
 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos socialinės  

apsaugos ir darbo ministro  

2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-521 

(Lietuvos Respublikos socialinės  

apsaugos ir darbo ministro  

2019 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A1-339 

redakcija) 
 

NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013-2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS 

PRIEMONIŲ PLANO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

1. Tikslas: 

užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą teikiant socialinės integracijos paslaugas (socialinės apsaugos, sveikatos 

priežiūros, švietimo srityse) 

1.1. Uždavinys: 

plėtoti kompleksiškai teikiamas paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimų nariams bendruomenėje ir gerinti darbingumo, neįgalumo lygių ir specialiųjų 

poreikių nustatymo procedūras  

1.1.1. Priemonė: 

organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje teikimą 

4 775,2 4771,7 99,9 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

(toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas), 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

 Priemonės veiklos: bus finansuojami socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektai; savivaldybės organizuos 

konkursus nurodytiems projektams atrinkti; socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektus vykdys neįgaliųjų 

integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, paramos ir labdaros fondai; minėtų projektų finansuojama veikla – 

socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems (savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, saviraiškos ir kt.) teikimas bendruomenėje 
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Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

1.1.2. Priemonė:  

teikti kompleksines socialinės reabilitacijos 

paslaugas akliesiems  

21 19,5 92,9 Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija  

 Priemonės veiklos: atsižvelgiant į individualius aklojo asmens poreikius, kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų 

komandos teikiamomis specialiosiomis priemonėmis (paslaugomis) bus siekiama atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo 

(mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jo savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime  

1.1.3. Priemonė: 

vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie 

šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų  

7 600 ES 

 

150 VB 

 

3916 ES 

 

0 VB 

51,5 ES 

 

0 VB 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės 

vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba), 

Neįgaliųjų reikalų departamentas 

 Priemonės veiklos: bus finansuojamas projektas, kurio pagrindiniai tikslai: sukurti kompleksinių paslaugų proto ir psichikos negalią turintiems 

žmonėms (vaikams ir suaugusiesiems bei jų šeimoms) bei vaikams be tėvų globos ir šeimoms su mažais vaikais sistemą bendruomenėje; pertvarkyti 

socialinės globos paslaugų teikimą šiuo metu globos įstaigose gyvenantiems vaikams ir suaugusiesiems, turintiems proto ir psichikos negalią, pereinant 

prie paslaugų teikimo namams artimoje aplinkoje (tam numatomos apsaugoto būsto, savarankiško gyvenimo namų paslaugos ir kitos pagalbos 

žmonėms paslaugos); daug dėmesio bus skirta visuomenės požiūriui į proto ir psichikos negalią keisti per viešinimo priemones. Lėšos bus skirtos 

visoms Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–

2020 metų veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl 

Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų 

veiksmų plano patvirtinimo“, numatytoms priemonėms įgyvendinti 

1.1.4. Priemonė:  

parengti smurto ir seksualinės prievartos prieš 

neįgalius vaikus bei suaugusius asmenis 

prevencijos rekomendacijas, kurios bus 

įgyvendintos socialinės globos įstaigose 

0 

 

0 0 Socialinių paslaugų priežiūros departamentas 

prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų 

priežiūros departamentas), Neįgaliųjų reikalų 

departamentas, Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, socialinės 

globos įstaigos 

 Priemonės veiklos: parengtos smurto ir seksualinės prievartos prieš neįgalius vaikus bei suaugusius asmenims prevencijos rekomendacijos, kiekviena 

ilgalaikės socialinės globos paslaugas teikianti socialinės globos įstaiga bus įpareigota parengti smurto prieš neįgalius vaikus bei suaugusius asmenims 

bei jų seksualinio išnaudojimo prevencijos priemones ir jas įgyvendinti  
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Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

1.1.5. Priemonė:  

papildyti Kompleksinės pagalbos teikimo 

vaikams, galimai nukentėjusiems nuo 

seksualinio išnaudojimo, rekomendacijas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 14 d. 

įsakymu Nr. A1-353 „Dėl Kompleksinės 

pagalbos teikimo vaikams, galimai 

nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, 

rekomendacijų patvirtinimo“ 

0 

 

0 0 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

 Priemonės veiklos: bus parengtas Kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-353 „Dėl Kompleksinės pagalbos teikimo 

vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo“, pakeitimas, pateikiant rekomendacijas dėl kompleksinės 

pagalbos teikimo neįgaliems vaikams  

1.1.6. Priemonė:  

parengti teisės aktus, reguliuojančius asmeninio 

asistento paslaugų teikimą 

0 

 

0 0 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

 Priemonės veiklos: atsižvelgiant į neįgalaus asmens poreikius ir galimybes, bus parengti teisės aktai, reguliuojantys asmeninio asistento paslaugų 

teikimą 

1.2. 

 

Uždavinys: 

gerinti ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, pagalbos priemonių prieinamumą neįgaliesiems ir didinti specialistų, dirbančių su 

neįgaliaisiais, kompetenciją sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais, gerinti neįgaliųjų žinias apie sveiką gyvenseną, bendruosius ligų ir 

traumų prevencijos principus 

650 

1.2.1. Priemonė: 

aprūpinti klausos sutrikimą turinčius vaikus 

kokybiškais klausos aparatais  

100 116 116 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

 Priemonės veiklos: bus gerinamas klausos sutrikimą turinčių vaikų aprūpinimas kokybiškais klausos aparatais 
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Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

1.2.2. Priemonė: 

tobulinti išlaidų klausos aparatams 

kompensavimo tvarką 

0 

 

0 0 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

 Priemonės veiklos: bus keičiama išlaidų klausos aparatams kompensavimo tvarka 

1.2.3. Priemonė:  

pritaikyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

fizinę ir informacinę infrastruktūrą 

specialiesiems neįgaliųjų poreikiams 

0 

 

0 0 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerija 

 

 Priemonės veiklos:  

asmens sveikatos priežiūros įstaigos įgyvendins projektus, skirtus įstaigų infrastruktūrai pritaikyti, kad jos atitiktų statybos techninio reglamento 

STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. 

birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“, reikalavimus, 

visų pirma, automobilių statymo vietoms neįgaliesiems, įėjimo durims, registratūroms, akliesiems pritaikytiems pacientų eilių valdymo terminalams ir 

bent vienam tualetui 

1.2.4. Priemonė:  

į profesinio rengimo bei aukštųjų mokyklų, 

rengiančių sveikatos priežiūros specialistus, 

studijų programas įtraukti mokymo dalykus apie 

negalios specifiką bei šias negalias turinčių 

asmenų sveikatos ir socialinius poreikius 

0 0 

 

0 Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, aukštosios ir profesinio 

rengimo mokyklos, rengiančios 

sveikatos priežiūros specialistus 

 Priemonės veiklos: sveikatos priežiūros specialistai rengiami vadovaujantis žmogaus teisių principu paremtu neįgalumo modeliu, įskaitant laisvą ir 

informacija pagrįstą sutikimą su taikomomis gydymo procedūromis 

1.2.5. Priemonė:  

tobulinti sveikatos priežiūros specialistų 

kvalifikaciją, suteikiant jiems žinių apie 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 

nuostatas sveikatos priežiūros srityje 

50 

 

50 100 Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus 

universitetas, Klaipėdos universitetas, 

kolegijos 

 Priemonės veiklos: pagal kvalifikacijos tobulinimo programas, suderintas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir neįgaliųjų 

nevyriausybinėmis organizacijomis, skatinti organizuoti mokymus sveikatos priežiūros specialistams, susijusius su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijos nuostatomis sveikatos priežiūros srityje 
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Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

1.2.6. Priemonė:  

įgyvendinti iniciatyvas, padėsiančias tobulinti 

odontologinės priežiūros paslaugų teikimą ir 

prieinamumą neįgaliesiems 

500 

 

0 0 Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos 

Respublikos odontologų rūmai 

 Priemonės veiklos: bus įgyvendintas bandomasis projektas, kuris padės tobulinti odontologinės priežiūros paslaugų teikimą ir prieinamumą 

neįgaliesiems 

1.2.7. Priemonė:  

įvertinti farmacinę veiklą ir sveikatos priežiūrą 

reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus dėl patalpų pritaikymo specialiųjų 

poreikių turintiems asmenims, įskaitant 

neįgaliuosius (pagal universalaus dizaino 

principus) 

0 

 

0 0 Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos 

Respublikos odontologų rūmai  

 Priemonės veiklos: reikalavimai dėl statinių pritaikymo turėtų būti nustatyti ne tik statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose, bet ir farmacinę veiklą 

bei sveikatos priežiūrą reguliuojančiuose teisės aktuose. Esant poreikiui, bus pateikti siūlymai dėl atitinkamų teisės aktų keitimo 

1.2.8. Priemonė:  

peržiūrėti galiojančius teisės aktus, nustatančius 

odontologinių paslaugų teikimo reikalavimus, ir 

įvertinti poreikį atlikti jų pakeitimus, nustatant 

odontologinių paslaugų teikimo fizinę ar 

psichinę negalią turintiems asmenims tvarką 

0 

 

0 0 Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos 

Respublikos odontologų rūmai 

 Priemonės veiklos: bus nustatyta odontologinių paslaugų teikimo nesavarankiškiems bei iš dalies savarankiškiems asmenims, turintiems sunkią 

negalią, tvarka  

1.2.9. Priemonė:  

į visuomenės sveikatos biurų vykdomus 

informavimo bei švietimo projektus įtraukti 

mokymus saugios lytinės elgsenos temomis 

negalią turintiems asmenims 

0 

 

0 0 Sveikatos apsaugos ministerija, socialinės 

globos įstaigos  

 Priemonės veiklos: pagal švietimo programas, suderintas su Sveikatos apsaugos ministerija ir neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, bus 

įtraukti mokymai negalią turintiems asmenims saugios lytinės elgsenos temomis  



6 

 

 

Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

1.3. 

 

Uždavinys: 

užtikrinti švietimo prieinamumą asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, ir didinti jų ugdymo veiksmingumą 

1 459 

1.3.1. 

 

Priemonė: 

organizuoti studijų prieinamumą neįgaliems 

studentams  

1 010 ES 

 

1 010 ES 100 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 

Valstybinis studijų fondas 

 Priemonės veiklos: bus skiriamos tikslinės išmokos neįgaliems studentams studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms), būtinoms 

studijų prieinamumui didinti 

1.3.2. 

 

 

Priemonė: 

parengti rekomendacijas dėl studijų 

prieinamumo neįgaliems studentams 

aukštosiose mokyklose 

0 0 

 

0 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 

Neįgaliųjų reikalų departamentas 

 Priemonės veiklos: rekomendacijose aukštosioms mokykloms bus pasiūlyti būdai, kaip įvertinti aplinkos pritaikymo neįgaliesiems (fizinės ir 

informacinės aplinkos pritaikymo, vertimo gestų kalba organizavimo, mokymo medžiagos pritaikymo, demonstravimo, girdėti padedančių 

daugiadažnių (bevielių) radijo sistemų naudojimo ir t. t.) arba atitikties universalaus dizaino principams lygmenį ir prireikus pritaikyti aplinką studentų 

poreikiams 

1.3.3. Priemonė: 

teikti finansinę pagalbą neįgaliesiems, 

besimokantiems aukštosiose mokyklose 

449 

 

435,9 

 

97,1 Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija 

 Priemonės veiklos: pagal Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, 

studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, bus teikiama parama neįgaliems studentams, skirta paskatinti juos studijuoti 

dengiant dalį mokesčio už studijas ir patenkinti specialiuosius jų poreikius 
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Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

1.3.4. Priemonė: 

įgyvendinti Vaikų įtraukties mokytis ir 

įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų 

planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. 

įsakymu Nr. V-527 „Dėl Vaikų įtraukties 

mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 

metų veiksmų plano patvirtinimo“ 

0 0 

 

0 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

 Priemonės veiklos: bus didinamas mokymo prieinamumas neįgaliems vaikams tobulinant mokymo turinį, mokytojų, švietimo pagalbos įstaigų ir 

savivaldybių administracijų švietimo padalinių gebėjimus, kurių reikia ugdymo turiniui formuoti ir įgyvendinti (mokymo programų rengimas ir 

įgyvendinimas, mokymų organizavimas ir t. t.), ir gerinant mokyklų fizinę ir informacinę aplinką 

1.3.5. Priemonė:  

parengti ir pateikti siūlymus dėl Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo 

0 0 

 

0 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

 Priemonės veiklos: bus parengti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, prireikus ir kitų teisės aktų pakeitimo projektai, kurių tikslas – įteisinti 

įtraukiojo švietimo sąvoką, panaikinti arba iš esmės pakeisti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, 29 straipsnio 4 ir 10 dalis ir 35 

straipsnio 1 dalį, kurios neatitinka Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje numatytos neįgaliųjų teisės įgyti nemokamą privalomą pradinį arba 

pagrindinį išsilavinimą bendruomenėse, kuriose jie gyvena 

1.3.6. Priemonė:  

pakeisti švietimo aprūpinimo standartus, 

atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių 

įvairovę 

0 0 

 

0 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

 Priemonės veiklos: bus parengti teisės aktų projektai, nustatantys švietimo aprūpinimo standartus atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių, įskaitant 

vaikų su negalia poreikius, įvairovę  

2. Tikslas: 

užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija 

2.1. Uždavinys: 

didinti aplinkos (fizinės ir informacinės) prieinamumą neįgaliesiems, jų mobilumą ir tobulinti aplinkos pritaikymo teisinį reguliavimą 
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Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

2.1.1. 

 

 

Priemonė: 

organizuoti turizmo, laisvalaikio, renginių 

organizavimo specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo mokymus, siekiant didinti paslaugų 

prieinamumą neįgaliesiems, skatinant inovacijas 

ir plėtrą 

1 1 

 

100 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerija 

 Priemonės veiklos: bus organizuojami mokymai apie neįgaliųjų aptarnavimą, laisvalaikio paslaugų pritaikymą neįgaliesiems ir aplinkos pritaikymą 

kaimo turizmo, sveikatinimo, apgyvendinimo įmonių, konferencijų centrų, kelionių agentūrų, kultūros, laisvalaikio, sporto ir kitų sektorių 

specialistams 

2.1.2. 

 

Priemonė: 

parengti rekomendaciją universalaus dizaino 

principų taikymo srityje  

6,2 6,2 100 Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija 

 Priemonės veiklos: parengti rekomendaciją universalaus dizaino principų taikymo srityje  

2.1.3. Priemonė: 

organizuoti mokymus savivaldybių ir 

nevyriausybinių organizacijų atstovams 

universalaus dizaino principų taikymo srityje 

3,6 3,5 97,2 Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija, Viešųjų 

pirkimų tarnyba 

 Priemonės veiklos: organizuoti mokymus savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovams universalaus dizaino principų taikymo srityje 

2.1.4. Priemonė:  

tikslinti teisės aktus, nustatančius statinių 

prieinamumo reikalavimus 

0 

 

0 0 Aplinkos ministerija, Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

 Priemonės veiklos: atsižvelgiant į naujausius Europos Sąjungos šalyse taikomus aplinkos pritaikymo neįgaliesiems standartus, bus pakeistas statybos 

techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 

patvirtinimo“, ir prireikus pakeisti kiti susiję teisės aktai, numatant reikalavimą pritaikyti statinius neįgaliesiems 
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Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

2.1.5. 

 

 

 

Priemonė: 

tikrinti Lietuvos Respublikos statybų ir statybos 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

„Infostatyba“ paskelbtus projektus, kitus 

statybos projektus ir dalyvauti neįgaliesiems 

svarbių statinių statybos užbaigimo komisijų 

darbe 

166,9 

 

166,9 100 Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinių 

paslaugų priežiūros departamentas 

 Priemonės veiklos: pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą Neįgaliųjų reikalų departamento įgaliota organizacija, finansuojama iš Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos priemonei „tikrinti Lietuvos Respublikos statybų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ 

paskelbtus projektus, kitus statybos projektus ir dalyvauti neįgaliesiems svarbių statinių statybos užbaigimo komisijų darbe“ skirtų asignavimų, tikrins 

statybos projektų sprendinių atitiktį statybos techniniams reikalavimams dėl statinių pritaikymo neįgaliųjų reikmėms ir dalyvaus Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos padalinių sudarytų nuolat veikiančių komisijų ir, atsižvelgiant į atskirus statytojų 

prašymus, vienkartinių komisijų vykdomose statybos užbaigimo procedūrose 

2.1.6. 

 

Priemonė: 

organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą 

neįgaliesiems 

1 531,9 1453,1 94,9 Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija 

 Priemonės veiklos: Neįgaliųjų reikalų departamento koordinuojamos savivaldybių administracijos įvertins būsto pritaikymo judėjimo ir apsitarnavimo 

funkcijų sutrikimų turintiems asmenims poreikį, organizuos būsto pritaikymo darbus arba kompensuos būsto pritaikymo išlaidas iš šiai priemonei 

skirtų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asignavimų bei savivaldybių biudžetų lėšų 

2.1.7. Priemonė:  

organizuoti šeimų, auginančių vaikus su sunkia 

negalia, gyvenamosios aplinkos pritaikymą 

506,9 458,6 90,5 Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija  

 Priemonės veiklos: Neįgaliųjų reikalų departamento koordinuojamos savivaldybių administracijos įvertins būsto pritaikymo neįgaliems vaikams 

poreikį, organizuos būsto pritaikymo darbus arba kompensuos būsto pritaikymo bei techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas iš šiai priemonei 

skirtų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asignavimų bei savivaldybių biudžetų lėšų 

2.1.8. 

 

 

Priemonė: 

organizuoti neįgaliųjų mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą ir 

atkūrimą 

24,2 

 

24,2 100 Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinių 

paslaugų priežiūros departamentas  



10 

 

 

Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

 Priemonės veiklos: konkurso tvarka bus atrenkami ir finansuojami projektai, pagal kuriuos fizinę negalią turintys asmenys bus mokomi vairuoti ir 

rengiami egzaminui vairuotojo teisėms gauti 

2.1.9. 

 

 

Priemonė: 

titruoti viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis 

radijas ir televizija“ programas ir užtikrinti jų 

garsinį vaizdavimą 

152,7 

 

230.6 133.3 Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas 

ir televizija“ 

 Priemonės veiklos: pasitarus su neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis, bus titruojamos svarbiausios klausos ir regos negalią turintiems 

vaikams bei suaugusiesiems televizijos programos ir įdiegtas šių programų begarsio vaizdo garsinis vaizdavimas 

2.1.10. 

 

Priemonė: 

organizuoti periodinių leidinių neįgaliesiems 

leidybą ir platinimą 

176,5 

 

176,4 99,9 Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinių 

paslaugų priežiūros departamentas 

 Priemonės veiklos: bus finansuojamas periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų įgyvendinimas, visuomenės švietimo ir 

informavimo priemonių (informacinių kampanijų, diskusijų, pristatymų, straipsnių, laidų) vykdymas ir informacijos teikimas, įgyvendinant Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją 

2.1.11. 

 

 

Priemonė: 

leisti leidinius, skirtus asmenims, negalintiems 

skaityti įprasto spausdinto teksto 

43 

 

44,2 102,7 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 

Lietuvos aklųjų biblioteka 

 Priemonės veiklos: bus leidžiami leidiniai Brailio raštu, padidintu šriftu, garsiniu, DAISY formatais ir skaitmeniniai leidiniai, skirti skaityti naudojant 

balso sintezavimo programinę įrangą 

2.1.12. 

 

Priemonė: 

pertvarkyti profesinio mokymo infrastruktūrą 

neįgaliesiems,  

diegiant modulines profesinio mokymo 

programas  

3 995 

 

0 0 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

 Priemonės veiklos: bus pertvarkyta profesinio mokymo infrastruktūra neįgaliesiems, diegiant modulines profesinio mokymo programas 

2.1.13. 

 

Priemonė: 

modernizuoti kultūros įstaigų (kultūros centrų, 

muziejų, viešųjų bibliotekų ir kitų) fizinę ir 

informacinę infrastruktūrą 

4 393 4367 99,4 Kultūros ministerija 
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Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

 Priemonės veiklos: bus modernizuojami kultūros įstaigų statiniai ir informacinė aplinka, pritaikant juos neįgaliesiems ir laikantis universalaus dizaino 

principų 

2.1.14. 

 

Priemonė: 

pritaikyti policijos įstaigų pastatų infrastruktūrą 

neįgaliesiems 

86,653 83,053 95,8 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos 

 Priemonės veiklos: atlikus Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 1-ojo policijos komisariato, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato areštinės Vilniuje, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato pastato Molėtuose remonto 

darbus, patalpos bus pritaikytos neįgaliųjų reikmėms 

2.1.15. Priemonė:  

patobulinti Bendrojo pagalbos centro teikiamų 

paslaugų prieinamumą klausos negalią 

turintiems asmenims 

100 

 

0 0 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamentas) 

 Priemonės veiklos: bus sukurta išmaniųjų telefonų aplikacija, skirta skubiai pagalbai iškviesti gestų kalba ir teksto pokalbiu pagalbos numeriu 112 

2.1.16. Priemonė: 

įgyvendinti Klausos negalią turinčių asmenų 

socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–

2020 metų veiksmų planą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. 

įsakymu Nr. A1-297 „Dėl Klausos negalią 

turinčių asmenų socialinio dalyvavimo 

visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų 

plano patvirtinimo“ 

165,9 

 

162,8 98,1 Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija 

 Priemonės veiklos: bus plėtojamas gestų kalbos vartojimas, gerinama paslaugų kokybė ir prieinamumas asmenims, turintiems klausos negalią, 

gerinamas informacinės aplinkos prieinamumas, užtikrinamas bendrojo lavinimo bei studijų prieinamumas asmenims, turintiems klausos negalią, 

užtikrinama operatyvi kompleksinė pagalba šeimoms, kurių vaikams diagnozuotas klausos sutrikimas  
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Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

2.1.17. Priemonė:  

parengti teisės aktų, reguliuojančių turizmo, 

viešbučių, kaimo turizmo sodybų, muziejų 

paslaugų teikimą, nustatant šių paslaugų 

prieinamumo neįgaliesiems ir specialiųjų 

poreikių turintiems asmenims reikalavimus, 

projektus 

0 0 

 

0 Ekonomikos ir inovacijų ministerija, 

Aplinkos ministerija, Kultūros ministerija, 

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, 

Lietuvos kaimo turizmo asociacija 

 Priemonės veiklos: bus parengti teisės aktų projektai, kurių tikslas – pakeisti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, viešbučių, kaimo turizmo sodybų 

ir motelių įrengimo klasifikavimo reikalavimus, muziejų ekspozicijų įrengimo reikalavimus, numatant šių įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą 

neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims 

3.  Tikslas: 

siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, sporto, laisvalaikio veiklose 

3.1. Uždavinys: 

užtikrinti geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes ir sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje 

3.1.1. 

 

Priemonė: 

finansuoti nacionalinių nevyriausybinių 

neįgaliųjų sporto organizacijų programas ir 

projektus  

791,68 803,68 101,5 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

 Priemonės veiklos: bus finansuojami projektai, skirti sąlygoms neįgaliesiems dalyvauti parolimpiniame, kurčiųjų ir specialiosios olimpiados 

judėjimuose sudaryti, remiama kita neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veikla 

3.1.2. Priemonė: 

įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos per 

kūno kultūrą ir sportą programas ir projektus 

350 

 

348,1 99,5 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Neįgaliųjų reikalų departamentas 

 Priemonės veiklos: bus finansuojami nevyriausybinių organizacijų vykdomi neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto, sporto visiems populiarinimo, fizinio 

aktyvumo skatinimo projektai 

3.1.3. Priemonė:  

skatinti neįgaliųjų kultūrinę ir meninę veiklą 

0 

 

0 0 Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros 

taryba 

 Priemonės veiklos: bus iš dalies finansuojami konkurso tvarka atrinkti projektai, skirti neįgaliųjų meninei veiklai skatinti ir neįgaliųjų meno renginiams 

remti 
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Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

4. Tikslas: 

užtikrinti neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą nuo diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti palankias sąlygas tobulinti neįgaliųjų 

socialinės integracijos proceso valdymą 

4.1. Uždavinys: 

teikti tinkamos kokybės teisinę pagalbą neįgaliesiems ir sukurti nacionalinį žmogaus teisių stebėsenos mechanizmą 

4.1.1. Priemonė: 

vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą 

apie neįgaliųjų socialinės integracijos procesą  

193 195,9 101,5 Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinių 

paslaugų priežiūros departamentas 

 Priemonės veiklos: bus organizuojamos informacinės kampanijos, diskusijos, pristatymai, skleidžiama informacija, skirta visuomenei negalios 

klausimais informuoti ir šviesti, internete, per kitas visuomenės informavimo priemones  

4.1.2. Priemonė:  

organizuoti mokymus notarams asmens 

veiksnumo ribojimo klausimais 

0 

 

0 0 Lietuvos notarų rūmai 

 Priemonės veiklos: bus organizuoti mokymai notarams asmens veiksnumo ribojimo klausimais 

4.1.3. Priemonė:  

organizuoti mokymus advokatams asmens 

veiksnumo ribojimo klausimais 

0 

 

0 0 Lietuvos advokatūra 

 Priemonės veiklos: bus organizuoti mokymai advokatams asmens veiksnumo ribojimo klausimais 

4.1.4. Priemonė:  

organizuoti mokymus prokurorams asmens 

veiksnumo ribojimo klausimais 

0,4 

 

0 0 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 

 Priemonės veiklos: bus organizuoti mokymai prokurorams asmens veiksnumo ribojimo klausimais 

4.1.5. Priemonė:  

organizuoti mokymus pirminę ir antrinę teisinę 

pagalbą teikiantiems specialistams apie negalios 

specifiką, bendravimą su neįgaliaisiais, 

neįgaliųjų poreikius ir jų teises 

0,5 

 

0 0 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

tarnyba 



14 

 

 

Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

 Priemonės veiklos: įtraukiant neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas, bus organizuoti mokymai pirminę ir antrinę teisinę pagalbą teikiantiems 

specialistams apie negalios specifiką, bendravimą su neįgaliaisiais, neįgaliųjų poreikius ir jų teisių ribojimo praktiką  

4.1.6. Priemonė:  

parengti teisės aktų projektus, numatant, jog 

tinkamų sąlygų nepritaikymas neįgaliesiems 

laikomas diskriminacija dėl negalios 

0 

 

0 0 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

 Priemonės veiklos: bus parengtas teisės akto projektas, nustatantis, jog tinkamų sąlygų nepritaikymas neįgaliesiems laikomas diskriminacija dėl 

negalios  

4.1.7. Priemonė:  

peržiūrėti, įvertinti ir prireikus spręsti dėl 

tikslingumo pakeisti Ligų, kuriomis sergantis 

asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju 

(rūpintoju), sąrašą  

0 

 

0 0 Sveikatos apsaugos ministerija 

 Priemonės veiklos: bus peržiūrėtas, įvertintas ir prireikus pateiktas siūlymas pakeisti teisės aktą, kuriuo tvirtinamas Ligų, kuriomis sergantis asmuo 

negali būti skiriamas globėju (rūpintoju), sąrašas, siekiant panaikinti neįgaliuosius diskriminuojančias nuostatas dėl galimybės tapti vaiko ar suaugusio 

asmens globėju (rūpintoju) 

4.1.8. Priemonė:  

atlikti teisės aktų, reguliuojančių įvaikinimo 

procesą, analizę, kuria remiantis bus įvertinta, ar 

galiojančiame teisiniame reguliavime nėra 

įtvirtintų diskriminacinių nuostatų neįgalių 

įvaikintojų atžvilgiu, o nustačius, kad 

diskriminacinių nuostatų yra, parengti ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti 

teisės aktų, nustatančių sąlygas, dėl kurių 

neleidžiama tapti įvaikintojais, pakeitimo 

projektus 

0 

 

0 0 Sveikatos apsaugos ministerija 

 Priemonės veiklos: bus atlikta teisės aktų, reguliuojančių įvaikinimo procesą, analizė, kuria remiantis bus įvertinta, ar galiojančiame teisiniame 

reguliavime nėra įtvirtintų diskriminacinių nuostatų neįgalių įvaikintojų atžvilgiu, o nustačius, kad diskriminacinių nuostatų yra, bus parengti ir pateikti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų, nustatančių sąlygas, dėl kurių neleidžiama tapti įvaikintojais, pakeitimo projektai 
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Eil. 

Nr. 
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Asignavimai,  tūkst.. eurų 

Atsakingi vykdytojai 
patvirtinti  panaudoti 

panaudojimo 

procentas 

4.2. Uždavinys:  

tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu 

4.2.1. Priemonė:  

skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų 

nevyriausybinių organizacijų veiklą 

1359,1 1 359,1 100 Neįgaliųjų reikalų departamentas, 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas 

 Priemonės veiklos: bus atrenkami ir iš dalies finansuojami neįgaliųjų asociacijų veiklos (neįgaliųjų teisių gynimo, mokymų, konferencijų ir kitos 

veiklos) projektai 

4.2.2. Priemonė:  

atlikti socialinių paslaugų statistinį tyrimą ir 

parengti statistinę informaciją apie asmenis 

(atskirai pateikiama informacija apie 

neįgaliuosius), kuriems socialinės paslaugos 

suteiktos namuose, dienos centruose ir 

stacionariose globos įstaigose 

20,5 

 

20,5 

 

100 

 

Lietuvos statistikos departamentas 

4.2.3. Priemonė:  

sukurti informacinę pagalbos neįgaliesiems 

koordinavimo sistemą 

10 10 100 Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija 

 Priemonės veiklos: bus sukurta ir vykdoma informacinė pagalbos neįgaliesiems koordinavimo sistema, apimanti informacijos teikimą telefonu, 

internetu, elektroniniu paštu bei kitomis priemonėmis 

5. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo: 28 733,833 20233,933   

5.1. bendrojo finansavimo lėšos 150 0 

 

  

5.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 

8 610 4926   

5.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 0 0   
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NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS 

PRIEMONIŲ PLANO REZULTATAI 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai  

ir mato vienetai 

2019 metų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 
Atsakingi vykdytojai 

Priežastys 

 1 tikslas: 

užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą, teikiant socialinės integracijos paslaugas (socialinės apsaugos, sveikatos 

priežiūros, švietimo srityse) 

 1 uždavinys: 

plėtoti kompleksiškai teikiamas paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimų nariams bendruomenėje ir tobulinti darbingumo, neįgalumo lygių ir specialiųjų poreikių 

nustatymo procedūras  

P-1-1-1 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

projektuose naudą gavusių asmenų, neįgaliųjų ir 

neįgaliųjų šeimos narių skaičius 

20 000 24 411 122 Neįgaliųjų reikalų 

departamentas, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija 

 

P-1-1-2 Kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas 

gavusių aklųjų skaičius 

25 15 60 Neįgaliųjų reikalų 

departamentas, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija 

 

P-1-1-3  Įvykdytų perėjimų nuo institucinės globos prie 

šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų skaičius  

1 1 100 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnyba, Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

 

P-1-1-4 Parengtų smurto prieš neįgalius suaugusiuosius ir 

vaikus bei seksualinio išnaudojimo prevencijos 

rekomendacijų socialinės globos įstaigoms skaičius  

1 1 100 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, socialinės globos 

įstaigos 

 

P-1-1-4-1 Smurto prieš neįgalius suaugusiuosius ir vaikus bei 

seksualinio išnaudojimo prevencijos socialinės globos 

įstaigose priemonėse dalyvavusių neįgaliųjų skaičius 

1 000 0 0 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, socialinės globos 

įstaigos 

Perkeltą į 2020 metus. 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai  

ir mato vienetai 

2019 metų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 
Atsakingi vykdytojai 

Priežastys 

P-1-1-5 Papildytos Kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, 

galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, 

rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 1 

d. įsakymu Nr. A1-353 „Dėl Kompleksinės pagalbos 

teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo 

seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo“ 

1 1 100 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 

Parengtas įsakymo projektas, 

derinamas. 

P-1-1-5-1 Vaikų, gavusių kompleksinę pagalbą (socialines, 

psichologines, teisines, laikino apgyvendinimo ir kitas 

paslaugas), dalis nuo visų vaikų, nukentėjusių nuo 

smurto (proc.)  

95 95 100 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai  

ir mato vienetai 

2019 metų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 
Atsakingi vykdytojai 

Priežastys 

P-1-1-6  Parengtų teisės aktų, reguliuojančių asmeninio 

asistento paslaugų teikimą, skaičius 

1 1 100 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 

Parengtas ir artimiausiu metu 

bus pateiktas Vyriausybei 

svarstyti Lietuvos 

Respublikos  neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 

ir 20
1 
straipsnių pakeitimo ir 

įstatymo papildymo 25
1 

straipsnių įstatymo projektas, 

kurios tikslas – sudaryti 

sąlygas teikti asmeninę 

pagalbą, kaip naują neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

sistemos formą neįgaliesiems, 

kurie dirba ar mokosi, taip 

siekiant užtikrinti 

neįgaliesiems galimybę 

visapusiškai dalyvauti 

visuomenės gyvenime bei 

darbo rinkoje, įtvirtinti, kad 

gali būti nustatomi du 

specialiųjų poreikių lygiai ir 

asmenims, kuriems iki 

senatvės pensijos amžiaus 

buvo nustatytas darbingumo 

lygis, nustatomas specialiųjų 

poreikių lygis. 

 2 uždavinys: 

gerinti ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir didinti specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kompetenciją 

sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais, tobulinti neįgaliųjų žinias apie sveiką gyvenseną, bendruosius ligų ir traumų prevencijos principus 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai  

ir mato vienetai 

2019 metų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 
Atsakingi vykdytojai 

Priežastys 

P-1-2-1  Klausos sutrikimą turinčių vaikų, aprūpintų 

individualius poreikius atitinkančiais kokybiškais 

klausos aparatais, dalis (proc.) 

8 9 112,5 Valstybinė ligonių kasa prie 

Sveikatos apsaugos 

ministerijos 

 

P-1-2-2 Patobulintų išlaidų klausos aparatams kompensavimo 

tvarkų skaičius 

1 1 100 Sveikatos apsaugos 

ministerija 

 

P-1-2-3  Neįgaliesiems pritaikytų pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigų statinių skaičius  

10 13 130 Sveikatos apsaugos 

ministerija 

 

P-1-2-4  Dalis profesinių ir aukštųjų mokyklų, rengiančių 

sveikatos priežiūros specialistus, studijų programų, į 

kurias įtrauktos temos, susijusios su atitinkamos 

negalios specifika bei negalias turinčių asmenų 

sveikatos ir socialiniais poreikiais, nuo visų šių 

mokymo institucijų (proc.) 

100 62 62 Sveikatos apsaugos 

ministerija, Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija, 

aukštosios mokyklos, 

rengiančios sveikatos 

priežiūros specialistus 

 

P-1-2-5 Dalis kvalifikaciją tobulinusių sveikatos priežiūros 

specialistų, gavusių žinių apie Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas sveikatos 

priežiūros srityje, nuo visų sveikatos priežiūros 

specialistų (proc.) 

50 100 100 Sveikatos apsaugos 

ministerija, Vilniaus 

universitetas, Klaipėdos 

universitetas, kolegijos 

 

P-1-2-6  Įgyvendintų projektų, siekiant pagerinti odontologinės 

sveikatos priežiūros paslaugas neįgaliesiems, skaičius 

1 1 100 Sveikatos apsaugos 

ministerija 

 

P-1-2-7 Atliktas farmacinę veiklą ir sveikatos priežiūrą 

reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų 

dėl patalpų pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems 

asmenims, įskaitant neįgaliuosius (pagal universalaus 

dizaino principus), vertinimas 

1 1 100 Sveikatos apsaugos 

ministerija 

 

P-1-2-8 Parengtų ir patvirtintų teisės aktų, reguliuojančių 

odontologinių paslaugų nesavarankiškiems ir iš dalies 

savarankiškiems asmenims su negalia teikimo tvarką, 

skaičius 

1 1 100 Sveikatos apsaugos 

ministerija, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija  
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai  

ir mato vienetai 

2019 metų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 
Atsakingi vykdytojai 

Priežastys 

P-1-2-9 Visuomenės sveikatos biurų, į kurių vykdomus 

informavimo ir švietimo projektus įtraukti mokymai 

saugios lytinės elgsenos temomis negalią turintiems 

asmenims, dalis (proc.) 

80 100 100 Sveikatos apsaugos 

ministerija, socialinės globos 

įstaigos 

 

 3 uždavinys: 

užtikrinti švietimo prieinamumą asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, ir didinti ugdymo veiksmingumą 

P-1-3-1  Specialiųjų poreikių turinčių studentų, gavusių paramą 

studijų prieinamumui užtikrinti, skaičius 

700 500+500 142,8 Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, Valstybinis 

studijų fondas 

500 – tikslinės išmokos 

gavėjų; 500 – socialinės 

stipendijos gavėjų. 

P-1-3-2 Parengtos rekomendacijos dėl studijų prieinamumo 

neįgaliems studentams aukštosiose mokyklose  

1 0 0 Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, Neįgaliųjų 

reikalų departamentas 

Rengiamas Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymo Nr. XI-242 82 

straipsnio papildymo 

įstatymas, siekiant finansinę 

paramą neįgaliesiems 

studentams įteisinti 

įstatymiškai. 

P-1-3-3 Finansinę pagalbą gavusių neįgaliųjų, besimokančių 

aukštosiose mokyklose, skaičius 

600 620 103,3 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Neįgaliųjų 

reikalų departamentas 

 

P-1-3-4  Įgyvendintas Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio 

ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl Vaikų 

įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 

metų veiksmų plano patvirtinimo“ 

1 0 0 Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 

Įgyvendinamos. Veiksmų 

planas bus įgyvendintas 2022 

m. 

P-1-3-5  Parengtų ir pateiktų siūlymų dėl Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymo pakeitimo skaičius 

1 1 100 Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai  

ir mato vienetai 

2019 metų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 
Atsakingi vykdytojai 

Priežastys 

P-1-3-6 Pakeistų aprūpinimo standartų, atsižvelgiant į mokinių 

ugdymosi poreikių įvairovę, skaičius 

1 0 0 Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 

Reorganizavus ministerijai 

pavaldžias įstaigas ir sujungus 

į vieną Nacionalinę 

švietimoagentūrą buvo 

perskirstytos funkcijos, todėl 

atidėtas Švietimo aprūpinimo 

standartų  rengimo terminas 

 2 tikslas: 

užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija 

 1 uždavinys: 

didinti aplinkos (fizinės ir informacinės) prieinamumą neįgaliesiems, jų mobilumą ir tobulinti aplinkos pritaikymo teisinį reglamentavimą 

P-2-1-1  Laisvalaikio, turizmo, kultūros sektoriaus specialistų, 

dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, 

skaičius  

50 111 222 Ekonomikos ir inovacijų 

ministerija 

 

P-2-1-2 Parengtų rekomendacijų universalaus dizaino principų 

taikymo srityje skaičius 

1 1 100 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Neįgaliųjų 

reikalų departamentas 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai  

ir mato vienetai 

2019 metų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 
Atsakingi vykdytojai 

Priežastys 

P-2-1-3  

 

Universalaus dizaino principų taikymo mokymuose 

savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų 

atstovams dalyvavusių specialistų skaičius 

60 0 0 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Neįgaliųjų 

reikalų departamentas, 

Viešųjų pirkimų tarnyba 

Atsižvelgiant į tai, jog 

rekomendacija universalaus 

dizaino principų taikymo 

srityje parengta 2019 m. 

gruodžio pabaigoje, pratęstas 

su paslaugų teikėju sudarytos 

sutarties įgyvendinimo 

terminas ir mokymai 

savivaldybių ir 

nevyriausybinių organizacijų 

atstovams universalaus 

dizaino principų taikymo 

srityje bus suorganizuoti 2020 

m. vasario mėn. 

P-2-1-4  Patikslintų teisės aktų, nustatančių statinių 

prieinamumo reikalavimus, skaičius 

1 1 100 Aplinkos ministerija, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

 

P-2-1-5  Patikrintų Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 

statybos valstybinės priežiūros informacinėje 

sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų projektų, kitų 

statybos projektų skaičius 

1 800 2699 149,9 Neįgaliųjų reikalų 

departamentas  

 

P-2-1-6 Pritaikytų būstų ir jų aplinkos skaičius 350 397 113,4 Neįgaliųjų reikalų 

departamentas, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija 

 

P-2-1-7  Šeimų, auginančių neįgalius vaikus, ir jaunų neįgaliųjų 

būsto pritaikymo poreikio patenkinimas (proc.) 

70 84,74 121 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Neįgaliųjų 

reikalų departamentas  

 

P-2-1-8 

 

Neįgaliųjų, gavusių naudą įgyvendinant mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgprieziudžių ugdymo 

projektus, skaičius  

25 24 96 Neįgaliųjų reikalų 

departamentas  
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai  

ir mato vienetai 

2019 metų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 
Atsakingi vykdytojai 

Priežastys 

P-2-1-9   

 

Titruotų Lietuvos nacionalinės televizijos programų 

transliacijų laikas (val.)  

1 265 1695 133.9 Viešoji įstaiga „Lietuvos 

nacionalinis radijas ir 

televizija“ 

 

P-2-1-9-1 Lietuvos nacionalinės televizijos programų, kuriose 

pateikiamas jų garso vaizdavimas, transliacijų laikas 

(val.) 

30 24 80 Viešoji įstaiga „Lietuvos 

nacionalinis radijas ir 

televizija“ 

 

P-2-1-10 Finansuotų periodinių leidinių skaičius 7 9 128,5 Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

 

P-2-1-11 

 

Išleistų leidinių, skirtų asmenims, negalintiems skaityti 

įprasto spausdinto teksto, pavadinimų skaičius 

440 475 118 Kultūros ministerija, 

Lietuvos aklųjų biblioteka 

 

P-2-1-12 

 

Neįgalių mokinių, kurie mokėsi pagal parengtas arba 

atnaujintas modulines profesinio mokymo programas, 

dalis (proc.) 

28 60 proc. 214 Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 

Preliminariais duomenimis, 

2019 m. priimti 598 SUP 

mokiniai, 362 (60 proc.) 

mokėsi pagal modulines 

programas. Atkreiptinas 

dėmesys, kad ne visi SUP 

mokiniai priskiriami 

neįgaliesiems. 

P-2-1-13 

 

Modernizuotų kultūros įstaigų (kultūros centrų, 

muziejų, viešųjų bibliotekų ir kitų), kurių fizinė ir 

informacinė infrastruktūra pritaikyta neįgaliesiems, 

skaičius 

11 11 100 Kultūros ministerija  

P-2-1-14  Pritaikytų neįgaliesiems policijos įstaigų pastatų 

skaičius 

7 7 100 Policijos departamentas prie 

Vidaus reikalų ministerijos 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai  

ir mato vienetai 

2019 metų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 
Atsakingi vykdytojai 

Priežastys 

P-2-1-15  Sukurtų išmaniųjų telefonų aplikacijų, skirtų skubiai 

pagalbai iškviesti gestų kalba ir teksto pokalbiu 

pagalbos numeriu 112, skaičius 

1 0,8-0,9 90 Vidaus reikalų ministerija, 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas  

112 mobiliosios aplikacijos 

sukūrimas ir diegimas 

vykdomas pagal BPC ir 

paslaugų tiekėjo  pirkimo–

pardavimo sutartį. Tiekėjas 

neįvykdė Sutarties 

įsipareigojimo laiku sukurti, 

įdiegti ir paruošti eksploatuoti 

112 mobiliąją aplikaciją 

Sutartyje nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka, t.y. 

sukurta mobilioji aplikacija 

mobiliesiems įrenginiams su 

Android bei iOS 

operacinėmis sistemomis ir 

speciali BPC operatoriaus 

kompiuterizuota darbo vieta 

(programinė įranga), skirta 

priimti pagalbos prašymus iš 

mobiliosios aplikacijos 

nebuvo kokybiška ir nebuvo 

tinkama naudojimui. 

Gruodžio mėnesį 

reikalaujamas programinės 

įrangos funkcionalumas iš 

esmės buvo pasiektas, bet 

neužtikrintas stabilus ir 

patikimas (be klaidų) jos 

veikimas. Sukurta programinė 

įranga nebuvo priimta, nes 

negali būti naudojama teikiant 

skubios pagalbos paslaugas. 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai  

ir mato vienetai 

2019 metų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 
Atsakingi vykdytojai 

Priežastys 

P-2-1-16 Įgyvendintas Klausos negalią turinčių asmenų 

socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų 

veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio  

19 d. įsakymu Nr. A1-297 „Dėl Klausos negalią 

turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 

2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ 

1 1 100 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Neįgaliųjų 

reikalų departamentas 

 

P-2-1-17 Parengtų teisės aktų, reguliuojančių turizmo, 

viešbučių, kaimo turizmo sodybų, muziejų paslaugų 

teikimą, nustatant šių paslaugų prieinamumo 

neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių turintiems 

asmenims reikalavimus, projektų skaičius 

1 1 100 Ekonomikos ir inovacijų 

ministerija, Aplinkos 

ministerija, Kultūros 

ministerija, Lietuvos 

viešbučių ir restoranų 

asociacija, Lietuvos kaimo 

turizmo asociacija 

 

 3 tikslas: 

siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, sporto, laisvalaikio veiklose 

 1 uždavinys: 

užtikrinti geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes ir sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje 

P-3-1-1  Neįgaliųjų, dalyvavusių respublikinių neįgaliųjų 

sporto organizacijų renginiuose, skaičius  

6 200 6253 100,8 Kūno kultūros ir sporto 

departamentas prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

 

P-3-1-2  Neįgaliųjų, dalyvavusių integravimosi į visuomenę per 

kūno kultūrą ir sportą projektuose ar programose, 

skaičius 

1 800 4583 254,4 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Neįgaliųjų 

reikalų departamentas 

 

P-3-1-3 Neįgaliųjų, dalyvavusių kultūrinėje ir meninėje 

veikloje, skaičius 

8 000 11712 146,4 Kultūros ministerija, 

Lietuvos kultūros taryba 

 

 4 tikslas: 

užtikrinti neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą nuo diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti palankias sąlygas tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos 

proceso valdymą 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai  

ir mato vienetai 

2019 metų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 
Atsakingi vykdytojai 

Priežastys 

 1 uždavinys: 

teikti tinkamos kokybės teisinę pagalbą neįgaliesiems 

ir sukurti nacionalinį žmogaus teisių stebėsenos 

mechanizmą 

     

P-4-1-1  Vykdytų visuomenės švietimo ir informavimo apie 

neįgaliųjų socialinę integraciją priemonių skaičius 

2 12 600 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Neįgaliųjų 

reikalų departamentas 

 

P-4-1-2  Mokymuose dalyvavusių notarų skaičius 100 100 100 Lietuvos notarų rūmai  

P-4-1-3 Mokymuose dalyvavusių advokatų skaičius 50 0 0 Lietuvos advokatūra  

P-4-1-4 Mokymuose dalyvavusių prokurorų skaičius 50 0 0 Lietuvos generalinė 

prokuratūra 

Spalio mėn. buvo suplanuoti 

mokymai „Asmenų 

pripažinimas neveiksniais, 

ribotai veiksniais. 

Problemos“, dėstytojas Jonas 

Vaškevičius, tačiau dėl 

lektoriaus sveikatos problemų 

mokymus teko perkelti į 2020 

m. vasario 12 d. Mokymai 

bus organizuojami 

Generalinėje prokuratūroje. 

P-4-1-5  Mokymuose dalyvavusių pirminę ir antrinę teisinę 

pagalbą teikiančių specialistų skaičius 

50 0 0 Valstybės garantuojamos 

teisinės pagalbos tarnyba 

Neįgyvendino dėl ribotai 

skiriamų asignavimų. 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai  

ir mato vienetai 

2019 metų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 
Atsakingi vykdytojai 

Priežastys 

P-4-1-6 Parengtas teisės akto projektas, nustatantis, jog 

tinkamų sąlygų nepritaikymas neįgaliesiems laikomas 

diskriminacija dėl negalios 

1 1 100 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 

Parengtas ir pateiktas 

Vyriausybei svarstyti 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo „Dėl 

Lietuvos Respublikos lygių 

galimybių įstatymo  

Nr. IX-1826 pakeitimo 

įstatymo projekto  

Nr. XIIIP-3512“ projektas, 

kuriame siūloma į Įstatymo 

projekte detaliai išvardijamus 

nediskriminavimo pagrindus 

įtraukti atsisakymo sudaryti 

tinkamas sąlygas 

neįgaliesiems pagrindą ir 

sveikatos būklės pagrindą. 

Lietuva įsipareigojo imtis 

visų būtinų priemonių, kad 

užtikrintų neįgalių vaikų 

visapusišką žmogaus teisų ir 

pagrindinių laisvių 

įgyvendinimą lygiai su kitais 

vaikais; visuose veiksmuose, 

susijusiuose su neįgaliais 

vaikais, pirmiausia 

atsižvelgiama į vaiko 

interesus. Todėl pasiūlyta 

Įstatymo projekto 

6  straipsnio 1 dalies 7 punktą 

išdėstyti taip: sudaromos dėl 

negalios būtinos sąlygos 

mokytis ar studijuoti 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai  

ir mato vienetai 

2019 metų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 
Atsakingi vykdytojai 

Priežastys 

P-4-1-7 Parengtų teisės aktų, nustatančių ligų, kuriomis 

sergant draudžiama tapti globėju, sąrašą, pakeitimo 

projektų skaičius 

1 0 0 Sveikatos apsaugos 

ministerija 

 

P-4-1-8 Atliktų teisės aktų, reguliuojančių įvaikinimo procesą, 

analizių skaičius 

1 1 100 Sveikatos apsaugos 

ministerija 

 

P-4-1-8-1 Nustačius, kad yra diskriminacinių nuostatų neįgalių 

įvaikintojų atžvilgiu, parengtų ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei pateiktų teisės aktų, nustatančių sąlygas, 

dėl kurių neleidžiama tapti įvaikintojais, pakeitimo 

projektų skaičius 

1 0 0 Sveikatos apsaugos 

ministerija 

 

 2 uždavinys:  

tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu 

P-4-2-1  Įgyvendinant neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 

projektus naudą gavusių neįgaliųjų skaičius 

3 000BIS 3833 127,7 Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

 

P-4-2-2 Atliktų socialinių paslaugų statistinių tyrimų ir 

parengtos statistinės informacijos apie asmenis 

(atskirai pateikiama informacija apie neįgaliuosius), 

kuriems socialinės paslaugos suteiktos namuose, 

dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, 

skaičius 

1 1 100 Lietuvos statistikos 

departamentas 

 

P-4-2-3 Sukurta informacinė pagalbos neįgaliesiems 

koordinavimo sistema 

1 1 100 Neįgaliųjų reikalų 

departamentas, Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija. 

 

 

 

 


