMSM 315 ir dalis 3,16 %  

 

78.   Švietimo pagalbos 

specialistui (pagal tipą) 

tenkantis bendrojo ugdymo 

mokyklose mokinių turinčių 

SUP (dėl negalios) skaičius 

LR ŠMSM Psichologui – 14,09 

mokiniai; spec. 

pedagogui – 15,74 

mokiniai, logopedui 

– 14,56 mokiniai;  

socialiniam 

pedagogui – 9,08 

mokiniai 

79.   Socialinės reabilitacijos 

paslaugų akliesiems teikimo 

veiklose dalyvavusių 

neįgaliųjų skaičius 

NRD 21 

80.   Gestų kalbos mokymų 

skaičius 

NRD Parengtos 2 

lietuvių gestų 

kalbos mokymo 

programos (kartu 

su metodine 

medžiaga)  
 

81.   Gestų kalbos mokymuose 

dalyvavusių asmenų skaičius 

NRD 180 

82.   Aukštosiose mokyklose 

besimokančių neįgaliųjų, 

gavusių finansinę paramą, 

skaičius 

NRD 549 

83.  25 straipsnis 

Sveikata 

Sveikatos priežiūros įstaigų 

specialistų, kėlusių 

kvalifikaciją darbui su 

neįgaliaisiais, skaičius 

 

LR sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

341 

84.   Sveikatos priežiūros įstaigų, 

iš jų – pritaikytų 

neįgaliesiems, skaičius 

LR sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

2014–2020 metų 

laikotarpiu viena iš 

ES investicijomis 

remiamų veiklų buvo 

skirta pritaikyti 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

fizinę ir informacinę 

infrastruktūrą 



specialiesiems 

neįgaliųjų 

poreikiams.Projektus 

įgyvendino 15 rajono 

lygmens asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigų, buvo skirta 

1,73 mln. eurų lėšų. 

Pritaikyta asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigų fizinė ir 

informacinė 

infrastruktūra 

specialiesiems 

neįgaliųjų 

poreikiams: įrengti 

pandusai, liftai, 

pritaikytos 

registratūros, pakeisti 

liftai, pritaikytos 

įėjimo į pastatus 

durys, įrengtos 

informacinės 

nuorodos ir ženklai, 

pritaikyti sanitariniai 

mazgai, įrengti 

pandusai, 

automobilių aikštelės 

ir kt.  

85.  26 straipsnis 

Gebėjimų ir 

funkcijų lavinimas 

ir reabilitacija 

Techninės pagalbos 

neįgaliesiems priemonėmis 

aprūpintų asmenų skaičius 

SADM 21304 

86.   Žmonių su fizine ir regos 

negalia mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo projektuose 

naudą gavusių asmenų 

skaičius ir jo pokytis 

NRD 14 (2020 m.) 

87.   Pritaikytų transporto 

priemonių, perduotų NVO 

valdyti panaudos pagrindais 

teikti pavežėjimo paslaugas į 

reabilitacijos ir kitas įstaigas, 

NRD 77 



skaičius 

88.   Valstybės ir savivaldybių 

biudžetų lėšų socialinės 

reabilitacijos projektams 

dydis ir jo pokytis 

NRD 6024,6 tūkst. Eur 

89.   Socialinės reabilitacijos 

paslaugas neįgaliesiems 

bendruomenėje gavusių 

neįgaliųjų skaičius 

NRD Įgyvendinant 

projektus įvairaus 

pobūdžio paslaugas 

(naudą) iš viso gavo 

23114 asmenys, iš jų 

21145 neįgaliųjų 

90.   Neįgaliųjų asociacijų veiklos 

rėmimo projektuose 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo veiklose skaičius 

ir jo pokytis 

NRD Suorganizuoti 59 

specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai, 

kuriuose dalyvavo 

1854 specialistai, iš 

jų 531 neįgalusis 

91.  27 straipsnis 

Darbas ir 

užimtumas 

Darbingo amžiaus neįgaliųjų 

skaičius (pagal netekto 

darbingumo procentus) 

SADM 153641 

92.   Nusiųstų į profesinės 

reabilitacijos programą 

neįgaliųjų skaičius; 

 

Lietuvos užimtumo 

tarnyba  

prie Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos 

 

Duomenų nepateikė 

93.   Neįgaliųjų, dalyvavusių 

paramos mokymuisi 

priemonėse, skaičius 

 

Lietuvos užimtumo 

tarnyba  

prie Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos 

 

Duomenų nepateikė 

94.   Nusiųstų į įdarbinimo 

subsidijuojant priemonę 

neįgaliųjų skaičius 

Lietuvos užimtumo 

tarnyba  

prie Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos 

 

Duomenų nepateikė 

95.   Nusiųstų į darbo įgūdžių 

įgijimo rėmimo priemonę 

neįgaliųjų skaičius 

Lietuvos užimtumo 

tarnyba  

prie Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos 

 

Duomenų nepateikė 

96.   Nusiųstų į darbo rotacijos 

priemonę neįgaliųjų skaičius 

 

Lietuvos užimtumo 

tarnyba  

prie Socialinės 

apsaugos ir darbo 

Duomenų nepateikė 



ministerijos 

 

97.   Per metus įdarbintų 

neįgaliųjų dalis, nuo visų per 

šį laikotarpį teritorinėse 

užimtumo tarnybose 

įsiregistravusių neįgaliųjų, 

procentais 

 

Lietuvos užimtumo 

tarnyba  

prie Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos 

 

Duomenų nepateikė 

98.   Per metus į įsteigtas 

(pritaikytas) darbo vietas, 

įdarbintų neįgaliųjų skaičius 

Lietuvos užimtumo 

tarnyba  

prie Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos 

 

Duomenų nepateikė 

99.   Dirbančių neįgaliųjų skaičius SADM 43817 

100.   Neįgaliųjų užimtumo darbo 

rinkoje lygis (%) 

SADM 28,52 

101.   Per metus teritorinėse darbo 

biržose įsiregistravusių 

neįgaliųjų skaičius 

SADM 15 217 

100.   Aktyvios darbo rinkos 

politikos priemonėse 

dalyvavusių neįgaliųjų 

skaičius 

SADM 2 337 

101.   Neįgaliųjų užimtumui remti 

skirtos lėšos, aktyvios darbo 

rinkos politikos priemonėms 

įgyvendinti, eurais 

SADM 5 125, 9 tūkst. 

102.   Socialinių įmonių šalyje 

skaičius 

SADM 173 

103.  Socialinėse įmonėse 

dirbančių neįgaliųjų skaičius 

(pagal nustatytą darbingumo, 

neįgalumo ar specialiųjų 

poreikių lygį) 

SADM  Socialinėse įmonėse 

dirbančių neįgaliųjų 

skaičius (pagal 

nustatytą 

darbingumo, 

neįgalumo ar 

specialiųjų poreikių 

lygį) 9 156: 

-534 neįgalieji, 

kuriems nustatytas 0-

25 proc. darbingumo 

lygis. 

-4203 neįgalieji, 

kuriems nustatytas 

30-40 proc. 



darbingumo lygis. 

-3454 neįgalieji, 

kuriems nustatytas 

45-55 proc. 

darbingumo lygis. 

-0 neįgaliųjų  

kuriems nustatytas 

sunkus neįgalumo 

lygis. 

-1 neįgalusis, kuriam 

nustatytas vidutinis 

neįgalumo lygis. 

-0 neįgaliųjų, 

kuriems nustatytas 

lengvas neįgalumo 

lygis. 

-33 neįgalieji, 

kuriems nustatytas 

didelių specialiųjų 

poreikių lygis. 

-918 neįgalieji, 

kuriems nustatytas 

vidutinių specialiųjų 

poreikių lygis. 

- neįgalieji, kuriems 

nustatytas nedidelių 

specialiųjų poreikių 

lygis. 

 

 

 

 

 

 



 

104.  Socialinėse įmonėse 

dirbančių neįgaliųjų dalis, 

nuo visų socialinėse įmonėse 

įdarbinamų asmenų tikslinių 

grupių, procentais 

SADM  76,8 

105.   Lėšos, skirtos socialinėms 

įmonėms remti 

SADM 23 662 708 

106.  Skundų dėl diskriminacijos 

darbe dėl negalios skaičius 

Lygių galimybių 

kontrolieriaus 

tarnyba, Valstybinė 

darbo inspekcija 

prie Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos 

10 

108.  NRD finansuojamuose 

projektuose dirbančių 

neįgaliųjų skaičius 

NRD Iš 100 apklaustų 

organizacijų, dirba  

358 turintis negalią 

109.   NRD finansuojamuose 

projektuose dirbančių 

neįgaliųjų dalis iš visų 

dirbančiųjų projektuose 

NRD Iš apklaustų 100 

NVO, dirba 358 

turintis negalią 

115.  28 straipsnis 

Pakankamas 

gyvenimo lygis ir 

socialinė apsauga 

Techninės pagalbos 

priemonių, skirtų 

neįgaliesiems, skaičius 

SADM 37892 

116.   Techninės pagalbos 

priemonių poreikio 

patenkinimo procentas nuo 

visų besikreipiančių asmenų 

skaičiaus 

SADM 83,37 

117.   Netekto darbingumo pensijas 

gavusių neįgaliųjų skaičius 

SADM Socialinio draudimo 

netekto darbingumo 

ir invalidumo pensijų 

gavėjų skaičius 2020 

m. gruodžio mėn. – 

160 599, iš jų 34 810 

yra sukakę senatvės 

pensijos amžių. 

Šalpos neįgalumo 

pensijų gavėjų 

skaičius 2020 m. IV 

ketv. – 27 777 (be 

neįgalių vaikų) 

118.   Slaugos išlaidų tikslines 

kompensacijas gavusių 

SADM 36203 



asmenų skaičius 

119.   Priežiūros išlaidų tikslines 

kompensacijas gavusių 

asmenų skaičius 

SADM 55728 

120.   Transporto išlaidų tikslines 

kompensacijas gavusių 

asmenų skaičius 

SADM 39 742 

121.   Lengvojo automobilio 

įsigijimo išlaidų tikslines 

kompensacijas gavusių 

asmenų skaičius 

SADM Bendras skaičius (dėl 

COVID-19 situacijos 

šalyje kreipėsi 

mažiau žmonių) – 

296 (180 asmenų, 

kuriems nustatytas 

specialusis lengvojo 

automobilio įsigijimo 

ir jo techninio 

pritaikymo išlaidų 

kompensacijos 

poreikis; 80 šeimų, 

kurios: 1) augina 

neįgalų vaiką iki 18 

metų, kuriam iki 

2005 m. birželio 30 

d. nustatyta visiška 

negalia; 2) augina 

neįgalų vaiką iki 18 

metų, kuriam 

nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos 

poreikis; 36 šeimos, 

auginančios neįgalius 

vaikus, kuriems 

sukako 18 metų, 

nepertraukiamai 

nustatyta visiška 

negalia ir (ar) 

specialusis 

nuolatinės slaugos 

poreikis 

122.   Skirtų (išnuomotų) socialinių 

būstų skaičius, iš jų – skirtų 

neįgaliesiems 

SADM 860, iš jų – 183 skirti 

neįgaliesiems 

123.   Paramą būstui išsinuomoti 

gavusių neįgaliųjų skaičius 

SADM 212 

125.   Būsto pritaikymo 

neįgaliesiems poreikio 

tenkinimo lygmuo 

NRD Planuota, kad 

neįgaliesiems 

pritaikytų būstų 

skaičius bus 490. 

Pagal gautus 

rezultatus, 

neįgaliųjų 



poreikiams pritaikyti 

407 būstas (planuotas 

rezultatas 

įgyvendintas 83%) 

126.   Valstybės ir savivaldybių 

lėšomis neįgaliesiems 

pritaikytų būstų skaičius 

NRD 407 

Vaikams - 245 

127.  29 straipsnis 

Dalyvavimas 

politiniame ir 

visuomenės 

gyvenime 

Neįgaliesiems pritaikytų 

balsavimo apylinkių skaičius 

Lietuvos 

Respublikos 

vyriausioji rinkimų 

komisija 

1573 

128.   Neįgaliesiems pritaikytų 

balsavimo apylinkių dalis 

nuo visų balsavimo apylinkių 

skaičiaus 

Lietuvos 

Respublikos 

vyriausioji rinkimų 

komisija 

81,17 % 

129.   Neįgaliųjų (organizacijų 

narių), dalyvaujančių 

visuomeninėse 

organizacijose ir judėjimuose 

dalis nuo visų neįgaliųjų 

NRD 58731 (2020 m.) 

130.   Neįgaliųjų skėtinių 

asociacijų, kurių veikla remta 

ataskaitiniais metais, skaičius 

NRD Finansuoti 25 

konkurso tvarka 

atrinkti neįgaliųjų 

asociacijų 

įgyvendinti 

Neįgaliųjų asociacijų 

veiklos rėmimo 

projektai 

131.   Valstybės biudžeto lėšų, 

skirtų neįgaliųjų skėtinių 

nevyriausybinių asociacijų 

veiklai remti, dydis 

NRD 1415700 

 

132.  30 straipsnis 

Dalyvavimas 

kultūriniame 

gyvenime, aktyvus 

poilsis, laisvalaikis 

ir sportas 

Regėjimo negalią turintiems 

gyventojams pritaikytų 

leidinių pavadinimų skaičius 

LR kultūros 

minsiterija 

518 

134.   Gestų kalbos vertimo 

paslaugas teikiančių vertėjų 

skaičius (etatais) 

NRD 108.75 lietuvių gestų 

kalbos vertėjai 

(etatais) 

135.   Gestų kalbos vertimo 

paslaugas gavusių kurčiųjų 

skaičius 

NRD 3480 

136.   Gestų kalbos vertimo 

paslaugų skaičius 

NRD 69780 (iš jų 41632 

nuotoliniu būdu) 



137.  Finansuotose sporto 

programose ir projektuose 

dalyvavusių neįgaliųjų 

skaičius (Duomenys iki 2020 

m. gauti iš Kūno kultūros ir 

sporto departamento – Kūno 

kultūros ir sporto 

departamento lėšomis 

finansuotose programose ir 

projektuose dalyvavusių 

neįgaliųjų skaičius) 

 

ŠMSM Dėl COVID-19 

pasaulinės 

pandemijos 2020 m. 

buvo atšaukti visi 

tarptautiniai 

neįgaliųjų sporto 

renginiai: 

parolimpinės 

žaidynės, pasaulio, 

Europos čempionatai 

ir kiti renginiai 

(daugiau kaip 25 

renginiai), kuriuose 

turėjo dalyvauti 

Lietuvos neįgalieji 

sportininkai 

138.  Lėšų, skirtų neįgaliųjų 

programų ir projektų 

vykdymui, dydis. (Duomenys 

iki 2020 m. gauti iš Kūno 

kultūros ir sporto 

departamento – Kūno 

kultūros ir sporto 

departamento lėšų, skirtų 

neįgaliųjų programų ir 

projektų vykdyui, dydis.) 

 

ŠMSM 840 000 Eur 

139.   Neįgaliųjų integracijos per 

kūno kultūrą ir sportą 

projektų skaičius 

NRD 89 

140.   Neįgaliųjų integracijos per 

kūno kultūrą ir sportą 

projektams skirtos 

savivaldybių biudžeto lėšos 

NRD, Lietuvos 

savivaldybių 

duomenys 

245918,130 58 

(duomenis pateikė 58 

savivaldybės) 

 

141.  Neįgaliųjų integracijos per 

kūno kultūrą ir sportą 

projektams skirtos valstybės 

biudžeto lėšos 

NRD 349 923,02  

   142.  Savivaldybių, skiriančių lėšų 

Neįgaliųjų integracijos per 

kūno kultūrą ir sportą 

projektams, skaičius 

NRD, Lietuvos 

savivaldybių 

duomenys 

40 (duomenis pateikė 

58 savivaldybės) 

       141.  Neįgaliųjų užimtumo kūno 

kultūros sporto veikloje 

gausėjimas 

NRD Planuota, kad 

neįgaliųjų, 

dalyvavusių 

integravimosi į 

visuomenę per kūno 

kultūrą ar sportą 

projektuose ar 

programose, skaičius 

(vienetai) bus 3500, 



faktiškai projektų 

veiklose 

dalyvavo 4394 

neįgalieji (rezultatas 

įgyvendintas 125,5 

%) 

143.   Rekreacijos ir aktyvaus 

neįgaliųjų poilsio stovyklų ir 

renginių skaičius 

NRD 29 

144.  Rekreacijos ir aktyvaus 

poilsio stovyklose 

dalyvavusių neįgaliųjų 

skaičius 

NRD 1014 neįgaliųjų, iš jų 

195 neįgalūs vaikai 

 


