
Neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų bei Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 

teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos tvarkos 

aprašo  

              Priedas Nr. 2 

 

 

Kriterijų lentelė (duomenys už 2021 m.) 
 

Eil. Nr. Straipsnio 

pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijus 

Institucija 

(duomenų 

šaltinis) 

Kriterijaus reikšmė / 

pastabos 

Komiteto rekomendacijų 

įgyvendinimas 

Įtraukimas į PP 

(ministerijoms) 

 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 

44 tyrimai dėl galimos 

diskriminacijos 

negalios pagrindu, 

moterys pateikė 22 

skundus, o vyrai – 20 

skundų. NVO, 

atstovaujančios 

asmenis su negalia, 

pateikė 1 skundą taip 

pat gautas 1 

anoniminis skundas. 

Tarnyba įgyvendina net kelis 

projektus, susijusius su lyčių 

lygybe, kova su smurtu, 

asmeninio ir profesinio 

gyvenimo derinimu. Plačiau: 

https://lygybe.lt/lt/projektai. 

Tarnyba taip pat vykdo kitas 

proaktyvias veiklas: 

informacinės kampanijos, 

mokymai, teisinės 

konsultacijos ir kt. 

Teismuose nagrinėjant bylas, 

susijusias su diskriminacija, 

Tarnyba įtraukiama į 

teisminius procesus išvadą 

duodančios institucijos arba 

trečiojo suinteresuotojo 

asmens statusu. 

 

- 

 

2. 6 straipsnis 

Neįgalios moterys 

Lygių galimybių 

kontrolieriaus 

tarnyboje pateiktų 

skundų dėl neįgalių 

moterų ar 

mergaičių 

diskriminacijos dėl 

lyties skaičius, iš jų 

Lygių galimybių 

kontrolieriaus 

tarnybos 

duomenys 

Gautas 1 skundas, 

tačiau jis nepriskirtas 

Tarnybos 

kompetencijai. 

Pabrėžtina, jog 

Tarnyba neturi 

duomenų, ar skundus 

dėl diskriminacijos 



pagrįstų skundų 

skaičius 

lyties pagrindu 

pateikusios moterys 

turėjo negalią.  

 

3. (2020 m.) 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,  82 

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 -  15269. 

Dalis nuo bendro 

vaikų skaičiaus šalyje - 

3,06 proc. 

Dėl tinkamos ir būtinos 

paramos. Siekiant stiprinti 

pagalbą šeimoms, kad būtų 

ne tik įgalinami tėvai 

tinkamai rūpintis savo 

vaikais, bet ir teikiama  

praktinė pagalba prižiūrint 

socialinę riziką patiriančiose 

šeimose augančius 

mažamečius ir vaikus su 

negalia, užtikrinant jų 

tinkamą raidą, šeimų, 

patiriančių socialinę riziką, 

kuriose auga raidos 

sutrikimus turintys vaikai iki 

3 metų amžiaus, socialinei 

priežiūrai savivaldybėse 

numatomos papildomos 

individualios priežiūros 

darbuotojų pareigybės teikti 

pagalbą namuose (socialinio 

darbuotojo padėjėjai ar 

lankomosios priežiūros 

Socialinės sutelkties 

plėtros programos viena iš 

pažangos priemonių 

„Plėtoti kompleksinę 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos sistemą“. 

Šiuo metu (iki 2022 m. 

kovo 31 d.) yra 

vertinamos šios 

priemonės įgyvendinimo 

alternatyvos, kuriomis 

siekiama: pakeisti teisinį 

reglamentavimą, siekiant 

užtikrinti laikiną atokvėpį 

sunkią negalią turinčius 

šeimos narius 

prižiūrintiems ar 

slaugantiems asmenims; 

sukurti vieno langelio 

principu veikiančią 

pagalbos neįgaliems 

vaikams ir šeimoms, 

auginančioms neįgalius 

5.  Globos įstaigose 

globojamų 

(rūpinamų) vaikų 

skaičius ir globos 

įstaigose globojamų 

(rūpinamų) vaikų 

neįgaliųjų vaikų 

dalis nuo visų  

SADM Globojami 640  vaikai, 

iš jų 62 vaikai su 

negalia (46 vaikai 

valstybės vaikų globos 

namuose ir 16 – 

savivaldybės vaikų 

globos namuose) – 

9,69 proc. nuo visų 

vaikų globos namuose 

globojamų vaikų. 



darbuotojai ne tik duos 

praktinių patarimų, bet ir 

padės rūpintis vaikais).  Šios 

pareigybės savivaldybėse bus 

finansuojamos valstybės 

dotacijų savivaldybių 

biudžetams lėšomis (2022 m. 

– 250, nuo 2023 m. – 500 

individualios priežiūros 

darbuotojų pareigybių). 

Siekiant didinti paslaugų 

prieinamumą, jų apimtis ir 

kokybę, Vyriausybės 

programos priemonėse 

numatytas ilgalaikės 

priežiūros paslaugų teikimo 

modelio sukūrimas ir 

įgyvendinimas, integruojant 

socialines ir sveikatos 

priežiūros paslaugas. Kol bus 

parengtas Ilgalaikės 

priežiūros modelis, tęsiamas 

integralios pagalbos teikimas 

– slaugos ir socialinės globos 

paslaugų, kuriomis tenkinami 

asmens slaugos ir socialinių 

paslaugų poreikiai, 

konsultuojant ir artimuosius 

prižiūrinčius šeimos narius. 

Naujame integralios pagalbos 

teikimo periode planuojama 

plėsti integralios pagalbos 

paslaugų spektrą – teikti 

integralią pagalbą 

vaikus, sistemą; parengti 

naują negalios nustatymo 

modelį, atitinkantį 

individualius asmens 

poreikius didinti paslaugų 

vaikams, kuriems gresia 

skurdas arba socialinė 

atskirtis, prieinamumą, 

įgyvendinant Vaiko 

garantijų sistemą: 

paslaugos vaikams su 

negalia, vaikams, kurie 

dėl savo sveikatos būklės 

ar raidos sutrikimų turi 

specialiųjų poreikių, bei 

jų šeimos nariams; 

neformalios priežiūros ir 

savigalbos skatinimas; 

kitos vaikų, kuriems 

gresia skurdas ar socialinė 

atskirtis, poreikius 

atitinkančios paslaugos; 

užtikrinti perėjimą nuo 

institucinės globos prie 

bendruomeninių 

paslaugų: kurti, teikti ir 

plėtoti nestacionarias ir 

bendruomenines 

paslaugas: 

apgyvendinimo su 

parama, dienos užimtumo, 

pagalbos šeimai, 

socialinių dirbtuvių ir kt. 

paslaugas intelekto ir (ar) 



ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose  ugdomiems 

vaikams su negalia, 

psichologinę pagalbą 

integralios pagalbos 

gavėjams, jų artimiesiems 

(neformaliems globėjams). 

Siekiant užtikrinti laikino 

atokvėpio sunkios negalios 

šeimos narius prižiūrintiems 

ar slaugantiems asmenims 

prieinamumą, numatoma 

tobulinti laikino atokvėpio 

teisinį reglamentavimą – 

rengiamas Socialinių 

paslaugų įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektas, kuriame 

numatoma praplėsti 

socialinių paslaugų teikėjų 

ratą, nustatant, kad socialines 

paslaugas negalią turintiems 

asmenims artimųjų laikino 

atokvėpio metu galėtų teikti 

ir fiziniai asmenys. 

Siekiant sustiprinti šeimos 

gebėjimus įveikti kylančius 

iššūkius ir sunkumus, įgalinti 

šeimas, kol dar nėra 

iškilusios problemos arba 

kol iškilusios problemos dar 

nėra įsisenėjusios, didinti 

paslaugų šeimoms 

prieinamumą, plėtojamos 

prevencinės socialinės 

psichikos negalią 

turintiems asmenims. 

Šeimos politikos 

stiprinimo plėtros 

programos viena iš 

pažangos priemonių 

„Gerinti socialinių 

paslaugų kokybę ir 

prieinamumą, didinti 

socialinės paramos 

veiksmingumą kriziniais 

atvejais šeimoje“. Šios 

priemonės veiklos – 

šeimų, auginančių 

mažamečius vaikus, 

vaikus su negalia, šeimų, 

besilaukiančių vaikų, 

socialinės priežiūros 

stipinimas; parengti, 

priimti ir įgyvendinti 

Socialinių paslaugų 

įstatymo pakeitimus, 

reglamentuojančius 

paslaugų šeimai, įskaitant 

prevencines socialines 

paslaugas, prieinamumo 

didinimą; vystyti 

kompleksines paslaugas 

šeimoms; stiprinti 

socialinės srities paslaugų 

ir pagalbos sistemą 

(akreditavimas, Equass, 

inovacijos). Socialinės 



paslaugos. Nuo 2022 m. 

liepos 1 d. įsigalios 

Socialinių paslaugų įstatymo 

nuostatos, 

reglamentuojančios 

kompleksines paslaugas 

šeimai kaip vieną iš 

prevencinių socialinių 

paslaugų rūšių. Nauja 

socialinių paslaugų rūšis – 

prevencinės socialinės 

paslaugos padės suteikti 

asmenims kokybišką 

kompleksinę pagalbą 

arčiausiai namų. Jas 

nemokamai galės gauti visi 

asmenys ir šeimos kuo 

arčiau gyvenamosios vietos. 

Šios paslaugos bus 

organizuojamos ir teikiamos 

per bendruomeninius šeimos 

namus, jas koordinuojant 

„vieno langelio“ principu. 

Kiekviena savivaldybė turės 

užtikrinti, kad jos teritorijoje 

veiktų bent vieni 

bendruomeniniai šeimos 

namai ir prevencinės 

kompleksinės paslaugos 

šeimai būtų prieinamos 

visiems, kuriems jų reikia. 

sutelkties plėtros 

programos viena iš 

pažangos priemonių 

„Sukurti tvarią 

nestacionarios ilgalaikės 

priežiūros sistemą“. Šios 

priemonės veikla - 

„Plėtoti tvarią ilgalaikės 

priežiūros paslaugų 

asmens namuose sistemą 

(integralios pagalbos 

plėtra)“. 

6.  Valstybės 

socialinės globos 

įstaigose globojamų 

(rūpinamų) vaikų 

skaičius, iš jų 

neįgalių vaikų 

skaičius 

Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir 

įvaikinimo 

tarnyba prie 

SADM (toliau – 

VTAĮT prie 

SADM) 

Valstybės socialinės 

globos įstaigose 

globojamų (rūpinamų) 

vaikų skaičius  - 49, iš 

jų 46, kuriems 

nustatytas neįgalumo 

lygis, pagal Socialinės 

paramos informacinės 

Vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymo 19 str. 

įtvirtinta, kad vaikai su 

negalia turi lygias teises 

su kitais vaikais įgyvendinti 

visas žmogaus teises ir 

pagrindines laisves. Vaikų su 

negalia nuomonė išklausoma 

- 



sistemos duomenis. pagal jų amžių, brandą ir 

gebėjimus suformuluoti savo 

nuomonę (balsu, raštu, 

piešiniu ar pan.) 

7.  Ataskaitiniais 

metais įvaikintų 

neįgalių vaikų 

skaičius ir dalis nuo 

visų tais metais 

įvaikintų vaikų 

VTAĮT prie 

SADM 

Tarnybos turimais 

duomenimis, 2021 m. 

buvo įvaikinti 5 vaikai, 

kuriems nustatytas 

neįgalumo lygis (7.5 

% visų įvaikintų 

vaikų) 

8. 8 straipsnis 

Visuomenės 

švietimas 

Įgyvendintų 

viešinimo 

priemonių, skirtų 

visuomenės 

informavimui apie 

neįgaliuosius, 

skaičius 

NRD Įgyvendintos 6 

visuomenės švietimo ir 

informavimo apie 

neįgaliųjų socialinę 

integraciją priemonės.  

- - 

9.  Periodinių leidinių 

neįgaliesiems 

skaičius 

NRD 12 - - 

10.  Informacijos 

rengimo ir sklaidos 

internete projektų 

skaičius 

NRD Restruktūrizuotas 

tinklalapis 

www.pertvarka.lt, 

skirtas informacijos 

sklaidai apie 

Institucinės globos 

pertvarkos procesus. 

- - 

11. 9 straipsnis 

Prieinamumas 

Suderintų ir priimtų 

neįgaliesiems 

pritaikytų viešųjų 

statinių ir objektų 

pokytis 

NRD Patikrinta 2030 

neįgaliesiems svarbių 

pastatų ir inžinerinių 

statinių projektų. 

- - 

12. 2020 m. Įvertintų įstaigų 

(švietimo, ugdymo, 

mokslo, sveikatos, 

teisėsaugos, sporto, 

kultūros) skaičius, 

iš jų – pritaikytų 

neįgaliesiems 

įstaigų dalis 

NRD Įvertinta (apklausta) 

340 sveikatos įstaigų, 

19% pilnai pritaikyta, 

68% pritaikyta iš 

dalies 

- - 

13.  Suderintų ir priimtų NRD 2021 m. būsto ir jo   



neįgaliesiems 

pritaikytų viešųjų 

statinių ir objektų 

bei pritaikytų 

gyvenamųjų būstų 

skaičius 

aplinkos pritaikymą 

neįgaliesiems vykdo 

58 savivaldybės. 2021 

m. III ketvirtį lėšas 

būstų pritaikymui 

panaudotos 41 

savivaldybėje ir 

neįgaliųjų poreikiams 

pritaikyti 116 būstų, 

nupirkta 30 liftų 

(keltuvų) ir 

eksploatuoti 482 vnt. 

liftai (keltuvai). 

Likusiose 17 

savivaldybių vyksta 

viešieji pirkimai ir 

pradėti būsto 

pritaikymo darbai. 

14.  Geležinkelių 

infrastruktūros 

objektuose įrengtų 

priemonių, skirtų 

specialiųjų poreikių 

turintiems 

žmonėms, skaičius 

Susisiekimo 

ministerija, AB 

“Lietuvos 

geležinkeliai” 

13-oje stočių 

pastatuose baigti 

vidaus infrastruktūros 

pritaikymo darbai 

(nereikalaujantys 

projektavimo- 

slenksčių naikinimas, 

pagalbos mygtukai 

WC);  4-ose stotyse 

kurios aprūpintos 

personalu, įrengti 

iškvietimo (pagalbos) 

mygtukai skirti 

pranešti apie asmens 

atvykimą ir prireikus 

paprašyti pagalbos. 

Atnaujintas ir 

pritaikytas regėjimo 

1. Projektas BPS (Smart 

Ticketing), skirtas 

prieinamumui internete 

gerinti iki 2022 m. 

Geležinkelių transporto 

bilietų pardavimo ir 

kelionės informavimo 

sistemos pritaikymas 

neįgaliesiems (sistema 

apims šias priemones: 

internetinį puslapį 

(web aplikacija); 

programėlę 

(app aplikacija); bilietų 

pardavimo automatus 

23 stotyse 33 bilietomatai) 

. 

2. Elektrinių traukinių 

įsigijimas iki 2024 m.. 

3. Ketvirtiniai susitikimai 

su neįgaliųjų 

- 



negalią turintiems 

asmenims lauko ir 

vidaus navigacijos 

ženklinimas Lentvario 

stotyje. 

organizacijomis, siekiant 

bendradarbiauti 

(užtikrinamas 9 str. 22 p.). 

4. Projektas „Door to 

door“, skirtas skatinti 

prieinamumo transporto 

grandinėje mažinimą iki 

2024 m.. 

5. Vyksta LTG Link PRM 

iniciatyva, kurios metu 

įgyvendinamos priemonės: 

darbuotojų mokymai,  kaip 

aptarnauti žmones su 

įvairiomis negaliomis, 

ieškoma sprendimų, kaip 

užtikrinti keleivių su 

neįgaliojo vežimu 

patekimui į nepritaikytus 

riedmenis. Įgyvendinamos 

kitos patirties gerinimo 

iniciatyvos, tokios kaip 

prisijungimas prie 

tarptautinės "Saulėgrąžos" 

iniciatyvos ir sensorinės 

priemonės traukiniuose. 

6. Vyksta projekto 

„Stočių informavimo 

sistemos kūrimas“ (SIS) 

projektavimo darbai 50 

stočių/stotelių. Projekto 

įgyvendinimo terminas iki 

2024 (jau parengti ir 

pateikti derinti 38 

projektai)  

7. Toliau tęsiamas 

projektas geležinkelio 

stočių/stotelių 

projektavimo darbai 

įgyvendinant „Maršruto be 



kliūčių pritaikymas riboto 

judumo ir specialiuosius 

poreikius turintiems 

žmonėms stoties 

teritorijoje“. Projekto 

įgyvendinimo terminas iki 

2025 m. 

8. Vykdomas projektas 

„Pėsčiųjų tiltų programa“, 

kurio apimtyje 2021 metais 

atlikta statinių ekspertizė 

su siekiamybe pritaikyti 

juos negalią turintiems ir 

riboto judumo asmenims. 

Toliau planuojama pagal 

ekspertizės išvadas rengti 

techniniu projektus ir iki 

2030 m. įgyvendinti 

projektą. 

 

15.  Tarptautinių oro 

uostų 

infrastruktūros 

objektuose įrengtų 

priemonių, skirtų 

specialiųjų poreikių 

turintiems 

žmonėms, skaičius 

Susisiekimo 

ministerija, VĮ 

Lietuvos oro 

uostai duomenys 

Per metus 

įgyvendintos 7 

priemonės: 

-Vilniaus, Kauno ir 

Palangos oro uostų 

interneto svetainėse 

patalpinta ir teikiama 

informacija apie 

atstumus iki 

specialiųjų poreikių 

keleiviams aktualių 

vietų keleivio kelionės 

procese; 

-Vilniaus oro uoste 

įrengta pagalbą 

teikiančio transporto 

stovėjimo vieta bei 

ženklinimas (bendras 

Teikiant pagalbos paslaugas 

specialiųjų poreikių 

keleiviams oro uostuose, 

vadovaujamasi 2006 m. 

liepos 6 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (EB) Nr. 

1107/2006 „Dėl neįgaliųjų 

asmenų ir ribotos judėsenos 

asmenų teisių keliaujant 

oru“. Taip pat papildomai 

atsižvelgiama į Europos 

civilinės aviacijos 

konferencijos (ECAC) 30 

Dokumento 1 dalies, 5 skyrių 

bei jo priedus, kurie nustato 

minėto reglamento 

reikalavimais pagrįstas 

- 



projektas su įmonėmis 

„Bolt“ ir „Socialinis 

taksi“); 

-Vilniaus oro uosto 

interneto svetainėje 

patalpinta edukacinė 

medžiaga apie oro 

uosto pasiekiamumo 

galimybes specialiųjų 

poreikių keleiviams; 

-Vilniaus oro uosto 

taksi linijos vairuotojai 

apmokyti teikti 

pagalbą specialiųjų 

poreikių turintiems 

keleiviams; 

-Ženklinimo 

sprendimai, 

išryškinant specialiųjų 

poreikių keleiviams 

liftus ir kelią link jų 

Vilniaus oro uosto 

perone; 

-Visuose trijuose oro 

uostuose atnaujinami 

ir diegiami pagalbos 

iškvietimo sprendiniai 

specialiųjų poreikių 

keleiviams 

pritaikytuose 

tualetuose; 

Kauno ir Palangos oro 

uostų interneto 

svetainėse įdiegti 

sprendimai, 

suteikiantys galimybes 

specialiųjų poreikių 

keleiviams rezervuoti 

daugiau nemokamo 

taisykles bei gaires, būtinas 

organizuojant keleivių 

pervežimo procesus, 

specialiųjų poreikių ir ribotos 

judėsenos asmenims 

keliaujant oro transportu. 

       Pažymime, kad oro 

uostų keleivių terminalų 

infrastruktūra yra pritaikyta 

specialiųjų poreikių keleivių 

poreikiams, keleiviams 

užsakiusiems pagalbos 

paslaugą, ji teikiama 

nemokamai visame kelionės 

procese. Lietuvos oro uostų 

darbuotojai periodiškai 

mokomi specialiųjų poreikių 

keleivių aptarnavimo 

įgūdžių.  

       Nuolat ieškome būdų 

kaip palengvinti specialiųjų 

poreikių keleiviams 

keliavimo oro transportu 

galimybes bei oro uostų 

pasiekiamumą, todėl 

bendradarbiaujame su 

kitomis įmonėmis ir 

neįgaliųjų žmonių 

organizacijomis bei kitais oro 

uostais, keliame kvalifikaciją 

šioje srityje ir diegiame 

naujas infrastruktūros 

gerinimo, edukacines 

priemones, tobuliname 

pagalbos paslaugų teikimo 

procesus.  

 



stovėjimo laiko 

arčiausiai terminalų 

esančiuose ir jų 

poreikiams 

pritaikytose stovėjimo 

vietose. 

16.  Tarptautiniuose oro 

uostuose skridusių 

neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos keleivių, 

kuriems buvo 

suteikta pagalba 

skaičius 

Lietuvos oro 

uostai duomenys 

Vilniaus oro uoste 

3689, Kauno oro uoste 

2261, Palangos oro 

uoste 167. Iš viso 

pagalba suteikta 6117 

keleiviams. 

 

17.  Jūrų ir vidaus 

vandenų uostų 

infrastruktūros 

objektuose įrengtų 

priemonių, skirtų 

specialiųjų poreikių 

turintiems 

žmonėms, skaičius 

Susisiekimo 

ministerija, AB 

„Smiltynės 

perkėla“, VĮ 

Klaipėdos 

valstybinio jūrų 

uosto direkcija, 

Lietuvos saugios 

laivybos 

administracija 

47 vnt. - - 

18.  Žemagrindžių 

autobusų ir 

troleibusų santykis 

su visų autobusų ir 

troleibusų 

skaičiumi 

VĮ „Regitra“ 

 

Žemagrindis autobusas 

- 

1411; 

Žemagrindis 

troleibusas – 81; 

Iš viso autobusų - 

7790; 

Iš viso troleibusų – 

279; 

Žemagrindžių 

santykis su visais: 

Iš viso autobusų – 

0,18; 

Iš viso troleibusų – 

0,29; 

Iš viso – 0,18. 

Pastaba: Lietuvos 

Respublikos kelių transporto 

priemonių registro paskirtis – 

registruoti registro objektus, 

rinkti, kaupti, apdoroti, 

sisteminti, saugoti ir teikti 

registro duomenis, atlikti 

kitus registro duomenų 

tvarkymo veiksmus. Todėl jis 

negali niekaip kitaip įtakoti 

žemagrindžių autobusų ir 

troleibusų  

santykio pokyčio su visų 

autobusų ir troleibusų  

skaičiumi. 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Geležinkelių 

riedmenų, 

pritaikytų 

specialiųjų poreikių 

turintiems 

žmonėms, skaičius 

Susisiekimo 

ministerija, AB 

,,Lietuvos 

geležinkeliai” 

• Elektrinis traukinys 

EJ575 (13 vnt. 

parke). 

• Dyzelinis traukinys 

Pesa 730ML (7 vnt. 

parke). 

• Dyzelinis traukinys 

PESA 630MiL (3 

vnt. parke). 

Iš viso 23 vnt. 

9. Projektas BPS (Smart 

Ticketing), skirtas 

prieinamumui internete 

gerinti iki 2022 m. 

Geležinkelių transporto 

bilietų pardavimo ir 

kelionės informavimo 

sistemos pritaikymas 

neįgaliesiems (sistema 

apims šias priemones: 

internetinį puslapį 

(web aplikacija); 

programėlę 

(app aplikacija); bilietų 

pardavimo automatus 

23 stotyse 33 bilietomatai) 

. 

10. Elektrinių traukinių 

įsigijimas iki 2024 m.. 

11. Ketvirtiniai susitikimai 

su neįgaliųjų 

organizacijomis, siekiant 

bendradarbiauti 

(užtikrinamas 9 str. 22 p.). 

12. Projektas „Door to 

door“, skirtas skatinti 

prieinamumo transporto 

grandinėje mažinimą iki 

2024 m.. 

13. Vyksta LTG Link PRM 

- 



iniciatyva, kurios metu 

įgyvendinamos priemonės: 

darbuotojų mokymai,  kaip 

aptarnauti žmones su 

įvairiomis negaliomis, 

ieškoma sprendimų, kaip 

užtikrinti keleivių su 

neįgaliojo vežimu 

patekimui į nepritaikytus 

riedmenis. Įgyvendinamos 

kitos patirties gerinimo 

iniciatyvos, tokios kaip 

prisijungimas prie 

tarptautinės "Saulėgrąžos" 

iniciatyvos ir sensorinės 

priemonės traukiniuose. 

14. Vyksta projekto 

„Stočių informavimo 

sistemos kūrimas“ (SIS) 

projektavimo darbai 50 

stočių/stotelių. Projekto 

įgyvendinimo terminas iki 

2024 (jau parengti ir 

pateikti derinti 38 

projektai)  

15. Toliau tęsiamas 

projektas geležinkelio 

stočių/stotelių 

projektavimo darbai 

įgyvendinant „Maršruto be 

kliūčių pritaikymas riboto 

judumo ir specialiuosius 

poreikius turintiems 

žmonėms stoties 

teritorijoje“. Projekto 

įgyvendinimo terminas iki 

2025 m. 

16. Vykdomas projektas 

„Pėsčiųjų tiltų programa“, 



kurio apimtyje 2021 metais 

atlikta statinių ekspertizė 

su siekiamybe pritaikyti 

juos negalią turintiems ir 

riboto judumo asmenims. 

Toliau planuojama pagal 

ekspertizės išvadas rengti 

techniniu projektus ir iki 

2030 m. įgyvendinti 

projektą. 

 

20.  Neįgaleisiems 

pritaikytų pagalbos 

iškvietimo 

priemonių skaičius 

Priešgaisrinės 

apsaugos ir 

gelbėjimo 

tarnyba, 

Bendrasis 

pagalbos centras 

DUOMENŲ NEPATEIKĖ - 

21.  Suderintų ir priimtų 

neįgaliesiems 

pritaikytų viešųjų 

statinių ir objektų 

skaičius 

NRD Patikrinta 2030 

neįgaliesiems svarbių 

pastatų ir inžinerinių 

statinių projektų. 

- - 

22. 2020 m.  Įvertintų įstaigų 

(švietimo, ugdymo, 

mokslo, sveikatos, 

teisėsaugos, sporto, 

kultūros) skaičius, 

iš jų – pritaikytų 

asmenims su regos 

negalia įstaigų dalis 

NRD 340 (apklausta 

sveikatos įstaigų) 

asmenims su regos 

negalia pritaikyta 2,6 

% (pažymėti visi 

statinio elementai) 

- - 

23.  Lietuvių gestų 

kalbos vertimo 

centre paslaugas 

gavusių kurčiųjų 

skaičius, suteiktų 

paslaugų skaičius 

NRD Paslaugas gavusių 

kurčiųjų skaičius 3681, 

suteiktų paslaugų 

skaičius 81373 (iš jų 

62191 nuotoliniu 

būdu). 

  

24.  Socialinės 

reabilitacijos 

NRD Įgyvendinant projektus 

įvairaus pobūdžio 

- - 



paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

projektuose 

individualios 

pagalbos paslaugas 

gavusių neįgaliųjų 

skaičius 

paslaugas (naudą) 

gavo 19868 neįgalieji. 

25.  Į gestų kalbą verstų 

televizijos 

informacinių ir kitų 

programų 

transliacijų laikas 

(valandomis) ir 

santykis su visu 

transliacijos laiku 

VĮ „Lietuvos 

radijas ir 

televizija  (toliau 

–LRT) 

503,5 (originalių 

parodymų skaičius 

valandomis) 

Santykis su originalių 

parodymų laiku 

valandomis 

503,5:6337. 

- - 

26.  Titruotų televizijos 

programų, filmų, 

rodomų per 

Lietuvos 

nacionalinio radijo 

ir televizijos 

programas, 

transliacijų laikas 

(valandomis) 

santykis su visu 

transliacijos laiku 

LRT 610,1 (originalių 

parodymų skaičius 

valandomis) 

Santykis su originalių 

parodymų laiku 

valandomis 

610,1:6337. 

Programų, pritaikytų 

regos negalią 

turintiems asmenims: 

25 (originalių 

parodymų skaičius 

valandomis). 

Santykis su originalių 

parodymų laiku 

valandomis 

25:6337. 

- - 

27. 12 straipsnis 

Lygybė prieš 

įstatymą 

Sutarčių dėl 

pagalbos priimant 

sprendimus 

Teisingumo 

ministerijos 

duomenys 

22 - - 



skaičius Neveiksnių 

ir ribotai veiksnių 

asmenų registre 

(tarpininkavimas 

gaunant 

duomenis) iš Vį 

Registrų centro 

28.  Neveiksnių asmenų 

skaičius Neveiksnių 

ir ribotai veiksnių 

asmenų registre, iš 

jų – neveiksnių tam 

tikroje srityje 

asmenų skaičius ir 

neveiksnių visose 

srityse asmenų 

skaičius 

Teisingumo 

ministerijos 

duomenys 

(tarpininkavimas 

gaunant 

duomenis) iš Vį 

Registrų centro 

Neveiksnių – 8910; 

Neveiksnių tam tikroje 

srityje – 8044; 

Neveiksnių visose 

srityse – 87. 

 

- - 

29.  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 

Teisingumo 

ministerijos 

duomenys 

(tarpininkavimas 

gaunant 

duomenis) iš Vį 

Registrų centro 

Ribotai veiksnių 

asmenų – 1446; 

Ribotai veiksnių tam 

tikroje srityje – 1418; 

Sritys nenustatytos – 

28. 

- - 

30.  Neveiksnumo 

nustatymo atvejų 

skaičius (per 

metus) 

Teisingumo 

ministerijos 

duomenys 

(tarpininkavimas 

gaunant 

duomenis) iš Vį 

Registrų centro 

Neveiksnių – 1083; 

Ribotai veiksnių – 

157. 

- - 

31.  Asmenų pateiktų 

išankstiniu 

nurodymu, 

registruotų 

Neveiksnių ir 

ribotai veiksnių 

asmenų registre, 

Teisingumo 

ministerijos 

duomenys 

(tarpininkavimas 

gaunant 

duomenis) iš Vį 

Registrų centro 

49 - - 



skaičius 

32.  Neveiksnių tam 

tikroje srityje 

asmenų kreipimųsi 

į teismą dėl teismo 

sprendimų, kuriais 

asmenys pripažinti 

neveiksniais tam 

tikroje srityje, 

peržiūrėjimo, 

skaičius 

Nacionalinė 

teismų 

administracija 

75 Ilgas ir detalus atsakymas. 

Prireikus žiūrėti raštą. 

- 

33.  Peržiūrėtų teismo 

sprendimų, kuriais 

asmenys pripažinti 

neveiksniais tam 

tikroje srityje, 

skaičius 

Nacionalinė 

teismų 

administracija 

63 -II- - 

34.  Asmenų, kurių 

būklė buvo 

peržiūrėta 

Neveiksnių asmenų 

būklės peržiūrėjimo 

komisijose, 

skaičius 

Savivaldybės 5353 (duomenis 

pateikė 56 

savivaldybės iš 60). 

- - 

35. 13 straipsnis 

Teisė į teisingumą 

Suteiktų antrinės 

teisinės pagalbos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

skaičius 

Valstybės 

garantuojamos 

teisinės pagalbos 

tarnyba prie 

Teisingumo 

ministerijos 

332 Valstybės garantuojamos 

teisinės pagalbos tarnyba 

informuoja, kad Neįgaliųjų 

socialinės integracijos 2021 – 

2023 metų veiksmų plane yra 

numatyta priemonė 

organizuoti mokymus 

pirminę ir antrinę teisinę 

pagalbą teikiantiems 

specialistams apie negalios 

specifiką, bendravimą su 

neįgaliaisiais, neįgaliųjų 

poreikius ir jų teises. 

- 

36. 14 straipsnis 

Asmens laisvė ir 

Priverstinai gydytų 

asmenų skaičius 

Valstybinė 

ligonių kasa prie 

388 Valstybinė ligonių kasa prie - 



saugumas (sumokėta PSDF 

lėšomis) 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – VLK) 

nesprendžia psichosocialinę 

negalią turinčių asmenų 

priverstinio gydymo 

klausimų, VLK pagal 

kompetenciją nagrinėja tik 

suteiktų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

apmokėjimo klausimus. 

37.  Laisvės atėmimo 

įstaigų skaičius ir iš 

jų – pritaikytų 

neįgaliesiems 

skaičius 

Kalėjimų 

departamentas 

prie Teisingumo 

ministerijos 

8 - - 

38. 15 straipsnis 

Teisė nebūti 

kankinamam ar 

nepatirti žiauraus, 

nežmoniško ar 

žeminančio elgesio 

ar 

nebūti taip 

baudžiamam 

     

39. 16 straipsnis 

Laisvė nebūti 

išnaudojamam, 

nepatirti smurto ir 

prievartos 

Neįgaliųjų, 

nukentėjusių nuo 

nusikalstamų veikų, 

susijusiu su smurtu 

ir prievarta, tarp jų 

smurtu artimoje 

aplinkoje, skaičius   

Informatikos ir 

ryšių 

departamentas 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos 

Neįgalieji, nukentėję 

nuo nusikalstamų 

veikų, susijusių su 

smurtu ir prievarta, – 

274. Iš jų – 147 

asmenys nukentėjo 

nuo smurto ir 

prievartos artimoje 

aplinkoje. 

Informatikos ir ryšių 

departamentas, kuris  

Nusikalstamų veikų 

žinybinio registro duomenų 

pagrindu rengia 

nusikalstamumo statistinę 

informaciją, pagal 

kompetenciją nėra atsakingas 

už Neįgaliųjų teisių 

konvencijoje numatytų 

priemonių ir veiksmų 

įgyvendinimą. 

- 



40.  Suteiktų paslaugų 

neįgaliesiems, 

tapusiems bet 

kokios formos 

išnaudojimo, 

smurto ar 

prievartos aukomis, 

skaičius 

Socialinių 

paslaugų 

priežiūros 

departamentas 

prie Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos 

341 - - 

41. 19 straipsnis 

Gyvenimas 

savarankiškai ir 

įtrauktis į 

bendruomenę 

Pertvarkomų 

neįgaliųjų globos 

įstaigų skaičius 

SADM 8 Labai ilgas ir detalus 

atsakymas. Prireikus žiūrėti 

rašte. 

-II- 

42.  Vietų socialinės 

globos įstaigose 

skaičius ir jo 

pokytis 

SADM Vietų SADM 

pavaldžiose įstaigose 

skaičius 2022 m. - 

6063 vietos; 2021 m. 

buvo patvirtintos 6436 

vietos. 

-II- -II- 

43.  Nusiustų į 

socialinės globos 

namus asmenų 

skaičius ir jo 

pokytis 

NRD 2020 m. – 681; 

2021 m. – 676. 

- - 

44. 2020 m. Iš socialinės globos 

namų išėjusių į 

bendruomenę (savo 

namus, pas gimines 

ar globėjus) 

asmenų su negalia 

skaičius ir jo 

pokytis 

Globos įstaigos 41 - - 

45.  Nusiųstų neįgalių 

vaikų į socialinės 

globos namus, 

kurių savininko 

VTAĮT prie 

SADM 

Per 2021 m. Tarnyba 

išdavė 7 (2020 m. – 2, 

2019 m. –19) 

siuntimus dėl 

Įgyvendinama institucinės 

globos pertvarka, patvirtinta 

socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2014 m. vasario 14 

- 



teises įgyvendina 

SADM, skaičius ir 

jo pokytis 

nepilnamečių 

apgyvendinimo 

socialinės globos 

namuose. Visi 7 

nepilnamečiai turėjo 

nustatytą neįgalumą: 6 

sunkus neįgalumo 

lygis, 1 – vidutinis. 

d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl 

perėjimo nuo institucinės 

globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų 

paslaugų neįgaliesiems ir 

likusiems be tėvų globos 

vaikams 2014–2023 metų 

veiksmų planą“, kurios 

tikslas – pereiti prie 

bendruomeninių paslaugų 

teikimo.   

46.  Pritaikytų būstų 

skaičius 

NRD 491 - - 

47.  Įgyvendintų 

socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

projektų ir 

mobilumo ir 

savarankiško 

gyvenimo įgūdžių 

ugdymo projektų 

skaičius 

NRD -Socialinės 

reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

projektai – 364.  

-Neįgaliųjų asociacijų 

veiklos rėmimo 

projektai -26. 

 -Statinių pritaikymo 

neįgaliesiems 

priežiūros -1 projektas. 

- - 

48.  Įgyvendintuose 

socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

projektuose ir 

mobilumo ir 

savarankiško 

gyvenimo įgūdžių 

ugdymo 

projektuose naudą 

gavusių neįgaliųjų 

skaičius 

NRD Įgyvendinant projektus 

įvairaus pobūdžio 

paslaugas gavo 19868 

neįgalieji. 

Kompleksinės SRPA 

viso buvo suteiktos 18 

paslaugos gavėjų. 

 

- - 



49.  Naujų formų 

socialinių paslaugų 

neįgaliesiems 

skaičius, jų gavėjų 

skaičius 

SADM Nuo 2020 m. 

balandžio 30 d. 

įgyvendinamas 

projektas „Nuo globos 

link galimybių: 

bendruomeninių 

paslaugų plėtra“ 

(toliau – Projektas). 

Projekto metu 

užtikrinamas keturių 

naujų, institucinei 

globai alternatyvių, 

paslaugų suaugusiems 

(darbingo amžiaus) 

asmenims turintiems 

intelekto arba /ir 

psichosocialinę 

negalią, teikimas. 41 

Projekto partnerio 

(neįgaliųjų 

nevyriausybinių 

organizacijų, 

socialinių paslaugų 

įstaigų) teikiamas 

apsaugoto būsto, 

įdarbinimo su pagalba, 

socialinių dirbtuvių ir 

pagalbos priimant 

sprendimus paslaugas 

nuo projekto pradžios 

iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos 

paslaugas gavo 1,295 

asmuo, o  

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose dalyvavo 

ir kvalifikaciją įgijo 

275 specialistai. 

Vienas iš Projekto 

-II- -II- 



tikslų – užtikrinti, kad 

įgyvendinus Projektą, 

šios paslaugos būtų 

teikiamos visose 

Lietuvos 

savivaldybėse. Taip 

pat 2015-2020 m. 

buvo įgyvendinamas 

ESF remiamas 

projektas „Tvaraus 

perėjimo nuo 

institucinės globos prie 

šeimoje ir 

bendruomenėje 

teikiamų paslaugų 

sistemos sąlygų 

sukūrimas Lietuvoje“, 

kurio metu žmonėms 

su negalia ir jų 

artimiesiems buvo 

teikiamos laikino 

atokvėpio, įdarbinimo 

su pagalba, apsaugoto 

būsto, atvejo vadybos 

ir asmeninio asistento 

paslaugos. Siekiant 

paslaugų užtikrinimo 

tęstinumo pasibaigus 

projektui, paslaugos 

reglamentuotos 

įstatymuose ar 

poįstatyminiuose teisės 

aktuose. Nuo 2017 m. 

SADM pavaldžios 

įstaigos įsteigė 35 

grupinio gyvenimo 

namus, kuriuose 

apsigyveno 295 

asmenys. 2021 m. 



pabaigoje įgyvendinta 

socialinės priežiūros 

paslaugos 

Apgyvendinimo 

apsaugotame būste 

akreditacija.  Teisė 

teikti akredituoto būsto 

paslaugą suteikta 36 

įstaigoms. 

50. 20 straipsnis 

Asmens mobilumas 

Pritaikytų 

transporto 

priemonių, 

perduotų NVO 

valdyti panaudos 

pagrindais teikti 

pavežėjimo į 

reabilitacijos ir 

kitas įstaigas 

skaičius 

NRD 76 - - 

51.  Pavėžėjimo į 

reabilitacijos ir 

kitas įstaigas 

suteiktų paslaugų 

skaičius ir jo 

pokytis 

NRD Nuolatinių - 43451 

Vieną kartą 13980 

- - 

52.  Pavežėjimo į 

reabilitacijos ir 

kitas įstaigas 

paslaugas gavusių 

neįgaliųjų skaičius 

ir jo pokytis, 

išskiriant 

vienkartines ir 

nuolatines 

pavežėjimo 

paslaugas 

NRD Nuolatinių - 2149 

Vieną kartą - 9373 

- - 

53.  Neįgaliųjų, 

aprūpintų 

SADM 24923 Komitetas rekomendacijų dėl 

20 straipsnio nepateikė. 

2021–2030 metų plėtros 

programos valdytojos 



techninėmis 

pagalbos 

priemonėmis 

techninės pagalbos 

neįgaliesiems 

priemonėmis 

asmenų skaičius ir 

jo pokytis 

Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

neįgaliesiems tinkamos 

aplinkos visose gyvenimo 

srityse plėtros programos 

pažangos priemonės 

„Užtikrinti fizinės 

infrastruktūros 

prieinamumą 

neįgaliesiems“ numatyta 

veikla - aprūpinti 

neįgaliuosius techninės 

pagalbos priemonėmis 

įtraukiant naują 

aprūpinimo techninės 

pagalbos priemonėmis 

metodą - mobiliąsias 

komandas. 

54.  Transporto išlaidų 

ir lengvųjų 

automobilių 

įsigijimo ir jų 

techninio 

pritaikymo išlaidų 

kompensacijas 

gavusių neįgaliųjų 

skaičius 

SADM 40 038 -II- -II- 

55.  Pritaikytoms 

transporto 

priemonėms, 

skirtoms teikti 

pavežėjimo į 

reabilitacijos ir 

kitas įstaigas 

paslaugas, įsigyti 

skirtų lėšų dydis  

NRD 0 - - 

56.  Lėšų, skirtų įsigyti 

techninės pagalbos 

SADM 3,7 mln. -II- -II- 



priemonių 

neįgaliesiems, 

dydis ir pokytis 

 

57.  Transporto išlaidų 

ir lengvųjų 

automobilių 

įsigijimo ir jų 

techninio 

pritaikymo išlaidų 

kompensacijos 

neįgaliesiems 

poreikio 

patenkinimas 

SADM 100 proc. -II- -II- 

58.  Žmonių su fizine ir 

regos negalia 

mobilumo ir 

savarankiško 

gyvenimo įgūdžių 

ugdymo 

projektuose naudą 

gavusių asmenų 

skaičius ir jo 

pokytis 

NRD 18 - - 

59. 21 straipsnis 

Saviraiškos laisvė ir 

laisvė reikšti 

nuomonę, galimybė 

gauti informaciją 

Lietuvos televizijos 

titruotų ir verčiamų 

į gestų kalbą laidų 

transliacijos laikas 

(valandomis):  

a. titruotų; 

b. verčiamų į 

gestų 

kalbą; 

c. pritaikytų 

regos 

negalią 

turintiems 

asmenims. 

LRT Lietuvos televizijos 

laidų originalių 

transliacijos laikas 

(valandomis): 

a. 610,1;                         

b. 503,5;                     

c. 25. 

 

Originalių programų 

transliavimo laikas – 

6337 val. 

Bendras programų  

transliavimo laikas – 

15294 val. 

- - 



60.  Periodinių leidinių 

neįgaliesiems 

skaičius 

NRD 12 - - 

61.  Informacijos 

prieinamumo 

didinimo 

neįgaliesiems 

priemonių skaičius 

NRD 1   

(Restruktūrizuotas 

tinklalapis 

www.pertvarka.lt, 

skirtas informacijos 

sklaidai apie 

Institucinės globos 

pertvarkos procesus). 

- - 

62.  Suteiktų gestų 

kalbos vertėjų 

paslaugų skaičius 

NRD / apskričių 

gestų kalbos 

vertėjų centrai 

Suteiktų paslaugų 

skaičius 81373 (iš jų 

62191 nuotoliniu 

būdu). 

- - 

63.  Gestų kalbos 

vertėjų paslaugas 

gavusių kurčiųjų 

skaičius 

NRD / apskričių 

gestų kalbos 

vertėjų centrai 

3681 - -  

64.  Aklųjų ir 

silpnaregių 

bibliotekų 

lankytojų skaičius 

ir jo pokytis 

Kultūros 

ministerija 

Iš viso 2021 metais 

202777 lankytojų, iš 

jų: fizinių – 14586, 

virtualių – 188191. 

Siekiant didinti informacijos 

prieinamumą ir atitikimą 

vartotojų poreikiams, 2021 

metais Kultūros ministerijos 

užsakymu buvo atliktas 

Asmenų, negalinčių skaityti 

įprasto spausdinto teksto, 

informacijos poreikių ir 

bibliotekų teikiamų paslaugų 

prieinamumo tyrimas. 

Tyrime pateiktos išvados ir 

rekomendacijos yra svarbios 

formuojant bibliotekų 

politiką informacijos 

paslaugų įvairovei, jų 

tinkamumui asmenims su 

individualiais poreikiais 

informacijos prieinamumui 

užtikrinti instituciniu, 

savivaldos ir valstybiniu 

Kultūros ministerija, 

vadovaudamasi 

Strateginio valdymo 

metodikos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. 

balandžio 28. d. nutarimu 

Nr. 292 „Dėl Lietuvos 

Respublikos strateginio 

valdymo įstatymo, 

Lietuvos Respublikos 

regioninės plėtros 

įstatymo 4 straipsnio 3 ir 

5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 

dalių ir Lietuvos 

Respublikos biudžeto 

sandaros įstatymo 14 



lygmeniu. 2021 m. pavasarį 

Lietuvos aklųjų biblioteka 

kartu su partneriais, 

gaminančiais Brailio rašto 

produkciją (Lietuvos aklųjų 

ir silpnaregių sąjunga ir 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

ugdymo centru) organizavo 

nacionalinę viešinimo 

kampaniją „Didžiausi leidėjai 

Brailio raštu ragina laikytis 

aukščiausių kokybės 

standartų“. Pranešimas 

spaudai išplatintas 9 

portaluose (tarp jų LRT, 

15min, Delfi, pvz.: 

https://www.lrt.lt/naujienos/li

etuvoje/2/1387377/didziausi-

leidejai-brailio-rastu-ragina-

laikytis-auksciausiu-

kokybes-standartu). Rodyti 2 

reportažai per LRT TV 

(„Panorama“, „Labas rytas, 

Lietuva“). Viešinimo metu 

pasiekta auditorija, kurią 

sudarė ne mažiau nei 255 

tūkst. gyventojų. Pažymime, 

kad aktualinant Brailio raštą, 

2021 m. sukurtas filmukas 

„Nuo taško iki taško: viskas 

apie Brailio raštą“ (0,5 tūkst. 

peržiūrų), pagal kurį 

viešinimui socialiniuose 

tinkluose parengti 6 trumpi 

segmentai: „Trumpa Brailio 

rašto istorija“ (32,6 tūkst. 

peržiūrų), „Brailio raštas. 

Tinkami ir netinkami 

sprendimai“ (5,4 tūkst. 

straipsnio 3 dalies 

įgyvendinimo“, 87 punktu 

ir įgyvendindama 2021–

2030 metų plėtros 

programos valdytojos 

Kultūros ministerijos 

kultūros ir kūrybingumo 

plėtros programą, 

patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

2021 m. rugsėjo 29 d. 

nutarimu Nr. 781 „Dėl 

2021–2030 metų Lietuvos 

Respublikos kultūros 

ministerijos kultūros ir 

kūrybingumo plėtros 

programos patvirtinimo“, 

rengia ir 2022 m. I ketvirtį 

planuoja patvirtinti 

pažangos priemonę Nr. 

08-001-04-01-01 (PP) 

„Aukštos meninės vertės, 

įvairaus ir įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo didinimas“, 

o 2022 m. II ketvirtį – 

pažangos priemonę Nr. 

08-001-04-01-03 (PP) 

„Investicijos į kultūros 

išteklių skaitmeninimą ir 

prieinamumą“. 

 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1387377/didziausi-leidejai-brailio-rastu-ragina-laikytis-auksciausiu-kokybes-standartu
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1387377/didziausi-leidejai-brailio-rastu-ragina-laikytis-auksciausiu-kokybes-standartu
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1387377/didziausi-leidejai-brailio-rastu-ragina-laikytis-auksciausiu-kokybes-standartu
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1387377/didziausi-leidejai-brailio-rastu-ragina-laikytis-auksciausiu-kokybes-standartu
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1387377/didziausi-leidejai-brailio-rastu-ragina-laikytis-auksciausiu-kokybes-standartu


peržiūrų), „Brailio raštas 

technologijose“ (3,1 tūkst. 

peržiūrų), „Brailio rašto 

standartas“ (4,6 tūkst. 

peržiūrų), „Taip Brailio 

raštui“ (4,6 tūkst. peržiūrų), 

„Kaip gimsta spauda Brailio 

raštu“ (4 tūkst. peržiūrų). 

Bendras peržiūrų skaičius 

59,3 tūkst. Prieiga prie 

informacinių filmukų LAB 

Youtube kanale, daugiausia 

peržiūrų surinkta Facebook 

reklamos pagalba. Visuose 

Lietuvos aklųjų bibliotekos 

padaliniuose 2021 m. 

balandžio–gegužės mėn. 

vyko regioniniai skaitovų 

Brailio raštu konkursai, o 

2021-06-17 Vilniuje įvyko 

nacionalinis skaitymo Brailio 

raštu konkursas. 

 

65. 22 straipsnis 

Privataus gyvenimo 

neliečiamumas 

Neįgaliųjų, 

nukentėjusių nuo 

nusikaltimų asmens 

privataus gyvenimo 

neliečiamumui, 

skaičius 

Informatikos ir 

ryšių 

departamentas 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos 

1 Informatikos ir ryšių 

departamentas, kuris  

Nusikalstamų veikų 

žinybinio registro duomenų 

pagrindu rengia 

nusikalstamumo statistinę 

informaciją, pagal 

kompetenciją nėra atsakingas 

už Neįgaliųjų teisių 

konvencijoje numatytų 

priemonių ir veiksmų  

įgyvendinimą. 

- 

66.  Skundų dėl 

neįgalaus asmens 

duomenų neteisėto 

Valstybinės 

duomenų 

apsaugos 

DUOMENŲ NEPATEIKĖ - 

https://www.youtube.com/channel/UC1J1yf-5nE5Tmmw3UiVmZVQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC1J1yf-5nE5Tmmw3UiVmZVQ/videos
https://www.facebook.com/Lietuvos.akluju.biblioteka/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Lietuvos.akluju.biblioteka/videos/?ref=page_internal


viešinimo skaičius inspekcija 

67.  Lietuvos 

Respublikos Seimo 

kontrolieriaus 

įstaigoje gautų 

skundų dėl 

privatumo 

pažeidimų 

socialinės globos 

namuose skaičius 

Lietuvos 

Respublikos 

Seimo 

kontrolieriaus 

įstaiga 

DUOMENŲ NEPATEIKĖ - 

68. 23 straipsnis 

Būsto ir šeimos 

neliečiamumas 

Neįgalių vaikų, 

gaunančių 

socialinės globos 

paslaugas globos 

namuose, kurių 

savininko teises 

įgyvendina SADM 

skaičius 

VTAĮT prie 

SADM 

46 vaikai, kurie 

apgyvendinti globos 

įstaigose vaikams su 

negalia (valstybės). 

- - 

69.  Neįgalių vaikų, 

kuriems nustatyta 

globa (rūpyba) 

giminaičių šeimoje, 

kitų fizinių asmenų 

šeimoje, šeimynoje 

ar globos 

institucijoje, 

skaičius 

VTAĮT prie 

SADM 
Socialinės paramos 

informacinės sistemos 

duomenimis, 2021 m. 

pabaigos duomenimis: 

268 vaikai, kurie turi 

nustatytą neįgalumą, 

yra globojami 

(rūpinami) 

institucijoje;              

205 vaikai, kurie turi 

nustatytą neįgalumą, 

yra globojami 

(rūpinami) šeimose;                      

30 vaikų, kurie turi 

neįgalumą globojami 

(rūpinami) Šeimynoje. 

Bendras globojamų 

(rūpinamų) neįgalių 

- - 



vaikų skaičius. – 503.  

*išskaidymo, kad 

giminaičių šeimoje - 

nėra, pateiktas bendras 

šeimoje globojamų 

vaikų skaičius 

70.  Vaikų, atskirtų nuo 

tėvų dėl tėvų 

neįgalumo, skaičius 

VTAĮT prie 

SADM 

Prašomi duomenys 

nerenkami, 

neapskaitomi. 

- - 

71. 24 straipsnis 

Švietimas 

Neįgaliųjų 

dalyvavimo 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose, 

bendrojo ugdymo 

(bendrosios 

paskirties), 

profesinių ir 

aukštojo mokslo 

mokyklose 

įtraukioju būdu 

dalis (%) 

Neįgaliųjų, 

dalyvaujančių 

švietimo sistemoje 

įtraukioju būdu, 

dalis (%) 

Švietimo, mokslo 

ir sporto 

ministerija 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos – 1,69 proc.  

Bendrojo ugdymo 

mokyklos – 2,28 proc. 

Profesinio mokymo 

įstaigos – 4,36 proc. 

Kolegijos – 0,33 proc. 

Universitetai – 0,42 

proc. 

Iš viso – 2 proc. 

(Pastaba: dalis 

skaičiuojama nuo 

bendro vaikų / 

mokinių / studentų 

skaičiaus pakopoje. Iš 

viso bendrosiose 

mokyklose mokosi 

93,7 proc. specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių, 

specialiosiose 

mokyklose – 6,3 

proc.). 

 

Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2021 m. spalio 14 d. 

įsakymu Nr. V-1879 

patvirtintas Pasirengimo 

įgyvendinti Švietimo 

įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 

21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių 

pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 45¹ straipsniu 

nuostatas 2021–2024 metų 

veiksmų planas. Konvencijos 

24 straipsnio nuostatų 

įgyvendinimas bus vykdomas 

per švietimo pagalbos 

prieinamumo didinimą, 

pedagogų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

kompetencijų tobulinimą, 

mobilios metodinės 

konsultacinės pagalbos 

mokykloms teikimą, esant 

sudėtingiems įtraukties 

atvejams, ir šių paslaugų 

plėtrą ir kt.    

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. 

gruodžio 1 d. nutarimu 

Nr. 1016 patvirtintoje 

2021–2030 m. plėtros 

programos valdytojos 

Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos švietimo 

plėtros programoje 

numatyta pažangos 

priemonė Nr. 12-003-03-

02-01 „Įgyvendinti 

įtraukųjį švietimą“, kuria 

sprendžiama 

nepakankamai išplėtotos 

švietimo pagalbos 

mokyklose problema. 

Šiuo metu yra rengiamas 

pažangos priemonės 

aprašo projektas, kuriame 

taip pat detalizuojamos 

Pasirengimo įgyvendinti 

Švietimo įstatymo Nr. I-

1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 

ir 36 straipsnių pakeitimo 

ir įstatymo papildymo 45¹ 

straipsniu nuostatas 2021–



2024 metų veiksmų plano 

priemonės. 

72.  Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

turinčių pagal 

poreikius pritaikytą 

aplinką 

neįgaliesiems 

skaičius ir dalis 

(%). 

Švietimo, mokslo 

ir sporto 

ministerija 

Iš dalies pritaikyta:     

695 – 99,43 proc. 

Visiškai nepritaikyta:

   3 – 0,43 

proc. 

  Visiškai pritaikyta:

        1 – 0,14 

proc. 

 

(Pastaba: skaičiuojami 

tik baziniai padaliniai). 

 

 

 

 

 

-II- 

 

 

 

-II- 

73.  Bendrojo ugdymo 

(įskaitant 

specialiąsias), 

mokyklų, turinčių 

pagal poreikius 

pritaikytą aplinką 

neįgaliesiems 

skaičius ir dalis 

(%). 

Švietimo, mokslo 

ir sporto 

ministerija 

Iš dalies pritaikyta:    

935 – 98,73 proc. 

Visiškai nepritaikyta: 

5 – 0,53 proc. 

Visiškai pritaikyta: 

  7 – 0,74 proc. 

 

(Pastaba: skaičiuojami 

tik baziniai padaliniai). 

 

-II- -II- 

74.  Profesinių ir 

aukštųjų mokyklų, 

turinčių pagal 

poreikius pritaikytą 

aplinką 

neįgaliesiems 

skaičius ir dalis 

(%). 

Švietimo, mokslo 

ir sporto 

ministerija 

Iš dalies pritaikyta:  

141 – 59 proc. 

Nepritaikyta: 49 – 

21 proc. 

Pritaikyta:  47 – 

20 proc. 

 

(Pastaba: 2019 m. 

duomenys, 

skaičiuojami atskiri 

įstaigoms 

priklausantys pastatai 

(iš viso 79 įstaigos ir 

237 pastatai, ir 

-II- -II- 



teritorijos aplink juos). 

 

75.  Mokinių turinčių 

specialiųjų ugdymo 

poreikių (toliau – 

SUP) (dėl negalios) 

lankančių 

neformaliojo 

ugdymo programas, 

būrelius skaičius ir 

dalis (%) 

Švietimo, mokslo 

ir sporto 

ministerija 

Negalią turinčių 

mokinių skaičius 

bendrojo ugdymo 

mokyklose – 8 689. 

Dalyvauja 

neformaliojo vaikų 

švietimo programose 

arba lanko būrelius: 4 

638 (53,38 proc.). 

Lanko formalųjį 

švietimą papildančio 

ugdymo arba kitas 

neformaliojo vaikų 

švietimo programas: 

2 286 (26,31 proc.). 

-II- -II- 

76.  Vaikų turinčių SUP 

(dėl negalios), 

vežamų (iš namų į 

mokyklą / iš 

mokyklos į namus), 

skaičius ir dalis (%)  

Švietimo, mokslo 

ir sporto 

ministerija 

Vežami į mokyklą: 

4 384 (42,65 proc.). 

Vežami iš mokyklos: 

4 372 (42,53 proc.). 

-II- -II- 

77.  Vaikų turinčių SUP 

(dėl negalios), 

kuriems yra skirtas 

mokymasis 

namuose skaičius ir 

dalis (%). 

Švietimo, mokslo 

ir sporto 

ministerija 

321 (3,12 proc.) -II- -II- 

78.  Švietimo pagalbos 

specialistui (pagal 

tipą) tenkantis 

bendrojo ugdymo 

mokyklose mokinių 

turinčių SUP (dėl 

negalios) skaičius 

Švietimo, mokslo 

ir sporto 

ministerija 

-Psichologui: 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga: 8,04; 

Pradinė mokykla: 

7,19; 

Progimnazija: 7,90; 

Pagrindinė mokykla: 

33,36; 

Gimnazija: 7,85. 

 

-II- -II- 



-Specialiajam 

pedagogui: 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga:  9,38; 

Pradinė mokykla: 

10,79; 

Progimnazija: 7,72; 

Pagrindinė mokykla: 

27,15; 

Gimnazija: 11,65. 

 

-Logopedui: 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga: 1,94; 

Pradinė mokykla: 

4,36; 

Progimnazija: 8,04; 

Pagrindinė mokykla: 

27,96; 

Gimnazija: 12,12. 

 

-Socialiniam 

pedagogui: 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga: 7,96; 

Pradinė mokykla: 

6,61; 

Progimnazija: 5,62; 

Pagrindinė mokykla: 

20,66; 

Gimnazija: 5,43. 

79.  Socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų akliesiems 

teikimo veiklose 

dalyvavusių 

neįgaliųjų skaičius 

NRD 18 - - 

80.  Gestų kalbos 

mokymų skaičius 

NRD 3 mokymų programos - - 



81.  Gestų kalbos 

mokymuose 

dalyvavusių 

asmenų skaičius 

NRD 80 - - 

82.  Mokinių, turinčių 

kalbos, klausos 

negalią, 

besimokančių BU, 

mokyklose, 

skaičius ir dalis (%) 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Kalbos sutrikimą 

turintys:

 29 341; 59,18 

proc. 

Klausos negalią 

turintys: 658;   1,33 

proc. 

  

83.  Aukštosiose 

mokyklose 

besimokančių 

neįgaliųjų, gavusių 

finansinę paramą, 

skaičius 

NRD - Studentams su 

negalia mokėtos 

išmokos 

specialiesiems 

poreikiams tenkinti – 

571. 

- Studentams su 

negalia mokėtos 

tikslinės išmokos 

studijų išlaidoms iš 

dalies kompensuoti – 

196. 

- - 

84.  Neįgaliųjų 

profesinėse 

mokyklose skaičius 

Švietimo, mokslo 

ir sporto 

ministerija 

1813   

85. 25 straipsnis 

Sveikata 

Sveikatos 

priežiūros įstaigų 

specialistų, kėlusių 

kvalifikaciją darbui 

su neįgaliaisiais, 

skaičius ir jo 

pokytis 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Pateikė ilgą ir detalų 

atsakymą, tačiau ne 

statistinę informaciją, 

kurios reikia. Rašte 

nurodė, jog konkrečios 

informacijos šiuo metu 

dar neturi. 

- - 

86.  Sveikatos 

priežiūros įstaigų, 

iš jų – pritaikytų 

neįgaliesiems, 

skaičius 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

- - 

87. 26 straipsnis Neįgaliųjų NRD Tiesioginę naudą gavo - - 



Gebėjimų ir 

funkcijų lavinimas 

ir reabilitacija 

asociacijų veiklos 

rėmimo projektuose 

naudą savarankiško 

gyvenimo įgūdžių 

lavinimui skirtose 

veiklose gavusių 

neįgaliųjų skaičius 

ir jo pokytis 

– dalyvavo neįgaliųjų 

savarankiško 

gyvenimo įgūdžių 

ugdymo mokymuose, 

seminaruose, 

stovyklose, aktyvaus 

poilsio renginiuose ir 

stovyklose, kituose 

ilgesnės trukmės 

neįgaliesiems skirtuose 

renginiuose – 3034 

neįgalūs asmenys.  

88.  Žmonių su fizine ir 

regos negalia 

mobilumo ir 

savarankiško 

gyvenimo įgūdžių 

ugdymo 

projektuose naudą 

gavusių asmenų 

skaičius ir jo 

pokytis 

NRD 18 - - 

89.  Pritaikytų 

transporto 

priemonių, 

perduotų NVO 

valdyti panaudos 

pagrindais teikti 

pavežėjimo 

paslaugas į 

reabilitacijos ir 

kitas įstaigas, 

skaičius 

NRD 76 - - 

90.  Reabilitacijos ir 

kitose įstaigose 

suteiktų 

medicininės 

reabilitacijos 

paslaugų 

Valstybinė 

ligonių kasa prie 

SAM 

17004 

 

 

 

Ilgas ir detalus atsakymas. 

Prireikus žiūrėti rašte. 

- 



neįgaliesiems 

skaičius 
 

 

 

91.  Valstybės ir 

savivaldybių 

biudžetų lėšų 

socialinės 

reabilitacijos 

projektams dydis ir 

jo pokytis 

NRD 5845,74 Eur 2020 m. 

4731,7 Eur 2021 m. 

- - 

92.  Socialinės 

reabilitacijos 

paslaugas 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

gavusių neįgaliųjų 

skaičius 

NRD Įgyvendinant projektus 

įvairaus pobūdžio 

paslaugas (naudą) 

gavo 22023 asmenys, 

iš jų 19868 neįgalieji 

(18639 suaugę 

neįgalieji ir 1229 

neįgalūs vaikai) bei 

2155 šeimos nariai. 

- - 

93.  Neįgaliųjų 

asociacijų veiklos 

rėmimo projektuose 

specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimo veiklose 

skaičius ir jo 

pokytis 

NRD Suorganizuoti 54 

specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai, 

kuriuose dalyvavo 

1359 specialistų, iš jų 

200 asmenų su 

negalia. 

- - 

94.  Techninės pagalbos 

neįgaliesiems 

priemonėmis 

aprūpintų asmenų 

skaičius ir jo 

pokytis 

SADM 24923 Komitetas rekomendacijų dėl 

26 straipsnio nepateikė. 

2021–2030 metų plėtros 

programos valdytojos 

Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

neįgaliesiems tinkamos 

aplinkos visose gyvenimo 

srityse plėtros programos 

pažangos priemonės 

„Užtikrinti fizinės 



infrastruktūros 

prieinamumą 

neįgaliesiems“ numatyta 

veikla - aprūpinti 

neįgaliuosius techninės 

pagalbos priemonėmis 

įtraukiant naują 

aprūpinimo techninės 

pagalbos priemonėmis 

metodą - mobiliąsias 

komandas. 

95.  Lešų, skirtų įsigyti 

techninės pagalbos 

priemonių 

neįgaliesiems, 

dydis ir pokytis 

SADM 3761 tūkst. Eur. -II- -II- 

96. 27 straipsnis 

Darbas ir 

užimtumas 

Darbingo amžiaus 

neįgaliųjų skaičius 

(pagal netekto 

darbingumo 

procentus) ir jo 

pokytis 

SADM 45-55 proc. – 58782   

60-70 proc. – 67457   

75-100 proc. – 21217 

Lyginant su 2020 m., 

darbingo amžiaus 

asmenų sumažėjo apie 

6 tūkst. 

Siekiant darbo rinkos 

politikos efektyvumo ir 

aktyvesnio negalią turinčių 

žmonių įsitraukimo į darbo 

rinką, rengiamas negalią 

turinčių asmenų užimtumo 

modelis, kuris sudarys 

geresnes sąlygas tvariam 

užimtumui atviroje darbo 

rinkoje, atsisakant paramos 

teikimo įdarbinimui 

segreguotose darbo vietose 

socialinėse 

įmonėse. Numatoma diegti 

naujas ir tobulinti esamas 

paslaugas ir aktyvios darbo 

rinkos politikos priemones 

ieškantiems darbo žmonėms 

su negalia bei darbuotojams 

tapus neįgaliais, užtikrinti 

spartesnę žmonių su negalia 

integraciją į darbo rinką  ir/ar 

išlikimą darbo rinkoje. 

Įtraukios darbo rinkos 

plėtros programos vienos 

iš pažangos priemonių 

„Didinti pažeidžiamų 

asmenų grupių užimtumą“ 

numatomas rezultato 

rodiklis – darbo rinkoje 

užimtų darbingo amžiaus 

neįgaliųjų dalis nuo 

bendro darbingo amžiaus 

neįgaliųjų skaičiaus 

(pradinė reikšmė 2020 m. 

– 28,4 proc., siekiama 

2030 m. – 47 proc.) 



Vykdomos diskusijos ir 

konsultacijos su socialiniais 

partneriais, darbdaviais, 

neįgaliaisiais ir jų 

organizacijomis. 

97.  Dirbančių 

neįgaliųjų skaičius 

SADM 42918 -II- -II- 

98.  Neįgaliųjų 

užimtumo darbo 

rinkoje lygis ir jo 

pokytis 

SADM Dirbantys asmenys 

pagal negalios 

sunkumą: 

45- 55 proc. – 25347  

60-70 proc. – 16157   

75-100 proc. – 1414 

Lyginant su 2020 m. 

dirbančiųjų asmenų su 

negalia skaičius išlieka 

panašus. 

-II- -II- 

99.  Per metus 

Užimtumo 

tarnyboje 

įsiregistravusių 

neįgaliųjų skaičius 

SADM 9 620 -II- -II- 

100.  Aktyvios darbo 

rinkos politikos 

priemonėse 

dalyvavusių 

neįgaliųjų skaičius 

SADM 2 490 -II- -II- 

101.  Neįgaliųjų 

užimtumui remti 

skirtos lėšos 

aktyvios darbo 

rinkos politikos 

priemonėms 

įgyvendinti, eurais 

SADM 8 357 180 -II- -II- 

102.  Skundų dėl 

diskriminacijos 

Lygių galimybių 

kontrolieriaus 

Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnyba 

-II- - 



darbe dėl negalios 

skaičius 

tarnyba, 

Valstybinė darbo 

inspekcija prie 

Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos 

– 9. 

103.  Nusiųstų į 

profesinės 

reabilitacijos 

programą 

neįgaliųjų skaičius  

SADM / 

Užimtumo 

tarnyba 

297 -II- -II- 

104.  Neįgaliųjų, 

dalyvavusių 

paramos 

mokymuisi 

priemonėse, 

skaičius 

SADM / 

Užimtumo 

tarnyba 

337 -II- -II- 

105.  Nusiųstų į 

įdarbinimo 

subsidijuojant 

priemonę neįgaliųjų 

skaičius 

SADM/ 

Užimtumo 

tarnyba 

1 741 -II- -II- 

106.  Nusiųstų į darbo 

įgūdžių įgijimo 

rėmimo priemonę 

neįgaliųjų skaičius 

SADM / 

Užimtumo 

tarnyba 

16 -II- -II- 

107.  Per metus įdarbintų 

neįgaliųjų dalis, 

nuo visų per šį 

laikotarpį 

teritorinėse darbo 

biržose 

įsiregistravusių 

neįgaliųjų, 

procentais 

SADM / 

Užimtumo 

tarnyba 

80,8 -II- -II- 

108.  NRD 

finansuojamuose 

projektuose 

dirbančių neįgaliųjų 

NRD I00 organizacijų dirba  

51 negalią turintis 

(2020 m.) 

(2021 m. rinkti duomenys 

žymiai nepakito). 

- 



skaičius 

109.  NRD 

finansuojamuose 

projektuose 

dirbančių neįgaliųjų 

dalis iš visų 

dirbančiųjų 

projektuose 

NRD Iš apklaustų 100 NVO, 

dirba 94 

(2021 m. rinkti duomenys 

žymiai nepakito). 

- 

110.  Socialinių įmonių 

skaičius 

SADM 114 -II- -II- 

111.  Socialinėse 

įmonėse dirbančių 

neįgaliųjų skaičius 

(pagal nustatytą 

darbingumo, 

neįgalumo ar 

specialiųjų poreikių 

lygį) 

SADM 6 275 

pagal nustatytą 

darbingumo, 

neįgalumo ar 

specialiųjų poreikių 

lygį: 

0-25 proc. darbingumo 

lygis – 577 

30-40 proc. 

darbingumo lygis – 3 

286 

45-55 proc. 

darbingumo lygis – 2 

045 

sunkus neįgalumo 

lygis – 2 

vidutinis neįgalumo 

lygis – 2 

lengvas neįgalumo 

lygis – 0 

didelių specialiųjų 

poreikių lygis – 16 

-II- -II- 



vidutinių specialiųjų 

poreikių lygis – 344 

nedidelių specialiųjų 

poreikių lygis – 3 

112.  Socialinėse 

įmonėse dirbančių 

neįgaliųjų dalis, 

nuo visų 

socialinėse įmonėse 

įdarbinamų asmenų 

tikslinių grupių, 

procentais 

SADM 100 -II- -II- 

113.  Lėšos, skirtos 

socialinėms 

įmonėms remti, 

tūkst. eurų 

SADM 15 389,3 -II- -II- 

114.  Per metus į įsteigtas 

(pritaikytas) darbo 

vietas, įdarbintų 

neįgaliųjų skaičius 

SADM /  

Užimtumo 

tarnyba 

262 -II- -II- 

115. 28 straipsnis 

Pakankamas 

gyvenimo lygis ir 

socialinė apsauga 

Socialinės apsaugos 

išmokos negalios 

atveju (socialinės 

apsaugos išmokos 

ir paslaugos) 

https://osp.stat.gov.

lt  

Lietuvos 

statistikos 

departamento 

duomenys 

679,9 mln.  

Eur (2020 m.) 

- - 

116.  Techninės pagalbos 

priemonių poreikio 

patenkinimo 

procentas nuo visų 

besikreipiančių 

asmenų skaičiaus 

SADM 99,38 proc. Siekiant didinti paramos 

būstui prieinamumą ir 

adekvatumą (įskaitant 

neįgaliesiems), 2021 m. 

gruodžio 21 d. Lietuvos 

Respublikos Seime priimtas 

Lietuvos Respublikos 

paramos būstui įsigyti ar 

išsinuomoti įstatymo Nr. XII-

1215 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

valdomoje 2021-2030 m. 

socialinės sutelkties 

plėtros programoje 

numatyta priemonė 

„Didinti būsto 

prieinamumą socialiai 

pažeidžiamiems 

asmenims“, kuri iš dalies 

https://osp.stat.gov.lt/
https://osp.stat.gov.lt/


16, 18, 20, 21 ir 25 straipsnių 

pakeitimo įstatymas Nr. 

XIV-809, kuriuo, be kita ko, 

sudarytos sąlygos 

neįgaliesiems gauti didesnes 

pajamas, neprarandant teisės 

į socialinio būsto nuomą (iki 

50 proc. vietoj 25 proc. 

padidinta pajamų ir turto 

riba, kurios neviršijus išlieka 

teisė į socialinio būsto 

nuomą), padidintas 

subsidijos, teikiamos 

valstybės iš dalies 

kompensuojamo būsto 

kredito daliai apmokėti, 

dydis iki 30 proc. vietoj 20 

proc. 

jau yra įgyvendinta, 2021 

m. gruodžio 21 d. priėmus 

Lietuvos Respublikos 

paramos būstui įsigyti ar 

išsinuomoti įstatymo 

pakeitimus. Minėtoje 

plėtros programoje taip 

pat numatyta priemonė 

„Sumažinti pažeidžiamų 

visuomenės grupių 

gerovės teritorinius 

skirtumus“, kuri bus 

įgyvendinama regioniniu 

principu plėtojant 

socialinio būsto fondą 

neįgaliesiems ir gausioms 

šeimoms iš 2021-2027 m. 

periodo Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų. 

117.  Skirtų techninės 

pagalbos priemonių 

neįgaliesiems 

skaičius 

SADM 42 667 -II- -II- 

118.  Netekto 

darbingumo 

pensijas gavusių 

neįgaliųjų skaičius  

SADM Darbingo amžiaus 

asmenys, gavę netekto 

darbingumo pensijas - 

119540 

-II- -II- 

119.  Slaugos išlaidų 

tikslines 

kompensacijas 

gavusių asmenų 

skaičius 

SADM 34 315 -II- -II- 

120.  Priežiūros išlaidų 

tikslines 

kompensacijas 

gavusių asmenų 

skaičius 

SADM 56 259 -II- -II- 

121.  Transporto išlaidų 

tikslines 

SADM 36 922 -II- -II- 



kompensacijas 

gavusių asmenų 

skaičius 

 

122.  Lengvojo 

automobilio 

įsigijimo išlaidų 

tikslines 

kompensacijas 

gavusių asmenų 

skaičius 

SADM Bendras skaičius – 

882, iš jų neįgalūs 

asmenys, – 413, 

šeimos, auginančius 

neįgalius vaikus, – 

375, šeimos, 

auginančios neįgalius 

vaikus virš 18 metų, – 

94 

-II- -II- 

123.  Skirtų (išnuomotų) 

socialinių būstų 

skaičius, iš jų – 

skirtų neįgaliesiems 

SADM Socialinis būstas 

išnuomotas 772 

asmenims (šeimoms), 

iš jų – 157 

neįgaliesiems (jų 

šeimoms) 

-II- -II- 

124.  Paramą būstui 

išsinuomoti gavusių 

neįgaliųjų skaičius 

SADM Būsto nuomos 

mokesčio dalies 

kompensaciją gavo 

169 šeimos (293 

asmenys) 

-II- -II- 

125.  Būsto pritaikymo 

neįgaliesiems 

poreikio tenkinimo 

lygmuo 

NRD 58,13 proc. - - 

126.  Valstybės ir 

savivaldybių 

lėšomis 

neįgaliesiems 

pritaikytų būstų 

skaičius 

NRD 491. 

Vaikams - 168 

- - 

127. 29 straipsnis 

Dalyvavimas 

politiniame ir 

visuomenės 

Pritaikytų 

neįgaliesiems 

apylinkių dalis nuo 

visų balsavimo 

apylinkių skaičiaus 

Lietuvos 

Respublikos 

vyriausioji 

rinkimų komisija 

86,32 proc. 

(82 apylinkės iš 92)* 

Rinkimų įstatymuose 

nustatyta, kad savivaldybių 

administracijos rinkimų 

apylinkes privalo pritaikyti 

- 



gyvenime neįgaliesiems. VRK 

sprendimu yra patvirtinusi 

Balsavimo patalpos įrengimo 

tvarką. Šioje tvarkoje dėl 

balsavimo patalpos 

pritaikymo rinkėjams su 

negalia yra skirtas visas 

atskiras skyrius. Rinkimų 

įstatymuose yra numatyta, 

jeigu rinkėjas dėl neįgalumo 

negali pats atlikti veiksmų, 

susijusių su balsavimu, tai jo 

prašymu rinkimų biuletenius 

užpildo pasirinktas kitas 

asmuo. 

 

Nacionalinių rinkimų  metu, 

VRK parengia lengvai 

skaitomo lankstinuko apie 

balsavimo procedūras (angl. 

easy-to-read) versiją. 

VRK rūpinasi, kad 

informacinė medžiaga vaizdo 

formatu, rinkimų agitacijos 

laidos būtų verčiamos į gestų 

kalbą. Mokomoji vaizdo 

medžiaga yra įgarsinama ir 

subtitruojama. 

Vadovaudamasi Konvencijos 

29 straipsnio 58 punktu, 

VRK prieš kiekvienus 

rinkimus kreipiasi į Lietuvos 

negalios organizacijų 

forumą, kuris jungia 16 

128.  Neįgaliesiems 

pritaikytų 

balsavimo 

apylinkių skaičius 

Lietuvos 

Respublikos 

vyriausioji 

rinkimų komisija 

82 



organizacijų, dėl aktualios 

informacijos atnaujinimo, 

rekomendacijų, mokymų 

rinkimų komisijų nariams, 

kad kiekvienam rinkimų teisę 

turinčiam ar rinkimais 

besidominčiam asmeniui 

būtų užtikrinamos lygios 

sąlygos balsuoti ar pasiekti 

jam aktualią informaciją. Ši 

organizacija visuomet 

sutinka prisidėti prie 

informacinės ir neformalios 

edukacinės sklaidos vykdant 

rinkimų komisijų mokymus.  

 

129. 2020 m. Neįgaliųjų 

(organizacijų 

narių), 

dalyvaujančių 

visuomeninėse 

organizacijose ir 

judėjimuose dalis 

nuo visų neįgaliųjų 

NRD 58731 - - 

130. 2020 m. Neįgaliųjų skėtinių 

asociacijų, kurių 

veikla remta 

ataskaitiniais 

metais, skaičius 

NRD 20 - - 

131.  Valstybės biudžeto 

lėšų, skirtų 

neįgaliųjų skėtinių 

nevyriausybinių 

asociacijų veiklai 

remti dydis 

NRD Viso priemonėms 

įgyvendinti buvo 

skirta 16234,4 Eur 

- - 



132. 30 straipsnis 

Dalyvavimas 

kultūriniame 

gyvenime, aktyvus 

poilsis, laisvalaikis 

ir sportas 

Regėjimo negalią 

turintiems 

gyventojams 

pritaikytų leidinių 

pavadinimų 

skaičius 

Kultūros 

minsiterija 

430 Įgyvendinant Marakešo 

sutartį, Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2021 m. 

kovo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-

358 patvirtintas Keitimosi 

kūrinių ar kitų objektų 

prieinamos formos kopijomis 

aklų, regos sutrikimų ar kitą 

spausdinto teksto skaitymo 

negalią turinčių asmenų labui 

pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (ES) 

2017/1563 tvarkos aprašas, 

kuris reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos teritorijoje 

veikiančių įgaliotųjų subjektų 

keitimosi neįgaliesiems 

skirtų kūrinių ar kitų objektų 

prieinamos formos kopijomis 

tvarką su 2013 m. Marakeše 

priimtą Pasaulinės 

intelektinės nuosavybės 

apsaugos organizacijos 

sutartį ratifikavusių šalių, 

kurios nėra Europos 

Sąjungos valstybės narės, 

įgaliotaisiais subjektais ir 

neįgaliaisiais naudos 

gavėjais. ES ir kitų fondų 

lėšomis renovuojamų 

kultūros infrastruktūros 

objektų ir prieigos prie jų 

pritaikomumo neįgaliesiems 

nuostatos įgyvendinamos 

vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos aplinkos 

ministro 2016 m. lapkričio 7 

d. įsakymu Nr. D1-738 

patvirtintu statybos techninį 

Kultūros ministerija, 

vadovaudamasi 

Strateginio valdymo 

metodikos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. 

balandžio 28. d. nutarimu 

Nr. 292 „Dėl Lietuvos 

Respublikos strateginio 

valdymo įstatymo, 

Lietuvos Respublikos 

regioninės plėtros 

įstatymo 4 straipsnio 3 ir 

5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 

dalių ir Lietuvos 

Respublikos biudžeto 

sandaros įstatymo 14 

straipsnio 3 dalies 

įgyvendinimo“, 87 punktu 

ir įgyvendindama 2021–

2030 metų plėtros 

programos valdytojos 

Kultūros ministerijos 

kultūros ir kūrybingumo 

plėtros programą, 

patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

2021 m. rugsėjo 29 d. 

nutarimu Nr. 781 „Dėl 

2021–2030 metų Lietuvos 

Respublikos kultūros 

ministerijos kultūros ir 

kūrybingumo plėtros 

programos patvirtinimo“, 

133.  Per Lietuvos 

kultūros tarybą 

finansuotų 

neįgaliųjų 

organizacijų 

įgyvendinamų 

projektų skaičius 

Kultūros 

ministerija 
16 projektų, kuriems 

skirta 136 830 Eur 

 



reglamentu STR 

1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto 

ekspertizė“. 

 

rengia ir 2022 m. I ketvirtį 

planuoja patvirtinti 

pažangos priemonę Nr. 

08-001-04-01-01 (PP) 

„Aukštos meninės vertės, 

įvairaus ir įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo didinimas“, 

o 2022 m. II ketvirtį – 

pažangos priemonę Nr. 

08-001-04-01-03 (PP) 

„Investicijos į kultūros 

išteklių skaitmeninimą ir 

prieinamumą“. 

 

134.  Gestų kalbos 

vertimo paslaugas 

teikiančių vertėjų 

skaičius (etatais) 

NRD 108,75 - - 

135.  Gestų kalbos 

vertimo paslaugas 

gavusių kurčiųjų 

skaičius 

NRD 3681 - - 

136.  Gestų kalbos 

vertimo paslaugų 

skaičius 

NRD Suteiktų paslaugų 

skaičius 81373 (iš jų 

62191 nuotoliniu 

būdu). 

- - 

137.  Švietimo mokslo ir 

sporto ministerijos 

lėšomis 

finansuotose 

programose ir 

projektuose 

dalyvavusių 

neįgaliųjų skaičius 

ŠMSM   6 366 Finansuojamos neįgaliųjų 

sporto organizacijų 

programos (taip pat ir aukšto 

meistriškumo). 

Šiuo metu yra parengtas ir 

derinamas su 

suinteresuotomis 

institucijomis 2021–2030 

metų plėtros programos 

valdytojos Lietuvos 

Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto 

ministerijos Sporto plėtros 138.  Švietimo mokslo ir ŠMSM    1 164 tūkst. eurų 



sporto ministerijos 

lėšų, skirtų 

neįgaliųjų 

programų ir 

projektų vykdymui, 

dydis 

programos projektas, 

kuriame 30 straipsnio 

nuostatos įtraukiamos per 

numatomas priemones 

negalią turinčių asmenų 

sporto judėjimams 

Lietuvoje vadovaujančių 

nevyriausybinių 

organizacijų rėmimą ir 

skatinimą. 

139.  Neįgaliųjų 

integracijos per 

kūno kultūrą ir 

sportą projektų 

skaičius 

NRD Nuo 2021 m. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

nebefinansuoja 

Neįgaliųjų socialinės 

integracijos per kūno 

kultūrą ir sportą 

priemonės. 

  

140.  Neįgaliųjų 

integracijos per 

kūno kultūrą ir 

sportą projektams 

skirtos savivaldybių 

biudžeto lėšos 

NRD, Lietuvos 

savivaldybių 

duomenys 

284660 Eur - - 

141.  Neįgaliųjų 

integracijos per 

kūno kultūrą ir 

sportą projektams 

skirtos valstybės 

biudžeto lėšos 

NRD Nuo 2021 m. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

nebefinansuoja 

Neįgaliųjų socialinės 

integracijos per kūno 

kultūrą ir sportą 

priemonės. 

  

142.  Savivaldybių, 

skiriančių lėšų 

Neįgaliųjų 

NRD, Lietuvos 

savivaldybių 

duomenys 

Iš gautos informacijos, 

kurią pateikė 56 

savivaldybės, 

- - 



integracijos per 

kūno kultūrą ir 

sportą projektams, 

skaičius 

Neįgaliųjų integracijos 

per kūno kultūrą ir 

sportą projektams lėšų 

skiria 30 savivaldybių. 

143.  Neįgaliųjų 

užimtumo kūno 

kultūros sporto 

veikloje gausėjimas 

NRD Nuo 2021 m. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

nebefinansuoja 

Neįgaliųjų socialinės 

integracijos per kūno 

kultūrą ir sportą 

priemonės. 

  

144.  Rekreacijos ir 

aktyvaus neįgaliųjų 

poilsio stovyklų ir 

renginių skaičius 

NRD 23 - - 

145.  Rekreacijos ir 

aktyvaus poilsio 

stovyklose 

dalyvavusių 

neįgaliųjų skaičius 

NRD 738 asmenys su 

negalia, iš jų 243 

vaikai su negalia. 

- - 

 


