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PRATARMĖ 

 

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija – tarptautinis žmogaus teisių dokumentas, kuriame 

įtvirtinamos asmenų, turinčių negalią, teisės ir pagrindinės laisvės. Konvencijos tikslas – skatinti ir 

užtikrinti visų asmenų, turinčių negalią, visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis 

ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. Konvencija 

pripažįsta, kad visi visi žmones turi vienodas teises ir yra lygūs, bei nurodo kelią, kaip valstybės, šios 

Konvencijos narės, turėtų užtikrinti šių teisių įgyvendinimą.   

 

Lietuvos Respublika šią Konvenciją pasirašė 2007 m., o ratifikavo 2010 metais. Pirminė ataskaita dėl 

Konvencijos įgyvendinimo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetui buvo parengta 2012 metais. 2016 

m. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetas apsvarstė pateiktą ataskaitą ir pateikė savo 

rekomendacijas dėl tolesnio Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje.   

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1991 m. lapkričio 28 d. priimto 

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (toliau – Neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymas) Nr. I-2044 tikslas – užtikrinti žmonių, turinčių negalią, lygias teises ir galimybes 

visuomenėje, nustatyti jų socialinės integracijos principus, apibrėžti socialinės integracijos sistemą ir jos 

prielaidas bei sąlygas, žmonių, turinčių negalią, socialinę integraciją įgyvendinančias institucijas, 

negalios lygio, darbingumo lygio, individualių poreikių lygio nustatymą bei jų tenkinimą, profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimą.   

  

Šios Žmonių su negalia socialinės integracijos veiklos rezultatų bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo 2020 m. įgyvendinimo Lietuvoje stebėsenos ataskaitos tikslas 

– pateikti išsamią informaciją, nurodant esmines šiai Konvencijai prieštaraujančias sritis, spragas ar 

neatitikimus, siekiant, kad šie trūkumai būtų pašalinti, bei identifikuoti, kiek žmonių, turinčių negalią, 

socialinės integracijos veiklos rezultatai yra susiję su Konvencijos nuostatomis ir jų įgyvendinimu. 

 

Šioje ataskaitoje vertinama: esama teisinė situacija, jos pokyčiai Lietuvoje, ypač per vienerių metų 

laikotarpį, valstybės skiriamos (panaudotos) lėšos ir kiekybiniai rodikliai, taip pat negalią turinčius 

asmenis atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų  pateikiama informacija bei atlikti tyrimai, siekiant 

išsiaiškinti pagrindinius klausimus bei kliūtis, su kuriomis susiduria asmenys su negalia ir jų artimieji, 

šiandien.  
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SANTRUMPOS 

 

Ataskaita – Žmonių su negalia socialinės integracijos veiklos rezultatų bei Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 

teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo 2020 m. stebėsenos ataskaita.  

Konvencija – Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvus protokolas. 

Komitetas – Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetas.  

Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo planas – planas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro  2016 m. lapkričio 9 d įsakymu Nr. A1-596 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016−2020 metų priemonių plano patvirtinimo“.  

SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.  

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija. 

VRM – Vidaus reikalų ministerija. 

ŠMSM – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

NDNT – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo minsterijos. 

JTO – Jungtinių Tautų Organizacija (JT – Jungtinės Tautos).  

NRD – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

Neįgaliųjų reikalų taryba – visuomeninė patariamoji institucija, sudaroma iš valstybės institucijų, 

asmenų su negalia asociacijų, savivaldybių, akademinės bendruomenės atstovų. Neįgaliųjų reikalų 

tarybos sudarymo tvarką ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Neįgaliųjų reikalų 

tarybos sudėtį tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras. Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, kurios dabartinė sudėtis patvirtinta 2021 m. balandžio 26 d. Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A-631 „Dėl 

neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Nacionalinė programa – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408 

patvirtinta  Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programa, ,  

Nacionalinės programos priemonių planas – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A1-446 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 

2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“. 

Stebėsena – Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo 

stebėsena.  

SPIS – Socialinės paramos šeimai informacinė sistema.  

LGKT – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. 

NVO – nevyriausybinė organizacija.  

LNF – Asociacija „Lietuvos negalios organizacijų forumas“. 

LŽNS – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. 

LND – Lietuvos neįgaliųjų draugija.  

   

Paaiškinimas dėl termino „neįgalieji“ vartojimo: 

 

Ataskaitos autoriai remiasi į asmenį orientuotu požiūriu (angl. „person centred approach“) ir žmogaus 

teisių principais grįstu požiūriu į negalią, taigi, Ataskaitoje visur, kur tik įmanoma, buvo atsisakyta 

vartoti terminą „neįgalieji“, jį pakeičiant žodžių junginiais „žmonės su negalia“ arba „žmonės, turintys 

negalią“. Pasirinkti terminai atitinka kalbą vartojamą atsižvelgiant į principą „visų pirma – žmogus“ 

(angl. „person first language“), taip užtikrinant kalbą, kurioje atsispindi pagarba kiekvienai individualiai 

asmenybei, o negalia yra tik viena iš daugelio kitų žmogaus tapatybės dalių, kuri neprivalo stereotipiškai 

žmogaus apibrėžti ar nuasmeninti. Terminas „neįgalieji“ ir kitos susijusios žodžio formos Ataskaitoje 

vartojamos tik tais atvejais, kai tai yra cituojamas tekstas arba oficialių įstatymų ar teisės aktų bei 

institucijų, įstaigų ir komitetų pavadinimai.  
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ĮVADAS 

 

Jungtinių Tautų Organizacija (toliau – JTO) – tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 193 valstybės 

narės, t. y. praktiškai visos pripažintos nepriklausomos valstybės (išskyrus Vatikaną, nepripažintą 

Taivaną ir Kosovą). Lietuva į JTO priimta 1991 m. rugsėjo 17 dieną. Žmogaus teisių užtikrinimas ir 

gynimas yra vienas iš svarbiausių JTO tikslų. Nuo 1948 m., kuomet buvo priimta Tarptautinė žmogaus 

teisių deklaracija, JTO uoliai saugo žmogaus teises teisinėmis priemonėmis ir kita savo veikla.   

 

Viena iš šių teisinių priemonių – 2006 m. priimta Jungtinių Tautų (toliau – JT) neįgaliųjų teisių 

konvencija, kurioje nėra įvardijamos jokios naujos žmogaus teisės, tačiau apibūdinamos susijusios 

vertybės ir gairės būtent asmenų, turinčių negalią, atžvilgiu. Konvencija siekia „skatinti, apsaugoti ir 

užtikrinti visų žmonių, turinčių negalią, visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis 

ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui“1 (1 straipsnis 

„Tikslas“). Lietuva, ratifikuodama Konvenciją 2010 m., prisiėmė atsakomybę ir įsipareigojo įgyvendinti 

Konvencijos nuostatas savo įstatymuose ir praktikoje diegti lygybės bei nediskriminavimo, pagarbos 

asmens prigimtiniam orumui, savarankiškumui, įskaitant laisvę rinktis, prieinamumo prie visuomenės 

išteklių, lygybės prieš įstatymą, gyvenimo savarankiškai ir įtraukties į visuomenę principus, įvardintus 

Konvencijos 3 straipsnyje.  

 

Konvencija įtvirtina modernų požiūrį į negalią, grįstą pagarba žmogaus teisėms, autonomijai ir visų 

žmonių prigimtiniam orumui. Nors negalios samprata yra vis dar plėtojama, tačiau Konvencijos 

Preambulėje apibrėžta, kad negalia „atsiranda dėl asmenų, turinčių sveikatos sutrikimų, ir požiūrio bei 

aplinkos sudaromų kliūčių sąveikos, trukdančios tokiems asmenims visapusiškai ir veiksmingai 

dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis“. Konvencija įpareigoja šalis kurti tokią teisėkūrą, kad 

asmenys, turintys negalią, gautų tinkamą pagalbą ir paramą, kuri užkirstų kelią diskriminacijai, sudarytų 

konkrečias sąlygas asmenims, turintiems negalią, pilnavertiškai dalyvauti švietimo, sveikatos, kultūros, 

darbo rinkos ir kituose visuomenės sektoriuose, veiklose ir organizacijose, kad būtų užtikrinta žmogaus 

teisių apsauga ir Konvencijos nuostatų įgyvendinimas būtų konkreti siekiamybė.  

 

Tarp esminių Konvencijos įgyvendinimo stebėsenos sričių, gairėse žmogaus teisių stebėtojams dėl 

Konvencijos įgyvendinimo stebėsenos2, yra įvardijamos šios:  

 

Lygybė prieš įstatymą ir teisinis veiksnumas – draudžiamas, inter alia, asmens teisinio veiksnumo 

apribojimas remiantis negalios pagrindu. Būtina atsižvelgti ne tik į teisinius aktus, kurie suteikia teisinį 

pagrindą apriboti žmonių teisinį veiksnumą, bet ir valstybių teikiamą tiesioginę pagalbą, skatinant ir 

užtikrinant asmenų, turinčių negalią, pilnavertį ir aktyvų dalyvavimą sprendimų, susijusių su jų pačių 

gyvenimu, priėmimo procesuose.   

 

Teisė į laisvę ir asmenų saugumą, teisė nepatirti prievartos ir teisė į sveikatą – reikalaujama 

atsižvelgti, ar nėra apribojama asmenų, turinčių negalią, laisvė, remiantis tik negalios pagrindu. Taip pat 

būtina užtikrinti, kad nebūtų vykdomas asmenų, turinčių negalią, prievartinis apgyvendinimas 

psichiatrijos ar socialinės globos institucijose vien dėl jų turimos negalios, kad nebūtų takoma 

prievartinė hospitalizacija ar gydymo įstaigose nebūtų taikomi jokie gydymo būdai be asmenų laisvo ir 

informuoto sutikimo. Taip pat asmenų privatūs duomenys susiję su jų negalia privalo būti gerbiami ir 

tinkamai bei teisėtai saugomi, tvarkomi turint tam teisinį pagrindą.  

                                                      
1 Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvus protokolas, 2006 m. gruodžio 13 d., Nr.71-3561,  https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3163C6862C  
2 JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo monitoringas – gairės žmogaus teisių stebėtojams (2010), 26-28 psl.: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3163C6862C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3163C6862C
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf
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Savarankiškas gyvenimas ir įtrauktis į visuomenę – būtina atsižvelgti į tai, ar asmenys, turintys 

negalią, gali lygiai su kitais asmenimis pasirinkti savo gyvenamąją vietą ir su kuo jie nori gyventi, ar 

gali pasinaudoti įvairiomis namuose, gyvenamojoje vietoje teikiamomis ir kitomis pagalbinėmis 

bendruomenėje teikiamomis paslaugomis, įskaitant asmeninę pagalbą, bei ar šios paslaugos atitinka jų 

individualius poreikius. Taip pat būtina užtikrinti žmonių, turinčių negalią, teisę dirbti ir būti atviros 

darbo rinkos dalyviais, teisę mokytis, studijuoti ar profesiškai tobulėti, dalyvauti viešajame, 

kultūriniame ir politiniame visuomenės gyvenime. 

 

Prieinamumas – reikalaujama atkreipti dėmesį, ar asmenys, turintys negalią, turi galimybę gauti lygiai 

tokios pačios kokybės viešąsias, sveikatos, socialines paslaugas, prekes, atitinkančias jų poreikius, ir 

jiems suprantamu būdu pateiktą informaciją, kaip kiti žmonės. Būtina atkreipti dėmesį, ar užtikrinami ir 

palaikomi prieinamumo standartai, ar standartai vienodai taikomi tiek miesto, tiek kaimiškosiose 

vietovėse, ar teikiami reikiami mokymai su prieinamumo užtikrinimu susijusių institucijų atstovams, ar 

užtikrinamas prieinamos informacijos teikimas (pavyzdžiui, Brailio raštu ir lengvai suprantama kalba), 

ar užtikrinama prieinamų informacinių komunikacinių technologijų plėtra.  

 

Švietimas – reikalaujama atsižvelgti ar studentai ir mokiniai, turintys negalią, nėra eliminuojami iš 

bendrojo lavinimo sistemos remiantis jų negalia, kai tuo tarpu tinkamų sąlygų sudarymas ir aplinkos bei 

informacijos pritaikymas padėtų įgyti išsilavinimą didesniam skaičiui asmenų, turinčių negalią. Svarbu 

įvertinti, kokią pagalbą studentai, turintys negalią, gauna siekdami mokslo, kaip skatinamas įtraukusis 

ugdymas ir kiek asmenų vis dar mokosi segreguotose mokyklose.  

 

2010 m. ratifikuodama Konvenciją, Lietuva įsipareigojo įsteigti ir atitinkamą nepriklausomą 

Konvencijos įgyvendinimo kontrolės ir stebėsenos mechanizmą, atitinkantį Konvencijos 33 straipsnio 

„Nacionalinis įgyvendinimas ir kontrolė“ nuostatas. 2016 m. JT neįgaliųjų teisių komitete buvo 

svarstoma pirminė, Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita3. 2015 m. NVO Asociacija „Lietuvos 

neįgaliųjų forumas“ (dabar – „Lietuvos negalios organizacijų forumas“) ir kitos organizacijos pateikė 

Komitetui alternatyviąsias ataskaitas.4 Remdamasis oficialiąja ir alternatyviosiomis ataskaitomis 

Komitetas 2015 m. rudenį pateikė Lietuvos valstybei sąrašą klausimų5, į kuriuos buvo atsakyta tą patį 

rudenį.6 Konvencijos pirminė ataskaita buvo svarstyta remiantis pateikta ataskaita ir valstybės pateiktais 

atsakymais į klausimų sąrašą 2016 m. balandžio mėn. per 246-tą ir 247-tą Komiteto susirinkimus.7  

 

2016 m. gegužės 11 d. Komitetas pateikė rekomendacijas8 Lietuvai dėl Konvencijos įgyvendinimo, 

kurias apsvarstė ir priėmė 261-ojo susirinkimo metu. Siekiant nuosekliai įgyvendinti Komiteto pateiktas 

rekomendacijas Lietuvai dėl Konvencijos įgyvendinimo būtina reguliari Konvencijos įgyvendinimo 

stebėsena. Tikimasi, kad ši ataskaita padės Konvenciją įgyvendinančioms institucijoms atkreipti dėmesį 

į problemines sritis bei tinkamai kontroliuoti Komiteto pateiktų rekomendacijų vykdymo procesą.   

                                                      
3 JT neįgaliųjų teisių konvencijos pirminė ataskaita buvo parengta 2012 m. Ataskaitą rengė Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011-08-23 įsakymu 

Nr. A1-376 ir  2011-11-14 įsakymu Nr. A1-520 sudaryta darbo grupė. Ataskaita: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fLTU%2f1&Lang=en 
4 Lietuvos negalios organizacijų forumo alternatyvi ataskaita JT neįgaliųjų teisių komitetui: https://lnf.lt/wp-

content/uploads/2016/09/2.JT_Neigaliuju_teisiu_konvencijos_Alternatyvioji_ataskaita.pdf 
5 JT neįgaliųjų teisių komiteto klausimų sąrašas Lietuvai dėl Konvencijos įgyvendinimo: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fLTU%2fQ%2f1&Lang=en 
6 Lietuvos atsakymai į JT neįgaliųjų teisių komiteto pateiktus klausimus dėl Konvencijos įgyvendinimo: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fLTU%2fQ%2f1%2fAdd.1&Lang=en 
7 Lietuvos pirmoji ataskaita ir kiti dokumentai pateikti ir svarstyti JT neįgaliųjų teisių komitete 2016 m.: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1050&Lang=en 
8 JT neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijos Lietuvai (2016): http://www.ndt.lt/jungtiniu-tautu-neigaliuju-teisiu-komiteto-rekomendacijos-lietuvai/  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fLTU%2f1&Lang=en
https://lnf.lt/wp-content/uploads/2016/09/2.JT_Neigaliuju_teisiu_konvencijos_Alternatyvioji_ataskaita.pdf
https://lnf.lt/wp-content/uploads/2016/09/2.JT_Neigaliuju_teisiu_konvencijos_Alternatyvioji_ataskaita.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fLTU%2fQ%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fLTU%2fQ%2f1%2fAdd.1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1050&Lang=en
http://www.ndt.lt/jungtiniu-tautu-neigaliuju-teisiu-komiteto-rekomendacijos-lietuvai/
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1. STEBĖSENOS ATASKAITOS RENGIMO METODAI  

 

Rengiant šią ataskaitą buvo remiamasi įvairiais empiriniais duomenų šaltiniais, įskaitant skirtingų 

asmenų (turinčių negalią ir jos neturinčių), institucijų, įstaigų duomenimis, ekspertiniais vertinimais, 

suinteresuotų asmenų ir institucijų pasisakymais bei publikacijomis. Rengiant šią Ataskaitą buvo 

vadovaujamasi 2010 m. parengtomis JT gairėmis žmogaus teisių stebėtojams vykdant Neįgaliųjų teisių 

konvencijos įgyvendinimo stebėseną.9 Taip pat – remtasi JT neįgaliųjų teisių komiteto parengtomis 

bendrosiomis pastabomis dėl konkrečių Konvencijos straipsnių įgyvendinimo.10  

 

Vertinant egzistuojančios Lietuvos teisinės bazės suderinamumą su Konvencijos nuostatomis buvo 

naudojami analizės, sintezės ir abstrahavimo metodai, taip pat/pasitelkiami su Konvencijos 

įgyvendinimu susiję statistiniai duomenys. Buvo vykdoma atrinktų prioritetinių, tikslinių teisės aktų ir jų 

atitikimo konkretiems Konvencijos straipsniams analizė. Ataskaitoje vertinamas Konvencijos 

įgyvendinimo Lietuvoje pokytis lyginant su 2017, 2018 ir 2019 metais. Siekiant įvertinti lygybės ir 

nediskriminavimo principų ir standartų įgyvendinimą buvo naudojami Lygių galimybių kontrolieriaus 

veiklos ataskaitose pateikti duomenys ir informacija. Taip pat buvo nagrinėjama viešai prieinama 

informacija Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, NVO ir kt. 

interneto svetainėse. 

 

Vertinant teisės aktų atitiktį Konvencijos nuostatoms, buvo naudojamasi LNF 2017 m. atlikta Teisės aktų 

vertinimo (analizės) ataskaita11, papildomą dėmesį skiriant 2018, 2019 ir 2020 metais priimtiems teisės 

aktų pakeitimams. Siekiant ataskaitos objektyvumo, buvo bendradarbiaujama ir atsižvelgiama į visų 

suinteresuotų šalių duomenis – tiek valstybinių institucijų, tiek asmenis su negalia atstovaujančių NVO, 

vyriausybinių įstaigų, ombudsmenų institucijų. Į Ataskaitos rengimą tiesiogiai buvo įtrauktos asmenų su 

negalia interesus atstovaujančios NVO.  

 

Rengiant Ataskaitą remtasi su Konvencijos nuostatų temomis susijusiomis 2020 m. NVO, akademikų ir 

ekspertų atliktais tyrimais ir analizėmis, taip pat remtasi šiais 2020 m. Neįgaliųjų reikalų departamento 

užsakymu atliktais tyrimais:  

• „Transporto paslaugų asmenims su negalia pakankamumo ir efektyvumo Lietuvoje tyrimas“12;  

• „Studija dėl finansinės pagalbos priemonių, skiriamų studentams turintiems negalią siekiant 

didinti studijų prieinamumą, panaudojimo mažėjimo“13;  

• „Šalies gyventojų nuomonės tyrimas dėl socialinių grupių diskriminacijos“14;  

• „Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklos veiksmingumas ginant ir atstovaujant asmenų 

su negalia teises ir interesus – sociologinio tyrimo ataskaita“15; 

• „Priešmokyklinio ir pradinio lavinimo sistemos veiksmingumo ir jos teikiamų paslaugų 

kokybės atitikties JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatoms, užtikrinant vaiko su negalia 

kokybišką ugdymą, vertinimas – sociologinio tyrimo ataskaita“16.  

                                                      
9 JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo monitoringas – gairės žmogaus teisių stebėtojams (2010), 26-28 psl.: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf 
10 JT neįgaliųjų teisių komiteto bendrosios pastabos dėl konkrečių Konvencijos straipsnių įgyvendinimo: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx   
11 Lietuvos negalios organizacijų forumas, Teisės aktų vertinimo (analizės) ataskaita (2017): http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Teises-aktu-
analize_LNF_patvirtintas-galutinis.pdf 
12 Nacionalinis socialinės integracijos institutas, Transporto paslaugų asmenims su negalia pakankamumo ir efektyvumo Lietuvoje tyrimas (2020): 

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Transporto-paslaugu%CC%A8-pakankamumo-ir-efektyvumo-studija.pdf  
13 Lina Garbenčiūtė, Indrė Širvinskaitė ir Rūta Ruolytė-Verschoore, Studija dėl finansinės pagalbos priemonių, skiriamų studentams turintiems 

negalią siekiant didinti studijų prieinamumą, panaudojimo mažėjimo (2020): http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Studija-de%CC%87l-

finansine%CC%87s-pagalbos-priemoniu%CC%A8.pdf  
14 Spinter tyrimai, Šalies gyventojų nuomonės tyrimas dėl socialinių grupių diskriminacijos (2020): http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Ataskaita-

Neigalieji-202011.pptx  
15 Eglė Šumskienė ir Gintaras Šumskas, Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklos veiksmingumas ginant ir atstovaujant asmenų su negalia 
teises ir interesus – sociologinio tyrimo ataskaita (2020): http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/FINAL_NVO__tyrimas.pdf  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Teises-aktu-analize_LNF_patvirtintas-galutinis.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Teises-aktu-analize_LNF_patvirtintas-galutinis.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Transporto-paslaugu%CC%A8-pakankamumo-ir-efektyvumo-studija.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Studija-de%CC%87l-finansine%CC%87s-pagalbos-priemoniu%CC%A8.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Studija-de%CC%87l-finansine%CC%87s-pagalbos-priemoniu%CC%A8.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Ataskaita-Neigalieji-202011.pptx
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Ataskaita-Neigalieji-202011.pptx
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/FINAL_NVO__tyrimas.pdf
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2. NEGALIOS KONTEKSTAS LIETUVOJE  

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, 2020 m. Lietuvoje socialinio draudimo 

netekto darbingumo arba invalidumo pensijas gavo 160 599 asmenys (iš jų 34 810 yra sukakę senatvės 

pensijos amžių). 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje vis dar yra vartojamas „invalidumo“ terminas, kuris ne tik visiškai 

neatitinka, bet ir prieštarauja Konvencijos nuostatoms ir standartams,  kadangi yra nepagarbus ir 

menkinantis žmonių, turinčių negalią, atžvilgiu (anglų kalboje, o taip pat ir tarptautinių žodžių 

žodynuose termino „invalid“ rekšmė yra „negaliojantis“, „neteisingas“ ar „klaidingas“). NRD atstovai 

pažymi, kad išmokų sistemoje šis žodis vartojamas tik neįgalumo nustatymo sistemoje: joje vis dar yra 

likusių asmenų, pripažintų I, II ir III grupės „invalidais“, t.y. jiems nenustatytas darbingumo lygis. 

Todėl likusios ir invaldumo pensijos, naujai šios pensijos neskiriamos. 

 

 
Oficiali SoDra interneto svetainė17  

 

Taigi, pažymėtina, kad siekiant įgyvendinti Konvencijoje apibrėžtas nuostatas, standartus ir vertybes, 

Lietuvoje visų pirma turėtų būti pilnai atsisakyta žmogaus orumą žeminančio termino „invalidumas“, 

panaikinant jo vartojimą visuose teisės aktuose, negalios politikos ir kituose oficialiuose valstybės 

dokumentuose, institucijose bei įstaigose. 

 

Naujausiais SADM duomenimis, vaikų iki 18 metų, turinčių negalią18, 2020 m. Lietuvoje buvo 15 259, ir 

tai sudaro 3 proc. nuo bendro visų vaikų skaičiaus. Bendrai, globos įstaigose globojamų (rūpinamų) vaikų 

skaičius 2020 m. buvo 1 849, iš jų 121 vaikas turėjo negalią. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie SADM duomenimis, valstybės socialinės globos įstaigose globojamų 

(rūpinamų) vaikų skaičius 2020 m. buvo 123 vaikai, iš jų – 72 su negalia. Taip pat, 2020 m. Lietuvos 

Respublikos (toliau – LR) piliečiai, bei asmenys kurių vienas yra LR pilietis, o kitas užsienietis, nuolat 

gyvenantys Lietuvoje, įvaikino 51 vaiką, iš jų nei vieno vaiko su negalia. Tuo tarpu, LR piliečiai, nuolat 

gyvenantys užsienyje bei užsieniečiai įvaikino 29, iš jų 8 vaikus su negalia. 

 

 

                                                                                                                                                                           
16 Violeta Gevorgianienė, Gintaras Šumskas, Eglė Šumskienė, Aidas Gudavičius ir Kornelija Krutulytė, Priešmokyklinio ir pradinio lavinimo 

sistemos veiksmingumo ir jos teikiamų paslaugų kokybės atitikties JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatoms, užtikrinant vaiko su negalia 

kokybišką ugdymą, vertinimas – sociologinio tyrimo ataskaita (2020): http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Ataskaita.pdf  
17 SoDra informacinė interneto svetainė: https://www.sodra.lt/lt/situacijos/netekto-darbingumo-pensija (Prisijungta 2021 m. birželio 30 d.) 
18 https://socmin.lrv.lt/lt/veiklossritys/socialine-integracija/neigaliuju-socialine-integracija/statistika-2 

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Ataskaita.pdf
https://www.sodra.lt/lt/situacijos/netekto-darbingumo-pensija
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklossritys/socialine-integracija/neigaliuju-socialine-integracija/statistika-2
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Asmenų su negalia socialinės integracijos politikos įgyvendinimo struktūra 2020 m.: 

 

Pagal LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą19 žmonių, turinčių negalią, socialinės integracijos 

politiką formuoja ir įgyvendina:  

 

1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato žmonių, turinčių negalią, socialinės integracijos 

politikos plėtros kryptis; 

2) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija formuoja žmonių, turinčių negalią, socialinės 

integracijos politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą; 

3) Ministerijos pagal kompetenciją formuoja žmonių, turinčių negalią, socialinės integracijos 

politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą; 

4) Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal 

kompetenciją organizuoja žmonių, turinčių negalią, socialinės integracijos politikos įgyvendinimą ir, 

įtraukdamas žmonių, turinčių negalią, asociacijas, organizuoja socialinės integracijos veiklos rezultatų 

stebėseną, dalyvauja rengiant JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas; 

Straipsnio punkto pakeitimai: Nr. XIII-1761, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20742 

5) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant žmonių, turinčių negalią, socialinės integracijos 

politiką dėl negalios lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, individualių 

(„specialiųjų“) poreikių ir jų lygio nustatymo; 

Straipsnio punkto pakeitimai: Nr. XIII-1261, 2018-06-14, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10487 

6) Savivaldybės vykdo žmonių, turinčių negalią, socialinės integracijos, individualių 

(„specialiųjų“) poreikių tenkinimo vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje ir teikiant 

bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, sąlygų žmonėms, turintiems negalią, integruotis į 

bendruomenę sudarymo ir bendradarbiavimo su žmonių, turinčių negalią, asociacijomis srityse veiklą ir 

planuoja ją savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose; 

Straipsnio punkto pakeitimai: Nr. XIII-1261, 2018-06-14, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10487 

7) Žmonių, turinčių negalią, asociacijos atstovauja žmonių, turinčių negalią, interesams, padeda 

įgyvendinti jų socialinės integracijos priemones: organizuoja socialinės reabilitacijos paslaugų teikimą, 

poilsį, sportą, turizmą, kultūrinę veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą. Organizuodamos savo veiklą, 

žmonių, turinčių negalią, asociacijos bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir 

įstaigomis, gali gauti šių institucijų ir įstaigų finansinę paramą. 

 

Straipsnio dalies pakeitimai: Nr. XII-2357, 2016-05-17, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13918 

Straipsnio pakeitimai: Nr. X-373, 2005-10-18, Žin., 2005, Nr. 127-4534 (2005-10-27), i. k. 

1051010ISTA000X-373 

 

2020 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino „2021-2030 nacionalinį pažangos 

planą“20, kuriuo siekiama nustatyti pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje siekiamus pokyčius, 

užtikrinančius pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir saugumo srityse. Dėl šios priežasties pasikeitė ir 

asmenų su negalia socialinės integracijos politikos planavimas bei įgyvendinimas. Pagal 2020 m. birželio 25 

d. priimtas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pataisas21, kurios įsigalioja 2021 m. sausio 1 dieną, 

asmenų su negalia socialinės integracijos politiką formuoja ir įgyvendina:  

 

                                                      
19 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos aidas, 1991 m. lapkričio 28 d., Nr. I-2044, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004    
20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 2021 m. metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 9 d., Nr. 998, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0  
21 21 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas, 2020 m. birželio 25 d., Nr. 
XIII-3119, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/026e8a80c1bd11ea9815f635b9c0dcef  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1519ee5002c311e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7a1006c0792d11e8ae2bfd1913d66d57
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7a1006c0792d11e8ae2bfd1913d66d57
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a7617cc021b511e6ad34b874fec21bdb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.DDE7E5B5F2A6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/026e8a80c1bd11ea9815f635b9c0dcef
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1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato asmenų su negalia socialinės integracijos politikos 

strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius tvirtindama Nacionalinį pažangos planą ir pažangos 

uždavinius įgyvendinančias nacionalines plėtros programas, kuriose suplanuojamos priemonės šiems 

uždaviniams pasiekti; 

2) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija formuoja asmenų su negalia socialinės integracijos 

politiką, dalyvauja rengiant Nacionalinį pažangos planą dėl nacionalinės asmenų su negalia integracijos 

politikos strateginių tikslų ir (arba) pažangos uždavinių nustatymo, rengia nacionalines plėtros programas, 

kuriose suplanuoja pažangos uždavinių įgyvendinimo priemones, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų 

įgyvendinimą; 

3) Ministerijos pagal kompetenciją dalyvauja formuojant asmenų su negalia socialinės integracijos 

politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą; 

4) Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įtraukdamas 

asmenų su negalia asociacijas, pagal kompetenciją organizuoja asmenų su negalia socialinės integracijos 

politikos įgyvendinimą ir koordinuoja asmenų su negalia socialinės integracijos politikos įgyvendinimo 

priemonių ir projektų įgyvendinimą, organizuoja asmenų su negalia socialinės integracijos veiklos rezultatų 

stebėseną, dalyvauja rengiant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėsenos 

ataskaitas; 

5) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau 

– Tarnyba) pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant asmenų socialinės integracijos politiką 

dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių 

ir specialiųjų poreikių lygio nustatymo; 

6) Savivaldybės vykdo asmenų su negalia socialinės integracijos, asmenų su negalia specialiųjų 

poreikių tenkinimo vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje ir teikiant bendrąsias ir 

specialiąsias socialines paslaugas, sąlygų asmenims su negalia integruotis į bendruomenę sudarymo ir 

bendradarbiavimo su asmenų su negalia asociacijomis priemones ir projektus ir planuoja juos savivaldybės 

planavimo dokumentuose; 

7) Asmenų su negalia asociacijos atstovauja asmenų su negalia interesams, padeda įgyvendinti 

asmenų su negalia socialinės integracijos priemones ir projektus: organizuoja socialinės reabilitacijos 

paslaugų teikimą asmenims su negalia, asmenų su negalia poilsį, sportą, turizmą, kultūrinę veiklą, tarptautinį 

bendradarbiavimą. Organizuodamos savo veiklą, asmenų su neglia asociacijos bendradarbiauja su valstybės 

ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, gali gauti šių institucijų ir įstaigų finansinę paramą. 

  

Neįgaliųjų reikalų taryba22 

 

1. Neįgaliųjų reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, sudaroma iš valstybės 

institucijų, žmonių, turinčių negalią, asociacijų, savivaldybių, akademinės bendruomenės atstovų. 

Neįgaliųjų reikalų tarybos sudarymo tvarką ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėtį tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras. 

 

2. Neįgaliųjų reikalų taryba nagrinėja žmonių, turinčių negalią, socialinės integracijos klausimus 

ir teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių 

institucijoms ir įstaigoms dėl žmonių, turinčių negalią, socialinės integracijos politikos, jos įgyvendinimo, 

žmonių, turinčių negalią, visuomeninius santykius reglamentuojančių teisės aktų projektų ir JT neįgaliųjų 

teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų. 

Straipsnio pakeitimai: Nr. X-373, 2005-10-18, Žin., 2005, Nr. 127-4534 (2005-10-27), i. k. 

1051010ISTA000X-373; Nr. XII-2357, 2016-05-17, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13918 

 

                                                      
22 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 17 straipsnis. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.DDE7E5B5F2A6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a7617cc021b511e6ad34b874fec21bdb
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Konvencijos įgyvendinimo stebėsena Lietuvoje  

 

2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XI-854 dėl Neįgaliųjų teisių 

konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo, kuriuo ratifikavo 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke priimtą JT 

neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą. 2010 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos 

Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“, kuriame numatytas Konvencijos įgyvendinimo institucinis 

mechanizmas, atsižvelgiant į Konvencijos 33 straipsnio nuostatas. Lietuvoje sukurtas Konvencijos 

įgyvendinimo stebėsėnos modelis ir Neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų bei JT Neįgaliųjų 

teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos statistiniai rodikliai (vertinimo 

kriterijai), pagal kuriuos kasmet renkami duomenys ir vertinamas jų pokytis. 

 

2016 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 894 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ pakeitimo“, buvo keičiama Konvencijos 

įgyvendinimo tvarka: SADM paskirta Konvencijos įgyvendinimą koordinuojančia institucija. 

 

SADM, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, 

Aplinkos ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų 

ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Kultūros ministerija, Lietuvos statistikos departamentas, 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas yra pagal kompetenciją atsakingos už Konvencijos 

įgyvendinimą institucijos, kurios įpareigotos (išskyrus Lietuvos statistikos departamentą) dalyvauti JTO 

rengiant Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitas.  

 

Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai ir Lietuvos savivaldybių asociacijai rekomenduota 

pagal kompetenciją įgyvendinti Konvencijos nuostatas ir dalyvauti rengiant ataskaitas JTO. Lygių 

galimybių kontrolieriui rekomenduota kontroliuoti Konvencijos nuostatų, susijusių su lygių galimybių 

užtikrinimu, įgyvendinimą. Taip pat Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 

straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodoma, kad NRD pagal kompetenciją organizuoja žmonių su negalia 

socialinės integracijos politikos įgyvendinimą ir, įtraukdamas žmonių, turinčių negalią, asociacijas, 

organizuoja socialinės integracijos veiklos rezultatų stebėseną, dalyvauja rengiant JT neįgaliųjų teisių 

konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas.  

 

2018 m. gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 

(toliau – LGKT) iniciatyva sudarytos darbo grupės pateiktas Lygių galimybių įstatymo pataisas, 

kuriomis prie LGKT įsteigta Nepriklausoma žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija23. Nuo 2019 

m. liepos 1 d. Komisija vykdo JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėseną Lietuvoje. 

Komisija stebi, kaip Lietuvoje įgyvendinamos JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos, taip pat teikia 

rekomendacijas. 

 

3. ATASKAITOS STRUKTŪRA  

 

Ši stebėsenos ataskaita yra parengta laikantis nuoseklaus eiliškumo, pagal Konvencijos straipsnius. 

Kiekvieno straipsnio analizė parengta laikantis vienodos struktūros: pateikiamas straipsnio 

išaiškinimas, įvardijami su straipsniu susiję teisės aktai (2021 m. aktualios redakcijos), įvertinami per 

2020 m. atsiradę (jei yra) pakeitimai (lyginant su 2019 m. ataskaita), susiję su negalios sritimi, 

                                                      
23 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2018 m. veiklos ataskaita (2019): https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/04/lgk-2018-m.-veiklos-
ataskaita-.pdf 

https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/04/lgk-2018-m.-veiklos-ataskaita-.pdf
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/04/lgk-2018-m.-veiklos-ataskaita-.pdf
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pateikiama susijusių rodiklių, atliktų tyrimų apžvalga, įvardijama teigiama ar neigiama pokyčių 

dinamika ir pateikiamos rekomendacijos dėl tobulintinų sričių.  

 

 

4. KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA PAGAL STRAIPSNIUS 

 

4 STRAIPSNIS. BENDRI ĮSIPAREIGOJIMAI  

 

Konvencijos 4 straipsnis įpareigoja valstybes imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrintos ir 

skatinamos asmenų su negalia žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Tuo tikslu valstybės įpareigojamos 

užtikrinti, kad įstatymai, teisės aktai, papročiai, institucijos, prekės, paslaugos, informacija 

nediskriminuotų asmenų su negalia. Valstybės privalo imtis priemonių asmenų su negalia diskriminacijos 

šalinimui, įvairiomis priemonėmis skatinti paslaugų, prekių, technologijų, informacijos prieinamumą ir 

universalųjį dizainą, bei skatinti specialistų mokymą, kad jie tinkamiau ir efektyviau dirbtų su asmenimis 

su negalia. Valstybės įpareigojamos panaudoti visus turimus išteklius Konvencijos nuostatų 

įgyvendinimui, bei nuolat bendradarbiauti su asmenimis su negalia bei juos atstovaujančiomis 

organizacijomis priimant su jais susijusius sprendimus.  

 

Lietuvos teisės aktai, sietini su Konvencijos bendrosiomis nuostatomis (4 straipsniu):  

 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija24;  

 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas25;  

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas26;  

 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas27; 

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas28; 

 Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų programa29. 

 

Visų asmenų lygybę prieš įstatymą nustato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., kuriame teigiama, 

kad „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus 

teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 

padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“. Nors antrojoje straipsnio dalyje išvardintame 

baigtiniame sąraše pagrindų, dėl kurių draudžiama varžyti žmogaus teises ar teikti jam privilegijų, negalia 

nėra minima, tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad „konstitucinio 

asmenų lygiateisiškumo principo turinys gali būti atskleistas tik aiškinant Konstitucijos 29 straipsnio 1 ir 2 

dalis kartu. Todėl Konstitucijos 29 straipsnio 2 dalis negali būti suprantama kaip įtvirtinanti baigtinį 

nediskriminavimo pagrindų sąrašą; priešingu atveju būtų sudarytos prielaidos paneigti Konstitucijos 29 

                                                      
24 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume, 

https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm 
25 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, 2003 m. lapkričio 18 d., Nr. IX-1826, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42  
26 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos aidas, 1991 m. lapkričio 28 d., Nr. I-2044, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004  
27 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996 m. kovo 14 d., Nr. I-1234,  https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830  
28 Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įsakymas, 2016 m. rugsėjo 14 d., Nr. XII-2603, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89 
29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1408 „Dėl Nacionalinės 

neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, 2019 m. birželio 19 d., Nr. 619, https://www.e-
tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3  

https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3
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straipsnio 1 dalyje laiduojamą visų asmenų lygybę įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, t. y. 

pačią konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo esmę“30. 

 

Nediskriminavimo nuostatą negalios pagrindu įtvirtina Lygių galimybių įstatymo 2 str., kuriame 

diskriminacija įvardijama kaip tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas 

diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 

pažiūrų, amžiaus, seksualinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu. Šio 

įstatymo nuostatas privalo užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, švietimo įstaigos, kiti 

švietimo teikėjai bei mokslo ir studijų institucijos, darbdaviai, prekių pardavėjai, gamintojai ar paslaugų 

teikėjai, organizacijos ir asociacijos. Lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 9 punktas, o taip pat ir Darbo 

kodekso 26 straipsnio 2 dalies 6 punktas, įpareigoja darbdavius imtis tinkamų priemonių, kad žmonėms su 

negalia būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų 

bei informacijos pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio 

pareigos.  

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 straipsnyje „neįgalumas“ apibrėžiamas kaip dėl asmens kūno 

sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos 

būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas, kas iš dalies 

atitinka Konvencijos preambulėje minimą negalios sąvoką teigiančią, kad prie negalią turinčių priskiriami 

asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, psichikos sveikatos, intelekto, raidos, neurologinių ar jutimo 

sutrikimų, kurie sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis aplinkoje ir visuomenėje gali trukdyti šiems 

asmenims visapusiškai ir veiksmingai be pagalbos dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis. 

 

Kitos šiame įstatyme apibrėžiamos sąvokos:  

- Darbingumo lygis – asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti 

naują profesinę kompetenciją arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus. 

- Neįgalumo lygis – kompleksiškai įvertinus nustatytas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo 

kasdienėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastas.  

- Neįgalusis – asmuo, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų 

ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis. 

- Specialiųjų poreikių lygio sąvoka (įvesta 2018 m.) – asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, 

savarankiškumo netekimo mastas, nustatomas atsižvelgiant į asmens specialiuosius poreikius.  

 

Atkreiptinas dėmesys, kad visos šios sąvokos ir jų vartojimas nacionalinėje teisėje tik iš dalies atitinka JT 

Konvencijos nuostatas, kadangi remiasi biomedicininiu požiūriu į negalią. Pavyzdžiui, remiantis į asmenį 

orientuotu požiūriu (angl. „person centred approach“) ir žmogaus teisių principais grįstu požiūriu į 

negalią, nuasmeninantį terminą „neįgalieji“ vertėtų pakeisti žodžių junginiais „žmonės su negalia“ arba 

„žmonės, turintys negalią“. Šie terminai labiau atitinka kalbą vartojamą atsižvelgiant į principą „visų 

pirma – žmogus“ (angl. „person first language“), kurioje atsispindi pagarba kiekvienai individualiai 

asmenybei, o negalia yra tik viena iš daugelio kitų žmogaus tapatybės sudedamųjų dalių, kuri neprivalo 

stereotipiškai žmogaus apibrėžti ar nuasmeninti.  

 

Taip pat pasauliniame diskurse jau seniai yra atsisakoma termino „specialieji poreikiai“, jį keičiant 

„individualūs poreikiai“, kadangi įvairių poreikių turi visi žmonės; nėra daugiau ar mažiau „specialių“ 

poreikių, yra tik kiekvieno žmogaus individualūs poreikiai. Atkreiptinas dėmesys ir į terminą „socialinė 

                                                      
30 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 

dalies 5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2019 m. sausio 11 d., Nr. KT3-N1/2019, https://www.lrkt.lt/lt/teismo-
aktai/paieska/135/ta1898/content  

https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1898/content
https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1898/content
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integracija“, kuris yra keistinas į „socialinė įtrauktis“, siekiant pilnai atspindėti tikrąjį JT Konvencijos 

tikslą ir vertybes. 

 

 
 

Rekomenduotina, tariantis su žmogaus teisių ir negalios organizacijomis, iš pagrindų peržiūrėti bei 

atnaujinti terminologiją vartojamą Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (taip pat ir jo pavadinime) 

bei kituose teisės aktuose, užtikrinant atitiktį tarptautiniams žmogaus teisių standartams ir žmogaus 

teisėmis grįstą požiūrį į negalią įtvirtinant teisės aktuose. 

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.: 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija – nėra susijusių pakitimų.  

 

Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymo pataisos – nėra susijusių pakitimų.  

 

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2019 m. priimti vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, 

įtvirtinę, kad atvejo vadybos procesas gali būti inicijuotas ir vaiko tėvų ar pagalbą vaikams ir (ar) 

šeimoms organizuojančių ir teikiančių įstaigų, organizacijų prašymu, vadovaujantis atvejo vadybos 

tvarkos aprašu. Tai yra, atvejo vadyba gali būti inicijuojama ir nesant galimiems vaiko teisių 

pažeidimams, o tiesiog kai šeimai reikia kompleksinės pagalbos. Tai yra svarbūs pakeitimai, kurie 

prisidės prie veiksmingesnės prevencijos bei žmogaus teisių užtikrinimo, kompleksinės pagalbos 

suteikimo toms šeimoms, kurioms jos labiausiai reikia. 

 

Konvencijos 4 straipsnio 3 dalies nuostata įpareigoja valstybes priimant su asmenimis, turinčiais negalią, 

susijusius sprendimus, glaudžiai bendradarbiauti su pačiais žmonėmis su negalia, įskaitant ir vaikus, ir 

aktyviai juos įtraukti per jiems atstovaujančias organizacijas. 2020 m. galiojo 2019 m. birželio 19 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.619 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. 

lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1408 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų 

programos patvirtinimo“ pakeitimo“ dar vieneriems metams pratęsta „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013-2020 metų programa“31.  

 

                                                      
31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d nutarimas Nr. 619 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. 

nutarimo Nr. 1408 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, https://www.e-
tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3
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2019 m. patvirtintame Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos 

įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plane32 organizacijos, atstovaujančios žmones, turinčius negalią, tarp 

atsakingų vykdytojų įvardintos, įgyvendinant tik 1 iš 54 numatytų priemonių: 

 

 „Tobulinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo mechanizmą 

(atsakingi vykdytojai: SADM, NRD, Lietuvos savivaldybių asociacija, neįgaliųjų nevyriausybinės 

organizacijos)“.  

 

Ši priemonė persikėlė į kitų metų veiksmų planą, tik šįkart prie vykdytojų nenumatant organizacijų, 

atstovaujančių asmenis su negalia. Numatoma, kad konsultuojantis su asmenų su negalia 

nevyriausybinėmis organizacijomis, bus sukurtas naujas asmenų su negalia socialinės reabilitacijos 

paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje modelis, parengti teisės aktų projektai, reguliuojantys 

socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje teikimą.  

 

Kita vertus, asmenis su negalia atstovaujančios NVO Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 

2013–2020 metų programos įgyvendinime dalyvauja per pačių priemonių įgyvendinimą, gali dalyvauti 

konkurso būdu ar viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Teigiama, kad visais atvejais, numatant 

priemones žmonių su negalia socialinei integracijai didinti, konsultuojamasi su NVO visais klausimais: 

tiek įtraukiant naujas priemones, tiek rengiant šių priemonių įgyvendinamuosius teisės aktus. Pažymėtina, 

kad konsultuojantis su žmonių su negalia bendruomene bei juos atstovaujančiomis NVO, akivaizdu, kad 

praktikoje tai, kaip ir prieš vienerius metus, nevyksta sklandžiai, yra gilių spragų, o ypač advokacijos ir 

žmogaus teisių NVO dažnai teigia, kad dažniausiai lieka neišgirstos arba net nepakviestos dalyvauti 

susijusiuose procesuose.33 

 

Be aukščiau išskirtos priemonės, Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano priemonėse numatytas asmenis su negalia 

atstovaujančių NVO finansavimas ir (arba) kitoks įtraukimas, įgyvendinant 9 priemones iš 54: 

 

 organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų žmonėms, turintiems negalią, bendruomenėje teikimą 

(atsakingi vykdytojai: NRD, SADM); 

 tobulinti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją, suteikiant jiems žinių apie JT neįgaliųjų teisių 

konvencijos nuostatas sveikatos priežiūros srityje (atsakingi vykdytojai: SAM, Vilniaus 

universitetas, Klaipėdos universitetas, kolegijos); 

 į visuomenės sveikatos biurų vykdomus informavimo bei švietimo projektus įtraukti mokymosi 

negalią turintiems asmenims saugios lytinės elgsenos temomis (atsakingi vykdytojai: SAM, 

socialinės globos įstaigos); 

 titruoti viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ programas ir užtikrinti 

jų garsinį vaizdavimą (atsakingi vykdytojai: viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija“); 

 gerinti geležinkelio paslaugų prieinamumą negalią turintiems asmenims (atsakingi vykdytojai: 

susisiekimo ministerija, AB „Lietuvos geležinkeliai“, NRD); 

 finansuoti asmenų su negalia sporto organizacijų programas (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija); 

 įgyvendinti žmonių, turinčių negalią, socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą programas ir 

projektus (atsakingi vykdytojai: SADM, NRD); 

                                                      
32 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2019 m. rugpjūčio 02 d., Nr. A1-446, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d  
33 Misėkaitė, V. „NVO santykis su valstybinėm institucijom vykdant žmonių su negalia deinstitucionalizacijos politiką“, VU TSPMI adaptyvios 
praktikos atsiskaitomojo darbo pristatymas, 2020 m. sausio 21 d. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
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 organizuoti mokymus pirminę ir antrinę teisinę pagalbą teikiantiems specialistams apie negalios 

specifiką, bendravimą su žmonėmis, turinčiais negalią, jų poreikius ir teises (atsakingi vykdytojai: 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba); 

 skatinti žmonių, turinčių negalią, teises ginančių žmonių su negalia nevyriausybinių organizacijų 

veiklą (atsakingi vykdytojai: NRD). 

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymu patvirtino 

Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planą34. Organizacijos, atstovaujančios 

žmones su negalia tarp atsakingų vykdytojų neįvardintos, įgyvendinant nei vienos iš 61 numatytų 

priemonių.  

 

Vis dėlto, jų įtraukimas numatytas, įgyvendinant 15 priemonių iš 61: 

 

 organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje teikimą 

(atsakingi vykdytojai: SADM, NRD); 

 tobulinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje modelį (SADM, NRD, 

Lietuvos savivaldybių asociacija); 

 tobulinti negalios nustatymo sistemą Lietuvoje, siekiant tenkinti asmenų individualius poreikius 

ir įgalinti asmenis visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime lygiai su kitais 

asmenimis (SADM, NRD); 

 parengti teisės aktus, reguliuojančius asmeninės pagalbos žmonėms su negalia teikimo plėtrą 

(SADM); 

 parengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems 

teikimą (SADM, Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), NRD); 

 tobulinti aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sistemą (SADM, Techninės pagalbos 

neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos); 

 tobulinti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją, suteikiant jiems žinių apie Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas sveikatos priežiūros srityje (SAM, Vilniaus universitetas, 

Klaipėdos universitetas, kolegijos); 

 į visuomenės sveikatos biurų vykdomus informavimo bei švietimo projektus įtraukti mokymus 

negalią turintiems asmenims saugios lytinės elgsenos temomis (SAM, socialinės globos 

įstaigos); 

 titruoti ir versti į lietuvių gestų kalbą viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija“ programas ir užtikrinti jų garsinį vaizdavimą (Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis 

radijas ir televizija“); 

 gerinti geležinkelio paslaugų prieinamumą negalią turintiems asmenims (Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerija, AB „Lietuvos geležinkeliai“, NRD); 

 parengti gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą (Lietuvių gestų kalbos vertimo 

centras, NRD); 

 finansuoti asmenų su negalia sporto organizacijų programas (Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija); 

 parengti teisės aktus, reglamentuojančius bendruomeninių paslaugų asmenims su negalia 

bendruomenėje teikimą (SADM, NRD); 

                                                      
34 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų 

plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 8 d., Nr. A1-817,  
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0
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 organizuoti mokymus pirminę ir antrinę teisinę pagalbą teikiantiems specialistams apie negalios 

specifiką, bendravimą su asmenimis su negalia, asmenų su negalia poreikius ir jų teises 

(Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba); 

 peržiūrėti ir prireikus papildyti teisės aktus, reglamentuojančius moterų ir mergaičių apsaugą nuo 

smurto artimoje aplinkoje (SADM, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, NRD). 

 

2020 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino „2021-2030 nacionalinį pažangos 

planą“35 (toliau – Planas), kuriuo siekiama nustatyti pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje 

siekiamus pokyčius, užtikrinančius pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir saugumo srityse. Plane 

numatytiems pokyčiams įgyvendinti rengiamos nacionalinės plėtros programos. Plane nustatyti 

strateginiai tikslai, o kiekvienam strateginiam tikslui įgyvendinti – pažangos uždaviniai. Strateginiams 

tikslams ir pažangos uždaviniams numatomi pamatuojami poveikio rodikliai su konkrečiomis siektinomis 

reikšmėmis. Plano strateginius tikslus ir pažangos uždavinius papildo horizontalieji principai. Plane jie 

numatyti trys: 1) darnus vystymasis, 2) inovatyvumas (kūrybingumas) ir 3) lygios galimybės visiems. 

Dokumente pažymima, kad nė vieno pažangos uždavinio įgyvendinimas negali turėti neigiamo poveikio 

horizontaliajam principui. 

 

JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimui svarbiausias lygių galimybių visiems horizontalusis 

principas, kurio taikymas užtikrina, kad visiems asmenims, nepaisant jų lyties, tautybės, rasinės ar etninės 

kilmės, pilietybės, kalbos, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės 

padėties, amžiaus arba seksualinės orientacijos, būtų užtikrintos vienodos teisės ir galimybės naudotis 

paslaugomis, infrastruktūra, transportu ir kitomis priemonėmis, dalyvauti visuomeniniame gyvenime. 

Plane pabrėžiama, kad įgyvendinat pažangos uždavinius ir rengiant nacionalines plėtros programas, 

privaloma atsižvelgti į asmenų su negalia, moterų ir vyrų, skirtingų amžiaus grupių, tautinių mažumų ir 

kitų galinčių patirti diskriminaciją grupių poreikius ir numatyti lygių galimybių principą įgyvendinančias 

priemones bei rodiklius. Plane įvardinama, kad Lietuvoje žmonės su negalia yra viena iš visuomenės 

grupių, kurių galimybės visapusiškai dalyvauti įvairiose veiklose apribotos labiausiai. Todėl šiame 

centriniame valstybės pokyčių planavimo dokumente priimami įsipareigojimai, kad kompleksiškai 

įgyvendinant būtinus pokyčius, skirtus asmenų su negalia gerovei didinti, siekiama, kad įgyvendinus 

Planą neįgaliųjų gyvenimo kokybės indeksas šalyje pakiltų iki 60 balų. Lygių galimybių visiems principo 

koordinatoriumi plane numatyta Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.  

 

Pakeitus valstybės strateginį planavimą, pasikeitė ir asmenų su negalia socialinės integracijos politikos 

planavimas bei įgyvendinimas. Tą atspindėjo 2020 m. birželio 25 d. priimtos ir 2021 m. sausio 1 d. 

įsigaliojusios Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 straipsnio „Neįgaliųjų socialinės integracijos 

politikos valdymas“ pataisos36. Pakeitus 16 straipsnį, numatyta, kad jis nuo šiol apima ir „politikos 

strateginių tikslų ir pažangos uždavinių nustatymą“. Straipsnyje įtvirtinama, kad Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė nustato asmenų su negalia socialinės integracijos politikos strateginius tikslus ir (arba) 

pažangos uždavinius tvirtindama Nacionalinį pažangos planą ir pažangos uždavinius įgyvendinančias 

nacionalines plėtros programas, kuriose suplanuojamos priemonės šiems uždaviniams pasiekti. Socialinei 

apsaugos ir darbo ministerijai be anksčiau numatyto asmenų su negalia socialinės integracijos politikos 

formavimo, taip pat priskirtos dalyvavimo rengiant nacionalinį pažangos planą dėl nacionalinės asmenų 

su negalia integracijos politikos strateginių tikslų ir (arba) pažangos uždavinių nustatymo, nacionalinių 

plėtros programų, kuriose suplanuojama pažangos uždavinių įgyvendinimo priemonės, rengimo 

funkcijos.  

                                                      
35 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 2021 m. metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 9 d., Nr. 998, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0  
36 36 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas, 2020 m. birželio 25 d., Nr. 
XIII-3119, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/026e8a80c1bd11ea9815f635b9c0dcef  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/026e8a80c1bd11ea9815f635b9c0dcef
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Įgyvendinant Konvencijos 4 straipsnio 3 dalies nuostatą, kuria valstybės įpareigojamos priimant su 

asmenimis, turinčiais negalią, susijusius sprendimus, glaudžiai bendradarbiauti su žmonėmis su negalia, 

įskaitant ir vaikus, ir aktyviai juos įtraukti per jiems atstovaujančias organizacijas, svarbus Neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalies pakeitimas. Jame į kitą vietą perkelta frazė: 

„įtraukdamas neįgaliųjų asociacijas“. Pagal ankstesnę straipsnio formuluotę NRD, įtraukdamas asmenų 

su negalia asociacijas, organizuodavo asmenų su negalia socialinės integracijos veiklos rezultatų 

stebėseną, dalyvaudavo rengiant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėsenos 

ataskaitas. Po pakeitimo – Neįgalių reikalų departamentas asmenų su negalia organizacijas įtraukia ir į 

asmenų su negalia socialinės integracijos politikos įgyvendinimą ir asmenų su negalia socialinės 

integracijos politikos įgyvendinimo priemonių ir projektų įgyvendinimo koordinavimą. 

 

Įgyvendinant Plane numatytus pažangos uždavinius, SADM parengė 5 plėtros programas (Pajamų 

nelygybės mažinimo plėtros programa, Neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros 

programa, Įtraukios darbo rinkos plėtros programa, šeimos politikos stiprinimo plėtros programa, 

Socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programa), dėl kurių vyko viešos konsultacijos37. 2021 metų 

gegužę, kuomet buvo rengiama ši Ataskaita, šios programos dar nebuvo patvirtintos.  

 

 

2020 metais NRD užsakymu buvo atliktas tyrimas ir parengta „Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų 

veiklos veiksmingumas ginant ir atstovaujant asmenų su negalia teises ir interesus – sociologinio tyrimo 

ataskaita“38. Tyrimas atskleidė, kad negalios NVO yra svarbus, pastebimas ir įtakingas negalios politikos 

veikėjais jos yra skaidrios, atviros, o jų nariai – aktyviai įsitraukę ir dalyvaujantys sprendimų priėmimo 

procesuose. Visgi, pastebėtas nemažas atotrūkis tarp stiprių nacionalinių ir labiau pažeidžiamų regioninių 

negalios NVO. Negalios NVO yra svarbi grandis, kuri veikia lyg tiltas tarp negalios politikos, 

atstovavimo, advokacijos ir informacijos sklaidos arčiau žmonių, įgyvendinimo, tiesioginio paslaugų 

teikimo, praktikos bei žmogiškųjų patirčių. 

 

„Teikdamos paslaugas ir konsultacijas, o ypač – aktyviai dalyvaudamos politinėje veikloje, 

atstovaudamos negalią turinčius asmenis ir gindamos jų teises, negalios NVO savo veiklų aprėptimi, 

informacijos sklaida tiesiogiai ir netiesiogiai aprėpia ne tik savo narius, bet ir kitus negalią turinčius 

asmenis.“ 

 

Taigi, negalios NVO yra svarbus partneris vystant ir įgyvendinant negalios politiką Lietuvoje. Deja, 

tyrimas atskleidė ir šiokį tokį atotrūkį bei nesusikalbėjimą, skirtingą valstybinių institucijų ir nacionalinių 

negalios NVO požiūrį į bendradarbiavimą. Valstybinių institucijų atstovai bendradarbiavimą su 

nacionalinėmis negalios NVO vertina palankiau, jie vertina organizacijų ekspertiškumą ir žinias, jų indėlį 

į sprendimų priėmimo procesus, teigia atsižvelgiantys į didžiąją dalį negalios NVO pateikiamų 

pasiūlymų. Kita vertus, nacionalinės ir skėtinės NVO daugiau pabrėžia savo indėlį ir dedamas pastangas, 

tačiau skeptiškai vertina valdžios institucijų demonstruojamą požiūrį į NVO įtraukimą, nepakankamą 

atsižvelgimą į negalios NVO siūlymus ir pernelyg trumpus terminus šiems siūlymams pateikti. 

 

  

 

 

                                                      
37 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Plėtros programos, https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-

dokumentai/pletros-programos  
38 Eglė Šumskienė ir Gintaras Šumskas, Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklos veiksmingumas ginant ir atstovaujant asmenų su negalia 
teises ir interesus – sociologinio tyrimo ataskaita (2020): http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/FINAL_NVO__tyrimas.pdf  

https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/FINAL_NVO__tyrimas.pdf
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Rekomenduojama:   

 

- Tariantis ir bendradarbiaujant su žmogaus teisių ir negalios organizacijomis, iš pagrindų peržiūrėti bei 

atnaujinti terminologiją vartojamą Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (taip pat ir jo 

pavadinime, pavyzdžiui, „neįgalieji“, „neįgalumas“, „specialieji poreikiai“, „socialinė integracija“) 

bei kituose teisės aktuose, užtikrinant atitiktį tarptautiniams žmogaus teisių standartams ir užtikrinant 

žmogaus teisėmis grįsto požiūrio į negalią įtvirtinimą teisės aktuose vartojamoje kalboje ir 

terminologijoje. Pavyzdžiui, terminus „neįgalieji“, „neįgalumas“ rekomenduojama keisti į „žmonės, 

susiduriantys su negalia/negalios situacijomis“, „negalia“; „specialieji poreikiai“ – „individualūs 

poreikiai“; „socialinė integracija“ – „socialinė įtrauktis“. 

- Atsisakyti žmogaus orumą žeminančio termino „invalidas“/„invalidumas“/“invalidumo pensija“, 

panaikinant jo vartojimą visuose teisės aktuose, negalios politikos ir kituose oficialiuose valstybės 

dokumentuose, institucijose bei įstaigose. 

- Iš esmės peržiūrėti ir reformuoti darbingumo nustatymo sistemą. Rekomenduojama siekti 

individualizuoti vertinimą, atsisakyti vien tik neigiamo įvertinimo ir standartizuotų apibrėžimų, t.y. ko 

žmogus „negali“, atsisakyti medicininio požiūrio į asmens negalios situaciją ir vertinti individualius 

gebėjimus. Skirti daugiau dėmesio tinkamo sąlygų sudarymo ir pritaikymo svarbai bei žmonių 

įgalinimui dirbti, nepaisant negalios – vertinti ir kokių įvairių paslaugų bei priemonių asmeniui gali 

prireikti tam, kad būtų įgalintas dirbti.  

- Skatinti asmenis su negalia atstovaujančių NVO ir jų atstovų dalyvavimą sprendimų priėmimo 

procesuose, kaip lygiaverčiams partneriams, taip pat ir numatant atlygį už jų, kaip ekspertų, darbo 

laiką, dalyvavimą darbo grupėse, užtikrinti adekvačius terminus (pavyzdžiui, bent 10 darbo dienų) 

NVO siūlymų pateikimui, konsultacijoms.  

 

 

5 STRAIPSNIS. LYGYBĖ IR NEDISKRIMINAVIMAS  

 

 

Konvencijos 5 straipsnyje numatyta, kad visi asmenys yra lygūs prieš įstatymą. Reiškia, kad  visi asmenys, 

tame tarpe ir asmenys su negalia, turi teisę į tokią pačią įstatymo apsaugą ir gali naudotis įstatymų 

teikiamomis galimybėmis lygiai su visais asmenimis, be diskriminavimo.   

 

 

Lietuvos teisės aktai, sietini su lygybe ir nediskriminavimu (Konvencijos 5 straipsniu):  

 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija39;   

• Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas40;  

• Nediskriminavimo skatinimo 2017–2020 metų veiksmų planas41.  

 

Pokyčiai lyginant su 2019 m.:  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija – nėra susijusių pakitimų.  

 

                                                      
39 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume, 

https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm 
40 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, 2003 m. lapkričio 18 d., Nr. IX-1826, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42   
41 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 
patvirtinimo“, 2017 m. gegužės 15 d., Nr. A1-250, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa5d2b103a3f11e7b66ae890e1368363  

https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa5d2b103a3f11e7b66ae890e1368363
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Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas – nėra susijusių pakitimų.  

 

Vis dar išlieka aktualus Lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 9 punktas, kuris įpareigoja darbdavius imtis 

tinkamų priemonių, kad žmonėms su negalia būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba 

mokytis, įskaitant tinkamą patalpų ir kitų sąlygų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai 

apsunkinamos darbdavio pareigos. Bet tinkamas sąlygų nepritaikymas nėra apibrėžiamas kaip atskira 

diskriminacijos dėl negalios forma bei gi yra numatytas tik darbo srityje, ir netaikoma kitose Lygių 

galimybių įstatymo taikymo srityse. 

 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų 

veiksmų plane 4.1.6 priemonėje buvo numatyta parengti teisės aktų projektus, numatant, jog tinkamų sąlygų 

nepritaikymas asmenims, turintiems negalią, laikomas diskriminacija dėl negalios. Dalyvaujanti institucija – 

SADM. Visgi, Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 programos įgyvendinimo 2020 m. 

veiksmų plane tokios priemonės nebeliko ir iki 2021 m. gegužės mėn., kuomet buvo rengiama ši Ataskaita, 

tokios teisės aktų pataisos vis dar nebuvo įtvirtintos nacionaliniuose teisės aktuose, tačiau paminėtina, kad 

buvo pateikta Vyriausybės išvada Lygių galimybių įstatymo naujos redakcijos projektui. 

 

Pastebėtina, kad apskritai Lietuvoje darbdaviai gali plačiau taikyti neproporcingos naštos kriterijų, 

atsisakydami tinkamai pritaikyti sąlygas ir įdarbinti asmenis, turinčius negalią, nes teisinis reguliavimas 

leidžia teigti, kad į galimybę gauti valstybės finansavimą ar kitos rūšies pagalbą turi stipriai ribotas subjektų 

skaičius. Nėra skiriamos adekvačios valstybės investicijos tinkamų sąlygų sudarymui ir pritaikymams darbo 

vietoje, kaip numatyta JT neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijose Lietuvai. Pažymėtina, kad Direktyvos 

2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus Europos 

Sąjungoje, 5 straipsnis numato, jog darbdavio pareigos nėra neproporcingai apsunkinamos, jei jam 

pakankamai atlyginama konkrečios valstybės narės negalios politikos srityje numatytomis priemonėmis. 

 

Nediskriminavimo skatinimo 2017-2020 metų veiksmų plane buvo numatytos tokios priemonės, tiesiogiai 

susijusios su žmonių, turinčių negalią, nediskriminavimo ir lygių galimybių skatinimu (taip pat pastebėtina, 

kad dalis plano priemonių yra nukreiptos bendrai į Lygių galimybių įstatymo įtvirtinus pagrindus 

diskriminacijai, įskaitant negalią): 

1.7. Priemonė – pristatyti visuomenei JT neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas Lietuvai, 

įgyvendinant JT neįgaliųjų teisių konvenciją;  

2.1. Priemonė – parengti pasiūlymus dėl žmonių, turinčių negalią, veiksmingo ir visapusiško dalyvavimo 

politiniame gyvenime lygiai su kitais asmenimis, įskaitant asmenų su negalia teisę ir galimybę balsuoti, 

užtikrinimo.  

2.2. Priemonė – parengti teisės aktų pakeitimų projektus dėl Kontrolieriaus funkcijų išplėtimo, 

įgyvendinant JT neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo koordinavimo ir stebėsenos 

mechanizmą;  

5.1. Priemonė – organizuoti pasitarimus-diskusijas su žmonių, turinčių negalią, teisėms atstovaujančiomis 

organizacijomis, siekiant tobulinti negalios nustatymo procedūras. 

 

2019 m. taip pat pridėta dar viena priemonė, kuri įtraukia veiklas, susijusias su žmonėmis, turinčiais negalią: 

4.6. Priemonė – mokyti socialinių paslaugų srities darbuotojus. Priemonės veiklos: siekiant didinti 

socialinių paslaugų žmonėms, turintiems negalią, vaikams, šeimoms, globėjams (rūpintojams), vyresnio 

amžiaus asmenims bei asmenims, patiriantiems socialinę riziką, prieinamumą ir kokybę, bus vykdomi 

teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, skirti socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinei kompetencijai 

tobulinti. 
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Remiantis Nediskriminavimo skatinimo 2017-2020 m. veiksmų plano 2020 m. įgyvendinimo ataskaita42, 

įgyvendinant priemonę 5.1, 2020 m. SADM iniciatyva buvo organizuota daugiau nei 15 pasitarimų su 

asmenų su negalia nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių metu aptarti negalios nustatymo tobulinimo, 

asmenų su negalia socialinės integracijos finansavimo, asmeninio asistento pagalbos teikimo, aprūpinimo 

techninės pagalbos priemonėmis mechanizmo tobulinimo, institucinės pertvarkos, aplinkos prieinamumo, 

socialinės reabilitacijos ir kiti klausimai. 2020 m. ministerijoje buvo organizuojami Neįgaliųjų reikalų 

tarybos, kurios nariais yra ir 12 asmenų su negalia nevyriausybinių organizacijų atstovai, posėdžiai, kuriuose 

aptarti asmenų su negalia bendruomenei aktualūs klausimai.  

 

 

2020 metais Žmogaus teisių stebėjimo institutas, kartu su LGKT, parengė išsamią atmintinę „Tinkamas 

sąlygų pritaikymas žmonėms su negalia – kaip tai įgyvendinti darbovietėje“43, kurioje pateikiami 

pagrindiniai konceptai bei praktiniai pavyzdžiai. Atmintinėje pabrėžiama universalaus dizaino svarba, 

aptariamos įvairios negalios ir sąlygų sudarymo bei pritaikymo situacijos, organizaciniai sprendimai, 

asmeninės ir individualios pagalbos pavyzdžiai, fiziniai ir techniniai sprendimai. Atkreipiamas dėmesys, kad 

svarbu kelti visų darbuotojų sąmoningumą, mažinti ir panaikinti neigiamą požiūrį į negalią, paskatinti 

vertinti individualumą ir įvairovę darbe bei pagarbiai prisidėti ir padėti darbuotojams su negalia įsilieti į 

darbovietę lygiai su kitais. 

 

 

2020 m. gruodžio 10 d. buvo patvirtintas Nediskriminavimo skatinimo 2021 – 2023 metų planas44, kuriame, 

numatyta tik viena priemonė, kurioje atskirai minimi asmenys su negalia: 

 

2.1. Priemonė – mokyti socialinių paslaugų srities darbuotojus. Priemonės veiklos: siekiant didinti socialinių 

paslaugų žmonėms, turintiems negalią, vaikams, šeimoms, globėjams (rūpintojams), vyresnio amžiaus 

asmenims bei asmenims, patiriantiems socialinę riziką, prieinamumą ir kokybę, bus vykdomi teoriniai ir 

praktiniai užsiėmimai, skirti socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti. 

Įgyvendinančioji institucija – SADM. Šiai priemonei įgyvendinti kasmet 2021-2023 metais numatyta 50 

tūkst. EUR.  

 

Dalis plano priemonių yra nukreiptos bendrai į Lygių galimybių įstatymo įtvirtinus pagrindus 

diskriminacijai, įskaitant negalią).   

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymu patvirtino 

Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planą45. Šiame plane įvardintas 4 tikslas – 

užtikrinti veiksmingą asmenų su negalia teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl negalios ir 

sudaryti palankias sąlygas tobulinti asmenų su negalia socialinės integracijos proceso valdymą. 

 

Įgyvendinant šį tikslą numatomi tokie uždaviniai: 

4.1. Uždavinys – teikti tinkamos kokybės teisinę pagalbą asmenims su negalia. Jį įgyvendinant numatyti 

mokymai teisėjams, teismų savanoriams, policijos pareigūnams ir asmenims, teikiantiems teisinę pagalbą 

asmens negalios specifikos klausimais. 

                                                      
42 Nediskriminavimo skatinimo 2017-2020 m. veiksmų plano 2020 m. įgyvendinimo ataskaita, 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/socialine-
integracija/lygios%20galimyb%C4%97s/Nediskriminavimo%20skatinimo%20VP%202020%20ataskaita.pdf  
43 Ugnė Grigaitė, „Tinkamas sąlygų pritaikymas žmonėms su negalia – kaip tai įgyvendinti darbovietėje“ (Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2020): 

http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2020/11/SalyguPritaikymas_A53mm-zalias-WEB-2.pdf  
44 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2021-2023 metų veiksmų plano 

patvirtinimo“, 2020 m. gruodžio 10 d., Nr. A1-1256, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1c5e3b03ae511eb8d9fe110e148c770  
45 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų 
plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 8 d., Nr. A1-817,  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/socialine-integracija/lygios%20galimyb%C4%97s/Nediskriminavimo%20skatinimo%20VP%202020%20ataskaita.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/socialine-integracija/lygios%20galimyb%C4%97s/Nediskriminavimo%20skatinimo%20VP%202020%20ataskaita.pdf
http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2020/11/SalyguPritaikymas_A53mm-zalias-WEB-2.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1c5e3b03ae511eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0
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4.2. Uždavinys – tobulinti asmenų su negalia socialinės integracijos proceso valdymą savivaldybių, 

nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Viena iš priemonių, siekiant įgyvendinti šį uždavinį – skatinti 

neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų asociacijų veiklą, didinti jų narių ir visuomenės informuotumą negalios 

klausimais. 

4.3. Uždavinys – užtikrinti veiksmingą  asmenų su negalia teisių, pagrindinių laisvių gynimą be 

diskriminacijos dėl negalios. Siekiant įgyvendinti šį uždavinį, numatyta vienintelė Priemonė 4.3.1 – 

peržiūrėti ir prireikus papildyti teisės aktus, reglamentuojančius moterų ir mergaičių apsaugą nuo smurto 

artimoje aplinkoje. 

 

2020 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtiname „2021-2030 nacionaliniame pažangos 

plane“46 (toliau – Planas), numatyti 3 horizontalieji principai, kurių vienas – lygios galimybės visiems. 

Dokumente pažymima, kad nė vieno pažangos uždavinio įgyvendinimas negali turėti neigiamo poveikio 

horizontaliajam principui. Plane pabrėžiama, kad rengiant strateginio planavimo dokumentus, privaloma 

atsižvelgti į asmenų su negalia, moterų ir vyrų, skirtingų amžiaus grupių, tautinių mažumų ir kitų galinčių 

patirti diskriminaciją grupių poreikius ir numatyti lygių galimybių principą įgyvendinančias priemones bei 

rodiklius. Plane įvardinama, kad Lietuvoje žmonės su negalia yra viena iš visuomenės grupių, kurių 

galimybės visapusiškai dalyvauti įvairiose veiklose apribotos labiausiai. Plane yra numatytas 2 strateginis 

tikslas – didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę 

padėtį. Siekiant šio tikslo, vienas iš užsibrėžtų uždavinių – geriau pritaikyti aplinką žmonėms su negalia, 

atliepiant negalios poreikius. Siekiama užtikrinti fizinės aplinkos (viešųjų erdvių, visuomeninių pastatų, 

būstų), transporto, infrastruktūros, paslaugų ir informacijos prieinamumą žmonėms su negalia. Šiam 

uždaviniui pasiekti yra parengta, bet 2021 m. birželį dar nepatvirtinta Neįgaliesiems tinkamos aplinkos 

visose gyvenimo srityse plėtros programa47. Joje numatyta, kad fizinės ir informacinės aplinkos 

prieinamumas asmenims su negalia iki 2030 m. turi pasiekti 70 proc. lygį.  

 

LR lygių galimybių įstatymas numato, kad Lygių galimybių kontrolierius atlieka Lygių galimybių įstatymo 

priežiūrą. 2020 m. buvo atlikti 36 tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu, taip pat buvo 

suteiktos 344 konsultacijos.  

 
LGKT duomenys48: atliktų tyrimų dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu dinamika 

 

                                                      
46 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 2021 m. metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 9 d., Nr. 998, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0  
47 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Plėtros programos, https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-

dokumentai/pletros-programos  
48 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2020 m. veiklos ataskaita (2021): 
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/03/lr_lygiu_galimybiu_kontrolieriaus_2020_m._veiklos_ataskaita.pdf 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
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LGKT duomenys49: konsultacijų skaičius pagal diskriminacijos pagrindus 2020 m. 

 

 

LGKT skundų negalios pagrindu nagrinėjimo sritys:  

 

Sritis  2016 

m.  

2017 

m.  

2018 

m.  

2019 

m. 

2020 

m.  

Vartotojų teisių apsauga  23  12  19  22 13 

Valstybės ir savivaldybių institucijų sritis  14  14  10  5 9 

Darbo santykiai  7  9  8  10 7 

Švietimo įstaigos, mokslas ir studijos  2  2  4  1 3 

Įstatymais nereglamentuota sritis  9  15  7  3 4 

Viso  55  52  48  41 36 

 

 

 
LGKT duomenys50: pareiškėjų pasiskirstymas 2020 m. 

 

                                                      
49 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2020 m. veiklos ataskaita (2021): 

https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/03/lr_lygiu_galimybiu_kontrolieriaus_2020_m._veiklos_ataskaita.pdf 
50 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2020 m. veiklos ataskaita (2021): 
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/03/lr_lygiu_galimybiu_kontrolieriaus_2020_m._veiklos_ataskaita.pdf 
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Pastarojo dešimtmečio LGKT skundų statistika rodo, kad apie 54,21 proc. visų pareiškėjų, besikreipusių į 

LGKT, buvo iš Vilniaus regiono. Tai leidžia daryti prielaidą, kad sostinės ir jos apylinkių gyventojai, 

lyginant su kitais regionais, dažniausiai identifikuoja diskriminacines situacijas bei yra linkę dažniau nei kitų 

regionų gyventojai, kreiptis dėl savo galimai pažeistų teisių gynimo. 

 

 

2020 metais NRD užsakymo buvo atlikta reprezentatyvi gyventojų nuomonės apklausa – „Šalies gyventojų 

nuomonės tyrimas dėl socialinių grupių diskriminacijos“51. Lietuvos gyventojų nuomone, labiausiai 

diskriminuojama socialinė grupė Lietuvoje yra „asmenys su proto ar psichikos negalia“ bei „asmenys su 

fizine negalia“. Paminėtina, kad apklausoje dalyvavusios moterys, taip pat jaunesnio amžiaus tyrimo dalyviai 

bei didmiesčių gyventojai daugumoje vertintų grupių buvo dažniau linkę įžvelgti didesnį diskriminacijos 

mastą. Šalies gyventojų nuomone, aplinka, kurioje asmenys su negalia labiausiai diskriminuojami yra darbo 

rinka. „Asmenis su negalia“ priimtiniausiais kaimynais matytų 43% respondentų, tačiau „asmenis su proto ar 

psichikos negalia“ – vos 6%. Taip pat su „asmeniu su proto ar psichikos negalia“ dirbti nenorėtų net beveik 

kas trečias Lietuvos gyventojas, o kas ketvirtas nenorėtų, kad jų vaikas mokytųsi vienoje klasėje su „vaiku su 

proto ar psichikos negalia“. Tai patvirtina ir ankstesnių reprezentatyvių visuomenės nuomonės apklausų 

skaudžius rezultatus bei dar kartą parodo stigmos ir neigiamų stereotipų gilaus įsišaknijimo mastą Lietuvoje, 

kuomet kalbame apie psichikos sveikatos lauką, intelekto ir psichosocialinę negalią patiriančių asmenų 

situaciją ir patirtis mūsų šalyje. 

 

 

Dar 2016 m. JT neįgaliųjų teisių komiteto Lietuvai pateiktose rekomendacijose buvo konstatuota, kad 

valstybė privalo imtis visų būtinų teisinių, juridinių ir administracinių priemonių, kuriomis: a) būtų 

skatinamas tinkamas sąlygų pritaikymas negalią turintiems asmenims visuose viešuosiuose ir privačiuose 

sektoriuose, užtikrinamas ir stebimas jų sudarymas; b) būtų pripažįstama, kad „tinkamo sąlygų pritaikymo 

nebuvimas yra diskriminacijos dėl negalios forma“.52 Atsižvelgiant į šią rekomendaciją, 2019 m. vasario 12 

d. Seime buvo priimtas pakoreguotas įstatymo Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo projektas, 

kuriuo pagerintos paramos teikimo sąlygos asmenims, turintiems negalią, ir jų šeimoms.53 Tačiau 

atkreiptinas dėmesys, kad Lygių galimybių įstatyme iki šiol neįtvirtinta diskriminacijos forma dėl tinkamų 

sąlygų nesudarymo žmonėms su negalia darbo santykiuose. Pažymėtina, kad dėmesys apskritai dažniausiai 

yra skiriamas pagrinde tik fizinės aplinkos, patalpų, o ne plačiau suvokiamų ir apibrėžiamų sąlygų 

pritaikymui. 

 

 

Rekomenduojama:   

 

- Tinkamas sąlygų pritaikymas yra numatytas kaip įpareigojimas Lygių galimybių įstatyme 7 straipsnio 9 

punkte tik darbdaviams. Tuo tarpu tinkamas sąlygų nepritaikymas gali būti traktuojamas kaip viena iš 

diskriminacijos formų. Atsižvelgiant į JT neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas dėl JT neįgaliųjų teisių 

konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo, rekomenduojama Lygių galimybių įstatyme 

įtvirtinti, kad tinkamų sąlygų visose srityse nebuvimas ir nesudarymas būtų pripažįstama kaip 

diskriminacijos negalios pagrindu forma. Tai turėtų apimti ne tik darbo santykius bet ir platesnį spektrą 

paslaugų ir sektorių, tokių kaip ugdymas ir švietimas, sveikatos priežiūra, kitos paslaugos.  

                                                      
51 Spinter tyrimai, Šalies gyventojų nuomonės tyrimas dėl socialinių grupių diskriminacijos (2020): http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Ataskaita-

Neigalieji-202011.pptx  
52 JT Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijos Lietuvai, 2016 m., Nr. CRPD/C/LTU/CO/1. 

http://www.ndt.lt/jungtiniu-tautu-neigaliuju-teisiu-komiteto-rekomendacijos-lietuvai/  
53 Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymas, 2019 m. vasario 12 d., Nr. XIII-1959, 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fcfaa4e034f411e99595d005d42b863e  

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Ataskaita-Neigalieji-202011.pptx
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Ataskaita-Neigalieji-202011.pptx
http://www.ndt.lt/jungtiniu-tautu-neigaliuju-teisiu-komiteto-rekomendacijos-lietuvai/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fcfaa4e034f411e99595d005d42b863e
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- Įtvirtinti tinkamas ir efektyvias, gerosiomis užsienio praktikomis ir ekspertinėmis žiniomis grįstas, šalies 

negalios politikos priemones, užtikrinančias adekvačias valstybės investicijas tinkamam sąlygų sudarymui ir 

pritaikymams darbo vietoje, taip palengvinant naštą plačiam spektrui darbdavių. 

- Reguliariai ir sistemingai organizuoti daugiau mokymų, konsultacijų ir švietimo kampanijų ne tik įvairių 

sričių specialistams, įstaigoms ir organizacijoms, tačiau ir patiems asmenims su negalia, o taip pat juos 

atstovaujančioms NVO, ypatingą dėmesį skiriant  nutolusių nuo Vilniaus regiono vietovių asmenims ir 

NVO. Svarbu organizuoti šias veiklas, keliant žmonių sąmoningumą savo teisių gynimo sityje, taip pat 

kompetenciją diskriminacijos negalios pagrindu srityje bei informuojant apie galimus veiksmus susidūrus su 

diskriminacija.  

 

 

6 STRAIPSNIS. MOTERYS SU NEGALIA  

 

 

Moterys su negalia patiria daugialypę diskriminaciją ne tik todėl, kad turi negalią, bet ir dėl to, kad yra 

moterys. Todėl  Konvencijos 6 straipsnis įpareigoja valstybes imtis priemonių, kad būtų užtikrintos visos 

moterų ir mergaičių, turinčių negalią, žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės.  

 

 

Teisės aktai, sietini su moterų ir mergaičių, turinčių negalią, teisėmis (Konvencijos 6 straipsniu):  

 

• Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas54;  

• Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas55;  

• Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas56;  

• Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programa57;  

• Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų 

planas 2018-2021 metams58.  

 

Lygių galimybių įstatymas draudžia diskriminaciją tiek lyties, tiek negalios pagrindu bei įtvirtina žmogaus 

teisių įgyvendinimą nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Tos pačios 

nediskriminavimo nuostatos yra įtvirtintos ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo principuose. 

Žmonių su negalia socialinė integracija yra organizuojama vadovaujantis šio įstatymo 3 straipsnyje 

įvardijamais principais: lygių teisių, lygių galimybių, diskriminacijos prevencijos, visapusiško dalyvavimo, 

savarankiškumo ir pasirinkimo laisvės užtikrinimo, prieinamumo, negalios kompensavimo,  

decentralizacijos, destigmatizacijos, perimamumo ir lankstumo, skirtingų poreikių tenkinimo.  

 

Atkreiptinas dėmesys, jog LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 9 str. draudžia diskriminuoti dėl 

lyties socialinės apsaugos sistemose. Tai yra draudimas taikyti socialinės apsaugos nuostatas „2. 

Diskriminacija draudžiama nustatant ir taikant socialinės apsaugos nuostatas ligos, neįgalumo, senatvės, 

įskaitant išankstinį išėjimą į pensiją, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo atvejais ir 

                                                      
54 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, , 2003 m. lapkričio 18d., Nr. IX-1826, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42   
55 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, , 1991 m. lapkričio 28 d., Nr. I-2044, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004 
56 Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, , 1998 m. gruodžio 01 d., Nr. VIII-947, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/FLcEVzJmSQ 
57 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos patvirtinimo“, 2015 m. 

vasario 04 d., Nr. 112, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc012450b1ca11e48296d11f563abfb0 
58 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos 

įgyvendinimo plano 2018-2021 metams patvirtinimo“, , 2018 m. birželio 27 d., Nr. A1-331, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/571f9fe079d711e8ae2bfd1913d66d57 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/FLcEVzJmSQ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/FLcEVzJmSQ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc012450b1ca11e48296d11f563abfb0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/571f9fe079d711e8ae2bfd1913d66d57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/571f9fe079d711e8ae2bfd1913d66d57
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socialinės apsaugos nuostatas, kuriomis numatomos bet kokios socialinės išmokos, įskaitant našlių ir 

našlaičių pensijas, išmokas ir materialines pašalpas. 3. Draudimas diskriminuoti dėl lyties taikomas 

dirbantiems asmenims, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis, asmenims, kurie nutraukė darbą dėl 

ligos, motinystės, nelaimingo atsitikimo ar priverstinio nedarbo, taip pat darbo ieškantiems asmenims, 

pensininkams, neįgaliems darbuotojams ir asmenims, turintiems teisę jų vardu reikalauti išmokų“.59 

 

Atsižvelgiant į JT neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų 16 punktą, Lietuvos Respublikos Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. patvirtintame įsakyme Nr. A1-596 „Dėl Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016−2020 metų priemonių plano patvirtinimo“ yra 

numatyta, įtraukti priemones, skirtas moterų ir mergaičių su negalia diskriminacijos, taip pat įvairialypės ir 

su keliais sektoriais susijusios diskriminacijos prevencijai ir panaikinimui, taip pat jų pažangos, skatinimo ir 

įgalinimo, ypač skatinant jų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime stebėjimas Valstybinės moterų ir vyrų 

lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo 2018–2021 metų veiksmų plane.  

 

Pokyčiai lyginant su 2019 m.:  

 

Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas – nėra susijusių pakeitimų;  

 

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas – nėra susijusių pakeitimų; 

  

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas – nėra susijusių pakeitimų;  

 

Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programa – nėra susijusių pakeitimų. 

 

2018 m. birželio 27 d. buvo patvirtintas Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų 

programos įgyvendinimo veiksmų planas 2018-2021 metams. Minimame plane numatyti uždaviniai ir 

priemonės moterų ir vyrų lygybės problemų sprendimui, įgyvendinant Valstybinės moterų ir vyrų lygių 

galimybių 2015–2021 metų programos tikslus: skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo 

srityje; siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas; 

didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą; skatinti lyčių aspekto integravimą 

švietimo ir mokslo srityje, sveikatos apsaugos srityje, kultūros srityje, aplinkos srityje, krašto apsaugos 

srityje, teisingumo prieinamumo srityje, tarptautinio bendradarbiavimo srityje.  

 

Ketvirtojo uždavinio, skirto skatinti moterų motyvaciją ir gebėjimus dalyvauti priimant sprendimus, kurti 

moterų karjerai palankią aplinką, 4.9. priemonėje numatyta remti iniciatyvas, kuriomis prisidedama prie 

moterų ir mergaičių, turinčių negalią, skatinimo dalyvauti visuomeniniame gyvenime ar daugialypės 

diskriminacijos mažinimo. 2020 m. šiai priemonei įgyvendinti buvo numatyta 7 tūkst. Eur. (2019 m. – buvo 

5 tūkst. Eur.), o 2021 m. numatyta šiai priemonei skirti 10 tūkst. Eurų.  

 

Remiantis programos 2020 m. įgyvendinimo ataskaita60, įgyvendinant šią priemonę 2020 metais, siekiant 

sužinoti daugiau informacijos apie negalią turinčių merginų ir moterų integraciją, gegužės 26 d. „Zoom“ 

platformoje surengtas susitikimas – diskusija „Neįmanoma yra įmanoma!“ su negalią turinčiomis moterimis 

ir merginomis. Joje dalyvavo 11 asmenų. Kalbėta apie tai, ko reikia, kad negalią turinčios merginos ir 

moterys galėtų sėkmingai mokytis, dirbti, aktyviai gyventi ir siekti savo tikslo.  

 

                                                      
59 Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 9 straipsnis, 1998 m. gruodžio 01 d., Nr. VIII-947, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/FLcEVzJmSQ 
60 „Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos įgyvendinimo 2020 metais tarpinstitucinė ataskaita“, 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-
konkursai/MVLG%20konkursai/2020%20m%20MVLG%20VP%20igyvendinimo%20ataskaitos%20projektas_04%2006%20Pilna_galutine.pdf  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/FLcEVzJmSQ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/FLcEVzJmSQ
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLG%20konkursai/2020%20m%20MVLG%20VP%20igyvendinimo%20ataskaitos%20projektas_04%2006%20Pilna_galutine.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLG%20konkursai/2020%20m%20MVLG%20VP%20igyvendinimo%20ataskaitos%20projektas_04%2006%20Pilna_galutine.pdf
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2020 m. gegužės 29 d. „Zoom“ platformoje įvyko susitikimas su socialinių įmonių, įdarbinančių asmenis su 

negalia, ir organizacijų, tiesiogiai dirbančių su negalią turinčiomis moterimis, atstovais. Dalyvavo 20 

asmenų. Dalyvių teirautasi apie problemas, su kuriomis susiduriama įtraukiant asmenis su negalia į darbo 

rinką, apie darbo vietos įrengimą bei santykius tiek su darbdaviais, tiek su kitais darbuotojais.  

 

Taip pat sukurtas ir per „Pūko“ radiją transliuotas 3 radijo laidų ciklas „Neįmanoma yra įmanoma“, kuriame 

pristatytos negalią turinčių moterų ir merginų sėkmės istorijos ir patarimai siekiančioms tikslo.  

 

Per 2020 m. II ketvirtį buvo suformuota neformalaus ugdymo (Šiaulių menų mokyklos), specializuoto 

ugdymo įstaigos (Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro) ir Šiaulių universiteto Lyčių studijų centro 

bendradarbiavimo tinklaveika ir įsipareigojimas realizuoti žvalgomąją iniciatyvą. Fiksuotas tiesioginio 

kontakto su organizacijomis trūkumas, nes komunikacija vykdyta nuotoliniu būdu. Išanalizuoti Šiaulių menų 

mokyklos 27 ugdymo programų ugdytinių sąrašai ir identifikuotos mergaičių su negalia tapatybės. 2020 m. 

III ketvirčio metu suformuota mergaičių grupė iš Šiaulių menų mokyklos Dailės studijos 6 mergaičių, kuri 

buvo patikslinta dėl studijos kontingento kaitos.  

 

2020 m. spalio 27 d. nuotoliniu būdu organizuota Lyderių klubo VIVA diskusija „Lyderiai – vaikams“. 

Svarstyta, kokios nuostatos kliudo bendrauti su vienokią ar kitokią negalią turinčiais vaikais, ar matome savo 

aplinkoje vaikus su negalia – mokykloje, kieme, kaimynystėje, menų mokykloje, mieste? Kodėl nematome? 

Ar reikia apie juos žinoti, apie „kitokius“?  

 

2020 m. lapkričio 12 d. Šiaulių specialiojo ugdymo centre popamokinės veiklos grupei pravestas dailės 

užsiėmimas „Mandala“, kuriame dalyvavo penki 15–20 metų dalyviai, turintys įvairiapusių raidos bei 

kompleksinių sutrikimų.  

 

2020 m. lapkričio 26 d. nuotoliniu būdu per Google Meet programą Šiaulių menų mokyklos dailės studijos ir 

Šiaulių specialiojo ugdymo centro mokiniams organizuotas dailės užsiėmimas „Mandala – snaigė“, kuriame 

dalyvavo devyni dailės studijos mokiniai ir viena Šiaulių specialiojo ugdymo centro mokinė.  

 

Per 2020 m. parengti ir 9 įstaigoms išsiųsti kreipimaisi, kviečiantys neformalaus švietimo įstaigoms pradėti 

rengtis priimti ir įveiklinti vaikus su negalia esamose ugdymo aplinkose. Atliekant platesnę mergaičių su 

negalia įtraukimo į neformalaus vaikų švietimo sistemą analizę ir sklaidą, kreipimasis išplatintas plačiau – 36 

šalies įstaigoms. 

 

Aštuntasis Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų 

plano 2018-2021 metams uždavinys yra skirtas Plėtoti moterų ir vyrų lygybės statistinę informaciją, 

papildyti ją naujais, su kitomis valstybėmis palyginamais statistiniais rodikliais. Iš trijų jame numatytų 

priemonių, kurios užtikrintų statistinių duomenų pagal lytį kaupimą, tobulinimą ir viešą skelbimą. 

Sveikintina, kad 8.3 priemonėje dėmesys skirtas moterų, turinčių negalią, padėties stebėsenai, atliekant 

Konvencijos nuostatų vykdymo stebėseną, tačiau pažymėtina, kad statistikos rinkimui 2018 – 2021 metams 

lėšų nenumatyta. Šią priemonę įgyvendina NRD prie SADM. 

  

Pastebėtina, kad visos kitos priemonės yra numatytos ir taikomos siekiant šalinti diskriminaciją lyties 

pagrindu, neatsižvelgiant į galimą daugialypę diskriminaciją ir neįtraukiant negalios aspekto. Valstybiniame 

moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane 2018 – 2021 

metams pasigendama konkretesnių priemonių, skirtų moterų ir mergaičių su negalia diskriminacijai 

panaikinti, taip pat moterų ir mergaičių su negalia daugialypei diskriminacijai panaikinti, ypač 

diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės – šiems klausimams spręsti yra reikalinga 

politinė valia, kurios iki šiol Lietuvoje pasigendama. 
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2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė įsakymu patvirtino 

Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planą61, kuriame numatytas 4.3. uždavinys – 

užtikrinti veiksmingą asmenų su negalia teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl negalios. 

Jam įgyvendinti buvo numatyta tik viena priemonė 4.3.1 „peržiūrėti ir prireikus papildyti teisės aktus, 

reglamentuojančius moterų ir mergaičių apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje“. Prie šios priemonės buvo 

numatytos šios veiklos: konsultuojantis su asmenų su negalia nevyriausybinėmis organizacijomis, bus 

peržiūrėti ir prireikus papildyti moterų ir mergaičių apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje 

reglamentuojantys teisės aktai, numatant moterų su negalia ir mergaičių su negalia apsaugą nuo smurto 

artimoje aplinkoje. Vis dėlto, 2021 m. parengtoje Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo naujoje 

redakcijoje62 nėra įtvirtintas lyčiai jautrus požiūris. Projekto 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinama, kad 

„Specializuota kompleksinė pagalba negalią turintiems asmenims teikiama atsižvelgiant į specialiuosius šių 

asmenų poreikius.“ 

 

2020 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtiname „2021-2030 nacionaliniame pažangos 

plane“63, numatyti 3 horizontalieji principai, kurių vienas – lygios galimybės visiems. Dokumente 

pažymima, kad nė vieno pažangos uždavinio įgyvendinimas negali turėti neigiamo poveikio horizontaliajam 

principui. Plane pabrėžiama, kad rengiant strateginio planavimo dokumentus, privaloma atsižvelgti į asmenų 

su negalia, moterų ir vyrų, skirtingų amžiaus grupių, tautinių mažumų ir kitų galinčių patirti diskriminaciją 

grupių poreikius ir numatyti lygių galimybių principą įgyvendinančias priemones bei rodiklius. Plane 

įvardinama, kad Lietuvoje žmonės su negalia yra viena iš visuomenės grupių, kurių galimybės visapusiškai 

dalyvauti įvairiose veiklose apribotos labiausiai.  

 

SADM parengtoje 2021 – 2030 m. socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programoje64 atkreipiamas 

dėmesys į persikertančiąją nelygybę. Sutelkties (solidorumo) plėtros programa siekiama įgyvendinti Plane 

numatytą 2.2 uždavinį: didinti asmenų su negalia ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir 

socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę. Siekiant šio uždavinio įvardinamos problemos, kurių ketvirta 

yra: „Socialinė atskirtis dėl galimos diskriminacijos (lyties, socialinės padėties, amžiaus, negalios, kalbos, 

kilmės, rasės, tautybės, pilietybės, įsitikinimų ar pažiūrų, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, 

tikėjimo, sveikatos būklės ir kitu pagrindu)“. Tarp spręstinų šios problemos priežasčių yra įvardinama 

persikertančioji tapatybė ir teigiama, kad „atsižvelgiant į tai, kad lygios galimybės yra kompleksinė 

problema, įgyvendinant lygybės skatinimo priemones nacionaliniu ir vietos lygmenimis būtina atsižvelgti į 

jų poveikį ir prieinamumą įvairioms visuomenėms grupėms, ypatingą dėmesį skiriant tiems, kurių tapatybės 

gali lemti diskriminaciją keliais pagrindais, pvz., moterys su negalia, migrantės moterys, translyčiai tautinių 

mažumų atstovai ir kita.“ Tačiau 2021 m. birželį šios problemos priežasčių šalinimo priemonės dar nebuvo 

detalizuotos, parašant, kad šią problemą pašalintų įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principai.  

 

NRD duomenimis, iš 100 atsakiusių žmonių su negalia nevyriausybinių organizacijų, 44 vadovauja moterys. 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos duomenimis, iš 36 pareiškėjų 2020 metais pateikusių skundus dėl 

diskriminacijos negalios pagrindu 21 buvo moteris. 

 

 

 

 

                                                      
61 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų 
plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 8 d., Nr. A1-817,  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0 
62 Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymo projektas, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9cd8fd10b7d711ebb83ad5fbec9dd554 
63 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 2021 m. metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 9 d., Nr. 998, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0  
64 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Plėtros programos, https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-
dokumentai/pletros-programos  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
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Lygių galimybių plėtros centro apžvalgoje „Lyties ir negalios sankirtoje“65 identifikuojamos ir aptariamos 

kai kurios kliūtys, su kuriomis susiduria moterys su negalia, pavyzdžiui, aplinkos ir sąlygų nepritaikymas, 

socialinė izoliacija, žiniasklaidos ir aplinkinių neigiamos nuostatos ir nuvertinimas, jų nulemti sunkumai 

savivertei, taip pat prievartos patyrimas ir kiti veiksniai, darantys didelę žalą ir lemiantys, kad moterys su 

negalia menkai atstovauja savo teises ar dalyvauja visuomeniniame ir politiniame gyvenime, neišnaudoja 

savo potencialo. 

 

„Negalią turinčių moterų tapatybės konstravimas tik per sveikatos sutrikimą lemia tai, kad visuomenės 

akyse jos tampa tarsi belytės. Klaidingai manant, kad seksualumas joms nesvarbus, nesirūpinama šių 

moterų (mergaičių) lytiniu švietimu. Tai kelia grėsmių jų sveikatai ir saugumui. Kalbėti apie seksualumą, 

aptariant ne tik biologinius, bet ir socialinius, moralinius, psichologinius, teisinius aspektus, nėra pasiruošę 

nei tėvai ar mokytojai, nei medicinos, socialiniai darbuotojai. Ši informacija nėra integruota ir į Lytinio 

švietimo, sveikatos ir rengimo šeimai programą, todėl negalios paveiktų moterų padėtis lieka nematoma, o 

mergaitės nėra mokomos priimti savo seksualumą, ugdyti savigarbos jausmą, megzti ir palaikyti santykius 

su kitais žmonėmis, atpažinti prievartą ir jos netoleruoti“. 

 

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Valstybiniame moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane 

2018 – 2021 metams pasigendama konkretesnių priemonių, skirtų moterų ir mergaičių su negalia 

diskriminacijai panaikinti, taip pat moterų ir mergaičių su negalia daugialypei diskriminacijai panaikinti, 

ypač diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. Rekomanduojama ateityje skirti 

daugiau dėmesio daugialypės diskriminacijos panaikinimo svarbai. 

- Reguliariai ir sistemingai organizuoti mokymus ir kitas šviečiamąsias veiklas ne tik specialistams ir 

plačiajai visuomenei, bet ir pačioms moterims ir mergaitėms su negalia, apie tai, kaip atpažinti 

diskriminaciją ir su ja kovoti.  

- Vykdyti JT moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijas Lietuvai (2019, 

CEDAW/C/LTU/CO/6), skleisti informaciją apie šias rekomendacijas, kad apie jas žinotų ir jas 

įgyvendintų visos atitinkamos valdžios struktūros ir institucijos. 

- Pasiekti politinį sutarimą ir ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto 

artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo, kuri įpareigoja valstybes vykdyti smurto prieš moteris ir 

smurto artimoje aplinkoje prevenciją, užtikrinti nukentėjusiųjų tinkamą ir efektyvią apsaugą bei užtikrinti 

smurtautojų baudžiamąją atsakomybę. 

 

 

7 STRAIPSNIS. VAIKAI SU NEGALIA 

  

 

Konvencijos 7 straipsnis įpareigoja valstybes rūpintis vaikais, turinčiais negalią, lygiai su kitais vaikais. 

Valstybės privalo atsižvelgti į vaikų su negalia interesus, poreikius ir galimybes, paisyti jų nuomonės ir į ją 

tinkamai atsižvelgti pagal jų amžių ir brandos lygį, tinkamai suteikti jiems reikiamą pagalbą.  

 

 

 

                                                      
65 Margarita Jankauskaitė ir Aurelija Auškalnytė, „Lyties ir negalios sankirtoje: situacijos apžvalga ir gerosios praktikos“ (Lygių galimybių plėtros 
centras, 2021): http://gap.lt/wp-content/uploads/2021/03/Lyties-ir-negalios-sankirtoje.pdf  

http://gap.lt/wp-content/uploads/2021/03/Lyties-ir-negalios-sankirtoje.pdf
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Teisės aktai, sietini su negalią turinčiais vaikais (Konvencijos 7 straipsniu):  

 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija;  

 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas;  

 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas66;  

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas67;  

 Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija68.  

 

Konvencijos 7 straipsnio nuostatą, kad valstybės turi imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų vaikų, 

turinčių negalią, visapusišką visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių įgyvendinimą lygiai su kitais 

vaikais įtvirtina Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurios 38 ir 39 straipsniuose teigiama, kad Valstybė 

saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Valstybė globoja šeimas, auginančias ir 

auklėjančias vaikus namuose, įstatymo nustatyta tvarka teikia joms paramą, o nepilnamečius vaikus gina 

įstatymas.  

 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 19 str. užtikrinama, kad vaikas su negalia turi lygias teises su 

kitais vaikais įgyvendinti visas žmogaus teises ir pagrindines laisves, jam užtikrinama reikiama pagalba, 

teisė į švietimą ir prieinamumą. Straipsnyje teigiama, kad vaikų su negalia teises ir socialinę integraciją 

nustato Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Švietimo įstatymas ir kiti teisės aktai. 

 

Pokyčiai lyginant su 2019 m.:  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija – nėra susijusių pakeitimų; 

 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas – nėra susijusių pakeitimų;  

 

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2019 m. balandžio 11 d. priimti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 

pakeitimai69, kurių pagrindinė naujovė ta, kad buvo atsisakyta grėsmės lygių ir pereita prie vaiko 

situacijos vertinimo. Dabar vertinant galimus vaiko teisių pažeidimus, gali būti nustatytas arba būtinybės 

vertinti pagalbos šeimai ir (ar) vaikui poreikis arba vaiko apsaugos poreikiai. Pirmuoju atveju šeimai 

teikiama pagalba ir paslaugos, antruoju – taip pat teikiama pagalba ir paslaugos, užtikrinant vaiko 

saugumą – pirmiausia išnaudojant giminaičių, kitų šeimai artimų asmenų pagalbą. Net ir nustačius vaiko 

apsaugos poreikį pirmiausia bus taikoma vaiko laikinoji priežiūra, kurios metu vaiko saugumas bus 

užtikrinamas padedant giminaičiams, artimiems asmenims ar perkėlus vaiką su atstovais pagal įstatymą 

ar vienu iš nesmurtaujančių atstovų pagal įstatymą į krizių centrą. Negalios aspektas įstatymo 

pakeitimuose matomas tik 31 straipsnyje, kuris nustato pagrindines vaiko tėvų ir kitų vaiko atstovų pagal 

įstatymą teisės, pareigas ir atsakomybes.  

 

Ankstesnėje įstatymo versijoje galiojusi tėvų ar kitų vaiko atstovų pareiga pasirūpinti, kad vaikas iki 6 

metų be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros, papildyta, išskiriant ir 

vaikų su negalia poreikius: „Vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą pasirūpina, kad vaikas iki 6 

metų, taip pat vaikas su negalia, atsižvelgiant į jo specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios 

                                                      
66 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996 m. kovo 14 d., Nr. I-1234, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830 
67 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB 
68 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo“, 2003 m. gegužės 20 d., Nr. IX-1569, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1882ABF8B6AB 
69 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 

straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 361, 362, 363, 364, 365 straipsniais ir 38, 39, 40 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas, 2019 
m. balandžio 11 d., Nr. XIII-2035, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41c6f620629811e99676cb74c51fe1f4 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1882ABF8B6AB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41c6f620629811e99676cb74c51fe1f4
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būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros. Palikimu be priežiūros nelaikomas 

trumpalaikis (iki 15 minučių trukmės) vaiko iki 6 metų palikimas saugioje aplinkoje su 7–13 metų 

amžiaus asmenimis, kurie pagal savo brandą yra pajėgūs esamoje situacijoje juo pasirūpinti.“70 

 

Kartu su Vaiko apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimais, įsigaliojo ir „Vaiko situacijos vertinimo tvarkos 

aprašas“71. Aprašo 4 p. numato, kad „Jei yra įtarimų, kad vaikas patyrė smurtą ar jeigu vaikas turi 

specialiųjų poreikių, raidos ir (ar) kitokių sutrikimų, Tarnyba arba jos įgaliotas teritorinis skyrius pagal 

poreikį turi užtikrinti, kad vaikas būtų išklausytas psichologo.” Taip pat 28 p. teigiama, kad „specialiųjų 

poreikių, raidos ir (ar) kitokių sutrikimų turinčio vaiko situacijos vertinimo metu Tarnyba arba jos 

įgaliotas teritorinis skyrius, atliekantys šio vaiko situacijos vertinimą, žodžiu, raštu ar elektroninėmis 

ryšio priemonėmis informavę (nurodę pasitelkiamo specialisto vardą, pavardę, įstaigą, kurioje jis dirba, ir 

turimą kvalifikaciją) vaiko atstovus pagal įstatymą, turi teisę į vaiko situacijos vertinimą įtraukti 

specialistus (psichologus, specialiuosius pedagogus ar kt. specialistus), kurie turi atitinkamų žinių ir 

kompetencijų, galinčių padėti išklausyti vaiką ir nustatyti aplinkybes, turinčias reikšmės vaiko situacijos 

vertinimui. 

 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas – nėra susijusių pakitimų.  

 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija – susijusių pakeitimų nėra. Atkreiptinas dėmesys, kad šis 

teisės aktas priimtas 2003 m. gegužės 20 d. ir iki dabar nėra priimta jokių pakeitimų. Rekomenduotina 

peržiūrėti ir suderinti su naująja Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo redakcija.  

 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų 

veiksmų plane72 buvo numatytos šios priemonės išskirtinai susijusios su vaikų su negalia poreikių ir 

galimybių užtikrinimu: 

 

1.1.6. sukurti pagalbos šeimai, kuri augina (globoja) vaiką su negalia, teikimo rekomendacijas, 

numatančias atvejo vadybos paslaugų šeimoms, kuriose auga vaikai su negalia, plėtrą (atsakingi 

vykdytojai SADM, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, NRD) 

 

1.2.1. aprūpinti klausos sutrikimų turinčius vaikus kokybiškais klausos aparatais (Valstybinė ligonių kasa 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos): 

 

1.3.4. 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“ 

(ŠMSM); 

 

1.3.5. sukurti sveikatos priežiūros paslaugų, būtinų vaikams su sunkia negalia, sergantiems lėtinėmis 

ligomis, teikimo švietimo įstaigose mechanizmą (ŠMSM, SAM); 

 

2.1.8. organizuoti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamosios aplinkos pritaikymą (NRD). 

 

                                                      
70 Ten pat.  
71 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2019 m. 

gruodžio 30 d., Nr. A1-803, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c6dd8702b1911eabe008ea93139d588 
72 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2019 m. rugpjūčio 02 d., Nr. A1-446, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c6dd8702b1911eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
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Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plane73 toliau numatyta aprūpinti klausos 

sutrikimų turinčius vaikus kokybiškais klausos aparatais (priemonė 1.2.1.);  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“ (1.3.5); organizuoti šeimų, 

auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamosios aplinkos pritaikymą (2.1.3).  

 

Galima pastebėti, kad pagrinde teikiamas dėmesys vaikams su klausos negalia, neskiriant finansavimo 

kitoms vaikų su negalia grupėms (išskyrus atskirą būsto pritaikymo vaikams programą, kuri apima ir 

vaikus su fizine, intelekto, psichosocialine ir kompleksine negalia). 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2020 m. Lietuvoje gyveno 15 259 vaikai su 

negalia, bendras Lietuvoje gyvenančių vaikų skaičius buvo 497 693. 2019 m. bendras vaikų skaičius buvo 

499 158, o vaikų su negalia – 15 327, globos įstaigose gyveno 1849 vaikai – iš jų 121 vaikas su negalia. 

2019 m. didžioji dalis jų – 114 vaikų su negalia – gyveno valstybės socialinės globos įstaigose.  

 

Lietuvos Respublikos piliečių šeimos, nuolat gyvenančios Lietuvos Respublikoje ir sutuoktiniai, kurių 

vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas užsienio valstybės pilietis, nuolat gyvenantys Lietuvos 

Respublikoje, 2020 m. įvaikino 51 be tėvų globos likusį vaiką, iš kurių nebuvo įvaikintas nei vienas 

vaikas, turintis nustatytą negalios lygį. Lietuvos Respublikos piliečių ir užsienio valstybių piliečių šeimos, 

nuolat gyvenančios užsienio valstybėse, 2020 m. įvaikino 29 be tėvų globos likusius vaikus, iš kurių  8 

vaikams buvo nustatytas negalios lygis. Iš 80 įvaikintų vaikų 10 proc. sudarė vaikai, kuriems nustatytas 

negalios lygis.74 Palyginimui – per 2019 m. tik 5 vaikai, turintys negalią, buvo įvaikinti ir tik užsienyje 

gyvenančių LR piliečių arba užsieniečių.  

 

Tai rodo itin skaudžią Lietuvoje egzistuojančią problemą, kad vaikai su negalia vis dar yra apgyvendinami 

globos įstaigose, nors nuo 2014 m. vyksta globos įstaigų pertvarka75, o Lietuvoje gyvenantys žmonės nėra 

linkę įsivaikinti ar globoti vaikų su negalia. Tai galėtų būti nulemta įvairių aplinkybių ir Lietuvoje 

egzistuojančių kliūčių, pavyzdžiui, reikalingų ir tinkamų paslaugų vaikui su negalia bei garantijų šeimai 

trūkumas, visuomenėje gaji stigma ir pan. 

 

SADM teigimu, viena iš priemonių, padedanti užtikrinti vaiko teisę augti šeimoje yra vaikų dienos 

centruose teikiamos dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos. Savivaldybių pateiktais 

duomenimis 2020 m. Lietuvoje veikė 426 vaikų dienos centrai, iš kurių: 376 vaikų dienos centrai buvo 

finansuoti LR valstybės biudžeto lėšomis (6,3 mln. Eur), paskirstant jas ministerijos organizuojamo 

konkurso būdu. 2020 m. iš viso vaikų dienos centrų projektuose dalyvavo 9597 vaikai kurių: nuolat 

lankėsi  643 vaikai, turintys negalią. Palyginimui, 2019 m. Lietuvoje veikė 401 vaikų dienos centras, iš 

kurių 345 vaikų dienos centrai buvo finansuoti LR valstybės biudžeto lėšomis (5,2 mln. Eur), paskirstant 

jas Ministerijos organizuojamo konkurso būdu. 2019 m. iš viso vaikų dienos centrų projektuose dalyvavo 

9320 vaikų iš kurių nuolat lankėsi 560 vaikų su negallia.  

                                                      
73 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų 

plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 8 d., Nr. A1-817,  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0 
74 VTAĮT prie SADM 
75 http://www.pertvarka.lt/ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0
http://www.pertvarka.lt/
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Vaikams su negalia išrašytų siuntimų į valstybės socialinės globos namus 

skaičius 
2 

Vaikų su negalia, faktiškai apsigyvenusių socialinės globos namuose, 

skaičius 
1 

Valstybės socialinės globos įstaigose globojamų (rūpinamų) vaikų su 

negalia skaičius (dalis nuo visų globojamų vaikų) 
72 (58,5%) 

Vaikų su negalia, gaunančių ilgalaikės socialinės globos paslaugas, 

skaičius (dalis nuo visų vaikų, gaunančių šias paslaugas) 
112 (7,7%) 

Vaikų su negalia, kuriems nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, 

globos centre ar globos institucijoje, skaičius 
258 

Šeimynose 26 

Globos centre 10 

Šeimose 104 

Socialinės globos įstaigose 118 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VTAĮT) prie SADM duomenys (2020). 

 

 

Rekomenduojama:  

 

- Peržiūrėti Vaiko gerovės valstybės politikos koncepciją ir ją suderinti su naująja Vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymo redakcija. 

- Neįgaliųjų socialinės integracijos veiksmų plane teikti daugiau dėmesio ne tik vaikams su klausos 

negalia, bet skirti finansavimą ir kitoms vaikų su negalia grupėms, apimant ir autistiškus vaikus, vaikus 

su regėjimo, fizine, intelekto, psichosocialine ir kompleksine negalia. 

- Keisti Civilinio kodekso 3.177, 3.215 straipsnių teisinį reglamentavimą, nustatant, kad vaiko interesų 

asmeninė išraiška turėtų būti siejama su vaikui (ypač vaikui su negalia) priimtiniausios valios išraiškos 

formos kriterijumi (žaidimu, kūno kalba, veido išraiška, braižymu ar piešimu).  

- Skirti didesnę materialinę, o taip pat didinti psichologinės pagalbos prieinamumą globėjams 

(rūpintojams), globojantiems (rūpinančius) vaiką su negalią.  

- Sudaryti palankesnes sąlygas ir plačiau šviesti visuomenę apie vaikų su negalia įvaikinimo galimybes 

ir sąlygas, užtikrinti reikalingas paslaugas vaikams su negalia ir garantijas šeimoms, kovoti su 

visuomenėje egzistuojančia stigma.  

- Teikti kompleksinę (socialinę, švietimo, sveikatos priežiūros, teisinę) pagalbą šeimoms, kuriose bent 

vienas iš tėvų turi negalią.  
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8 STRAIPSNIS. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS  

 

 

8 straipsnyje įvardijami Konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigojimai imtis neatidėliotinų, 

veiksmingų ir atitinkamų priemonių, formuojant visuomenės švietimo politiką ir pozityvias nuostatas 

žmonių su negalia ir apskritai negalios atžvilgiu.  

 

 

Su Konvencijos 8 straipsniu susijęs: 

 

• Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas76.  

 

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintas 

draudimas skelbti informaciją, kurioje skleidžiama karo propaganda, kurstomas karas ar neapykanta, 

tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai 

priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, 

tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar 

religijos pagrindu. Iki šiol galiojusioje redakcijoje negalios pagrindas nebuvo įtrauktas. Atitinkamai 

negalios aspektas, kaip susijęs su 19 straipsniu, įtrauktas ir į 49 straipsnio 9 dalį ir 50 straipsnio 1 dalies 8 

punktą.  

 

Šio įstatymo 341 straipsnyje taip pat įvardintos sąlygos, kurioms esant leidžiama laikinai sustabdyti iš 

Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių transliuojamų, retransliuojamų 

arba internete platinamų televizijos programų ar atskirų programų, kai perduodama tik atskira 

programa, ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

kataloguose esančių programų laisvas priėmimas Lietuvos Respublikoje. Viena tokio sustabdymo 

priežasčių gali būti tai, kad šios programos rimtai ir sunkiai pažeidžia šio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 

punktą. 

 

Nediskriminavimo skatinimo 2017–2020 metų veiksmų plane77 visuomenės sąmoningumo didinimui 

bendrai Lygių galimybių įstatyme nustatytais nediskriminavimo pagrindais (įskaitant negalią) buvo 

numatytos šios priemonės: 

 

1.2. informuoti visuomenę lygių galimybių ir nediskriminavimo klausimais (įgyvendinanti institucija – 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba); 

 

1.3. didinti visuomenės sąmoningumą lygių galimybių ir nediskriminavimo klausimais (įgyvendinanti 

institucija – SADM); 

 

1.7. pristatyti visuomenei Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas Lietuvai, 

įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (NRD); 

 

1.8. organizuoti viešą apskritojo stalo diskusiją lygių galimybių tema (SADM).  

Šio plano 2020 m. įgyvendinimo ataskaitoje78 teigiama, kad įgyvendinant 1.2. priemonę, LGKT aktyviai 

ir nuosekliai vykdė savo veiklos viešinimą ir komunikaciją. Apie kitų priemonių, kurios būtų susijusios 

                                                      
76 Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas, 1996 m. liepos 02 d., Nr. I-1418, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E 
77 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017-2020 metų veiksmų plano 
patvirtinimo“, 2017 m. gegužės 15 d., Nr. A1-250, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa5d2b103a3f11e7b66ae890e1368363/asr 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E
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su visuomenės švietimu visais Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais (tarp jų ir negalios) ar 

atskirai negalios pagrindu, įgyvendinimą ataskaitoje nebuvo užsiminta.  

 

2020 m. gruodžio 10 dieną Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino 

Nediskriminavimo 2021-2023 veiksmų planą79, kuriame numatytos ši priemonė, kuria siekiama ugdyti 

visuomenės pagarbą žmogui, mažinti diskriminacijos apraiškas Lygių galimybių įstatyme nustatytais 

pagrindais (tarp jų ir negalios), didinant visuomenės sąmoningumą ir supratingumą: 

 

2.3. rengti jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims mokymus nediskriminavimo skatinimo ir 

pagarbos žmogui ugdymo klausimais (įgyvendinančioji institucija – Jaunimo reikalų departamentas, 

SADM). 

 

Tam tikri tiksliniai aspektai susiję su visuomenės švietimu žmonių, turinčių negalią, klausimais buvo 

numatyti ir Nacionalinėje neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 programoje bei Nacionalinės 

neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimo plane. 

 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų 

veiksmų plane80 buvo numatyta priemonė vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą apie žmonių su 

negalia socialinės integracijos procesą (priemonė 4.2.4; atsakingas vykdytojas: NRD). Šios priemonės 

įgyvendinimui buvo numatyti 162,3 tūkst. eurų.  

 

Taip pat buvo numatytos viešinimo veiklos, skirtos „visuomenės požiūriui į proto ir psichikos negalią 

keisti“ (tarp priemonei 1.1.4. „vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų“ įgyvendinti numatytų veiklų) bei planuota, organizuojant leidinių žmonėms, 

turintiems negalią, leidybą ir platinimą (2.1.19. priemonė), finansuoti „visuomenės švietimo ir 

informavimo priemonių (informacinių kampanijų, diskusijų, pristatymų, straipsnių, laidų) vykdymą ir 

informacijos apie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą teikimą“.  

 

2020 metams buvo suplanuota priemonė: 2.1.2. šviesti visuomenę universalaus dizaino principų taikymo 

srityje (atsakingi vykdytojai: NRD, SADM). Šiai priemonei skirta 21 tūkst. eurų, už kuriuos buvo 

numatyta suorganizuoti 8  švietimo kampanijas apie universalaus dizaino principų taikymą. 

 

Taip pat, vykdant perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

(1.1.4), numatytos ir viešinimo priemonės, skirtos visuomenės požiūriui į proto ir psichikos negalią keisti. 

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymu patvirtiname 

Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plane81 taip pat numatyta vykdyti visuomenės 

švietimą ir informavimą apie asmenų su negalia socialinės integracijos procesą (4.2.4. priemonė). Jos 

įgyvendinimui kasmet numatyta ta pati 162,3 tūkst. eurų suma  (atsakingas vykdytojas – NRD).  

 

Taip pat tęsiamas visuomenės švietimas apie universalų dizainą (2.1.1. priemonė). Jos įgyvendinimui 

numatyta kasmet skirti po 21 tūkst. eurų.  

                                                                                                                                                                           
78 Nediskriminavimo skatinimo 2017-2020 m. veiksmų plano 2020 m. įgyvendinimo ataskaita, 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/socialine-

integracija/lygios%20galimyb%C4%97s/Nediskriminavimo%20skatinimo%20VP%202020%20ataskaita.pdf 
79 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2021-2023 metų veiksmų plano 

patvirtinimo“, 2020 m. gruodžio 10 d., Nr. A1-1256, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1c5e3b03ae511eb8d9fe110e148c770 
80 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2019 m. rugpjūčio 02 d., Nr. A1-446, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d 
81 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų 
plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 8 d., Nr. A1-817,  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/socialine-integracija/lygios%20galimyb%C4%97s/Nediskriminavimo%20skatinimo%20VP%202020%20ataskaita.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/socialine-integracija/lygios%20galimyb%C4%97s/Nediskriminavimo%20skatinimo%20VP%202020%20ataskaita.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1c5e3b03ae511eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0


 

33 

 

 

Įgyvendinant priemonę 4.2.1. (skatinti asmenų su negalia teises ginančių asmenų su negalia asociacijų 

veiklą, didinti jų narių ir visuomenės informuotumą negalios klausimais), numatyta konkurso būdu 

atrinkti ir iš dalies finansuoti asmenų su negalia asociacijų veiklos (asmenų su negalia teisių gynimo, 

mokymų, konferencijų, periodinių leidinių leidybos ir kitos veiklos) rėmimo projektus. Tam kasmet bus 

skiriama 1 mln. 582,6 tūkst. eurų.  

 

Neįgaliųjų reikalų departamentas finansuoja konkurso būdu atrenkamus projektus, dalinai ar tiesiogiai 

susijusius su visuomenės švietimu: Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus82; Periodinių leidinių 

žmonėms su negalia leidybos ir platinimo projektus83; Informacijos rengimo ir sklaidos internete 

projektus84. Vadovaujantis šių projektų finansavimo konkursų nuostatais, pareiškėjais gali būti asmenis 

su negalia atstovaujančios NVO.  

 

Per 2020 m. NRD įgyvendino 12 viešinimo priemonių, skirtų visuomenės informavimui apie žmones, 

turinčius negalią, taip pat buvo leidžiami 8 periodiniai leidiniai žmonėms su negalia (t.y. vienu leidiniu 

mažiau nei buvo 2019 metais) bei įgyvendintas 1 informacijos rengimo ir sklaidos internete projektas.  

 

Atkreiptinas dėmesys, kad norint pilnai įgyvendinti JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, visi 

renginiai, spektakliai ir teatrai turėtų būti pritaikyti ir bet kada prieinami žmonėms su negalia, lygiai su 

kitais asmenimis.  

 

Pripažįstant, kad vieni labiausiai pažeidžiamų patirti didžiausią diskriminaciją yra asmenys, turintys 

intelekto ir (arba) psichosocialinę negalią ar psichikos sveikatos sutrikimų, Perėjimo nuo institucinės 

globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos 

vaikams 2014–2020 metų veiksmų plane85 yra numatytos priemonės, kuriomis siekiama skatinti 

visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką, ir 

užtikrinti vykdomų procesų viešumą – vykdyti antidiskriminacines priemones, organizuoti visuomenei 

mokymus apie lygias galimybes, Konvenciją. 

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Vykdyti pagarbos asmenų su negalia teisėms skatinimą visais visuomenės informavimo lygmenimis, 

bei raginti visuomenės informavimo priemones formuoti žmonių su negalia įvaizdį pagal Konvencijos 

reikalavimus. Vykdant šias veiklas skirti ypatingą dėmesį temoms ir informacijai susijusiai su 

žmonėmis, turinčiais intelekto ir (arba) psichosocialinę negalią, bei psichikos sveikatos sutrikimų. 

- Kelti visuomenės, žurnalistų ir įvairių kitų grupių psichikos sveikatos raštingumą. 

- Suformuluoti ir organizuoti pagarbos žmonių su negalia teisėms ugdymą visais švietimo sistemos 

lygmenimis, įskaitant visus vaikus nuo mažens.  

                                                      
82 Projektų remiama veikla: asmenų su negalia teisių gynimas (atstovavimas, švietėjiška veikla)  
83 Projektų finansavimo tikslas – remti asmenų su negalia socialiniam švietimui ir informavimui skirtų periodinių leidinių leidybą.  
84 Projektų finansavimo tikslas – remti informacijos, svarbios visuomenės informavimui neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais ir neįgaliųjų 
socialiniam švietimui, rengimą ir sklaidą. Projektuose remiamas informacijos (tekstinės, vaizdo, garso) rengimas ir sklaida naujienų interneto 

svetainėje, kuri Neįgaliųjų reikalų departamento atrenkama viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Skelbiama informacija siekiama: šviesti ir 

informuoti visuomenę neįgaliųjų kasdienio gyvenimo, ekonominės, socialinės padėties klausimais ir skatinti gerbti neįgaliųjų teises ir orumą; visose 
gyvenimo srityse kovoti su stereotipais ir ydinga praktika, susijusia su neįgaliaisiais; didinti informuotumą apie negalios ypatumus, neįgaliųjų 

gebėjimus ir pasiekimus; inicijuoti diskusijas elektroninėje erdvėje visuomenei ir atskiroms tikslinėms grupėms aktualiais klausimais apie neįgaliųjų 

teises, socialinę, ekonominę padėtį ir t. t. Įgyvendinant projektą parengta informacija publikuojama lrytas interneto naujienų svetainėje, skyrelyje „Aš 

galiu“ – http://asgaliu.lrytas.lt/. 32 http://www.media4change.co  
85 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas,  2014 m., vasario 14 d., Nr. A1-83, 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c90d41f097de11e3bdd0a9c9ad8ce1bf 

http://asgaliu.lrytas.lt/
http://asgaliu.lrytas.lt/
http://asgaliu.lrytas.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c90d41f097de11e3bdd0a9c9ad8ce1bf
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- Siekiant labiau atkreipti žurnalistų dėmesį į negalios temas, objektyviai ir operatyviai informuoti apie 

pokyčius (pavyzdžiui, kai keičiasi teisės aktai), nuolat turėti pasirengusių komentuoti apie pokyčius 

žiniasklaidai ekspertų, siūlyti pašnekovus ir istorijas žiniasklaidai, naudoti ir platinti egzistuojančius 

vadovus, kaip žurnalistams derėtų arba nederėtų rašyti susijusiomis temomis iš etinės pusės, ir kaip 

elgtis arba nesielgti, kokius įgūdžius ugdyti, į ką atkreipti dėmesį, kalbinant žmones su skirtingo 

pobūdžio negalia. 

- Siekiant pilnai įgyvendinti JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, visi renginiai, spektakliai ir 

teatrai turėtų būti pritaikyti ir bet kada prieinami žmonėms su negalia, lygiai su kitais asmenimis.  

- Šviečiant visuomenę, įskaitant vaikus per švietimo sistemą, turi būti atsisakoma „gailėjimosi“ požiūrio,  

vietoje to skleidžiant šiuolaikinę sampratą, 5tvirtint1 JT Konvencijoje, kad vaikai ir suaugusieji su 

negalia yra  žmogaus teisių subjektai, o ne gailesčio ir labdaros objektai. 

 

 

9 STRAIPSNIS. PRIEINAMUMAS  

 

 

Konvencijos 9 straipsnis įpareigoja valstybes imtis priemonių, kad užtikrintų tiek fizinės, tiek 

informacinės aplinkos prieinamumą asmenims su negalia. Pastatai, keliai, transporto priemonės ir 

kitokie vidaus ir lauko objektai, įskaitant mokyklas, būstą, medicinos įstaigas ir darbo vietas, 

informacijos, ryšių ir viešosios paslaugos turi būti pritaikyti naudotis žmonėms su negalia.   

 

 

Vadovaujantis Konvencijos 9 straipsniu ir JT Neįgaliųjų teisių komiteto parengtais bendraisiais 

įsipareigojimais dėl Konvencijos 9 straipsnio Nr. 2 (Nr. CRPD/C/GC/2; 2014)86, prieinamumas turi būti 

vertinamas kompleksiškai apimant fizinę aplinką, transportą, informaciją ir ryšius bei paslaugas.  

 

Įgyvendinant 2020 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtinto „2021-2030 nacionalinį 

pažangos plano“87 uždavinį 2.6 „Plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse“, SADM 

parengė Neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programą88. 2.6.1. punkte 

numatyta, kad fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumo asmenims su negalia lygis procentais 2025 

m. – sieks 50, o 2030 m. – 70 procentų. Kol kas be atliktų tyrimų programoje nurodoma, kad preliminarus 

fizinės infrastruktūros prieinamumo lygis siekia apie 30 proc., o informacinės infrastruktūros ir 

informacijos pritaikymo lygis siekia vos 5 proc. Plėtros programos įgyvendinimui numatyta skirti 79600 

tūkst. Eurų. 2021 m. gegužės mėnesį šį plėtros programa dar nebuvo iki galo išplėtota ir patvirtinta.  

 

Fizinės aplinkos prieinamumas 

 

Fizinės aplinkos prieinamumas Lietuvoje reglamentuojamas:  

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymu89;  

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu90;  

 Statybos techniniais reglamentais, tvirtinamais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais91. 

                                                      
86 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 2 (2014) Article 9: Accessibility, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f2&Lang=en 
87 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 2021 m. metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 9 d., Nr. 998, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0  
88 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Plėtros programos, https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-

dokumentai/pletros-programos 
89 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996 m. kovo 19 d., Nr. I-1240, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D 
90 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos aidas, 1991 m. lapkričio 28 d., Nr. I - 2044, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004  

91 Statybos techninis reglamentas – organizacinis tvarkomasis teisės aktas, nustatantis specifinius statybų reikalavimus. Pvz., gyvenamųjų ir 
negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių, išskyrus energetikos objektus, taip pat statinius, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerija, 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f2&Lang=en
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
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Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad pastatuose ir inžineriniuose 

statiniuose statybos darbus vykdant „pagal statybos, rekonstravimo, pastato atnaujinimo 

(modernizavimo), kapitalinio remonto, supaprastintą statybos, supaprastintą rekonstravimo projektus, 

kapitalinio remonto aprašą, paprastojo remonto projektą ar paprastojo remonto aprašą statiniuose, kurių 

sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, arba keičiama statinių paskirtis į šiame sąraše 

nurodytą paskirtį, tokius pastatus ir inžinerinius statinius būtina pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų 

poreikiams, vadovaujantis normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais“. 

 

Statybos įstatyme nurodyta, kad Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos ar jo įgaliota institucija tikrina šių statinių projektų sprendinių atitiktį nustatytiems 

reikalavimas aplinkos ministro nustatyta tvarka: statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 (statybos 

projektas – naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai); 2 (rekonstravimo projektas – ypatingojo ar 

neypatingojo statinio rekonstravimui, taip pat kai nesudėtingasis statinys rekonstruojamas į neypatingąjį 

ar ypatingąjį statinį); 3 pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas – pastato atnaujinimui 

(modernizavimui). Toks projektas gali būti rengiamas pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos 

institucijos patvirtintus tipinius statinio projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems 

(modernizuojamiems) pastatams (kai tai nėra kultūros paveldas), arba pagal Aplinkos ministerijos ar jos 

įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus); 4 (kapitalinio remonto projekto – 

ypatingojo ar neypatingojo statinio kapitaliniam remontui; kultūros paveldo statinio kapitaliniam 

remontui), 6 (supaprastinto statybos projekto – naujo nesudėtingojo statinio statybai), 7 (supaprastinto 

rekonstravimo projekto – nesudėtingojo statinio rekonstravimui), 8 (kapitalinio remonto aprašo – 

nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui) punktuose nurodytus statinių projektų sprendimus.  

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.: 

 

2021 m. gegužės 20 dieną buvo priimtos Statybos įstatymo pataisos92, pagal kurias 34 straipsnio 1 dalyje 

įtvirtinta, kad ypatingojo statinio, statinio, vadovaujantis šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, nurodyto 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems asmenų su 

negalia poreikiams, sąraše, ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos 

Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, projektų ekspertizė privaloma. 

 

Su šiomis pataisomis Statybos įstatymas papildytas 521 straipsniu „Su statyba susijęs viešasis interesas“, 

kurio 7 punkte nurodyta, kad su statyba susijusį viešąjį interesą sudaro „aplinkos prieinamumas, įskaitant 

aplinkos atitiktį specialiesiems neįgaliųjų poreikiams“.  

 

Pastatų bei statinių fizinį prieinamumo užtikrinimą išsamiai reglamentuoja statybos techniniai 

reglamentai. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2019 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

įsakymas D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

patvirtinimo“93. 

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (toliau – Reglamentas arba 

STR) nustato reikalavimus rengiant statinių, nurodytų Reglamento 1 priede, statybos, rekonstravimo, 

                                                                                                                                                                           
techninės priežiūros reikalavimus, kvalifikacinius reikalavimus statinių techniniams prižiūrėtojams, šių statinių techninės priežiūros dokumentų 
formas bei jų pildymo ir saugojimo tvarką. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Statybos techniniai 

reglamentai, https://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-2/statybos-techniniai-reglamentai. 
92 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 8, 10, 12, 19, 22, 24, 27, 28, 33, 34, 39, 42, 46, 49, 53 straipsnių, 1 priedo pakeitimo ir 

įstatymo papildymo 271, 521 straipsniais įstatymas, 2021 gegužės 20 d., Nr. XIV-340, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/f3ae15b0c52b11eba2bad9a0748ee64d  
93 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, 
2019 m. lapkričio 04 d., Nr. D1-653, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c 

https://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-2/statybos-techniniai-reglamentai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3ae15b0c52b11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3ae15b0c52b11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c
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pastato atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto, supaprastintą statybos, supaprastintą 

rekonstravimo projektus, kapitalinio remonto aprašą, paprastojo remonto projektą ar paprastojo remonto 

aprašą arba keičiant statinių paskirtį į nurodytą Reglamento 1 priede paskirtį. Atnaujinant 

(modernizuojant), rekonstruojant ar remontuojant reglamento 1 priede nurodytus statinius, reglamento 

nuostatos taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar remonto metu pertvarkomoms 

statinio dalims, ši išimtis netaikoma, kai keičiama statinių paskirtis. Sprendimas pritaikyti daugiabučio 

namo bendrojo naudojimo objektus asmenų su negalia specialiesiems poreikiams priimamas Neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymo [5.1] 11 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka. Šiame reglamente įvesta 

nuostata, kad „projektuojant statinius turi būti vadovaujamasi bendraisiais projektavimo aspektais, 

nustatytais ISO 21542:2011 [5.10]“ (Tarptautinės standartizacijos organizacijos (International 

Standardization Organization) standartas ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos 

prieinamumas ir naudojimas“). Todėl naujajame dokumente neliko didesnės dalies techninių normatyvų, 

kurie buvo nurodyti ankstesnės redakcijos reglamente. Vietoj to pateikiamos nuorodos į tarptautinį ISO 

standartą, prie kurio priėjimas yra mokamas.  

 

Reglamente taip pat nustatoma, kad „jeigu Reglamentas ar kiti teisės aktai nenustato atskirų reikalavimų 

statinių (jų dalių), nurodytų Reglamento 1 priede, prieinamumui, turi būti vadovaujamasi ISO 

21542:2011 [5.10] ir ISO 23599:2012 [5.11]. Jeigu Reglamento ar kitų teisės aktų reikalavimai ir 

tarptautinių ar Lietuvos standartų reikalavimai, į kuriuos pateikiamos nuorodos, skiriasi, taikomi 

Reglamento ar kitų teisės aktų reikalavimai.“  

 

Skirtingai nuo ankstesnio reglamento (STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su 

negalia reikmėms“), kuriame nurodymai buvo užrašyti tik tekstu, ISO 21542:2011 susideda iš teksto ir 

reikalavimus iliustruojančių paveikslėlių.  

 

Pagal naująjį reglamentą prie statinių, kurie turi būti pritaikomi asmenų su negalia poreikiams, 

priskiriami:  

 

1) Gyvenamieji pastatai (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai); gyvenamosios paskirties 

(įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (namai). 

2) Negyvenamieji pastatai (viešbučių paskirties pastatai; administracinės paskirties pastatai; prekybos 

paskirties pastatai; paslaugų paskirties pastatai; maitinimo paskirties pastatai; transporto paskirties 

pastatai; garažų paskirties pastatai (automobilių saugyklos); gamybos ir pramonės paskirties pastatai; 

kultūros paskirties pastatai; mokslo paskirties pastatai; gydymo paskirties pastatai; poilsio paskirties 

pastatai; sporto paskirties pastatai; religinės paskirties pastatai; specialiosios paskirties pastatai, 

išskyrus karinių vienetų pastatus, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatus, kuriuose žmonių su 

negalia poreikiams turi būti pritaikytos tik lankytojams skirtos patalpos; kitos paskirties pastatai 

(pastatai, kuriuose numatomi lankytojų srautai). 

3) Susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai (tarp jų automobilių saugyklos). 

4) Inžineriniai statiniai (sporto paskirties inžineriniai statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai 

(statiniai, kuriuose numatomi lankytojų srautai). 

 

Svarbu paminėti, kad sąrašas nėra baigtinis ir Reglamento reikalavimai galioja ir kitos paskirties 

pastatams ir statiniams, kuriuose numatomi lankytojų srautai. Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-713 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas“, 7.22 punktu „kitos paskirties pastatai – kitos paskirties pastatai, nurodant tikslinę 

paskirtį (lošimų namų pastatai ir kita), kurių negalima priskirti prie kitų Reglamente išvardintų pastatų 

grupių (pogrupių).“ O kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai 

stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai 

(vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), 
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transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios 

funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo 

aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, 

aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai). Tuo tarpu sporto paskirties inžineriniai statiniai yra sporto 

aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir 

panašiai), mašinų, dviračių ar arklių lenktynių keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nėra pastatai. 

 

Pagal iki 2020 m. galiojusį Reglamentą, buvo įtvirtinta, kad atstumas nuo toliausiai esančios žmonių, 

turinčių negalią, automobilių stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo neturi būti didesnis nei 60 metrų. 

Kai to pasiekti būdavo negalima, ne didesniu kaip 30 m atstumu nuo pagrindinio įėjimo į objektą turi būti 

įrengta ne siauresnė kaip 2 400 mm žmonių, turinčių negalią, išlaipinimo aikštelė šalia gatvės ar 

privažiavimo važiuojamosios dalies. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ įtvirtinta nuostata, kad 

asmenų su negalia automobilių stovėjimo vietos įrengiamos arčiausiai įėjimų į pastatą ne didesniu kaip 50 

m atstumu. Kai to pasiekti negalima, ne didesniu kaip 30 m atstumu nuo įėjimų į objektą turi būti įrengtos 

ne siauresnės kaip 3 600 mm ir ne trumpesnės kaip 9 000 mm išlaipinimo aikštelės šalia gatvės ar 

privažiavimo važiuojamosios dalies su bortelio rampa. 

 

Viena iš Reglamento naujovių ta, kad numatytos stovėjimo aikštelės mikroautobusams. Reglamente 

nurodoma, kad asmenų su negalia automobilių stovėjimo vietos skirstomos į du tipus A ir B, kuriems 

nustatyti skirtingi normatyvai. A tipo asmenų su negalia automobilių stovėjimo vieta tinkama 

mikroautobusams turi būti ne siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm automobilių statymo vietos 

plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių 5 200 mm automobilių 

statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikštelė išlipimui. Jeigu šone ar gale automobilių statymo vietos įrengta 

pėsčiųjų judėjimo trasa, atitinkanti išlipimo aikštelei keliamus reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė gali 

būti neįrengiama. O štai B tipo asmenų su negalia automobilių stovėjimo vieta turi būti ne siauresnė kaip 

3 900 mm, iš kurių 2 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne 

trumpesnė kaip 5 200 mm. Jeigu šone automobilių statymo vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, 

atitinkanti išlipimo aikštelei keliamus reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė gali būti neįrengiama. 

 

Dar viena nauja nuostata – Reglamente nurodoma, kad įrengiant aikštelę turi būti pritaikyta ne tik ji, bet ir 

takas iki objekto. V Reglamento skyriuje: „Takai iki pastato“ įvirtinama, kad „Takas arba maršrutas nuo 

žemės sklypo arba statybos sklypo ribos arba transporto priemonių stovėjimo zonos iki pastato turi būti 

įrengiamas pagal ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių [5.10] ir Reglamento reikalavimus.“ 

 

Reglamente taip pat nustatyta, kiek mažiausiai stovėjimo vietų automobilių saugyklose turi būti skirta 

asmenų, turinčių negalią, automobiliams.  

 

Pagal naująjį reglamentą, auditorijose, koncertų salėse, sporto arenose ir panašiose sėdimose vietose, ne 

tik numatyta, kiek mažiausiai vietų turi būti skirta asmenims, judantiems su vėžimėliais, bet ir atsižvelgta 

į tai, kad jiems turi būti galimybė persėsti (44. Minimalus skaičius sėdimų vietų su pakeliamais 

ranktūriais ar be ranktūrių persėdimui iš vežimėlio įrengiamas salėse su įtvirtintomis kėdėmis. Greta jų 

privalo būti palikta ne mažesnė kaip 900 x 1400 mm vieta vežimėliui). Be to, pritaikytos vietos turi būti 

įrengtos ne vienoje atskiroje vietoje (45. Amfiteatro tipo salėse vietos vežimėliais judantiems asmenims 

privalo būti įrengiamos ne mažiau kaip dviejuose lygiuose; 46. Ne mažiau pusė vežimėliais judantiems 

asmenims skirtų vietų salėse turi būti sugrupuotos po dvi, kitos – išdėstytos salėje, grupuojant jas su 

įprastinėmis salių kėdėmis. Šios vietos turi būti prieinamoje judėjimo trasoje, kuri turi būti ir evakuacijos 

iš statinių kelias.). Taip pat salėse privalo būti užtikrinta galimybė pakilti į scenos pakylą, užkulisius, 

terasą, balkoną ir kitas lankytojams skirtas patalpų vietas. 
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Reglamente pradėta naudoti sąvoka „riboto judumo asmuo“, kuri apibrėžiama kaip „asmuo, kuris dėl 

sutrikusių kūno funkcijų ar kitų priežasčių gali tik ribotai savarankiškai judėti ir naudotis jo poreikiams 

nepritaikyta fizine aplinka“. Jame įtvirtinta nuostata, kad visuomeninės paskirties statinių (patalpų) 

kiekviename aukšte turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas bendras riboto judumo vyrams ir moterims 

tinkamas tualetas, į kurį įeinama tiesiai iš bendrojo naudojimo koridorių, holų, vestibiulių ir pan. (toliau – 

bendrojo naudojimo patalpos) arba atskiri vyrų ir moterų tualetai, tinkami ir riboto judumo asmenims. 

Taip pat nurodoma, kad riboto judumo asmenims gali būti įrengti trijų tipų – A, B, C – tualetai, 

vadovaujantis ISO 21542:2011 26 skyriumi [5.10]. Kokio tipo tualetai gali būti įrengti priklauso nuo 

visuomeninės paskirties statinių (patalpų) ploto.  

 

Reglamente nustatyta, kad trumpalaikio apgyvendinimo pastatų (viešbučių paskirties pastatų (viešbučių, 

motelių, svečių namų) ir poilsio paskirties pastatų (turizmo centrai, poilsio namai, jaunimo nakvynės 

namai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai) prieigos, patekimas į juos, judėjimas ir naudojimasis 

visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis patalpomis privalo atitikti Reglamento reikalavimus. Taip pat 

nurodytas minimalus skaičius kambarių su dušais, kurie būtų tinkami vėžimėliais judantiems asmenims.  

 

Nors Statybos įstatymo 5 straipsnio (Esminiai statinio architektūros reikalavimai) 1 dalies 6 punktas 

numato, jog statinio architektūra turi būti tokia, kad statiniai atitiktų universalaus dizaino reikalavimus, 

nustatomus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir 

paskirties dokumentuose, pastebėtina, kad reikalavimas statiniams taikyti universalaus dizaino principus 

nebuvo įtvirtintas STR 2.03.01:2019. Trūksta universalaus dizaino principų reglamentavimo ir taikymo 

gairių, todėl dažnai susiduriama su situacija, kad kiekvienas architektas universalaus dizaino principus 

interpretuoja savaip. 

 

Verta paminėti, kad Reglamente STR 2.03.01:2019 yra daromos nuorodos į tarptautinį standartą ISO 

21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“, kuris buvo 

atnaujintas 2021 m.94 ir ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai 

vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“, kuris buvo atnaujintas 2019 metais95. 

 

NRD iki 2020 m. gruodžio 18 d. vykdė Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2021 metais projektų 

atrankos konkursą. Projektų paraiškos buvo rengiamos ir teikiamos vadovaujantis NRD direktoriaus 2020 

m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-71 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2021 metais 

projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems 

priežiūros 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatais. 

 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų 

veiksmų plane numatytos šios priemonės, kurios siejamos su analizuojamos nuostatos įgyvendinimu: 

 

2.1.3. priemonė: nustatyti pareigą valstybės ir savivaldybių įstaigoms pritaikyti viešosios paskirties 

pastatus, užtikrinant jų prieinamumą žmonėms, turintiems negalią, ir sukurti pastatų pritaikymo 

asmenims su negalia kontrolės mechanizmą; 

2.1.4. priemonė: tikrinti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 

informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus projektus, kitus statybos projektus ir dalyvauti 

asmenims su negalia svarbių statinių statybos užbaigimo komisijų darbe; 

                                                      
94 ISO 21542:2021 „Building Construction – Accessibility and Usability of the Built Environment“, https://www.iso.org/standard/71860.html  
95 ISO 23599:2019 „Assistive Products for Blind and Vision-impaired persons – Tactile Walking Surface Indicators“, 
https://www.iso.org/standard/76106.html  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/da8a384027fe11eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/da8a384027fe11eb932eb1ed7f923910
https://www.iso.org/standard/71860.html
https://www.iso.org/standard/76106.html
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2.1.5. priemonė: tobulinti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 

informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų projektų, kitų statybos projektų priežiūros ir dalyvavimo 

asmenims su negalia svarbių statinių statybos užbaigimo komisijų darbe sistemą; 

2.1.12. priemonė: modernizuoti kultūros įstaigų (kultūros centrų, muziejų, viešųjų bibliotekų ir kitų) 

fizinę ir informacinę infrastruktūrą; 

2.1.13. priemonė: pritaikyti policijos įstaigų pastatų infrastruktūrą asmenims su negalia; 

2.1.14. priemonė: pritaikyti kalėjimų pastatų infrastruktūrą asmenims su negalia; 

2.1.15. priemonė: pritaikyti savivaldybių administracijų, seniūnijų, socialinių paslaugų centrų pastatų 

infrastruktūrą asmenims su negalia; 

2.1.16. priemonė: pritaikyti fizinę ir informacinę asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą 

specialiesiems asmenų su negalia poreikiams. 

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymu patvirtino 

Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planą96. Jame galime išskirti šias priemones, 

kurios susijusios su fizinės aplinkos prieinamumo plėtra: 

 

2.1.2. organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą asmenims su negalia; 

2.1.3. organizuoti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamosios aplinkos pritaikymą; 

2.1.7. pritaikyti teismų pastatų infrastruktūrą asmenims su negalia (svarbu pastebėti, kad prie priemonės 

veiklų parašyta, kad atlikus Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų statybą, pastato Tauragės 

apylinkės teismo Šilutės rūmams rekonstrukciją, pastato Klaipėdos apygardos teismui rekonstrukciją, 

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų ir Vilniaus miesto apylinkės teismo pastatų einamuosius 

remontus bei kitų teismų pastatų, kurių remontui pritars Teisėjų taryba, atsižvelgusi į valstybės biudžeto 

asignavimų dydį, remontus, šie pastatai turėtų būti pritaikyti žmonių su negalia poreikiams. Tikslinių lėšų 

nenumatyta. Pastatai žmonių su negalia reikmėms bus pritaikomi atliekant suplanuotus teismų pastatų 

remonto darbus. Prie kitų priemonių parašyta, kad patalpos „bus pritaikytos“);   

2.1.8. pritaikyti policijos įstaigų pastatų infrastruktūrą asmenims su negalia; 

2.1.9. pritaikyti kalėjimų pastatų infrastruktūrą asmenims su negalia; 

2.1.10. pritaikyti fizinę ir informacinę švietimo įstaigų infrastruktūrą specialiesiems asmenų su negalia 

poreikiams; 

2.1.20 tikrinti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje 

sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus ir kitus statybos projektus, dalyvauti žmonėms su negalia svarbių 

statinių statybos užbaigimo komisijų darbe. 

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Atrasti sprendimus, kaip tinkamai vykdyti nepriklausomą STR įgyvendinimo priežiurą ir kontrolę. 

- Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 ir susijusiuose teisės aktuose įtvirtinti nuostatą, 

jog projektuojant būstus ir pastatus būtina atsižvelgti į universalaus dizaino principus, standartus ir 

tendencijas.  

- Šiuo metu Statybos įstatyme yra įtvirtintas universalaus dizaino apibrėžimas ir reikalavimas, kad 

statiniai atitiktų universalaus dizaino reikalavimus, nustatomus normatyviniuose statybos techniniuose 

dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose. Tačiau šie minėti 

reikalavimai nėra nustatyti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, normatyviniuose 

                                                      
96 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų 

plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 8 d., Nr. A1-817,  
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0
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statinio saugos ir paskirties dokumentuose, todėl siūlytina, teisiškai įtvirtinti Universalaus dizaino 

principų gaires, kad būtų išvengta neapibrėžtumų universalaus dizaino principų taikyme.  

- Sekti, kad naudojant struktūrinės paramos, valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšas, visada būtų 

vadovaujamasi Statybos techninio reglamento 2.03.01:2001 nuostatomis.   

- Plačiau taikyti universalaus dizaino principą, pritaikant (statant, rekonstruojant, renovuojant, 

atnaujinant ir pan.) statinius ir fizinę aplinką bei perkant būtiną medicininę (slaugos) įrangą, šį 

nurodymą pagrindžiant teisės aktų reikalavimais, siekiant išvengti universalaus dizaino prncipo taikymo 

neapibrėžtumo  

- Praktika rodo, kad svarbu, jog patys architektai imtųsi lyderystės, taikydami universalaus dizaino 

principus projektavime, asociacijos ar sąjungos, vykdančias architektų ar inžinierių kvalifikacijos 

kėlimą, taip pat privalo būti įpareigotos rengiamose mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programose 

numatyti universalaus dizaino principų pateikimą bei jiems taikyti reikalingų kompetencijų kėlimą.  

 

  

Transporto prieinamumas  

 

Lietuvos Respublikoje galioja ir taikomi Europos Sąjungos reglamentai dėl viešojo naudojimo transporto:  

 

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos 

judėsenos asmenų teisių keliaujant oru97;  

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir 

pareigų98;  

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais 

vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/200499;  

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo 

autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004100.  

 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų 

veiksmų plane numatyta priemonė gerinti geležinkelio paslaugų prieinamumą negalią turintiems 

asmenims (2.1.17.). Įgyvendinant šią priemonę yra numatyta su asmenų, turinčių negalią, 

nevyriausybinėmis organizacijomis aptarti Europos Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo 

žmonėms, turintiems negalią, ir riboto judumo asmenims techninio sąveikumo specifikacijos 

įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. 3-622 „Dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto 

judumo asmenims techninio sąveikumo specifikacijos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ įgyvendinimo 

eiga. 

 

Ši priemonė (tik pernumeruota į 2.1.15) išliko ir Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021 – 2023 metų 

veiksmų plane. Įgyvendinant šią priemonę 2021 m. numatyta žmonėms su negalia pritaikyti geležinkelių 

transporto bilietų pardavimo ir kelionės informavimo sistemą (Sistema apims šias priemones: internetinį 

puslapį (web aplikacija); programėlę (app aplikacija); bilietų pardavimo automatus 25 stotyse). 2022 

                                                      
97 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių 

keliaujant oru, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1107 
98 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32007R1371  
99 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių 

teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32010R1177 
100 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto 

keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0181 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32007R1371
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32007R1371
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32010R1177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0181
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metams numatyta įrengti priemones maršrutui be laiptelių ir kliūčių (50 keleivinių geležinkelio stočių ir 

stotelių, kur yra didžiausias aptarnaujamų keleivių kiekis).  

 

Viešojo transporto ir viešųjų statinių pritaikymas žmonėms su negalia 

 2020 

Žemagrindžių autobusų ir troleibusų skaičius (jo santykis 

su visų autobusų ir troleibusų skaičiumi) 
8145 (0,19) 

Jūrų ir vidaus vandenų uostų infrastruktūros objektuose 

įrengtų priemonių, skirtų specialiųjų poreikių turintiems 

žmonėms, skaičius 

35 

Asmenims su negalia pritaikytų pagalbos iškvietimo 

priemonių skaičius 
3 

Suderintų ir priimtų asmenims su negalia pritaikytų viešųjų 

statinių ir objektų skaičius 
2636 

Įvertintų įstaigų (švietimo, ugdymo, mokslo, sveikatos, 

teisėsaugos, sporto, kultūros) skaičius, iš jų – pritaikytų 

asmenims su regos negalia įstaigų dalis 

Iš 317 ugdymo įstaigų - 53 pritaikytos. Iš 

137 sveikatos priežiūros įstaigų – 137,  

68 pritaikytos 

Šaltinis: AB ,,Smiltynės perkėla‘‘, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie LR VRM, 

NRD 

 

Geležinkelių prieinamumas:  

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Mobilieji keltuvai  

5 (Vilniaus oro 

uostas, Vilnius, 

Šiauliai, 

Klaipėda) 

5 5 5 

Nuovažos patekimui 

į stotį, peroną, 

laukiamąsias sales  

Beveik visos Beveik visos N.D. 

40 (į peroną) 

7 (į stotį) 

7 (į laukiamąsias 

sales) 

*patekimas 

viename lygyje 

iki traukinio 

Viešieji tualetai, 

pritaikyti asmenims 

su negalia, stotys 

11 17 N.D. 19 

Įspėjamosios juostos 

ar paviršiai, stotys  
6 N.D. N.D. 19 

Pritaikyti langeliai 

asmenims su klausos 

aparatais, stotys  

2 1 N.D. 0 
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Geležinkelių 

infrastruktūros 

objektuose įrengtos 

priemonės, skirtos 

specialiųjų poreikių 

turintiems žmonėms  

4 (pandusas 

patekimui į 

Šiaulių 

geležinkelio 

stoties pastatą, 

stoties bilietų 

kasoje 

pažemintas 

vienas bilietų 

įsigijimo 

langelis, 

Lentvario 

geležinkelio 

stotyje atliktas 

vidaus patalpų 

perplanavimas 

pritaikant 

sanitarinius 

mazgus ir 

bilietų 

pardavimo 

kasos langelius 

asmenims su 

negalia) 

25 laukimo 

salės; 

35 kasos; 

10 liftų; 

105 galimybės 

patekti į peroną 

nesinaudojant 

laiptais, 

rampomis ar 

liftais; 

5 galimybė 

iškviesti 

pagalbą 

asmeniui su 

negalia; 

1 

vežimėlis;  

1 

nešiojamas 

pandusas;  

6 mobilūs 

keltuvai. 

Viso: 206 

objektai. 

8 

Kaunas - liftas, 

Marijampolė - 

keltuvas į 1 

peroną, Vilniuje 

- keltuvas į 1 

peroną. 

Įsigyta geležinkelių 

riedmenų, pritaikytų 

specialiųjų poreikių 

turintiems žmonėms 

(elektriniai 

traukiniai EJ575, 

kurių pirmame ir 

paskutiniame 

vagonuose įrengti 

specialūs keltuvai 

žmonėms su negalia 

bei specialus 

pagalbos mygtukas, 

kuriuo, esant 

poreikiui, 

iškviečiamas 

traukinio personalas, 

informacija 

traukinių  

salonuose pateikiama 

Brailio raštu)  

3 N.D. N.D. 0 
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Viso geležinkelių 

riedmenų, pritaikytų 

žmonėms su negalia 

13 

Dyzeliniai – 22 

vnt;  Elektriniai 

– 13 vnt. 

Viso – 35 vnt. 

52 23  

Iš jų traukinių 

(EJ575)  
13 N.D. N.D. 13 

Automotrisių (620M, 

salone įrengta po 1 

vietą  asmenims 

su negalia 

 kiekvieno

je automotrisėje) 

12 12 12 12 

Dyzelinių traukinių 

(RA-2, pirmuose ir 

paskutiniuose 

vagonuose yra 

įrengtos vietos 

vežimėlių 

tvirtinimui 

(pažymėtos  

specialiaisiais 

ženklais) bei 

pritaikyti tualetai 

žmonių su negalia 

poreikiams)  

 

4 4 4 

4 (iš jų nei 

vienas neturi 

pritaikyto tualeto 

žmonių su 

negalia 

poreikiams) 

Šaltinis: AB „Lietuvos geležinkeliai“ keleivių vežimo direkcija  

N.D. – Nėra duomenų 

 

 

2020 metais NRD užsakymu, Nacionalinis socialinės integracijos institutas atliko „Transporto paslaugų 

asmenims su negalia pakankamumo ir efektyvumo Lietuvoje tyrimą“101. Tyrimas susidėjo iš teisės aktų, 

reglamentuojančių transporto paslaugas asmenims su negalia bei finansinę paramą transporto paslaugų 

prieinamumui, o taip pat transporto paslaugų prieinamumo tyrimų apžvalgų, bei skirtingo viešojo 

transporto prieinamumo asmenims su negalia apžvalgos. Įvertinę Lietuvos teisinę bazę, aplinką, atliktus 

tyrimus, šalyje eksploatuojamą viešąjį transportą, apžvalgos autoriai konstatavo, kad transporto 

prieinamumo srityje žmonės su negalia Lietuvoje vis dar patiria tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, 

kuri ne tik izoliuoja žmones su negalia, bet ir didina jų socialinę atskirtį. Pagindinės apžvalgos metu 

autorių nustatytos tobulintinos sritys buvo šios:  

 

1) Žmonių su negalia transporto prieinamumo problemoms spręsti šalyje nėra teisės akto, kuris apimtų 

visų galimų transporto prieinamumo didinimo sprendinius. Pavienių ministerijų formuojama politika 

skiriasi.  

                                                      
101 Nacionalinis socialinės integracijos institutas, Transporto paslaugų asmenims su negalia pakankamumo ir efektyvumo Lietuvoje tyrimas (2020): 
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Transporto-paslaugu%CC%A8-pakankamumo-ir-efektyvumo-studija.pdf  

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Transporto-paslaugu%CC%A8-pakankamumo-ir-efektyvumo-studija.pdf
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2) Teisės aktų analizė parodė, jog miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų reglamentavimas šalyje yra 

itin menkas – didžioji dauguma savivaldybių nėra nustačiusios privalomų techninių reikalavimų 

transporto priemonių pritaikymui, taigi, transporto pritaikymas kiekvienoje savivaldybėje skiriasi, 

transportui skiriamos lėšos yra naudojamos neefektyviai.  

3) Lietuvai galioja tarptautiniai reglamentai, kurių daliai padarytos išimtys dėl pasirengimo ar lėšų 

nebuvimo. 

4) Pasigendama dėmesio NVO, kurios galėtų padėti valstybei organizuoti transporto paslaugas.  

5) Žmonių su negalia mobilumo problemos Lietuvoje iki šiol buvo tyrinėtos minimaliai. Analizė 

parodė, kad žmonės su negalia į teikiamų paslaugų vertinimą įtraukiami retai, atlikti tyrimai 

dažniausiai kiekybiniai ir neatskleidžia individualesnės bei išsamesnės transporto paslaugų vartotojų 

patirties. Taip pat transporto prieinamumo tyrimai dažniausiai reprezentuoja fizinę negalią turinčių 

asmenų padėtį, daug mažiau dėmesio skiriama kitiems negalios situacijų pobūdžiams, todėl 

rekomenduoja transporto prieinamumo vertinimą atlikti įtraukiant ir kitas negalios grupes. 

6) Nėra mechanizmo, kuriuo būtų galima vertinti žmonių su negalia keliavimo ypatumus viešajame 

transporte. Viešojo transporto bilietų nuolaidos, taikomos žmonėms su negalia, taip pat taikomos ir 

senyvo amžiaus asmenims bei šeimoms, studentams ir kt., todėl neaišku kokia žmonių su negalia 

dalis naudojasi viešuoju transportu.  

7) NRD, vykdydamas JT neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnio „Prieinamumas“ įgyvendinimo 

stebėseną, renka duomenis, kurie yra nepakankami transporto prieinamumui šalies mastu įvertinti. 

8) Transporto paslaugos yra fragmentuotos tarp skirtingų savivaldybės įstaigų ir NVO, teikiančių 

socialinio užimtumo, švietimo, sveikatos ar kitas paslaugas. Kadangi transportas yra naudojamas tik 

vienos įstaigos paslaugoms vykdyti, dažnai šis transportas naudojamas neefektyviai.  

9) Dalis transporto priemonių, kurios buvo perduotos savivaldybėms vykdant 2016- 2018 m. investicinį 

projektą „Specialaus transporto, pritaikyto neįgaliesiems, įsigijimas ir paslaugų teikimas 

savivaldybių teritorijoje“, nebuvo tinkamai pritaikytos šių paslaugų gavėjams. 

10) Vykdant jau minėtą 2016-2018 m. investicinį projektą, nė viena transporto priemonė nebuvo 

perduota asociacijoms, kurios atstovauja žmones su psichosocialine negalia. 

11) Savivaldybių apklausa ir 2020 m. socialinių paslaugų planų vertinimas parodė, jog renkami 

duomenys apie socialinę transporto organizavimo paslaugą yra nepatikimi, renkami skirtingais 

būdais ir metodais. 

12) Darnaus transporto prieinamumo sistemos nebuvimas yra viena didžiausių kliūčių. Pritaikytos 

transporto priemonės bus neefektyvios, jei nebus pritaikyta aplinka nuvykti iki stotelių ir gauti jose 

reikiamą pagalbą. 

13) ES fondų investicinių priemonių rezultatų analizė parodė, jog nuo 2015 m. 5-ioms didžiosioms 

savivaldybėms buvo skirta 4,8 kartų daugiau finansavimo viešojo transporto plėtrai nei regionų 

savivaldybėms. 

14) Žmonių su negalia ir riboto judumo asmenų mobilumas gali būti užtikrintas tik tuomet, kai visoje 

šalyje yra kuriamos vienodos arba panašios transporto prieigos sąlygos. 

 

 

 

Rekomenduojama:  

 

- Visuose Europos Sąjungos reglamentuose dėl viešojo transporto keleivių teisių yra numatyta, kad 

valstybės turėtų nustatyti už šių reglamentų pažeidimus taikomas sankcijas ir užtikrinti, kad tos 

sankcijos būtų taikomos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 

Rekomenduotina įpareigoti LR Susisiekimo ministeriją paskirti kontroliuojančią instituciją, kuri būtų 

atsakinga prižiūrint, kaip įgyvendinamos minėtų ES reglamentų dėl viešojo transporto keleivių teisių 

nuostatos Lietuvoje ir taikyti sankcijas nuostatas pažeidusiems vežėjams.  
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- Tam, kad būtų renkami patikimi duomenys apie Europos reglamento (ES) Nr. 181/2011 taikymą 

Lietuvoje, rekomenduojama keisti tvarką, pagal kurią iki šiol buvo tikrinamos pirmosios kategorijos 

autobusų stotys – šios patikros turėtų būti periodiškos ir atitikti minėto reglamento nuostatas. Taip pat 

apsvarstyti galimybę išplėsti šio reglamentų nuostatų taikymą antrosios kategorijos stotims. 

- Nusistatyti kriterijus transporto prieinamo vertinimui ir reguliariai fiksuoti, kiek kiekvienoje 

savivaldybėje yra šiuos kriterijus atitinkančio transporto, išskiriant skirtingas transporto rūšis ir jų 

maršrutus, skiriant dėmesį ir platesnės infrastruktūros pritaikymui, prieinamumui įvertinti. 

- Tobulinti autobusų stočių ir miesto stotelių infrastruktūrą. Inicijuoti visų stočių ir stotelių 

inventorizaciją, kurios metu būtų įvertintas eksploatuojamos infrastruktūros prieinamumo lygis. 

Sudaryti rekomendacijas savivaldybių įmonėms ir ūkio subjektams dėl kelių infrastruktūros pritaikymo. 

- Įsigyjant naujas transporto priemones, taip pat gerinant viešojo transporto infrastruktūrą, privalomai 

konsultuotis su skirtingų negalių asmenimis bei jiems atstovaujančiomis organizacijomis, kad perkamos 

priemonės būtų maksimaliai tinkamos bei prieinamos asmenims, susiduriantiems su įvairiomis negalios 

situacijomis. 

- Įpareigoti viešojo transporto paslaugas teikiančias kompanijas reguliariai rengti personalo mokymus 

susijusius asmenų su negalia aptarnavimu.  

 

 

Paslaugos  

 

Kalbant konkrečiai apie papildomus valstybėms keliamus paslaugų prieinamumo tikslus reikšmingi 

paminėti:  

 

 Transporto lengvatų įstatymas102;  

 Neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir privačiame paslaugų sektoriuose rekomendacijos103.  

 

2019 metų balandžio 17 dieną buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl gaminių ir 

paslaugų prieinamumo reikalavimų104, dar vadinama Europos Prieinamumo aktu (toliau – Aktas). 

Direktyvos tikslas – prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo suderinant valstybių narių įstatymus ir 

kitus teisės aktus, susijusius su tam tikrų gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, visų pirma 

panaikinant dėl skirtingų prieinamumo reikalavimų valstybėse narėse kylančias kliūtis laisvam gaminių ir 

paslaugų, kuriems taikoma ši direktyva, judėjimui ir užkertant joms kelią. Direktyva nustato minimalius 

prieinamumo reikalavimus dokumente įvardintiems gaminiams ir paslaugoms, kurie vartotojus pasieks po 

2025 m. birželio 28 d., tokiems kaip bilietų ir registracijos terminalai, bankomatai, kompiuteriai ir 

operacinės sistemos, išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir televizijos įranga, bankų paslaugos, 

elektroninės knygos, informacijos apie keleivinio transporto paslaugas teikimas ir elektroninių bilietų 

užsakymas, paslaugos, kuriomis suteikiama prieiga prie audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, Europos 

skubos pagalbos numerio 112 paslaugos, etc.  

 

Kaip pastebi Europos negalios forumas, Europos Prieinamumo aktas turi daug stiprybių: ekonominės 

veiklos vykdytojai turi nedelsiant imtis taisomųjų priemonių, jei gaminys neatitinka prieinamumo 

reikalavimų; jei viena valstybė narė atšaukia gaminį iš rinkos, šiuo pavyzdžiu turi pasekti ir kitos 

valstybės, etc. Tačiau apgailestaujama, kad Aktas nereglamentuoja nemažai paslaugų: sveikatos 

priežiūros paslaugų, švietimo, transporto, būsto ir buitinės technikos pritaikymo. Taip pat palikta išimčių 

                                                      
102 Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas, 2000 m. kovo 30 d., Nr. VIII-1605, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B 

103 Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir 

privačiame sektoriuose rekomendacijų patvirtinimo“, 2012 m. gruodžio 31 d., Nr. V-37, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0880E475090F 
104 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32019L0882 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0880E475090F
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32019L0882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32019L0882
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ir tiems gaminiams bei paslaugoms, kurie patenka į Direktyvos taikymo sritį (pavyzdžiui, kai paslaugos 

yra susijusios su miesto, priemiesčio ir regioniniu transportu, arba jei paslaugas teikia labai mažos 

įmonės), palikta nuostatų, kurios suteikia galimybę išvengti prieinamumo reikalavimų (esminis keitimas 

ir neproporcinga našta)105.  

 

Valstybės narės iki 2022 m. birželio 28 d. turi priimti ir paskelbti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, 

kad būtų laikomasi šios direktyvos. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plane numatyta, kad už Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įgyvendinimą Lietuvoje atsakingos 

Ekonomikos ir inovacijų bei Susisiekimo ministerijos (priemonė 2.1.6.). Už Direktyvos perkėlimą yra 

atsakinga SADM, tuo tikslu yra sudaryta darbo grupė. 

 

Onkologinėmis ligomis sergantiems gyventojams visoje Lietuvoje teisę įsigyti tolimojo ir vietinio 

susisiekimo transporto bilietus su 80 proc. nuolaida įtvirtino 2020 m. pabaigoje priimtos Transporto 

lengvatų įstatymo pataisos106.  

 

Valstybės kompensuojamos lengvatos viešojo susisiekimo transporto kompanijoms: 

  2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Kompensacijų gavėjų 

skaičius, asm.  
5631 5555 N.D. N.D. 

Suteikta lengvatų, eur.  602018 603333 N.D. N.D. 

Išmokų/paslaugų 

skaičius  
64106 64173 N.D. N.D. 

Šaltinis: SPIS  

 

Rekomenduojama:  

 

- Žmonių su negalia aptarnavimo viešajame ir privačiame paslaugų sektoriuose rekomendacijas 

patvirtinti kaip privalomąsias valstybės ir savivaldybių įstaigoms bei įmonėms, viešajame ir privačiame 

sektoriuose paslaugas teikiantiems asmenims, įstaigoms, įskaitant gydymo, švietimo, kultūros įstaigas, 

ir organizacijoms.  

- Skatinti keleivius aptarnaujančio personalo mokymus apie prieinamumo sunkumus, su kuriais 

susiduria žmonės su negalia, siekiant  gerinti asmenų su negalia aptarnavimo kokybę.  

- Įtraukti nuostatą į Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą/ Lygių galimybių įstatymą, apibrėžiančią 

Kliūčių panaikinimo koncepciją – tai turėtų atsispindėti kaip reikalavimas, nes tai siejama su 

prieinamumo ir techninių reikalavimų koncepcija. 

 

  

                                                      
105 European Disability Forum, “Our Analysis of The European Accessibility Act”, 2019 m. birželio 7 d., http://www.edf-

feph.org/newsroom/news/our-analysis-european-accessibility-

act?fbclid=IwAR3egs9adVfBX1et22nyhhnjrPD9giWeMEygoktUuadvkDcFffApkfTa2zc 
106 Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1 straipsniu įstatymas, 2020 m.  
lapkričio 10 d., Nr. XIII-3418, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e601c7802b2611eb932eb1ed7f923910 

http://www.edf-feph.org/newsroom/news/our-analysis-european-accessibility-act?fbclid=IwAR3egs9adVfBX1et22nyhhnjrPD9giWeMEygoktUuadvkDcFffApkfTa2zc
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/our-analysis-european-accessibility-act?fbclid=IwAR3egs9adVfBX1et22nyhhnjrPD9giWeMEygoktUuadvkDcFffApkfTa2zc
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/our-analysis-european-accessibility-act?fbclid=IwAR3egs9adVfBX1et22nyhhnjrPD9giWeMEygoktUuadvkDcFffApkfTa2zc
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Informacija ir ryšiai  

 

Susiję teisės aktai:  

 

 Įsakymas „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto 

tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo107; 

 Įsakymas „Dėl Informacinės aplinkos pritaikymo žmonių su negalia ugdymui metodikos ir 

Neįgaliesiems skirtų elektroninio mokymo priemonių pritaikymo ir saugojimo formatų metodinių 

reikalavimų patvirtinimo“108; 

 Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir 

mobiliosioms programoms aprašas109; 

 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto 

svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo110.  

 

Konvencijos 9 straipsnis įpareigoja valstybę imtis tinkamų priemonių, užtikrinti asmenims su negalia 

lygiai su kitais asmenimis prieigą prie, inter alia, informacinių ir ryšių technologijų ir sistemų, rengti ir 

skleisti visuomenei prieinamų objektų ar jai teikiamų paslaugų prieinamumo būtiniausius standartus ir 

gaires bei stebėti, kaip jie įgyvendinami, ir skatinti naujų informacijos ir ryšių technologijų ir sistemų, 

įskaitant internetą, prieinamumą asmenims, turintiems negalią, bei įsipareigoja nesiimti jokių veiksmų ar 

praktikos, kurie būtų nesuderinami su Konvencija, ir užtikrinti, kad valdžios institucijos ir įstaigos veiktų 

pagal jos nuostatas. Konvencijoje taip pat nurodyta, kad gaminių, aplinkos, programų ir paslaugų dizainas 

turėtų visiems žmonėms suteikti galimybes kuo platesniu mastu jais naudotis ir tam neturėtų reikėti 

pritaikymo ar specializuoto dizaino. Toks „universalus dizainas“ taip pat turėtų apimti pagalbinius 

įrenginius, skirtus konkrečioms asmenų su negalia grupėms, kai tai yra būtina. 

 

Už informacinės aplinkos asmenims su negalia pritaikymo organizavimą atsako Informacinės visuomenės 

plėtros komitetas. 

 

2016 metais priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus 

institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (toliau – ES Direktyva) numato 

konkrečius įpareigojimus dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo. ES Direktyva 

įpareigoja valstybes nares atitikti vieningą prieinamumo standartą, užtikrinti stebėsenos mechanizmą ir 

šviesti visuomenę apie prieinamumo naudą bei būtinybę. 

 

2018 m. pabaigoje Europos Komisija (toliau – EK) priėmė 2 su EK Direktyvos (ES) 2016/2102 

įgyvendinimu susijusius dokumentus. 2018 m. spalio 11 d. buvo priimtas sprendimas (ES) 2018/1524, 

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus 

institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nustatyta stebėsenos metodika ir 

                                                      
107 Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto 
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo 

ir įtvirtinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“, 2013 m. gegužės 23 d., Nr. T-72, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.88F38F404A41 
108 Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl informacinės aplinkos pritaikymo žmonių su 

negalia ugdymui metodikos ir neįgaliesiems skirtų elektroninių mokymo priemonių pritaikymo ir saugojimo formatų metodinių reikalavimų 

patvirtinimo“,  2005 m. sausio 21 d. Nr. T-5, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9DA540779C4 
109 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir 

mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“, 2003 m. balandžio 18 d., Nr. 480, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FB3953EFFDC 
110 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų 
programų prieinamumo, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.88F38F404A41
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.88F38F404A41
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9DA540779C4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FB3953EFFDC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102


 

48 

 

valstybių narių ataskaitų teikimo tvarka111. O 2018 m. gruodžio 20 d. priimtas sprendimas (ES) 

2018/2048 dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto, parengto siekiant užtikrinti 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą112, kuriame pateikiama 

nuorodą į Europos standartą EN 301 549 V2.1.2. (2018-08)113. 

 

Įgyvendinant EK sprendimą (ES) 2018/1524, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 

2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo 

nustatoma stebėsenos metodika ir valstybių narių ataskaitų teikimo tvarka, 2019 m. liepos 3 d. 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktorius priėmė įsakymą Nr. T-66 „Dėl valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų stebėsenos atlikimo“. Jame 

nustatyta, kad šią stebėseną atlieka bei stebėsenos rezultatų ataskaitą rengia ir ją Europos Komisijai 

teikia Komitetas. Pirmoji ataskaita Europos Komisijai turi būti pateikta ne vėliau kaip 2021 m. 

gruodžio 23 d. Įsakymu taip pat nustatyta, kad Komitetas apie atliktą interneto svetainių ir mobiliųjų 

programų stebėseną, jos rezultatus ir rastus trūkumus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. informuoja 

įstaigas prieinamu formatu. Įstaigos iki turi pašalinti Komiteto nurodytus trūkumus ir iki spalio 1 d. apie 

tai informuoti Komitetą.  

 

Nacionaliniame neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų 

veiksmų plane buvo numatytos tokios priemonės, susijusios su informacinio prieinamumo didinimu:  

 

2.1.10. priemonė: titruoti viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ programas ir 

užtikrinti jų garsinį vaizdavimą; 

 

2.1.11. priemonė: leisti leidinius, skirtus asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto; 

 

2.1.18. priemonė: gyvendinti Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 

strategijos 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 strategijos 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Klausos 

negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje strategijos 2018–2020 metų veiksmų planas); 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Nacionaliniame neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo 

plane dauguma priemonių orientuotos tik asmenims su regėjimo ar klausos negalia. Tuo tarpu kitas 

negalias turintiems asmenims yra numatyta tik 2.1.9 priemonė: leisti ir platinti periodinius leidinius 

žmonėms su negalia, kuriuose bus publikuojami straipsniai skirtingo pobūdžio negalią turintiems 

asmenims aktualiomis temomis. Atsižvelgiant į teisės aktuose numatytas priemones informacijos 

prieinamumui didinti, galima teigti, jog informacijos prieinamumas nėra užtikrinamas asmenims su 

negalia, turintiems kitas negalias, nei klausos Todėl teigtina, kad kitų Konvencijos 9 str. 2 d. punktų 

atžvilgiu priemonės yra nepakankamos.  

 

2020 metais, Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plane numatytos šios 

priemonės, susijusios su informacinio prieinamumo didinimu: 

 

                                                      
111 2018 m. spalio 11 d. sprendimas (ES) 2018/1524, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešoj o 
sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nustatoma stebėsenos metodika ir valstybių narių  ataskaitų teikimo 

tvarka, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1524&from=LT. 
112 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas (ES) 2018/2048 dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto, parengto siekiant 

užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2048&from=LT 
113 CEN, CENELEC, ETSI, “Accessibility Requirements for ICT Products and Services”, 
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1524&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2048&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2048&from=LT
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
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2.1.5. titruoti ir versti į lietuvių gestų kalbą viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija“ programas ir užtikrinti jų garsinį vaizdavimą; 

 

2.1.6. leisti leidinius, skirtus asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto (priemonės 

veiklos: bus leidžiami leidiniai Brailio raštu, padidintu šriftu, garsiniu, DAISY formatais ir 

skaitmeniniai leidiniai, skirti skaityti naudojant balso sintezavimo programinę įrangą); 

 

2.1.11 parengti interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo užtikrinimo interaktyvią 

nuotolinio mokymo medžiagą, interneto svetainių testavimo priemones; 

 

2.1.12 atlikti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių vertinimus, įtraukiant 

vartotojus, kurie atstovauja asmenų su negalia tikslinei grupei; 

 

2.1.13 atlikti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų mobiliųjų programų vertinimus, įtraukiant 

vartotojus, kurie atstovauja asmenų su negalia tikslinei grupei; 

 

2.1.14 atlikti portalo „Mano Vyriausybė“ pakeitimus ir užtikrinti metodinę pagalbą, siekiant, kad 

Vyriausybės valdymo srities įstaigų interneto svetainės portale „Mano vyriausybė“ būtų pritaikytos 

asmenims su negalia.  

  

Informacijos prieinamumas asmenims su klausos negalia: 

 

  
2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 
2020 m. 

Apskričių gestų kalbos vertėjų centrai  5 5 5 1* 1* 

Vertėjai apskričių gestų kalbos 

vertėjų centruose, asm.  
103 103 103 103 110,75114 

Suteikta lietuvių gestų kalbos paslaugų  49791 55441 59722 59362 69780 

Paslaugų gavėjai, asm.  3572 3641 4146 4242 3480 

Vidutiniškai vieno vertėjo suteikta 

paslaugų  

(kurtieji asmenys)  

35 35 40 41 31 

 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas  

* 2019 m. apskričių gestų kalbos vertėjų centrai buvo sujungti į Lietuvių gestų kalbos vertėjų centrą su 

padaliniais (Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus). 

 

                                                      
114 Skaičiuojama etatais. 
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Titruotų televizijos programų, filmų, rodomų per Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 

programas, transliacijų laikas (valandomis): 

 

  2016 m. 
2017 

m. 
2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Titruotos televizijos 

programos, filmai, rodomi 

per Lietuvos nacionalinio 

radijo ir televizijos 

programas, val.  

545 525 

1210, arba 

6,9% viso 

transliacijo

s laiko 

1 695, arba 

10,49 % 

viso 

transliacijų 

laiko 

1 816 arba 

10,33 % 

viso 

transliacijo

s laiko 

Lietuvos nacionalinės 

televizijos programų, kuriose 

pateikiamas jų garsinis 

vaizdavimas, transliacijų 

laikas, val. 

   

24, arba 

0,15 % viso 

transliacijų 

laiko 

51 arba 

0,29 % viso 

transliacijų 

laiko 

Į gestų kalbą verstų 

televizijos programų 

transliacijų laikas, val. 

    

786 arba 

4,5% viso 

transliacijo

s laiko 

 

Šaltinis: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 

  

Titruotų televizijos programų, filmų, rodomų per LRT programas, transliacijų laikas (val.): 

 

 
LRT duomenys. 
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Rekomenduojama: 

  

- Siekiant, kad informacinė aplinka būtų suprantama žmonėms, turintiems intelekto negalią arba, kad 

informacija galėtų naudotis asmenys, turintys ribotas manipuliacines pele galimybes, reikėtų, kad į 

rekomendacijas būtų įtraukiami tam tikri Pasaulio saityno konsorciumo standartų AAA lygio 

reikalavimai, pavyzdžiui: 3.1.5 Skaitymo lygis: jeigu, pašalinus tikrinius vardus bei pavadinimus, teksto 

skaitymui reikia geresnių nei pagrindinio išsilavinimo lygio įgūdžių, turi būti parengtas papildomas 

turinys arba versija, kuri nereikalauja geresnių nei pagrindinio išsilavinimo lygio įgūdžių, o institucijos 

būtų raginamos siekti aukštesnio prieinamumo lygio.  

- Bendradarbiauti su žmonėmis su negalia, ekspertais interneto svetainių pritaikymo srityje, taip pat su 

žmones su negalia atstovaujančiomis organizacijomis. 

- Bendradarbiaujant su asmenimis, turinčiais negalią, atstovaujančiomis organizacijomis, valstybiniu 

mastu organizuoti mokymus apie skaitmeninės informacijos, interneto svetainių bei mobiliųjų 

programėlių prieinamumą ir pritaikymą įvairias negalias turintiems žmonėms. 

 

 

10 STRAIPSNIS. TEISĖ Į GYVYBĘ  

 

 

10 Konvencijos straipsnis įtvirtina, kad visi žmonės turi teisę į gyvybę. Valstybės turi užtikrinti žmonių 

su negalia teisę į gyvybę.  

 

 

Teisės aktai, susiję su Konvencijos 10 straipsniu:  

• Lietuvos Respublikos Konstitucija115;  

• Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas116.   

 

Remiantis LNF 2017 m. atlikta Teisės aktų vertinimo (analizės) ataskaita117, asmens teisę į gyvybę, 

nepriklausomai nuo to, ar asmuo turi negalią ar ne, pirmiausiai užtikrina Konstitucija ir Lietuvos teisės 

sistemos dalimi pripažinti tarptautiniai teisės aktai. Šiuo atžvilgiu taip pat atskirai svarbu paminėti Lietuvos 

Respublikos baudžiamąjį kodeksą, kuris numato poveikio priemones už šios teisės pažeidimus. Teisė į 

gyvybė Lietuvoje užtikrinama visiems asmenims.  

 

Kalbant apie Konvencijos nuostatos įgyvendinimą šiuo atžvilgiu svarbu pažymėti tai, kad Baudžiamajame 

kodekse (BK) numatytas reglamentavimas pasižymi didesne žmonių, turinčių negalią, kaip visuomenėje 

labiau pažeidžiamos grupės asmenų, apsauga, numatant griežtesnes poveikio priemones, tokias, kaip 

Baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 6 punktas, kuriuo sunkinančia aplinkybe pripažįstama veika, 

padaryta asmeniui, kuris dėl negalios buvo „bejėgiškos būklės“, be jo prašymo, arba Baudžiamojo kodekso 

60 straipsnio 1 dalies 12 punktas, kuriuo sunkinančia aplinkybe pripažįstama veika, padaryta siekiant 

išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl negalios.  

 

Šio Konvencijos straipsnio kontekste taip pat svarbus Baudžiamojo kodekso 129 straipsnis, kuriame 

reglamentuojama nužudymo veika. Jame atskirai išskirti 2 kvalifikuojantys požymiai – veikos padarymas 

                                                      
115 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 1992, Nr. 33-1014 

(1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.  
116 Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas. Įstatymas. 2000, Nr. 89-2741  
117 Lietuvos negalios organizacijų forumas (2017) „Teisės aktų vertinimo (analizės) ataskaita“:  
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Teises-aktu-analize_LNF_patvirtintas-galutinis.pdf 

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Teises-aktu-analize_LNF_patvirtintas-galutinis.pdf
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„bejėgiškos būklės“ žmogui (129 straipsnio 2 dalies 2 punktas) arba siekiant išreikšti neapykantą asmenų 

grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl jo negalios (129 straipsnio 2 dalies 13 punktas).  

 

Tiesa, nuo 2009 metų, kai į BK 129 straipsnį buvo įtrauktas kvalifikuojantis požymis dėl veikos padarymo 

siekiant išreikšti neapykantą dėl negalios, nebuvo užregistruotas ar ištirtas nei vienas tokio pobūdžio 

kvalifikuotas nužudymas, o kitų nusikaltimų žmogaus gyvybei (BK 130 – BK 134) atvejais nebuvo 

pritaikyta sunkinančioji aplinkybė dėl siekio išreikšti neapykantą asmeniui dėl negalios. Kyla klausimas, ar 

tikrai per tą laiką nebuvo įvykdyta nužudymų, motyvuotų neapykanta, šališkumu ir (ar) išankstinių 

nuostatų118 prieš asmenį dėl jo negalios, o galbūt teisėsaugos pareigūnai neturi pakankamai žinių, kaip tokius 

nusikaltimus atpažinti, tirti bei įrodyti jų motyvą119.  

 

Kalbat apie „bejėgiškos būklės“ kvalifikacinį požymį, kai nužudomas asmuo su negalia, jis yra taikomas. 

Nužudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies punktą, kai gyvybė atimama asmeniui, kuris 

dėl fizinių ar psichikos savybių negali suprasti kaltininko veikos pobūdžio, negali gintis ar kitaip vengti 

pavojaus arba aktyviai pasipriešinti kaltininkui. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog apie 

bejėgiškumo būseną teismas sprendžia pagal konkrečias nukentėjusiojo fizinę ar psichikos sveikatos būklę 

apibūdinančias aplinkybes. Teismas, pripažindamas asmenį kaltu nužudžius bejėgiškos būklės žmogų, turi 

vertinti aplinkybes, susijusias su tuo, ar nukentėjusysis galėjo gintis, aktyviai pasipriešinti kaltininkui ar 

kitaip vengti pavojaus, taip pat tai, ar kaltininkas suvokė bejėgišką nukentėjusiojo būklę (kasacinės nutartys 

baudžiamosiose bylose Nr. 2K-98/2009, 2K-77/2010, 2K-146/2014, 2K-164/2014, 2K-72-746/2015)“. Kitaip 

tariant, pats negalios faktas iš karto nereiškia, kad veika bus kvalifikuojama kaip įvykdyta prieš bejėgiškoje 

būklėje buvusį asmenį, nes turi būti atsižvelgiama į negalios situacijos pobūdį ir tai, ar kaltininkas suprato, 

jog vykdo nusikaltimą prieš asmenį, kuris dėl negalios yra bejėgiškoje būklėje.  

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymu patvirtintame 

Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plane120 yra numatyti policijos pareigūnų ir 

teisėjų mokymai, kuriuose būtų aptariami su asmens negalios specifika susiję klausimai. Rekomenduojama, 

taip pat įtraukti mokymus apie neapykantos nusikaltimus prieš asmenis su negalia bei į šiuos mokymus 

įtraukti ir prokurorus. 

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Įtraukiant asmenis su negalia, rengti mokymus policijos pareigūnams, prokurorams ir teisėjams apie 

neapykantos nusikaltimus, įvykdytus prieš asmenis dėl negalios.  

 

 

                                                      
118 Neapykantos nusikaltimai Lietuvoje suprantami kaip visos nusikalstamos veikos, kurių motyvas neapykanta, šališkumas ir (ar) išankstinis 
nusistatymas prieš asmenų grupę, išskiriamą pagal amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 

padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų požymius. Apibrėžimas paimtas iš 2020 m. kovo 30 d., generalinio prokuroro įsakymu Nr. 17.9-4265, 

patvirtintų „Ikiteisminio tyrimo dėl neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančios kalbos atlikimo, organizavimo ir vadovavimo jam ypatumų 
metodinių rekomendacijų“,  

https://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2020/04/neapykantos_nusikaltimu_tyrimo_metodines_rekomendacijos.pdf   
119 G. Jurevičiūtė, „Kodėl Lietuvoje nematomi neapykantos nusikaltimai negalios pagrindu?“, 2020 m. lapkričio 19 d., 

https://manoteises.lt/straipsnis/kodel-lietuvoje-nematomi-neapykantos-nusikaltimai-negalios-pagrindu/ 
120 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų 

veiksmų plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 8 d., Nr. A1-817,  
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0 

http://www.infolex.lt/ta/66150
http://www.infolex.lt/tp/1903148
http://www.infolex.lt/tp/123200
http://www.infolex.lt/tp/148186
http://www.infolex.lt/tp/799659
http://www.infolex.lt/tp/820606
http://www.infolex.lt/tp/1006661
https://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2020/04/neapykantos_nusikaltimu_tyrimo_metodines_rekomendacijos.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0
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11 STRAIPSNIS. PAVOJINGOS SITUACIJOS IR HUMANITARINĖS KRIZĖS  

 

 

Konvencijos 11 str. įtvirtinta kad valstybės turi imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų žmonių su 

negalia apsaugą ir saugumą pavojingomis situacijomis, įskaitant ginkluotus konfliktus, humanitarines 

krizes ir stichines nelaimes.    

 

 

Su Konvencijos 11 straipsniu susiję teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas121;  

• Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašas122;  

• Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašas123.  

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.  

 

LR civilinės saugos įstatymas yra orientuotas į bendrai visoms asmenų grupėms taikomą teisinių 

santykių reglamentavimą. Nors per COVID-19 pandemiją įstatymas keistas ne sykį, pataisos buvo 

skirtos bendrai visiems Lietuvos Respublikos gyventojams. 2020 m. balandžio 28 d. pataisomis (Nr. 

XIII-2864), buvo nurodyta, kad „paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, gali nustatyti 

gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams 

ūkinės veiklos laisvės, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimus, būtinus ekstremaliajai 

situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti“. Tačiau 2020 lapkričio 11 dienos pataisomis, buvo 

įtvirtintas reikalavimas, kad „ Paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi teisę aprūpinti apsaugos priemonėmis socialinių paslaugų 

įstaigas, kurios suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, 

pelno nesiekiančias organizacijas, darbuotojus ir savanorius, kurie teikia socialinės reabilitacijos ar kitas 

gyventojams būtinas socialines paslaugas“124. 

 

11-oje Civilinės saugos rekomendacijų125, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių 

institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai 

situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos asmenys su negalia paminėti tik 2-ose: Civilinės saugos 

rekomendacijos, kaip elgtis kilus potvyniui bei Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis įvykus 

cheminei avarijai. 

 

Civilinės saugos įstatyme numatyta, kad Vyriausybė, be kitų funkcijų, nustato ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos vykdymo tvarką (9 str. 1 d.), tvirtina valstybinį ekstremaliųjų situacijų valdymo planą (9 str. 

5 d.), nustato abiejų lygių ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarką, skelbia ir atšaukia 

valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, skiria valstybės operacijų vadovą (9 str. 11 d.). Ministerijos ir 

kitos valstybės institucijos (13 str. 4 d., 7 p.), savivaldybės administracijos direktorius (14 str., 4 p.), ūkio 

                                                      
121 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas, 1998 m. gruodžio 15d., Nr. VIII-971, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C15592B096FA  
122 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2010 m. spalio 20 d., Nr. 

1502, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45067B48CDB3  
123 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2010 m. 

gegužės 12 d., Nr. 529, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DDDB5524D83F 
124 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 13,14, 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 141 straipsniu įstatymas, 2020 

m. lapkričio 5 d., XIII-3340, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/211a29f0299911eb932eb1ed7f923910  
125 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl civilinės saugos rekomendacijų, 

kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti 
ar patirti kuo mažiau žalos, patvirtinimo“, 2010 m. gruodžio 08 d., Nr. 1-341, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E54C8A6DC7A6 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C15592B096FA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C15592B096FA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45067B48CDB3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DDDB5524D83F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/211a29f0299911eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E54C8A6DC7A6
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subjektai ir kitos įstaigos ( 16 str., 2 d., 9 p.)  atlikę galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizę, rengia ir tvirtina ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir jį įgyvendina. 

 

Priešgairsinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. 

įsakymu Nr. 1-134 patvirtintuose Kriterijuose ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi 

organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, 

kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą126, išsamiau yra detalizuota, kurios 

įstaigos, kuriose pagal vykdomą veiklos pobūdį nuolatos ar laikinai būna žmonių, turi rengti minėtus 

planus, tai: Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigos; greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas teikiančios įstaigos ir 

įmonės: viešosios įstaigos GMP stotys ir GMP centrai, pirminės sveikatos priežiūros centrai ir kitos 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos (poliklinikos, ligoninės), kuriuose yra struktūriniai padaliniai, 

teikiantys GMP paslaugas, ir kitos įstaigos ir įmonės, teikiančios GMP paslaugas pagal sutartį su 

teritorine ligonių kasa ir turinčios daugiau nei vieną GMP brigadą; savivaldybių pirminės sveikatos 

priežiūros centrai, poliklinikos, psichikos sveikatos centrai, ligoninės, palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninės, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigos, Sveikatos apsaugos ministerijai 

pavaldžios ligoninės, specializuotos ligoninės ir medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigos; 

visuomenės sveikatos centrai apskrityse; socialinės globos įstaigos ir laikino apnakvindinimo paslaugas 

teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, kai jose vienu metu gali būti 50 ar daugiau žmonių.  

 

Tai reiškia, kad visos šios minėtos įstaigos, privalo įsivertinti galimas grėsmes ir joms rengtis, tokiu būdu 

apsaugant ir tinkamai pasirūpinant šiose įstaigose esančiais žmonėmis, tame tarpe – ir negalinčiais 

savarankiškai savimi pasirūpinti. Paminėtina, kad 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-134 

patvirtintuose Kriterijuose yra numatyta prievolė pasirūpinti visais įstaigose esančiais asmenimis, 

neiškiriant asmenų su negalia.  

 

Kaip parodė COVID-19 pandemija, nebuvo tinkamai įvertinti galimi pavojai. Įsibėgėjus antrajai 

COVID-19 bangai Lietuvoje, socialiniai globos namai tapo infekcijos židiniais, nusinešusiais daugybę 

gyvybių. Socialinės globos įstaigose nuo koronaviruso mirė keli šimtai žmonių (tai buvo pagrindinė 

mirties priežastis), jų mirtys sudaro daugiau nei 8 proc. nuo viso mirčių skaičiaus. Tuo tarpu globos 

namuose gyvena 0,46 proc. Lietuvos populiacijos.127 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną 2020 m. kovo 14 d.128, buvo laikomasi globos 

namų izoliavimo politikos129. Buvo uždrausta veikla vaikų, žmonių su negalia ir vyresnio amžiaus 

žmonių dienos ir užimtumo centruose, leidžiama teikti tik pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

 

Šie apribojimai buvo sušvelninti gegužės 18 d., kai buvo leista ir vėl vaikų ir žmonių su negalia dienos ir 

užimtumo centrų veikla. Taip pat buvo leista atnaujinti socialinių paslaugų teikimą ir socialinių paslaugų 

įstaigose, kurios teikė tik būtinąsias socialines paslaugas, t. y. galima pilna apimtimi tęsti pagalbos į 

                                                      
126 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms 
įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi 

sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“ patvirtinimo, 2010 balandžio 19 d., Nr. 1-134, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9F32409FF899/asr 
127 COVID-19 atvejai socialinės globos įstaigose: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/socialines-paslaugos/globos-istaigu-

sarasai/covid-19-atvejai-socialines-globos-istaigose 
128 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. kovo 14 d. Nr. 207, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab  
129 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 
laikotarpiu“, 2020 m. balandžio 1 d. Nr. V-653, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/812a9f40741911eabee4a336e7e6fdab  

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/socialines-paslaugos/globos-istaigu-sarasai/covid-19-atvejai-socialines-globos-istaigose
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/socialines-paslaugos/globos-istaigu-sarasai/covid-19-atvejai-socialines-globos-istaigose
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/812a9f40741911eabee4a336e7e6fdab
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namus, dienos socialinės globos asmens namuose, integralios pagalbos ir kitų paslaugų teikimą130. Buvo 

nurodyta, kad socialinės paslaugos turi būti teikiamos užtikrinant būtinas visuomenės sveikatos saugos, 

higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmens apsaugos priemonėmis sąlygas, nustatytas Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo (toliau – valstybės operacijų vadovas) šiais sprendimais: Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. 

balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir 

kontrolės socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ 

pakeitimo; Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių nestacionariose socialinių 

paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose; Dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės teikiant socialines paslaugas asmens 

namuose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu. 

 

2020 m. lapkričio 4 d. paskelbtas antrasis karantinas131, tačiau paslaugų teikimas dienos ir užimtumo 

centruose nebenutrūko. Socialinių paslaugų srityje draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose 

socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, išskyrus 

terminalinės būklės gyventojų lankymą ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų 

atlikimu, teikiant socialines paslaugas turi būti užtikrinti sveikatos apsaugos ir higienos reikalavimai. 

 

Kiti aukščiau paminėti teisės aktai nustato konkrečias priemones, skirtas žmonių su negalia evakavimui 

ar apsaugai kolektyviniuose apsaugos statiniuose gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ar įvedus 

karo padėtį užtikrinti. Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašas nustato kaip ir kokiu būdu 

evakuojami gyventojai, tarp jų ir su negalia. Pagal Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo 

tvarkos aprašą, minimalus kolektyvinės apsaugos statinių poreikis savivaldybės teritorijoje nustatomas 

atsižvelgus ne tik į bendrą savivaldybės gyventojų skaičių, bet ir į negalią turinčių savivaldybės 

gyventojų skaičių. Atkreiptinas dėmesys, kad asmenys su negalia priklausomai nuo savo negalios 

pobūdžio gali neturėti galimybės ar nesugebėti pasirūpinti savimi ekstremalių situacijų atveju (jie gali 

nebūti socialinės globos namų gyventojai, gali negalėti / negebėti atvykti į gyventojų surinkimo punktus 

ar net pilnai nesuvokti ekstremalios situacijos).  

 

Galima teigti, kad Valstybė nepakankamai įvertina žmonių su negalia, kaip ekstremaliomis situacijomis 

lengviau pažeidžiamos grupės, apsaugos svarbos, t.y. nėra tikslinių nuostatų dėl civilinės saugos, 

kuriose būtų orientuojamasi į žmones su negalia, jų poreikius, apsaugą ekstremaliosios situacijos metu. 

Turėtų būti keliami didesni reikalavimai šių asmenų civilinei saugai užtikrinti, orientuojantis į tinkamą 

apsaugą nuo grėsmės ir tolimesnę priežiūrą nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje jie buvo prieš kylant 

ekstremaliai situacijai (namuose, gydymo įstaigose, socialinės globos namuose, ar pan.).132   

 

Atsižvelgiant į Komiteto Rekomendacijų 23 punktą, kuriame pastebima, kad “į neįgaliųjų, ypač kurčiųjų, 

kurčių aklųjų arba blogai girdinčių, poreikius nėra aiškiai atsižvelgta reagavimo į nelaimes priemonėse 

nacionaliniu ir vietos lygiu, įskaitant pagalbos telefono taikomąją programą GPS112”, svarbu atkreipti 

dėmesį, kad skubios pagalbos telefono numeris 112 nuo 2004 m. gegužės 1 d. veikia visoje Lietuvos 

Respublikos teritorijoje visuose viešojo telefono ryšio tinkluose. Į pagalbos skambučius šiuo numeriu, 

taip pat ir senaisiais ugniagesių gelbėtojų (01, 101, 011) ir policijos (02, 102, 022) atsako Bendrasis 

                                                      
130 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. gegužės 18 d. raštas Nr. (19.6 E-33) SD-2704, „Dėl socialinių paslaugų 

organizavimo nuo gegužės 18 d.“, http://www.ndt.lt/del-socialiniu-paslaugu-organizavimo-nuo-2020-m-geguzes-18-d/  
131 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. lapkričio 4 d., Nr. 1226, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f  
132 Lietuvos negalios organizacijų forumo alternatyvi ataskaita JT neįgaliųjų teisių komitetui: https://lnf.lt/wp-
content/uploads/2016/09/2.JT_Neigaliuju_teisiu_konvencijos_Alternatyvioji_ataskaita.pdf 

http://www.ndt.lt/del-socialiniu-paslaugu-organizavimo-nuo-2020-m-geguzes-18-d/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f
https://lnf.lt/wp-content/uploads/2016/09/2.JT_Neigaliuju_teisiu_konvencijos_Alternatyvioji_ataskaita.pdf
https://lnf.lt/wp-content/uploads/2016/09/2.JT_Neigaliuju_teisiu_konvencijos_Alternatyvioji_ataskaita.pdf
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pagalbos centras. Ryšio operatoriai Bendrajam pagalbos centrui pateikia savo paslaugų vartotojo vietos 

nustatymo informaciją kai jis skambina numeriu 112 ar kitais pagalbos numeriais.  

 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2020 m. gegužės mėnesį, išmaniųjų telefonų programėlė „GPS 112“, leidžianti 

asmenims, turintiems klausos negalią, išsikviesti pagalbą ir gauti gyventojų perspėjimo ir informavimo 

sistemos pranešimus, neveikė. Pilotiniam projektui pasibaigus 2017 m., programėlė turėjo būti pilnai 

pritaikyta klausos negalią turinčių žmonių poreikiams, tačiau iki šiol tai nėra įgyvendinta, joje nėra 

galimybės naudotis vaizdo skambučiais, o pritaikymo terminas yra nuolat atidedamas. Paminėtina, kad 

šiuose procesuose glaudžiai bendradarbiaujama su kurčiųjų organizacijomis ir gestų kalbos vertėjų 

centrais, tačiau iki šiol kompromisas dėl gestų kalbos vertėjų nuolatinio budėjimo, darbo pobūdžio ir 

sąlygų Bendrajame pagalbos centre nėra rastas.133 

 

Atsižvelgiant į tai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento viešame pranešime134 teigiama, kad 

šiuo metu žmonės, turintys negalią, pagalbą gali išsikviesti SMS žinutėmis. Visgi dėl rašybos sunkumų, o 

taip pat dėl gestų kalbos ir lietuvių kalbos skirtumų, dauguma žmonių, turinčių klausos negalią, negali 

savo situacijos ar nelaimės pobūdžio perteikti rašytiniu tekstu, todėl reikalingos kitokios pritaikymo 

formos. Esant itin stresinei situacijai, kai reikalinga skubi pagalba, klausos negalią turinčiam asmeniui, 

kaip ir bet kuriam kitam žmogui, SMS žinute surašyti visą informaciją yra ypač sudėtinga, todėl tai yra 

visiškai nepritaikyta pagalbos forma, tinkama nebent, kai reikalinga ne tokia skubi pagalba.135 

Pažymėtina, kad tokia situacija grubiai pažeidžia žmonių su negalia teises ir neatitinka Konvencijos 

nuostatų.  

 

Vertinant Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane numatytas priemones, atkreiptinas dėmesys, kad 

jose nėra numatytas reagavimo į nelaimes priemonių pritaikymas ir kitos negalios asmenims: 

silpnaregiams, intelekto sutrikimą turintiems asmenims ir pan.  

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Užtikrinti programėlės „GPS112“ veikimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat ir 

suderinant tinkamas ir adekvačias gestų kalbos vertėjų darbo Bendrąjame pagalbos centre sąlygas. 

- Civilinės saugos įstatyme įtvirtinti aiškius reikalavimus užtikrinti asmenų su negalia civilinę saugą 

ekstremalių situacijų atveju. Būtina tartis su negalią turinčius asmenis atstovaujančiomis 

organizacijomis ir pačiais žmonėmis, turinčiais įvairaus pobūdžio negalią. 

- Teisės aktuose detaliau apibrėžti ir padidinti reikalavimus dėl savimi negalinčių pasirūpinti žmonių su 

negalia, atsidūrusių ekstremaliose situacijose. Parengti konkrečias tikslines priemones (atsakingos 

ministerijos kompetencijos ribose), planuojant žmonių su negalia tinkamą apsaugą nuo civilinės 

grėsmės ir tolimesnę priežiūrą nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje jie buvo prieš kylant ekstremaliai 

situacijai.  

- Siekiant gerinti žmonių su negalia apsaugą galimų ekstremaliųjų situacijų atvejais, užtikrinti didesnę 

informacijos sklaidą ir skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kur didžiausias indėlis turėtų būti 

savivaldybių lygmenyje, atsižvelgti į žmogaus teisių standartus sprendimų priėmimo procesuose.  

 

 

 

                                                      
133 Lietuvos kurčiųjų draugijos ir Lietuvos negalios organizacijų forumo informacija. 
134 https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1073965/pagd-uz-netinkama-112-programeles-pirkima-skirta-6-tukst-euru-bauda 
135 Lietuvos kurčiųjų draugija. 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1073965/pagd-uz-netinkama-112-programeles-pirkima-skirta-6-tukst-euru-bauda
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12 STRAIPSNIS. LYGYBĖ PRIEŠ ĮSTATYMĄ  

 

 

12 straipsnyje valstybės įpareigojamos užtikrinti asmenų su negalia lygybę prieš įstatymą. Valstybės 

turėtų imtis priemonių, kad įgalintų asmenis su negalia visose gyvenimo srityse lygiai su kitais 

asmenimis, įskaitant teisę į fizinį ir psichikos sveikatos neliečiamumą, išsilavinimą, asmeninių 

finansinių reikalų tvarkymą, nuosavybės teise turėti turtą ir jį paveldėti, šeimos kūrimą ir pan.  

 

 

Konvencijos 12 straipsnį reglamentuojantys teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija; 

• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas136;  

• Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas137. 

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.: 

 

Civilinio proceso kodekse susijusių pakeitimų nebuvo.  

 

2019 m. sausio 11 d. buvo priimtos Civilinio kodekso pataisos138, pagal kurias visuose straipsniuose, 

susijusiuose su asmens veiksnumo ribojimu, įtraukta ir elgesio sutrikimo sąvoka (frazė „fizinis asmuo, 

kuris dėl psichikos sutrikimo (...)“  keičiama į „fizinis asmuo, kuris dėl psichikos ir elgesio sutrikimo 

(...)" 1.84 straipsnio 2 dalyje, 1.85 straipsnio 1 dalyje, 2.10 straipsnio 1 dalyje, 2.11 straipsnio 1 dalyje, 

6.268 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 3.2791 straipsnio 1 dalyje). „Elgesio sutrikimo“ sąvoka papildė ir kitus 

straipsnius, kuriuose iki pataisos minėti asmenys, turintys psichikos sutrikimų. Per 2020 metus susijusių 

pakeitimų nebuvo. 

 

Asmens veiksnumo ribojimo instituto reforma detaliau aprašyta 2018 metų Ataskaitoje. 

 

Nacionalinės teismų administracijos duomenimis, 2020 metais į teismą dėl teismo sprendimų, kuriais 

asmenys pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, peržiūrėjimo, kreipėsi 1756 asmenų, teismo 

pripažintų neveiksniais tam tikroje srityje (2019 metais kreipėsi 2120 asmenų). Peržiūrėtų teismo 

sprendimų, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, skaičius 2020 metais buvo 327 

(2019 metais buvo 461). 

 

Neveiksnumo ir riboto veiksnumo rodikliai, susiję su Konvencijos 12 straipsnio įgyvendinimu: 

 

 2017 m. 2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Išnagrinėtos bylos dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam 

tikroje srityje, iš jų:  

4064 2760 2120 
1756 

Dėl teismo sprendimų, kuriais asmenys pripažinti 

neveiksniais ar neveiksniais tam tikroje srityje, 

peržiūrėjimo  

2560 1235 461 

327 

                                                      
136 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB 
137 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2002 m. vasario 28 d., Nr. IX-743, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454 
138 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.84, 1.85, 2.10, 2.11, 2.26, 3.14, 3.210, 3.269, 3.279-1, 6.268 ir 6.729 straipsnių pakeitimo įstatymas, 
2019 m. sausio 11 d., Nr. XIII-1923, https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e124d1701d4b11e9875cdc20105dd260 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e124d1701d4b11e9875cdc20105dd260
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Išnagrinėtos bylos dėl fizinio asmens pripažinimo ribotai veiksniu 

tam tikroje srityje iš jų:   

69 66 N.D. 
100 

bylos dėl teismo sprendimų, kuriais asmenys 

pripažinti ribotai veiksniais ar ribotai veiksniais tam 

tikroje srityje, peržiūrėjimo, skaičius:  

24 19 N.D. 

31 

bylos dėl tam tikroje srityje neveiksnaus fizinio 

asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu  

265 169 N.D. 
57 

bylos dėl ribotai veiksnaus fizinio asmens 

pripažinimo veiksniu  

20 21 N.D. 
2 

Asmenų, kurie teismo tvarka pripažinti neveiksniais tam tikroje 

srityje, skaičius Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre  

3578 8399 8567 8658 

Asmenys, pripažinti neveiksniais konkrečiose srityse  3476   8559 

Asmenys, pripažinti neveiksniais visose srityse  102  116 99 

Asmenų, kurių civilinis veiksnumas tam tikroje srityje apribotas, 

skaičius Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre  

397 926 1194 1378 

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre įregistruoti  asmenys, 

kurių civilinis veiksnumas apribotas visose srityse  

- - - - 

Registre įregistruotų asmenų, kurie teismo tvarka pripažinti 

neveiksniais tam tikroje srityje, ir asmenų, kurių civilinis 

veiksnumas tam tikroje srityje apribotas, skaičius per metus, iš jų:  

1693 1769 1657 

757 

Sprendimai dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam 

tikroje srityje  

1265 1300 1363 
611 

Sprendimai dėl asmens civilinio veiksnumo 

apribojimo tam tikroje srityje  

428 469 294 
146 

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre įregistruota asmenų 

pateiktų išankstiniu nurodymu  

10 23 32 49 

Pasirašyta ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre 

įregistruotų asmenų, sudariusių pagalbos priimant sprendimus sutartį  

5 11 18 22 

Pasirašyta ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre 

įregistruotų pagalbą priimant sprendimus teikiančių asmenų skaičius  

5 11 18 N.D. 

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijose, veikiančiose 

savivaldybėse peržiūrėta asmenų būklė  

602 3042 4613 4131* 

*Duomenys iš 58 savivaldybių 

Šaltinis: Registrų centras, Nacionalinė teismų administracija, Savivaldybės 

 

 

Rekomenduojama:  

 

- Tobulinti Civilinio kodekso nuostatas, siekiant panaikinti neveiksnumo institutą ir pilnai įgyvendinti 

Konvencijos nuostatas. 

- Apibrėžti praktinį išankstinio nurodymo instituto ir pagalbos priimti sprendimus taikymą, numatyti 

konkrečias priemones ir valstybės finansavimą jų viešinimui, taip pat užtikrinti kokybės monitoringą.   

- Siūlytina tobulinti pagalbos priimti sprendimus modelį, siekiant kad ši alternatyvi pagalbos priemonė 

bei jos panaudojimas būtų prieinama visiems, kuriems reikia tokios pagalbos.  

- Visiems šiems svarbiems pokyčiams įgyvendinti bus itin svarbus kokybiškas ir žmogaus teisių 

standartais grįstas specialistų (dirbančių tiek teisėsaugoje, tiek sveikatos ir socialinės apsaugos 

sistemoje) tęstinis mokymas bei kvalifikacijos kėlimas. 



 

59 

 

 

13 STRAIPSNIS. TEISĖ Į TEISINGUMĄ  

 

 

Konvencijos 13 straipsnyje Konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigoja suteikti visiems asmenims 

su negalia galimybę kreiptis į teismą lygiai su visais asmenimis. Asmenys su negalia turi teisę dalyvauti 

teisminiuose procesuose kaip tiesioginiai ar netiesioginiai dalyviai ir kaip liudytojai.  

 

 

Su  Konvencijos 13 straipsniu susiję teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas139;  

• Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas140;  

• Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas141;  

• Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas142.  

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnyje įtvirtinta, kad teisę į nemokamą antrinę 

teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius, turi šie asmenys su negalia:  

 

2 punktas: nukentėjusieji nuo nusikalstamų veikų, kai ji padaryta siekiant išreikšti neapykantą 

nukentėjusiajam dėl negalios; 

 

5 punktas: asmenys, išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose; 

 

6 punktas: asmenys, kuriems nustatytas sunkus negalios lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais, arba 

sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų 

poreikių lygis, taip pat šių asmenų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba 

reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti.  

 

8 punktas: asmenys, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo, priverstinio hospitalizavimo 

ir gydymo pratęsimo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą (toliau – 

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas), taip pat asmenys, kuriems taikomas būtinasis hospitalizavimas ir 

(ar) būtinasis izoliavimas, pratęsiamas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas pagal Lietuvos 

Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą (toliau – Žmonių užkrečiamųjų 

ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas), ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė 

pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti; 

 

13 punktas:  asmenys, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje bylose dėl fizinio asmens 

pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, taip pat neveiksniais tam tikroje srityje pripažinti asmenys bylose 

dėl globos, bylose dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, 

peržiūrėjimo ir neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu, taip 

pat neveiksniais tam tikroje srityje pripažintų asmenų globėjai bylose dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo 

                                                      
139 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2002 m. vasario 28 d., Nr. IX-743, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454 
140 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2002 m. kovo 14 d., Nr. IX-785, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC588C321777 
141 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas, 1999 m. sausio 14 d., Nr. VIII-1029, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848 
142 Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, 2000 m. kovo 28 d., Nr. VIII-1591, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EAA93A47BAA1 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC588C321777
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EAA93A47BAA1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EAA93A47BAA1
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pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo ir neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens 

pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu.  

 

2020 m. birželio 26 d., įstatymu Nr. XIII-3179, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 15 

straipsnis, nustatantis pirminės teisinės pagalbos teikimo tvarką, papildytas nuostata, kad pirminę teisinę 

pagalbą teikiantys asmenys, be kitų funkcijų, taip pat rengia prašymus dėl išankstinių teismo leidimų 

sudaryti sandorius, susijusius su neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje 

asmens turtu. 

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prie Teisingumo ministerijos duomenimis, 2019 metais 

suteiktų antrinės teisinės pagalbos paslaugų žmonėms su negalia skaičius buvo 592. 2020 metais – 328 

asmenims su negalia buvo suteiktos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos paslaugos. 

 

Baudžiamojo proceso kodekso 79 straipsnyje, įvardijančiame asmenis, kurie negali būti liudytojais, teigiama, 

kad juo „negali būti asmuo, kuris pagal sveikatos priežiūros įstaigos pažymą arba teismo psichiatro ar teismo 

mediko išvadą dėl fizinių ar psichinių trūkumų nesugeba teisingai suvokti reikšmingų bylai aplinkybių ir 

duoti dėl jų parodymus.“ Siekiant išsiaiškinti, kaip ši nuostata veikia asmenų su negalią dalyvavimą 

baudžiamajame procese, reikėtų atlikti išsamesnį tyrimą.  

 

Komiteto Rekomendacijų 28 punkte valstybei siūloma glaudžiai bendradarbiaujant su negalios 

organizacijomis, parengti ir įgyvendinti nacionalinį veiksmų planą teisingumo sistemos darbuotojų, įskaitant 

teisėjus, prokurorus, policiją ir kalėjimų personalą, gebėjimams stiprinti, gilinti jų žinias apie žmonių su 

negalia teises ir užtikrinti, kad būtų sudarytos procesinės ir pagal amžių tinkamai pritaikytos patalpos visose 

teisinėse procedūrose ir būtų tinkamai pritaikytos patalpos kalėjimuose.  

 

2019 m. patvirtintame Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos 

įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plane143 buvo numatyta priemonė 4.1.1. „organizuoti mokymus 

prokurorams, teisėjams, kalėjimų darbuotojams asmens negalios specifikos klausimais“. Už jos 

įgyvendinimą buvo atsakingi Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos Respublikos generalinė 

prokuratūra, Kalėjimų departamenatas. Šiems mokymams nebuvo skirta lėšų ir buvo numatyta, kad šiuose 

mokymuose iš viso dalyvaus 100 teisėjų, prokurorų ir kalėjimų darbuotojų.  

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymu patvirtino 

Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planą144. Jame 4.1 uždavinys – teikti tinkamos 

kokybės teisinę pagalbą asmenims su negalia. Siekiant šio uždavinio yra numatyta organizuoti mokymus, 

kuriuose būtų aptariami su asmens negalios specifika susiję klausimai, naujai paskirtiems apylinkių teismų 

teisėjams (kasmet po 30), teisėjams (po 20), naujiems teismų savanoriams (po 10).  

 

Taip pat yra numatyta priemonė organizuoti mokymus ir policijos darbuotojams asmens negalios specifikos 

klausimais (numatyta kasmet apmokyti po 50 pareigūnų). Už tai atsakingas Policijos departamentas.  

 

Suplanuoti ir mokymai pirminę ir antrinę teisinę pagalbą teikiantiems specialistams apie negalios specifiką, 

bendravimą su asmenimis su negalia, jų poreikius ir teises. 2022 metais numatyta apmokyti 50 specialistų. 

 

                                                      
143 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2019 m. rugpjūčio 02 d., Nr. A1-446, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d  
144 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų 
veiksmų plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 8 d., Nr. A1-817,  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0
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Šiame plane taip pat numatyta asmenims su negalia pritaikyti teismų pastatų infrastruktūrą (kasmet po 2 

pastatus). Vis dėlto, prie plano veiklų yra nurodyta, kad atlikus Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės 

rūmų statybą, pastato Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams rekonstrukciją, pastato Klaipėdos 

apygardos teismui rekonstrukciją, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 

pastatų einamuosius remontus bei kitų teismų pastatų, kurių remontui pritars Teisėjų taryba, atsižvelgusi į 

valstybės biudžeto asignavimų dydį, remontus, šie pastatai turėtų būti pritaikyti asmenų su negalia 

poreikiams. Tikslinių lėšų nenumatyta. Pastatai asmenų su negalia reikmėms bus pritaikomi atliekant 

suplanuotus teismų pastatų remonto darbus.  

 

Taip pat numatyta pritaikyti ir policijos įstaigų pastatų (2021 – 1, 2022 – 4 ir 2023 – 2 pastatus) ir kalėjimų 

pastatų (2021 – 4, 2022 – 5 ir 2023 – 5) infrastruktūrą asmenims su negalia.  

 

 

Rekomenduojama:  

 

- Atsakingoms ministerijoms ir institucijoms (Nacionalinei teismų administracijai, Teisingumo 

ministerijai, Lietuvos advokatūrai, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūrai, policijai, Valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai) suplanuoti ir įgyvendinti tikslines mokymų/kvalifikacijos 

kėlimo programas atitinkamų teisingumo įgyvendinimo ir užtikrinimo sistemos (policijos, prokuratūros, 

teismų, advokatų, policijos, laisvės apribojimo įstaigų, kt.) darbuotojams bei valstybės garantuojamą 

pagalbą teikiantiems asmenims bei įtraukti mokomąją bei metodinę medžiagą į atskirų teisingumo 

įgyvendinimo ir užtikrinimo sistemos darbuotojų rengimo programas.  

- Įgyvendinti priemones dėl tinkamo fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia 

(tiek suaugusiems, tiek vaikams) įvairiuose ikiteisminio tyrimo ir teisminiuose procesuose.  

 

 

14 STRAIPSNIS. ASMENS LAISVĖ IR SAUGUMAS  

 

 

Konvencijos 14 straipsniu įtvirtinama, kad asmenys su negalia, lygiai su kitais asmenimis, turi teisę į 

asmens laisvę ir saugumą. Laisvė negali būti atimama neteisėtai ar savavališkai. Bet koks asmenų su 

negalia laisvės atėmimas turi būti suderinamas su įstatymu ir kad laisvės atėmimas jokiu būdu nebūtų 

teisinamas asmens negalia.  

 

 

Su Konvencijos 14 straipsniu susiję teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas145;  

• Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas146;  

• Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas147;  

• Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas148.  

 

Per 2020 m. esminių pokyčių nebuvo. 

                                                      
145 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB 
146 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2002 m. vasario 28 d., Nr. IX-743, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454 
147 Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, 1995 m. birželio 06 d., Nr. I-924, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4043B97881A2 
148 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymas, 2002 m. birželio 27 d., Nr. IX-994, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A0A0CCC6B997 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4043B97881A2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4043B97881A2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A0A0CCC6B997
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A0A0CCC6B997
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Nors Konvencijos 14 straipsnyje įtvirtinama, kad asmens laisvės ribojimas negali būti grindžiamas asmens 

negalia, Lietuvoje laisvės atėmimo apribojimas yra įteisintas asmenims su intelekto ir/ar psichosocialine 

negalia šiais atvejais:  

 

a) kai jiems baudžiamąja tvarka paskiriamos stacionarios (bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo 

sąlygomis) priverčiamosios medicinos priemonės, jei jie nusikalstamą veiką padarė būdami 

nepakaltinamais ar ribotai pakaltinamais, taip pat kuriems po nusikalstamos veikos padarymo ar bausmės 

paskyrimo sutriko psichika ir dėl to jie negali suvokti savo veiksmų esmės ar jų valdyti (Baudžiamojo 

kodekso 98 straipsnis, Baudžiamojo proceso kodekso 392, 403, 405 straipsniai); 

b) priverstinai hospitalizuoti asmenys, turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, kai jie atsisako 

hospitalizavimo ir yra reali grėsmė, kad jie savo veiksmais gali padaryti esminę žalą savo ar aplinkinių 

sveikatai arba gyvybei (ne ilgiau kaip 3 dienas Civilinio Kodekso 2.26 straipsnio 4 dalis, Psichikos 

sveikatos priežiūros įstatymo 12 straipsnis). Priverstinė hospitalizacija gali būti pratęsta tik įstatymų 

nustatyta tvarka teismo leidimu. Jeigu asmuo yra neveiksnus atitinkamoje srityje, sutikimą dėl jo 

hospitalizacijos, tačiau ne ilgiau kaip tris darbo dienas, gali duoti asmens globėjas. Neveiksnaus 

atitinkamoje srityje asmens priverstinė hospitalizacija po to gali būti pratęsta tik įstatymų nustatyta 

tvarka teismo leidimu. (Civilinio Kodekso 2.26 straipsnio 4 dalis, Psichikos sveikatos priežiūros 

įstatymo 12 straipsnis).  

 

JT Neįgaliųjų teisių komiteto parengtų Konvencijos 14 straipsnio gairių149 13 punkte teigiama, kad 

peržvelgęs visų šalių pateiktas Konvencijos įgyvendinimo ataskaitas, Komitetas pastebėjo, jog, 

priešingai, nei teigia  Konvencijos 14 straipsnis, visose peržiūrėtose šalyse yra leidžiamas priverstinis 

asmenų su negalia sulaikymas. 14 punkte Komitetas nurodo, kad asmenys, turintys intelekto ar 

psichosocialinių sutrikimų, dažnai laikomi pavojingais sau ir kitiems, kai jie nesutinka ir (arba) 

prieštarauja medicininiam ar terapiniam gydymui. Teisinės valstybės principais grindžiamos teisinės 

sistemos turi baudžiamosios teisės ir kitus įstatymus, susijusius su šio įsipareigojimo pažeidimu. 

Asmenims su negalia dažnai atsisakoma teikti lygiai su kitais asmenimis tuos pačius įstatymus, 

nukreipiant juos į atskirus teisės aktus, įskaitant psichikos sveikatos įstatymus. Šie įstatymai ir procedūros 

paprastai turi žemesnį standartą, kai kalbama apie žmogaus teisių apsaugą, ypač teisę į teisingą procesą ir 

teisingą bylos nagrinėjimą, ir jie nesuderinami su Konvencijos 13 straipsniu kartu su 14 straipsniu.  

 

Valstybinės ligonių kasos prie SAM duomenimis, tiek 2019, tiek ir 2020 metais buvo priverstinai gydytas 

481 asmuo (PSDF lėšomis).  

 

Reabilitacijos ir kitose įstaigose suteiktos medicininės reabilitacijos paslaugos žmonėms su negalia 

 

 PSDF biudžeto lėšomis 

apmokamų paslaugų 

(atvejų*) skaičius: 

PSDF biudžeto lėšomis 

apmokamų lovadienių 

skaičius: 

Pakartotinė reabilitacija II 465 9830 

Pakartotinė reabilitacija III 29 624 

Palaikomoji reabilitacija 976 17 833 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys (2020). 

 

                                                      
149 Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Guidelines on article 14 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 2015: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/GuidelinesArticle14.doc   
79 Jungtinių Tautų pagrindiniai principai ir gairės dėl teisių gynimo priemonių ir procedūrų, suteikiančių teisę laisvai kreiptis į teismą. 2015 < 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/DraftBasicPrinciples.aspx>  

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/GuidelinesArticle14.doc
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/DraftBasicPrinciples.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/DraftBasicPrinciples.aspx
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Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos duomenimis, 6 iš 8 Lietuvoje esančių laisvės 

atėmimo įstaigų yra pritaikytos asmenims su negalia. 

 

 

Rekomenduojama:  

 

- Bendradarbiaujant su žmogaus teises ir žmones su negalia atstovaujančiomis, ginančiomis ir 

prižiūrinčiomis organizacijomis bei institucijomis diskutuoti ir dar kartą svarstyti CPK teisinio 

reglamentavimo koregavimą, kuomet teismo leidimuose pratęsti asmens priverstinį hospitalizavimą ir 

(ar) priverstinį gydymą nurodoma, kad teismo sprendimas yra neskundžiamas.  

- Nustatyti tinkamą procedūrą, kuri leistų išlaikyti pusiausvyrą tarp asmens su negalia teisės į laisvę ir 

saugumą bei viešojo intereso. Šią interesų pusiausvyrą atitiktų tarptautinių organizacijų pripažįstamas 

mažiausiai ribojančios gydymo aplinkos (angl. treatment in the least restrictive environment) principo 

pritaikymas teisiniame reglamentavime.   

- Vystyti ir plėsti spektrą paslaugų ir praktikų, kurios mažina suvaržymus ir priverstines priemones 

Lietuvoje, diegiant geriąsias pasaulio praktikas (angl. alternatives to coercion). 

 

 

15 STRAIPSNIS. TEISĖ NEBŪTI KANKINAMAM AR NEPATIRTI ŽIAURAUS, 

NEŽMONIŠKO AR ŽEMINANČIO ELGESIO AR NEBŪTI TAIP BAUDŽIAMAM  

 

 

15 straipsnyje įvardyti Konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigojimai apsaugoti asmenis su negalia 

nuo kankinimo ir žiauraus, nežmoniško arba orumą žeminančio elgesio ir bausmių.  Konvencijos 15 

straipsnis įtvirtina, kad valstybė turi imtis visų veiksmingų įstatymų leidybos, administracinių, teisminių 

ar kitų priemonių, kad lygiai su kitais asmenimis užkirstų kelią asmenų, turinčių negalią, kankinimams 

ar žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui su jais ar jų tokiam baudimui. 

 

Su Konvencijos 15 straipsniu susiję teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas150;  

• Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas151; 

• Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas152.   

 

Asmens teisė į kūno ir psichikos vientisumą ir neliečiamumą yra plačiai suprantama ir šiuo atžvilgiu įeina 

ne vien į Konvencijos 15 straipsnio taikymo apimtį, bet ir Konvencijos 17 straipsnį. Bendrai teisę į 

asmens kūno ir psichikos vientisumą ir neliečiamumą įtvirtina Civilinis kodeksas. Biomedicininių tyrimų 

etikos įstatymas numato asmens teisės į asmens kūno vientisumą ir neliečiamumą išimtį. Biomedicininių 

tyrimų etikos įstatyme nurodoma, kad sutikimą dalyvauti biomedicininiame tyrime, kai asmuo yra teismo 

pripažintas neveiksniu duoda jo globėjas arba kai asmens veiksnumas apribotas – jo rūpintojas.153  

                                                      
150 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d., 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB 
151 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos Nr. VIII-1679 pakeitimo įstatymas, 2015 m. rugsėjo 17 d., Nr. XII-1938, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/4af3eb40636e11e58e1ab2c84776483b 
152 Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas. Įstatymas. 2000, Nr. 89-2741 
153 Pagal Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 7 straipsnio 4 dalį, dėl pilnamečio  asmens, kuris dėl sveikatos būklės negali būti laikomas gebančiu 

protingai vertinti savo interesus, dalyvavimo biomedicininiame tyrime asmens sutikimą dalyvauti tyrime duoda asmens sutuoktinis, jeigu asmuo yra 

nesusituokęs, santuoka yra pasibaigusi, sutuoktinis yra pripažintas nežinia kur esančiu ar sutuoktiniai gyvena skyrium, – vienas iš asmens tėvų 

(įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų (įvaikių), arba, kai asmuo yra teismo pripažintas neveiksniu sveikatos priežiūros srityje, – jo globėjas, arba, 

kai asmens veiksnumas apribotas sveikatos priežiūros srityje, – jo rūpintojas ir pats teismo pripažintas ribotai veiksniu sveikatos priežiūros srityje 

asmuo. Tyrėjas atsižvelgia į tiriamojo, galinčio suprasti jam pateiktą informaciją, norą nedalyvauti biomedicininiame tyrime arba, jeigu tiriamasis 
tokiame biomedicininiame tyrime jau dalyvauja, norą jame nebedalyvauti. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4af3eb40636e11e58e1ab2c84776483b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4af3eb40636e11e58e1ab2c84776483b
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Toks reguliavimas neatitinka Konvencijos 15 straipsnio 1 dalies, kadangi visų pirmą nėra garantuojama 

paties asmens galimybė apsispręsti, o tais atvejais, kuomet žmogus teismo pripažintas neveiksniu ir už 

asmenį nusprendžia globėjas – pažeidžiama asmens teisė į kūno ir psichikos sveikatos vientisumą ir 

neliečiamumą. 

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.: 

 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas – susijusių pakeitimų nebuvo.  

 

2019 m. gruodžio 20 d. Seimas priėmė Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo pataisas154, kurios turėjo 

įsigalioti 2020 m. gegužės 26 dieną (2020 m. gegužės 21 d. buvo priimtas sprendimas, kuriuo šių pataisų 

įsigaliojimas nukeltas iki  2021 m. gegužės 26 d.). Šiose pataisose atsižvelgta į Civilinio kodekso 

pataisas, pagal kurias asmenims, turintiems elgesio ir psichikos sveikatos sutrikimų, neveiksnumas 

nustatomas tik konkrečiai gyvenimo sričiai (2.10 straipsnis – keistas 2015 m. kovo 26 d. ir 2019 m. sausio 

11 d.).   

 

Šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžiant asmens, kuris dėl sveikatos būklės negali būti laikomas 

gebančiu adekvačiai vertinti savo interesus, sąvoką, frazė „pilnametis asmuo, teismo pripažintas 

neveiksniu arba ribotai veiksniu“ keičiama į „pilnametis asmuo, teismo pripažintas neveiksniu sveikatos 

priežiūros ar ribotai veiksniu sveikatos priežiūros srityje“.  

 

Atitinkamai pakeista ir minėto įstatymo 7 straipsnio 4 dalis, kurioje nurodoma, kad „dėl asmens kuris yra 

teismo pripažintas neveiksniu sveikatos priežiūros srityje, dalyvavimo biomedicininiame tyrime asmens 

sutikimą dalyvauti tyrime duoda jo globėjas, dėl asmens, kuris yra teismo pripažintas ribotai veiksniu 

sveikatos priežiūros srityje, – jo rūpintojas ir pats teismo pripažintas ribotai veiksniu sveikatos priežiūros 

srityje asmuo.“ Padarytos pataisos ir 8 straipsnio 4 dalyje, kurioje teigiama, kad „Dėl asmens, kuris yra 

teismo pripažintas neveiksniu sveikatos priežiūros srityje, dalyvavimo biobanko veikloje asmens sutikimą 

dalyvauti biobanko veikloje duoda jo globėjas, dėl asmens, kuris yra teismo pripažintas ribotai veiksniu 

sveikatos priežiūros srityje, – jo rūpintojas ir pats teismo pripažintas ribotai veiksniu sveikatos priežiūros 

srityje asmuo“. Taigi, priešingai nei anksčiau, jei asmuo yra teismo pripažintas ribotai veiksniu sveikatos 

priežiūros srityje, iš jo nebebus atimama teisė daryti sprendimus dėl biomedicininių tyrimų. 7 ir 8 str. 2 

dalys keičiamos nebuvo, jose teigiama, kad: „jeigu asmuo dėl fizinio trūkumo, ligos ar kitokių priežasčių“ 

negali pats pasirašyti asmens sutikimo dalyvauti tyrime (7 str.) / biobanko veikloje (8 str.), tuomet asmens 

sutikimas dalyvauti tyrime / biobanko veikloje pasirašomas Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

 

Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas numato galimybę duoti sutikimą dėl biomedicininių tyrimų tik 

vienam šeimos nariui (7 ir 8 straipsnių 2 ir 4 dalys). Biomedicininiais tyrimais sukeliamos pasekmės gali 

būti sunkiai prognozuojamos ir tai gali lemti neveiksniu teismo pripažinto asmens organizmo negrįžtamus 

sutrikimus. Todėl diskutuotinas Teisingumo ministerijos teiginys, kad Civilinio kodekso nuostatos aiškiai 

įtvirtina, kad asmens pripažinimas neveiksniu bent vienoje srityje nereiškia asmens teisių ribojimo ir 

pareigų panaikinimo kitose srityse, kurios nenurodytos teismo sprendime. Akivaizdžiai kyla didelė rizika 

pažeisti pamatinę kiekvieno asmens teisę į kūno ir psichikos sveikatos vientisumą ir neliečiamumą. 

 

                                                      
154 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 

įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymas, 2019 m. gruodžio 20 d., Nr. XIII-2758, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/9c05e8f02df211eabe008ea93139d588 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c05e8f02df211eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c05e8f02df211eabe008ea93139d588
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Papildomai reikėtų paminėti, jog kalbant apie Konvencijos 15 straipsnio įgyvendinimą baudžiamosios 

justicijos kontekste, pažymėtina, kad žmonių, įskaitant žmones, turinčius negalią, teisės nebūti 

kankinamiem ar nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio bei baudimo efektyvi apsauga 

laisvė de jure yra ginama baudžiamosios teisės priemonėmis. Šiuo aspektu pažymėtina, kad kankinimo 

veiksmai ar žiaurus elgesys (tyčinis stipraus fizinio ar psichinio skausmo arba kančios sukėlimas 

asmeniui) yra iš esmės visų pagrindinių smurtinių nusikaltimų sudėties kvalifikuojantis požymis, kas savo 

ruožtu reiškia žymiai griežtesnės baudžiamosios atsakomybės taikymą kankinimo (ypač asmenų su 

negalia kankinimo) atvejais. Atitinkamai, Baudžiamasis Kodeksas (toliau – BK) numato griežtesnę 

baudžiamąją atsakomybę už:  

 

1) tyčinį žmogaus nužudymą kankinant auką ar kitaip itin žiauriai (BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktas), 

akcentuotina, kad, jeigu tyčinis nužudymas buvo padarytas kankinant žmogų su negalia (kuris dėl turimos 

negalios buvo „bejėgiškos būklės“) arba kankinant žmogų, turintį negalią, siekiant išreikšti neapykantą 

asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) negalios, tokia veika gali 

būti kvalifikuojama (ir atitinkamai griežčiau baudžiama) pagal kelis nužudymą kvalifikuojančius 

požymius, t. y. pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 2, 6 ir 13 punktus.  

 

Atskirai pažymėtina, kad nužudymas, esant minėtiems nusikaltimą kvalifikuojantiems požymiams, 

baudžiamas išskirtinai griežtai, įskaitant ir laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos.  

  

2) tyčinį žmogaus sunkų sveikatos sutrikdymą kankinant auką ar kitaip itin žiauriai (BK 135 straipsnio 2 

dalies 6 punktas), akcentuotina, kad, jeigu tyčinis sunkus sveikatos sutrikdymas buvo padarytas kankinant 

žmogų su negalia (kuris dėl negalios buvo „bejėgiškos būklės“) arba kankinant žmogų su negalia, siekiant 

išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens (grupės) 

negalios, tokia veika gali būti kvalifikuojama (ir atitinkamai griežčiau baudžiama) pagal kelis sunkų 

sveikatos sutrikdymą kvalifikuojančius požymius, t. y. pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 2, 6 ir 13 

punktus.  

 

3) tyčinį žmogaus nesunkų sveikatos sutrikdymą kankinant auką ar kitaip itin žiauriai (BK 138 straipsnio 

2 dalies 6 punktas), akcentuotina, kad, jeigu tyčinis nesunkus sveikatos sutrikdymas buvo padarytas 

kankinant žmogų, turintį negalią, (kuris dėl negalios buvo „bejėgiškos būklės“) arba kankinant žmogų su 

negalia, siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens 

(grupės) negalios, tokia veika gali būti kvalifikuojama (ir atitinkamai dar griežčiau baudžiama) pagal 

kelis nesunkų sveikatos sutrikdymą kvalifikuojančius požymius, t. y. pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 2, 

6 ir 13 punktus. Kartu pažymėtina, kad BK 140 straipsnio 3 dalyje atskirai kriminalizuotas fizinio 

skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą kvalifikuojantis požymis – kai fizinis skausmas 

sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas padaromas kankinant nukentėjusį asmenį. 

 

Taip pat Baudžiamojo kodekso 308-1 straipsnis atskirai numato baudžiamąją atsakomybę už draudžiamus 

biomedicininius tyrimus su žmogumi ar žmogaus embrionu.  

 

Galiausiai pažymėtina, kad, jeigu bet kuris nusikaltimas (įskaitant visus likusius smurtinius nusikaltimus) 

padaromas kankinant nukentėjusį asmenį ar tyčiojantis iš jo, ši aplinkybė pagal BK 60 straipsnio 1 dalies 

4 punktą laikytina baudžiamąją atsakomybę sunkinančia aplinkybe ir tokia veika, kaip pasekmė, būtų 

baudžiama griežčiau. Šiuo aspektu taip pat akcentuotina, kad, jeigu bet kuris nusikaltimas buvo padarytas 

kankinant žmogų, turintį negalią, (kuris dėl negalios buvo „bejėgiškos būklės“) arba kankinant žmogų su 

negalia, siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui būtent dėl šio asmens 

(grupės) negalios, toks atvejis galėtų reikšti kelių baudžiamąją atsakomybę sunkinančių aplinkybių 

buvimą bei savo ruožtu būtų kvalifikuojamas (ir atitinkamai dar griežčiau baudžiamas) pagal kelis BK 60 

straipsnio punktus, t. y. pagal BK 60 straipsnio 1 dalies 4, 6 ir 12 punktus. Taigi, Baudžiamajame kodekse 
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numatytas reglamentavimas pasižymi didesne žmonių, turinčių negalią, kaip visuomenėje labiau 

pažeidžiamos grupės asmenų, apsauga nuo kankinimo griežtesnėmis baudžiamosios teisės priemonėmis, 

tačiau kyla klausimas dėl jų taikymo.  

 

Kaip jau buvo minėta nagrinėjant Konvencijos 10 straipsnio įgyvendinimą, verta pastebėti, kad nuo 2009 

m., kai į baudžiamojo kodekso tris straipsnius (BK 129, BK 135 ir BK 138) buvo įtrauktas 

kvalifikuojantis požymis, kad nusikalstama veika buvo įvykdyta siekiant išreikšti neapykantą asmenų 

grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl jo negalios, bei sunkinančioji aplinkybė (BK 60 straipsnio 1 d. 

12 p.), kurią galima taikyti visoms nusikalstamoms veikoms, iki 2020 m. pabaigos nebuvo nei viena 

nusikalstama veika nebuvo pripažinta taip vadinamu neapykantos nusikaltimu negalios pagrindu.  

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Atsižvelgiant į asmens teisės į kūno ir psichikos vientisumą ir neliečiamumą, siūlytina koreguoti teisinį 

reglamentavimą: apriboti globėjui galimybę vienam spręsti už teismo neveiksniu pripažintą asmenį dėl 

biomedicininių tyrimų (pavyzdžiui, kelti reikalavimą dėl globėjo ir vieno iš tėvų, pilnamečio vaiko ar 

kitų svarbių asmenų žmogaus su negalia gyvenime, valios sutapties būtinybės ir pan.). Kitais atvejais 

teisiniame reglamentavime įtvirtinti, kad vienam iš nurodytų asmenų negalint arba atsisakant suteikti 

leidimą, visada būtinas teismo leidimas, atskirai svarstant kiekvieną individualų atvejį.  

- Įtvirtinti galimybę teikti individualius poreikius atliepienčias paslaugas asmenims, turintiems psichikos 

sveikatos sutrikimų, intelekto ar psichosocialinę negalią, kuriems reikalinga nuolatinė darbuotojų 

priežiūra (pavyzdžiui, asmeninio asistento paslaugos, gyvenimo su pagalba paslaugos, kur viename 

gyvenamajame pastate/bute gyvena ne daugiau kaip 2–3 asmenys, gaunantys pagalbos darbuotojų – 

asmeninių asistentų pagalbą, pagal individualius poreikius), taip pat asmenims, kuriems reikalinga 

nuolatinė specialistų (gydytojų psichiatrų, psichologų, slaugytojų) priežiūra. 

 

 

16 STRAIPSNIS. LAISVĖ NEBŪTI IŠNAUDOJAMAM, NEPATIRTI SMURTO IR PRIEVARTOS  

 

 

16 straipsnyje įvardyti Konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigojimai apsaugoti žmones su negalia 

nuo bet kokios formos išnaudojimo, smurto ir prievartos tiek namuose, tiek už jų ribų, skiriant ypatingą 

dėmesį vaikams ir moterims, turintiems negalią.  

 

 

Su Konvencijos 16 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas155;   

• Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems 

asmenims 2014–2020 metų programa156;  

• Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems 

asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų planas157.   

                                                      
155 Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, 2011 m. gegužės 26 d., Nr. XI-1425, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E14E65020CCC 
156 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems 

asmenims 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, 2014 m. gegužės 28 d. Nr. 485, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/0ef33c60ea2811e38557d238694e3fc9 
157 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos 

teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2017 m. balandžio 18 
d., Nr. A1-182, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f8ae420242611e78397ae072f58c508 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E14E65020CCC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E14E65020CCC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0ef33c60ea2811e38557d238694e3fc9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0ef33c60ea2811e38557d238694e3fc9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f8ae420242611e78397ae072f58c508
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Šiuose teisės aktuose 2020 m. esminių pakitimų nebuvo.  

 

2019 metų Nacionalinės programos veiksmų plane buvo numatyta priemonė 1.1.4 Parengti smurto ir 

seksualinės prievartos prieš vaikus bei suaugusiuosius su negalia prevencijos rekomendacijas, kurios bus 

įgyvendintos socialinės globos įstaigose. Remiantis Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-

2020 metų programos įgyvendinimo 2019 metais priemonių asignavimų panaudojimų atskaita158, tokios 

rekomendacijos buvo parengtos ir „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“. Buvo numatyta, kad 2019 metais 

smurto prieš suaugusiuosius ir vaikus su negalia bei seksualinio išnaudojimo prevencijos socialinės 

globos įstaigose priemonėse dalyvaus 1 tūkst. asmenų su negalia. Šios priemonės įgyvendinimas nukeltas 

į 2020 m.  

 

Lietuvos teisės sistemoje paskutiniu metu daugiau dėmesio skiriama asmenų laisvės nebūti 

išnaudojamam, nepatirti smurto ir prievartos užtikrinimui, tačiau pažymėtina, kad nuošalyje paliekamas 

individualizuotas šios laisvės užtikrinimas asmenų su negalia grupės atžvilgiu, t. y. remiantis aukščiau 

išdėstytų teisės aktų analize, galima teigti, kad šiuose teisės aktuose neužsimenama konkrečiai apie 

žmonių, turinčių negalią, teisių apsaugą. Apsaugos nuo smurto įstatyme, tarp smurtą artimoje aplinkoje 

patyrusių asmenų įvardijami:  asmuo, prieš kurį panaudotas smurtas artimoje aplinkoje, taip pat vaikas, 

tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje, kurioje buvo smurtauta.  

 

2020 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino Smurto 

artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2021 metų veiksmų 

planą159. Šiame plane nenumatyta jokių priemonių, kurios atsižvelgtų į asmenų su negalia situacijos 

specifiką.  

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymu patvirtino 

Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planą160. Jame buvo numatyta priemonė 4.3.1. 

„peržiūrėti ir prireikus papildyti teisės aktus, reglamentuojančius moterų ir mergaičių apsaugą nuo smurto 

artimoje aplinkoje“. O prie priemonės veiklų nurodyta, kad konsultuojantis su asmenų su negalia 

nevyriausybinėmis organizacijomis, bus peržiūrėti ir prireikus papildyti moterų ir mergaičių apsaugą nuo 

smurto artimoje aplinkoje reglamentuojantys teisės aktai, numatant moterų su negalia ir mergaičių su 

negalia apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje. 

 

2021 m. pradžioje buvo parengta ir derinimui pristatyta Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto 

artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 nauja redakcija161. Jame smurtą artimoje aplinkoje patyręs 

asmuo apibrėžiamas kaip asmuo, prieš kurį panaudotas smurtas artimoje aplinkoje, arba dėl smurto 

artimoje aplinkoje mirusio asmens šeimos narys, kuris patyrė žalą dėl to asmens mirties, arba vaikas, 

tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis artimoje aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. 

Įstatymo projekte negalios aspektas minimas 3 straipsnyje, kuriame įtvirtinti apsaugos nuo smurto 

artimoje aplinkoje principai. Nusakant lygiateisiškumo principą, teigiama, kad smurtą patyręs asmuo turi 

                                                      
158 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų programos įgyvendinimo 2019 metais priemonių asignavimų panaudojimas, 

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Nacionalines-programos-veiksmu-plano-2019-%C4%AFgyvendinimas.pdf 
159 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo 
nukentėjusiems asmenims 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 23 d., Nr. A1-869, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/53e4b020fd6211ea88f28eae672e5b40 
160 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų 

veiksmų plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 8 d., Nr. A1-817,  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0 
161 Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymas (įstatymo projektas), https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9cd8fd10b7d711ebb83ad5fbec9dd554 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0


 

68 

 

tokias pačias teises kaip ir kiti visuomenės nariai. Pagalbos smurtą patyrusiam asmeniui teikėjai smurtą 

patyrusio asmens nediskriminuoja dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės 

padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės 

ar religijos ar kitais pagrindais. O štai įtvirtinant „prieinamumo ir individualizavimo“ principą į asmenų 

su negalia poreikius atsižvelgiama netiesiogiai, „apsauga ir pagalbos teikimas smurtą patyrusiam 

asmeniui valdomi taip, kad jų prieinamumas būtų užtikrintas kuo arčiau smurtą patyrusio asmens faktinės 

gyvenamosios vietos bei atsižvelgiant į smurtą patyrusio asmens individualius ir specialiuosius poreikius 

(įskaitant gebėjimus, socialinę padėtį, amžių, brandumą, lytį, psichikos ir fizines savybes, negalią, 

socialinę aplinką ir kitas svarbias ypatybes bei emocinius ir socialinius ryšius)“.  

 

Įstatymo projekto 12 straipsnyje nusakomas specializuotos kompleksinės pagalbos organizavimas ir 

teikimas. 1 straipsnio dalyje teigiama, kad „specializuotos kompleksinės pagalbos centrai teikia 

specializuotą kompleksinę pagalbą, tarpininkauja ir bendradarbiauja su kitomis pagalbą teikiančiomis 

institucijomis. Dėl smurto artimoje aplinkoje mirusio asmens šeimos nariai turi galimybę gauti 

specializuotą kompleksinę pagalbą, atsižvelgiant į jų poreikius. Specializuota kompleksinė pagalba 

negalią turintiems asmenims teikiama atsižvelgiant į specialiuosius šių asmenų poreikius. Specializuotos 

kompleksinės pagalbos centrų teikiama specializuota kompleksinė pagalba turi būti prieinama visoje 

Lietuvos Respublikos teritorijoje“.  

 

14 įstatymo projekto straipsnyje apibrėžiamas teisės teikti specializuotą kompleksinę pagalbą suteikimas, 

sustabdymas, atnaujinimas ar panaikinimas. Jame įtvirtinama, kad „specializuotos kompleksinės pagalbos 

teikimui specializuotos kompleksinės pagalbos centras turi turėti patalpas pritaikytas neįgaliųjų 

poreikiams arba užtikrinti šių paslaugų teikimą jiems tinkamu būdu“.  

 

 

 

2021 m. sausio 14 d. buvo priimtas Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims 

įstatymas162. Įstatyme negalios aspektas minimas įtvirtinant pagalbos nukentėjusiems asmenims teikimo 

principus, tarp kurių – lygiateisiškumas (nukentėjęs asmuo turi teisę gauti pagalbą, nepaisant jo lyties, 

rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo, tikėjimo, 

įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ir kitų 

aplinkybių). Įtvirtinamas ir informacijos prieinamumo (informacija nukentėjusiam asmeniui teikiama ir 

su juo (tiek žodžiu, tiek raštu) bendraujama jam suprantama kalba, nukentėjusio asmens ir pagalbą 

teikiančių subjektų sutarimu pasirinktais būdais ir priemonėmis) bei  individualizavimo, kuris reiškia, kad 

priimant su nukentėjusiu asmeniu susijusius sprendimus ir (ar) teikiant jam pagalbą, atsižvelgiama į 

individualius jo poreikius ir asmenines savybes (įskaitant amžių, brandą, lytį, psichikos ir fizines savybes, 

socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes bei emocinius ir socialinius ryšius), dėl padarytos 

nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį, principai. 

 

2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-318 

buvo patvirtintas Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos 

pagalbos akreditavimo tvarkos aprašas163. Jo 8.3.3. punkte nurodyta, kad siekiant teikti akredituotą 

pagalbą, yra būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad pageidaujanti teikti akredituotą pagalbą 

įstaiga yra pritaikyta teikti akredituotą pagalbą asmenims su negalia (pavyzdžiui, sutartį su Lietuvių gestų 

kalbos vertimo centru, patalpų pritaikymą asmenims su negalia įrodančias nuotraukas, paslaugų 

                                                      
162 Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas, 2021 m. sausio 14 d. Nr. XIV-169, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/599af1605b2b11eb9dc7b575f08e8bea 
163 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymas „Dėl Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų 

teikiamos pagalbos akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2021 m. balandžio 21 d., Nr. A1-318, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/bcec9a90a27811ebb9bbd96a0c51af2c 
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prieinamumo visiems vartotojams patikros lapą). Jei pageidaujančios teikti akredituotą pagalbą įstaigos 

patalpos nėra pritaikytos asmenims su negalia, įstaigos vadovas Deklaracijoje patvirtina, kad šiems 

asmenims bus užtikrintas pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų teikimas jiems priimtinu būdu ir forma. 

 

Visi aukščiau išvardinti teisės aktai (tame tarpe ir Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir 

pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų 

veiksmų planas) yra labiau orientuoti į bendro pobūdžio smurto artimoje aplinkoje prevenciją arba 

moteris ir vaikus, nekonkretizuojant negalios aspekto ir nenumatant žmonių su negalia teisės nebūti 

išnaudojamiems, nepatirti smurto ar prievartos (tačiau paminėtina, kad aukščiau minima programa ir 

veiksmų planas nors neatkartoja kitų teisės aktų nuostatų, bet yra su jomis suderinti).  

 

Kaip matyti iš aukščiau pateiktų duomenų, asmenų su negalia išnaudojimas, smurto ir prievartos 

patyrimas itin dažnai pasireiškia artimoje aplinkoje. Paminėtinas ir asmenų išnaudojimo, smurto ir 

prievartos patyrimo specifiškumas asmenų, turinčių intelekto ir (arba) psichosocialinę negalią atžvilgiu, 

šiems esant segreguotose institucijose (socialinės globos namuose, psichiatrijos ligoninėse, kt.)164.  

 

Taip pat labai svarbu paminėti, kad moterys, turinčios negalią, smurtą artimoje aplinkoje patiria daugiau 

nei du kartus dažniau nei moterys, neturinčios negalios.165 166 

 

 

Lygių galimybių plėtros centro apžvalgoje „Lyties ir negalios sankirtoje“167 atkreipiamas dėmesys į 

dvigubą moterų su negalia patiriamą riziką: 

  

„Negalios paveiktos moterys smurtą rizikuoja patirti ne tik dėl savo lyties, bet ir dėl negalios. Tai gali 

būti jų mobilumą ar komunikaciją užtikrinančių priemonių sunaikinimas, manipuliavimas vaistais, 

nepriežiūra ar atsisakymas suteikti būtiniausią asmens pagalbą, padidėjęs finansinės prievartos 

poveikis. Moterų su negalia atveju potencialiai galinčių smurtauti asmenų ratas prasiplečia: tai ne tik 

intymus partneris ir šeimos nariai, bet ir padėjėjai, asmeniniai asistentai ar sveikatos priežiūros 

paslaugų teikėjai. Šių aspektų Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas neįvertina.“ 

 

 

JT neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane įgyvendinant Komiteto 

Rekomendacijų 33 punktą, nėra numatyta naujų priemonių kaip būtų galima pagerinti socialinės globos 

įstaigų ir psichiatrijos institucijų nepriklausomą kontrolę, žmogaus teisių monitoringą ir patikrą, siekiant 

užkirsti kelią smurtui ir prievartai prieš juose gyvenančius asmenis su negalia, užtikrinti, kad laisvės 

netekę asmenys turėtų galimybę naudotis nepriklausomais skundų mechanizmais, prievartos aukoms 

suteikti teisių gynimo priemonę ir atitinkamą pagalbą bei kompensaciją, įskaitant reabilitaciją.  

 

Siekiant užtikrinti Konvencijos 16 straipsnio įgyvendinimą, imamasi atitinkamų priemonių, kad užkirsti 

kelią visų formų išnaudojimui, smurtui ir prievartai, užtikrinant inter alia atitinkamos pagalbos ir 

paramos formas pagal lytį ir amžių, žmonėms su negalia ir jų šeimoms bei juos slaugantiems asmenims, 

                                                      
164 https://kkz.lt/smurtas-aukstelkes-socialines-globos-namuose/  https://www.alytausnaujienos.lt/aktualijos/teis-mo-nuosp-ren-di-del-ne-iga-laus-aly-

tis-kio-su-mu-si-mo-gir-des-zy-mu-sis-bok-si; https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-

veiksmus-man-sulauze-rankahttps://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-
sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068teko-operuoti-59-1056068;   
165 Lietuvos negalios organizacijų forumas (2019): https://www.lnf.lt/moterys-ir-mergaites-su-negalia-lietuvoje-itin-pazeidziamos-ir-

diskriminuojamos/?lang=lt 
166 Rokas Uscila, „Smurtas artimoje aplinkoje: negalią turinčių nukentėjusiųjų situacijos įvertinimas“. Pedagogika / Pedagogy 2020, t. 138, Nr. 2, p. 

175–192 / Vol. 13, No. 2, pp. 175–192, 2020: https://doi.org/10.15823/p.2020.138.10  
167 Margarita Jankauskaitė ir Aurelija Auškalnytė, „Lyties ir negalios sankirtoje: situacijos apžvalga ir gerosios praktikos“ (Lygių galimybių plėtros 
centras, 2021): http://gap.lt/wp-content/uploads/2021/03/Lyties-ir-negalios-sankirtoje.pdf  
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https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neigalus-kaunietis-skundzia-policijos-veiksmus-man-sulauze-ranka-teko-operuoti-59-1056068
https://www.lnf.lt/moterys-ir-mergaites-su-negalia-lietuvoje-itin-pazeidziamos-ir-diskriminuojamos/?lang=lt
https://www.lnf.lt/moterys-ir-mergaites-su-negalia-lietuvoje-itin-pazeidziamos-ir-diskriminuojamos/?lang=lt
https://doi.org/10.15823/p.2020.138.10
http://gap.lt/wp-content/uploads/2021/03/Lyties-ir-negalios-sankirtoje.pdf
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įskaitant informacijos teikimą ir švietimą apie tai, kaip išvengti, atpažinti ir pranešti apie išnaudojimo, 

smurto ir prievartos atvejus, atsižvelgiant į asmenų amžių, lytį ir negalios pobūdį: 

 

Pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims su negalia: 

  2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems 

asmenims su negalia*  
507 533 - 376 

vaikai    13 

Viso pagalbą gavę smurtą artimoje aplinkoje 

patyrę asmenys, iš jų:  
11 635 - - 12 535 

                                        vaikai  655 - - 752 

Asmenų, turinčių negalią, gavusių pagalbą dėl 

smurto artimoje aplinkoje dalis nuo visų 

gavusiųjų pagalbą, proc.  

4,36 % - - 3 % 

Asmenys su negalia, nukentėję nuo smurto bei 

prievartos**, iš jų   
305 377 434 341 

asmenys nukentėjo nuo smurto 

ir prievartos artimoje aplinkoje.  
210 235 226 188 

Suteikta psichologinė, socialinė, teisinė 

pagalba ir sveikatos priežiūra  vaikams su 

negalia***  

52 - - 13 

Suteikta psichologinė, socialinė, teisinė 

pagalba ir sveikatos priežiūra  vaikams iš viso  
711 - - 656 

Vaikų su negalia dalis lyginant su visais 

vaikais, kuriems suteikta psichologinė, 

socialinė, teisinė pagalba ir sveikatos priežiūra, 

proc  

7%   1,9 % 

*Įgyvendinant priemonę „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti specializuotos pagalbos centrų projektus, 

skirtus specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti“ suteikta 

kompleksinė pagalba (teisininko, psichologo/psichiatro konsultacijos, informavimo ir konsultavimo, 

tarpininkavimo ir atstovavimo pagalba)  
**Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos duomenys  
***Pagal priemonę „Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar 

netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams) ir jų šeimų nariams  

 

 

2020 metais publikuotame moksliniame straipsnyje „Smurtas artimoje aplinkoje: negalią turinčių 

nukentėjusiųjų situacijos įvertinimas“168 atkreipiamas dėmesys, kad Lietuvoje nėra naujausių reprezentatyvių 

viktimologinių duomenų, kurie leistų atskleisti smurto artimoje aplinkoje prieš asmenis su negalia 

viktimizacijos situaciją, t. y. kiek yra nukentėjusiųjų su negalia, koks  jų  paplitimas,  kiek  jų  viktimizacija  

yra  intensyvi,  kokios  nukentėjusiųjų su negalia  viktimologinės charakteristikos, ir pan. Paskutinis toks 

viktimologinis tyrimas buvo atliktas 2011 metais.  

 

                                                      
168 Rokas Uscila, „Smurtas artimoje aplinkoje: negalią turinčių nukentėjusiųjų situacijos įvertinimas“. Pedagogika / Pedagogy 2020, t. 138, Nr. 2, p. 
175–192 / Vol. 13, No. 2, pp. 175–192, 2020: https://doi.org/10.15823/p.2020.138.10  

https://doi.org/10.15823/p.2020.138.10
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Kalbant apie asmenų, apskritai nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų skaičių Lietuvoje, 2013–2019 metais 

stebimos dvi tendencijos – bendras nukentėjusiųjų skaičius nuo 2017 m. mažėja, o nukentėjusių asmenų su 

negalia skaičius didėja. 2017-2019 metais asmenų su negalia, patyrusių viktimizaciją, padaugėjo net 34%: 

 

 
 

„Pateiktos  tendencijos  vertintinos  kaip  itin  reikšmingos  ir  reikalaujančios  atskiro  nusikaltimų  aukų  

pagalbos  ir  paramos  sistemos  įvertinimo,  t.  y.  kiek  sistema  pajėgi  užtikrinti pagalbą nukentėjusių su 

negalia asmenų poreikiams, kiek ir kokia apimtimi užtikrinamos jų teisės į teisingumą, nekliudomą ir 

efektyvų dalyvavimą baudžiamajame procese, pagalbą, paramą ir kitas teises, kurias turi garantuoti valstybė 

įgyvendindama Nusikaltimų aukų direktyvą.“ 

 

 

 

Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 

2020 m. asmenims su negalia, nukentėjusiems nuo bet kokios formos išnaudojimo, smurto ar prievartos, 

buvo suteiktos 363 paslaugos. 

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 

programoje ir planuose užtikrinti tikslines priemones dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir 

pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims su negalia teikimą, atsižvelgiant į jų 

individualius poreikius (fizinio prieinamumo, informacinio prieinamumo, komunikacijos, asmeninės 

pagalbos, kt.).  

- Užtikrinti mechanizmus,  kuriais  būtų  įgalintas asmenų su negalia, patyrusių nusikaltimus, 

nekliudomas pagalbos kreipimasis į teisėsaugą, saugumo užtikrinimas ir teisė į teisingumą. 

- Parengti programas ir nacionaliniu mastu organizuoti mokymus specialistams  (vaiko teisių apsaugos, 

socialiniams darbuotojams, švietimo, ugdymo specialistams) dėl smurto bei išnaudojimo asmenų su 

negalia atžvilgiu apraiškų atpažinimo, būdų jų išvengti ir pranešimo apie juos.  

- Parengti tikslines priemones dėl informacijos teikimo ir švietimo asmenims su negalia siekiant juos 

informuoti apie smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje 

patyrusiems asmenims teikimą.  

- Inicijuoti ir vykdyti victimologinius tyrimus, kurie atskleistų smurto artimoje aplinkoje prieš asmenis 

su negalia viktimizacijos situaciją Lietuvoje. 
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17 STRAIPSNIS. ASMENS NELIEČIAMUMO APSAUGA  

 

 

Konvencijos 17 straipsnis teigia, kad kiekvienas asmuo su negalia turi teisę į tai, kad lygiai su kitais 

asmenimis būtų gerbiama jo ar jos teisė į kūno ir psichikos neliečiamumą.  

 

 

Teisės aktai susiję su  Konvencijos 17 straipsniu:  

 

• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas169;  

• Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas170;  

• Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas171;  

• Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymas172.  

 

Užtikrinant, kad kiekvienas žmogus su negalia turi teisę į tai, kad lygiai su kitais asmenimis būtų 

gerbiama jo ar jos teisė į kūno ir psichikos neliečiamumą, įstatymuose įtvirtinta, kad fizinis asmuo yra 

neliečiamas, be jo žinios ir laisvo sutikimo negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. 

Minėtos nuostatos yra lygiais pagrindais taikomos visiems asmenims, taip pat ir žmonėms su negalia.  

 

Civilinio kodekso 2.25 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad atlikti intervenciją į žmogaus kūną, pašalinti jo 

kūno dalis ar organus galima tik su asmens sutikimu. Sutikimas chirurginei operacijai turi būti išreikštas 

raštu. Kita vertus, jeigu asmuo yra teismo pripažintas neveiksniu šioje srityje, šį sutikimą gali duoti jo 

globėjas, tačiau šioje srityje teismo pripažintam neveiksniu asmeniui kastruoti, sterilizuoti, jo nėštumui 

nutraukti, jį operuoti, jo organui pašalinti būtinas teismo leidimas.  

 

Atkreiptinas dėmesys, kad JT neįgaliųjų teisių komiteto baigiamosiose pastabose Lietuvai pažymimas 

susirūpinimas dėl asmens su negalia diskrecijos spręsti dėl intervencijos į žmogaus kūną apribojimo. 

Šiuo atžvilgiu Komiteto Rekomendacijų 38 punkte pažymėta, kad Civilinio kodekso nuostatos, 

kuriomis leidžiama atlikti chirurgines operacijas teisinio veiksnumo netekusiems žmonėms be jų 

sutikimo, įskaitant kastraciją, sterilizaciją, abortą, operaciją, organų pašalinimą gavus teismo leidimą 

yra visiškai nesuderinamos su Konvencijos 17 str. Komitetas taip pat pažymėjo svarbą „rengti mokymus 

teisėjams ir sveikatos priežiūros darbuotojams apie žmonių su negalia teisinio veiksnumo pripažinimą ir 

pagalbos, teikiamos priimant sprendimą, mechanizmus; rinkti suskirstytus patikimus duomenis apie 

priverstinę žmonių su negalia sterilizaciją“.  

 

LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme įtvirtinta, kad žmogus (pacientas) turi teisę į 

savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Sveikatos 

priežiūros įstaigose pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros 

įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis. Sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose mokomi sveikatos priežiūros 

specialistai taisyklėse turi būti pažymėta, kad jis yra įtraukiamas į mokymo procesą. Žmogus, 

pasirašytinai susipažinęs su sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose mokomi sveikatos priežiūros 

                                                      
169 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-

1864, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB 
170 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, 1996 m. spalio 03 d., Nr. I-1562, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6E4170DB704 
171 Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, 1995 m. birželio 06 d. Nr. I-924, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4043B97881A2 
172 Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymas, 1996 m. lapkričio 19 d., Nr. I-1626, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D00D08A48D5D 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6E4170DB704
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6E4170DB704
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4043B97881A2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4043B97881A2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D00D08A48D5D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D00D08A48D5D
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specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, papildomu parašu išreiškia savo pageidavimą – sutinka arba 

nesutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą.  

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.: 

 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas – susijusių pakitimų nėra. 

 

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas – su straipsniu susijusių 

pakitimų nėra.  

 

Psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų turinčio asmens teises susipažinti su paciento medicinos 

dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. 

 

Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymas – susijusių pakitimų nebuvo. 

 

Pagal iki 2019 m. gegužės 1 d. galiojusį LR psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 10 straipsnį, žmogus 

(pacientas) turėjo teisę pasirinkti gydytoją psichiatrą, psichiatrijos įstaigą, sveikatos priežiūros rūšį, jos 

apimtį arba jų atsisakyti. Šio įstatymo 26 straipsnyje buvo nustatyta, kad, tuo atveju, kai žmogus buvo 

hospitalizuotas ne priverstine tvarka, jis bet kada gali palikti psichiatrijos įstaigą. Be paciento sutikimo 

gydymas negali būti skiriamas, išskyrus atvejį, kai pacientas yra priverstinai hospitalizuotas. Turi būti 

gautas teismo leidimas žmogų priverstinai gydyti. 

 

2019 m. sausio 11 d. Seimas priimtam Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo 

įstatyme Nr. XIII-1906173 ši žmogaus (paciento) teisė nėra aiškiai reglamentuota. Užsimenama, kad 

pacientų teisė pasirinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigą, asmens sveikatos priežiūros specialistą, 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas arba jų atsisakyti gali būti ribojama šio įstatymo 

nustatytomis aplinkybėmis (9 straipsnis) arba, kad gydytojas psichiatras prieš sutikimo dėl psichikos 

sveikatos ir elgesio sutrikimų turinčio žmogaus hospitalizavimo davimą privalo žodžiu informuoti šį 

žmogų pagal jo gebėjimą suprasti ir jo atstovą ar, pacientui sutikus, jo artimuosius, ar pagalbą priimant 

sprendimus teikiantį asmenį apie psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų turinčio žmogaus teises 

psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, hospitalizavimo priežastis, tikslus, žmogaus teisę palikti 

psichikos sveikatos priežiūros įstaigą, nutraukiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, jeigu 

nėra šio įstatymo 7 ar 12 straipsnyje nurodytų aplinkybių arba nėra atliekama teismo psichiatrijos ar 

teismo psichologijos ekspertizė, ir šios teisės įgyvendinimo tvarką. Gydytojas psichiatras nurodytą 

informaciją prieš sutikimo dėl psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų turinčio žmogaus hospitalizavimo 

davimą pacientui ir jo atstovui ar pagalbą priimant sprendimus teikiančiam asmeniui privalo pateikti ir 

raštu. (10 straipsnis) 

 

Naujojoje įstatymo redakcijoje, prieštaraujant tarptautiniams įsipareigojimams, buvo praplėstos 

priverstinės hospitalizacijos sąlygos, „galima aptikti daugiau nuostatų, kurių suderinamumas su žmogaus 

teisių standartais yra vertas rimtos diskusijos, tačiau yra ir žmogaus teises įtvirtinančių aspektų. Sveikatos 

apsaugos ministro patvirtinta nauja priverstinio hospitalizavimo ir gydymo tvarka detaliai aprašo 

priverstinės hospitalizacijos ir priverstinio gydymo procedūras, siekiant suvienodinti šias praktikas visose 

gydymo įstaigose, o taip pat inicijuoja priverstinio hospitalizavimo stebėseną, renkant ir analizuojant 

duomenis nacionaliniu mastu“.174 

                                                      
173 Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymas, 2019 m. sausio 11 d., Nr. XIII-1906, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/8fe2dfb01d4511e9875cdc20105dd260 
174 Žmogaus teisių stebėjimo institutas (2020) „Žmogaus teisės Lietuvoje 2018-2019“: http://hrmi.lt/wp-
content/uploads/2020/06/ZmogausTeisesLietuvoje_galutinis.pdf 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8fe2dfb01d4511e9875cdc20105dd260
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8fe2dfb01d4511e9875cdc20105dd260
http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2020/06/ZmogausTeisesLietuvoje_galutinis.pdf
http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2020/06/ZmogausTeisesLietuvoje_galutinis.pdf
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2019 m. 

 

 

Fizinio 

suvaržym

o atvejų 

skaičius Vyrai Moterys 

Asmenų, kuriems 

fizinio suvaržymo 

metu buvo taikyta 

priverstinė 

hospitalizacija (atvejų 

skaičius) 

Fizinio suvaržymo priemonių 

taikymo atvejai (duomenys iš 

9 gydymo įstaigų) 1585 1119 466 322 

 

 

 

 

2019 m. 

 

Priverstinio 

hospitalizavimo 

atvejų skaičius 

Vyrų Moterų 

Informacija apie priverstinę 

hospitalizaciją (duomenys iš 9 

gydymo įstaigų) 765 399 366 

Šaltinis: SAM 

 

Fizinio suvaržymo priemonių taikymo atvejai (duomenys iš 9 gydymo įstaigų) 

 

 
2019 m. 2020 m. 

Fizinio suvaržymo atvejų skaičius 1585 1095 

Vyrai 1119 808 

Moterys 446 287 

Asmenų, kuriems fizinio 

suvaržymo metu buvo taikyta 

priverstinė hospitalizacija 

(atvejų skaičius) 

322 79 

Šaltinis: SAM 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad fizinio suvaržymo atvejų lyginant su 2019 metais sumažėjo 30 proc. (nuo 1585 

atvejų 2019 metais iki 1095 atvejų 2020 metais). 

 

Informacija apie priverstinę hospitalizaciją 

 

 
2019 m. 2020 m. 

Priverstinio hospitalizavimo 

atvejų skaičius 
765 608 

Vyrai 399 284 

Moterys 366 399 

Šaltinis: SAM 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad priverstinio hospitalizavimo atvejų lyginant su 2019 metais sumažėjo 20,5 

proc. (nuo 765 atvejų 2019 metais iki 608 atvejų 2020 metais). 
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Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo 4 straipsnio 4 punkte 

draudžiama imti audinius, ląsteles ar organus iš pilnamečio donoro teismo pripažinto neveiksniu ar ribotai 

veiksniu. Minėtame įstatyme kalbama tik apie asmenų neveiksnumą ar ribotą veiksnumą neužsimenant 

apie konkrečias gyvenimo sritis. 

 

Kaip buvo minėta nagrinėjant  Konvencijos 12 straipsnio įgyvendinimą (šioje Ataskaitoje 12 Straipsnis. 

Lygybė prieš įstatymą), 2015 m. kovo 26 d. Seimui priėmus Civilinio kodekso pataisas, visa apimtimi 

nebuvo įvertinta būtinybė modifikuoti visus teisės aktus, susijusius su šiomis pataisomis. Šiuo atžvilgiu 

nuošalyje buvo palikti ir priimtoms pataisoms nepritaikyti minėti įstatymai.  

 

Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamos specialiosios psichiatrijos paslaugos 

(suteiktos asmenims, padariusiems visuomenei pavojingą veiką, kuriems teismo nutartimi paskirtos 

priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės). Paslaugos buvo teikiamos tik teismo nutartimi ir tik 

iškilus būtinybei apsaugoti asmenį ir visuomenę nuo asmens galimos pavojingos veikos: 

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo, Dirbtinio apvaisinimo 

tvarkos nuostatas suderinti su Civilinio kodekso nuostatomis dėl neveiksnumo ir veiksnumo apribojimo 

tam tikrose srityse. Apskritai, tam, kad būtų įgyvendintos Konvencijos nuostatos, visų pirma reikia 

peržiūrėti ir patį Civilinį kodeksą ir atsisakyti teisinio neveiksnumo instituto egzistavimo Lietuvos 

teisiniame reguliavime bei užtikrinti pagalbos priimant sprendimus mechanizmo sukūrimą ir tinkamą 

veikimą Lietuvoje. 

 

 

18 STRAIPSNIS. JUDĖJIMO LAISVĖ IR PILIETYBĖ  

 

 

18 straipsnis įvardina žmonių, turinčių negalią, laisvo judėjimo teisę, laisvę pasirinkti gyvenamąją vietą 

ir teisę į pilietybę lygiai su kitais asmenimis. Tai reiškia, kad žmonėms su negalia turi būti užtikrinta 

teisė įgyti ir pasikeisti pilietybę, turėti pilietybę patvirtinančius dokumentus ar kitus jų tapatybės 

dokumentus; užtikrinti, kad žmonės su negalia galėtų be apribojimų išvykti iš šalies ar sugrįžti į savo 

valstybę.  

 

 

Su 18 straipsniu susiję Lietuvos teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija175;  

• Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas176;  

• Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas177.  

 

Lietuvoje teisės aktai, reglamentuojantys pilietybės (pilietybės įgijimo, netekimo pagrindus, sąlygas ir 

tvarką), migracinius (atvykimą į Lietuvos Respubliką, buvimą, gyvenimą joje bei išvykimą) teisinius 

santykius, nenumato apribojimų, suvaržymų ar apskritai teisių nesuteikimo ar atėmimo asmenims dėl to, 

                                                      
175 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 1992, Nr. 33-1014 

(1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
176 Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010 m. gruodžio 02 d., Nr. XI-1196, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F628061443C6 
177 Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas, 2014 gruodžio 23d., Nr. XII-1519, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/a8939f2090d811e4bb408baba2bdddf3 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F628061443C6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8939f2090d811e4bb408baba2bdddf3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8939f2090d811e4bb408baba2bdddf3
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kad jie turi negalią. Teisės aktai minėtose srityse taikomi visiems asmenims vienodai, be skirtumų dėl 

lyties, negalios ar kitų savybių. Konstitucijos 12 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos 

pilietybė įgyjama gimstant ar kitais įstatymo nustatytais pagrindais, o 32 straipsnyje įtvirtinta piliečio 

teisė laisvai judėti Lietuvos Respublikoje, išvykti iš jos ar į ją sugrįžti.  

 

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Atskirai Lietuvos 

Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas reglamentuoja tvarką Lietuvoje išduodant 

asmens pilietybę patvirtinančius dokumentus.   

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.:  

 

2020 m. gruodžio 10 d. buvo priimtos Pilietybės įstatymo pataisos178, kuriomis buvo pakeistas 37 

įstatymo straipsnis, nustatantis prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės padavimo bendrąsias 

taisykles.  Pirmoje šio straipsnio dalyje įtvirtinama, kad pilietybės klausimai nagrinėjami tik pagal pačių 

asmenų rašytinius prašymus. Tačiau nustatomos ir kelios išimtys. Prie anksčiau buvusio teiginio, kad dėl 

asmenų teismo pripažintų neveiksniais prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės paduoda jų teisėti 

atstovai, buvo pridėta „tam tikroje srityje“ (t.y. „neveiksniais tam tikroje srityje“). Kitaip tariant, buvo 

pakeisti ir su Civiliniu kodeksu suderinti terminai, tačiau palikta, kad bet kurioje srityje neveiksniu 

pripažinto asmens prašymą dėl pilietybės paduoda jų teisėti atstovai.  

 

2021 m. kovo 30 d. buvo priimtos Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisos179, kuriomis 

pakeistas įstatymo 6 straipsnis (šis pakeitimas įsigaliojo 2021 m. balandžio 9 d.), o pats įstatymas 

išdėstytas nauja redakcija (įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 2 d.). 6 įstatymo straipsnis nustato Asmens 

tapatybės kortelės ir paso išdavimo ir keitimo tvarką, tame tarpe ir asmenims, kurie pripažinti 

neveiksniais tam tikroje srityje. Pagal šio straipsnio pataisas, galiojusias iki 2021 m. balandžio 9 d., „Dėl 

asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo neveiksniam piliečiui kreipiasi jo globėjas ar kitas 

teisėtas atstovas. Jeigu pilietis dėl neveiksnumo ar negalios arba dėl atliekamų arešto, terminuoto laisvės 

atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės, arba dėl teismo nutartimi taikomos 

priverčiamosios medicinos priemonės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje negali pats atvykti į 

Migracijos departamentą ar į Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą ir pateikti dokumentus dėl asmens 

tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, Migracijos departamentas ar Lietuvos Respublikos 

konsulinė įstaiga šio piliečio tapatybe įsitikina ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso 

išdavimo ar keitimo iš jo priima vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka.“ 

 

Nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsigaliosiančioje įstatymo redakcijoje, 6 straipsnio 5 punkte įvedamas 

„neveiksnumas tam tikroje srityje“ ir nustatoma, kad „dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo 

ar keitimo pripažintam neveiksniu tam tikroje srityje piliečiui kreipiasi jo globėjas ar kitas teisėtas 

atstovas. Jeigu pilietis dėl negalios arba dėl atliekamų arešto, laisvės atėmimo bausmės, arba dėl teismo 

nutartimi taikomos priverčiamosios medicinos priemonės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje negali 

pats atvykti į Migracijos departamentą ar į Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą ir pateikti prašymą ir 

dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo ar keitimo, Migracijos departamentas ar 

Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga šio piliečio tapatybe įsitikina ir prašymą bei dokumentus dėl 

asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo ar keitimo iš jo priima vidaus reikalų ministro ir užsienio 

reikalų ministro nustatyta tvarka“. Kitaip tariant, net ir po pakeitimų, nėra numatyta galimybė ribotai 

veiksniam asmeniui kreiptis dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo. 

                                                      
178 Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196  2, 7, 12, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 37, 40, 41, 411 ir 42 straipsnių pakeitimo ir 

įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymas, 2020 m. gruodžio 10 d., Nr. XIV-64, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/b59f84b0450711eb8d9fe110e148c770 
179 Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 pakeitimo įstatymas, 2021 kovo 30 d.,  Nr. XIV-225, 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/16d97580979a11eb9fecb5ecd3bd711c 
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Taigi, priešingai Konvencijos nuostatoms dėl visiems asmenims užtikrinamo teisinio veiksnumo 

realizavimo ši įstatymo nuostata neužtikrina neveiksniais pripažintiems asmenims galimybės patiems 

savarankiškai pateikti prašymą dėl pilietybės, nors pasas ar asmens tapatybės kortelė ir išduodama 

visiems piliečiams, jų nediskriminuojant dėl negalios.  

 

Naujos redakcijos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje reikalaujama asmens 

tapatybės kortelėje ir pase piliečio veido atvaizdo ir piliečio parašo, nurodant, kad piliečiui, kuris 

nesugeba pasirašyti dėl fizinės negalios ar yra pripažintas neveiksniu tam tikro srityje, asmens tapatybės 

kortelė ar pasas gali būti išduoti be jo parašo. Nepaisant to, kad ši įstatymo nuostata įtvirtina pozityviąją 

diskriminaciją asmenų su negalia atžvilgiu, visgi ji taip pat įtvirtina nuostatą, kad asmuo teismo 

pripažintas neveiksniu negali pasirašyti.  

 

Pozityviąją diskriminaciją įtvirtina ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas180, pagal kurio 6 straipsnio 

5 punktą valstybės rinkliava nėra renkama už asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu 

tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka asmenims, turintiems teisę gauti 

piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, vaikams, kuriems nustatyta globa arba rūpyba, 

valstybės išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, sutuoktinio neturintiems senatvės 

pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, asmenims su negalia, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis 

darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.  

 

Apžvelgiant Konvencijos 18 straipsnio 2 punktą, vaikai su negalia registruojami iš karto jiems gimus ir 

nuo gimimo momento įgyja teisę į vardą, pavardę, tautybę ir pilietybę, teisę į šeimos bei kitus 

giminystės, emocinius ir socialinius ryšius bei jų išsaugojimą, teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą, 

papročius, tradicijas ir teisę į religijos laisvę. Ši nuostata įtvirtinta LR vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymo 9 straipsnyje ir Civilinio kodekso 3.161 straipsnio 1 dalyje. Vaiko vardo ir pavardės suteikimo 

tvarka nustatyta Civilinio kodekso 3.166 ir 3.167 straipsniuose. Kiekvienam vaikui vardas arba pavardė 

(tuo atveju, kai tėvų pavardės skirtingos) suteikiami tėvų susitarimu. Tėvui ir motinai nesusitarus dėl 

vaiko vardo / pavardės, vardas / pavardė vaikui suteikiami teismo nutartimi. Taip pat numatyta, kad, 

registruojant vaiko, kurio tėvai nežinomi, gimimą, vaikui vardą / pavardę suteikia valstybinė vaiko teisių 

apsaugos institucija. Vaikams taikomi ir Civilinio kodekso 2.20 ir 2.21 straipsniai, numatantys visų 

fizinių asmenų teisę į vardą ir šios teisės gynimo tvarką.  

 

Pažymėtina, kad teismo neveiksniais pripažintų asmenų su negalia laisvo judėjimo teisę bei laisvę 

pasirinkti gyvenamąją vietą realizuoja jų teismo paskirti globėjai.  

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Užtikrinti teisę asmenims teismo pripažintiems neveiksniais patiems pateikti prašymus dėl pilietybės, 

suderinant Pilietybės įstatymo nuostatas su Civilinio kodekso nuostatomis dėl neveiksnumo tam tikrose 

srityse;  

- Užtikrinti teisę asmenims teismo pripažintiems neveiksniais patiems pateikti prašymus dėl asmens 

tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, suderinant Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo, 

nuostatas su Civilinio kodekso nuostatomis dėl neveiksnumo tam tikrose srityse. 

 

                                                      
180 Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000 m. birželio 13 d., Nr. VIII-1725, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D/asr 
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19 STRAIPSNIS. GYVENIMAS SAVARANKIŠKAI IR ĮTRAUKTIS Į BENDRUOMENĘ  

 

Konvencijos 19 straipsnyje pripažįstama, kad visi asmenys su negalia turi teisę gyventi bendruomenėje, 

turi turėti lygias galimybes su kitais rinktis savo gyvenamąją vietą ir tą vietą, kur jie nori gyventi ir su 

kuo. Asmenys su negalia turi turėti galimybę pasinaudoti įvairiomis namuose, gyvenamojoje vietoje 

teikiamomis ir kitomis pagalbinėmis bendruomenėje teikiamomis paslaugomis, įskaitant asmeninę 

pagalbą, kuri jiems būtina gyvenant bendruomenėje taip pat naudotis bendruomenei skirtomis bendro 

naudojimo paslaugomis ir patogumais, kurie turi atitikti jų poreikius. Valstybė turi užtikrinti 

veiksmingas ir atitinkamas priemones, kad sudarytų sąlygas asmenims su negalia gyventi ir būti 

įtrauktiems į visuomenę ir užkirsti kelią segregacijai, izoliavimui ar atskyrimui nuo bendruomenės.  

 

Su 19 straipsniu susiję teisės aktai:  

 

 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas181;  

 Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir 

likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas182; 

 Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų 

deinstitucionalizacijos strateginės gairės183. 

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme socialinių paslaugų tikslas apibrėžiamas taip – 

sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo 

socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 

Socialinėmis paslaugomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, negalios, socialinių 

problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes 

savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime be pagalbos.  

 

Vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, socialinės paslaugos valdomos, skiriamos ir teikiamos 

vadovaujantis bendradarbiavimo, dalyvavimo, prieinamumo, tinkamumo, veiksmingumo principais. Šių 

principų įgyvendinimas turi užtikrinti, kad asmenys gautų kokybiškas ir poreikius atitinkančias 

socialines paslaugas savo namuose, šeimoje, bendruomenėje, taip pat gautų pagalbą, suderintą su 

švietimu, ugdymu ir užimtumu, asmens sveikatos priežiūra ir specialiosios pagalbos priemonėmis.  

 

Konvencijos 19 straipsnis akcentuoja asmenų su negalia teisę gyventi lygiai su kitais bendruomenėje 

būti pilnaverte visuomenės dalimi, tačiau Lietuvoje dėl susiklosčiusių aplinkybių dalis asmenų su 

negalia ar jų globėjai, neturėdami alternatyvių pasirinkimų ir neegzistuojant įvairių bendruomeninių 

paslaugų spektrui, priima sprendimą kreiptis dėl globos poreikio nustatymo, kad galėtų apsigyventi 

segreguotuose socialinės globos namuose.  

 

Kaip ir dėl kitų socialinių paslaugų, taip ir dėl patekimo į socialinės globos namus, asmuo turi kreiptis į 

gyvenamosios vietos savivaldybę. Kreiptis gali ir jo globėjas (rūpintojas) ar kiti asmenys, nurodę 

priežastį, dėl kurios asmuo negali kreiptis pats. Savivaldybės socialiniai darbuotojai įvertina asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikį, t. y. nustato, kokios socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) 

                                                      
181 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d., Nr. X-493, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E 
182 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2014 m. vasario 14 d., Nr. A1-

83, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c90d41f097de11e3bdd0a9c9ad8ce1bf 
183 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų 

socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginės gairių patvirtinimo“, 2012 m. lapkričio 16 d. Nr. A1-517, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.529536C2C2A8 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c90d41f097de11e3bdd0a9c9ad8ce1bf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.529536C2C2A8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.529536C2C2A8
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reikalingos. Jei nustatoma, kad asmeniui reikalinga ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, socialinės 

globos įstaigą savivaldybės nustatyta tvarka gali pasirinkti pats socialinės globos gavėjas (globėjas, 

rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai), tačiau pasirinktoje įstaigoje ne visada pavyksta apsigyventi, dėl 

susidariusių patekimo į globos įstaigas eilių.   

 

Tenka konstatuoti, jog dažniausiai dėl apgyvendinimo ir socialinės globos paslaugų institucijoje 

kreipiasi dėl to, kad nebelieka artimųjų, kurie galėtų pagelbėti asmeniui su negalia, kuriam nustatytas 

specialusis slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis184,  gyventi savo aplinkoje, arba 

artimiesiems tampa per sunku, jie pavargsta ar dėl kitų priežasčių nebeįstengia rūpintis asmeniu su 

negalia. Tai parodo sistemines spragas, nėra reikalingų ir prieinamų paslaugų teikiamų bendruomenėje 

įvairovės.  

 

Kita neretai pasitaikanti priežastis – globėjų ir rūpintojų, norinčių globoti ar rūpintis asmeniu su 

intelekto ir (ar) psichosocialine negalia nebuvimas. Savivaldybės yra įpareigotos surasti asmenį, kuris 

teismo sprendimu galėtų būti paskirtas asmens su negalia globėju (rūpintoju). Neradus tokio asmens, 

asmuo apgyvendinamas globos įstaigoje ir įstaiga tampa asmens globėju ar rūpintoju. Tai atskleidžia dar 

daugiau sisteminių spragų ir sistemos neatitikimą bei net prieštaravimą Konvencijos nuostatoms. 

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.: 

 

2020 m. gegužės 21 d. priimtos Socialinių paslaugų įstatymo pataisos185, kuriomis buvo išplėstos 

savivaldybių teisės teikiant socialines paslaugas: savivaldybė organizuoja socialines paslaugas asmenims 

(šeimoms), t. y. finansuoja socialinę priežiūrą ir socialinę globą, sudarydama sutartį su akredituotą 

socialinę priežiūrą teikiančia socialinių paslaugų įstaiga ar socialinės globos įstaiga dėl asmeniui (šeimai) 

teikiamų socialinių paslaugų išlaidų finansavimo, jeigu šias įstaigas pasirenka pats šių paslaugų gavėjas 

(globėjas, rūpintojas), kiti teisėti asmens atstovai ir jeigu šioms paslaugoms nustatytas asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikis. Savivaldybė kontroliuoja jos teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių 

paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę, akredituoja socialinių paslaugų įstaigų teikiamą socialinę 

priežiūrą socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. 

 

Ataskaitos rengimo metu, 2020 metų statistika dar nebuvo prieinama, o SADM duomenimis, 2019 metais 

buvo pertvarkoma 11 socialinės globos namų, iš jų 4 – vaikų ir suaugusių socialinės globos namai. 

Socialinės globos namuose vaikams su negalia stacionariame padalinyje 2019 metais buvo 103 vietos; 

suaugusiems asmenims su negalia stacionariame padalinyje – 5934 vietos. NRD duomenimis nusiustų į 

socialinės globos namus asmenų skaičius 2019 metais buvo 681, tuo tarpu iš socialinės globos namų 

išėjusių gyventi savarankiškai bendruomenėje (ne į grupinio gyvenimo namus, o į savo namus, pas 

gimines ar globėjus) asmenų su negalia skaičius – 41. 

 

SADM 2020 m. duomenimis, naujų formų socialinių paslaugų žmonėms su negalia skaičius ir jų gavėjų 

skaičius nuo projekto pradžios buvo: 

- Apsaugoto būsto paslauga – 136 dalyviai; 

- Socialinių dirbtuvių veikla – 447 dalyviai; 

- Įdarbinimo su pagalba veikla – 134 dalyviai; 

- Pagalbos priimant sprendimus veikla – 323 dalyviai; 

- Asmeninio asistento paslauga – 85; 

                                                      
184 http://www.universitetozurnalistas.kf.vu.lt/2016/04/kada-uzzels-zole-ant-tako-i-neigaliuju-globos-istaigas/  
185 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 8, 13, 15, 16, 17, 191 , 20, 30, 34, 36 straipsnių bei šeštojo skirsnio pavadinimo 

pakeitimo ir papildymo 192 , 251 ir 252 straipsniais įstatymas, 2020-05-21 Nr. XIII-2945, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/57542b20a19e11ea9515f752ff221ec9  

http://www.universitetozurnalistas.kf.vu.lt/2016/04/kada-uzzels-zole-ant-tako-i-neigaliuju-globos-istaigas/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/57542b20a19e11ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/57542b20a19e11ea9515f752ff221ec9


 

80 

 

- Laikino atokvėpio paslauga – 233; 

- Atvejo vadyba – 25; 

- Grupinio gyvenimo namai (tęsiama, ministerijos pavaldumo įstaigose) – 27 vaikams su negalia ir 

201 suaugusiam asmeniui su negalia.  

Apgyvendinimas apsaugotame būste ir laikino atokvėpio paslauga yra reglamentuoti Socialinių paslaugų 

kataloge. Atvejo vadyba teikiama pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą. 

 

Paminėtina ir asmeninio asistento paslauga – ji pradėta teikti 2019 metais, asmeninio asistento pagalbą 

gali gauti asmenys su negalia nuo 16 m. Poreikį šiai paslaugai vertiną savivaldybėse dirbantys socialiniai 

darbuotojai. Projektui įgyvendinti skirti 5 mln. Eurų ir planuojama, kad šią paslaugą gaus apie 1500 

asmenų su negalia. 

 

Socialinės globos įstaigų ir jose gyvenančių asmenų skaičius: 

  2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Pokytis, 

lyginat su 

2019 m.proc. 

Asmenų, gyvenančių socialinės globos įstaigose 

suaugusiems asmenims su negalia, skaičius, iš jų  
6378  6133 6008 - 2,04 

Asmenys, gyvenantys institucinės 

globos įstaigose186 
5407 4841 5963 - - 

Grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims 

su negalia  
5 19 21 33 57,14 

Asmenys, gyvenantys grupinio 

gyvenimo namuose  
108 156 170 - - 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamento rodiklių duomenų bazė, SADM. 

 

Pažymėtina, kad įvairios nacionalinės ir tarptautinės negalios ir žmogaus teisių NVO, taip pat Žmonių, 

turinčių negalią, teisių stebėsenos komisija prie LGKT ir JT Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas 

Prof. Jonas Ruškus laikosi pozicijos, kad grupinio gyvenimo namai, kaip jie formuojami Lietuvoje 

įgyvendinant socialinės globos pertvarką, neatitinka Konvencijos nuostatų. Ši pozicija yra remiama 

įvairių negalios ir žmogaus teisių NVO, taip pat Žmonių, turinčių negalią, teisių stebėsenos komisijos prie 

LGKT ir JT Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininko Prof. Jono Ruškaus. Teigiama, kad kuriant 

grupinio gyvenimo namus, didesnės institucijos tiesiog yra keičiamos mažesnėmis, neužtikrinant žmonių 

su negalia savarankiškumo gyvenant bendruomenėje bei tinkamai teikiant jiems efektyvios pagalbos 

paslaugas. Grupinio gyvenimo namai, kaip viena pagrindinių Pertvarkos priemonių, nesudaro sąlygų 

žmogui pačiam pasirinkti, kur ir su kuo gyventi, taigi, neužtikrina konvencijos nuostatų įgyvendinimo. 

 

LR 17-os Vyriausybės veiksmų plane yra numatyta iki 2020 m. II ketvirčio palaipsniui sukurti pagalbos 

priimant sprendimus modelį, kuriuo asmenys su negalia būtų įgalinti ginti savo teises. Šios ataskaitos 

rengimo metu, 2021 m. pirmą pusmetį, SADM veikė darbo grupė šio modelio sukūrimui. Ši nauja 

paslauga potencialiai suteiktų naujas galimybes bei įgalintų asmenis su negalia gyventi savarankiškai 

bendruomenėje ir priimti visus sprendimus, susijusius su jų pačių gyvenimais. 

 

Socialinių paslaugų katalogas187 apibrėžia socialines paslaugas, jų turinį pagal socialinių paslaugų rūšis ir 

socialinių paslaugų įstaigų tipus. Nuo 2019 m. prie specialiųjų socialinių paslaugų įtrauktas 

                                                      
186 Socialinės globos įstaigos, kuriose yra daugiau nei 40 vietų ir kuriose gyvena daugiau nei 2/3 asmenų su proto/psichikos negalia..  
187 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. 

balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2019 m. gegužės 22 d., Nr. A1-290, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/19d796e07ca811e98436e02a0124fc68 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/19d796e07ca811e98436e02a0124fc68
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/19d796e07ca811e98436e02a0124fc68
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„Apgyvendinimas apsaugotame būste“ (kodas SPIS 390), kuris apibūdinamas kaip asmens 

apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas 

bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens socialinius ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžius. Šią paslaugą gali gauti suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, 

socialinę riziką patiriantys asmenys (kuriems reikalinga atkryčio prevencijos pagalba), sulaukę 

pilnametystės asmenys, kuriems buvo teikta institucinė socialinė globa ar kurie gyveno socialinę riziką 

patiriančiose šeimose (iki 24 m.). Numatyta, kad paslauga teikiama suaugusiems asmenims su negalia ir 

jų šeimoms apgyvendinimas – iki 3 m. ar ilgiau, pagalba – nuo 1 iki 10 val. per savaitę; socialinę riziką 

patiriantiems asmenims apgyvendinimas – iki 24 mėn., pagalba – nuo 1 iki 10 val. per savaitę; 

sulaukusiems pilnametystės asmenims, kuriems buvo teikta institucinė socialinė globa ar kurie gyveno 

socialinę riziką patiriančiose šeimose (iki 24 m.), pagalba – nuo 1 iki 10 val. per savaitę. Į paslaugos 

sudėtį įtraukiamos šios paslaugos:  

 

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių 

ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) 

atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų 

saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų 

taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, 

naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), kitos paslaugos. Kaip teigiama šios paslaugos apraše, paslauga 

organizuojama taikant atvejo vadybos metodą; apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugos konkrečiam 

asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikius, bet jų turi būti ne mažiau kaip 3. 

 

Nuo 2019 m. į „Pagalbos į namus“ (kodas SPIS 310) paslaugą įtraukta „laikino atokvėpio“ paslauga, 

apimanti ne tik „asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje 

bei dalyvauti visuomenės gyvenime“, bet ir galimybę „šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, 

senyvo amžiaus asmenis, turėti laikiną atokvėpį“. Laikino atokvėpio paslauga teikiama pagal poreikį ir 

susitarimą tarp paslaugos teikėjo ir asmens, bet ne daugiau nei 208 val. per metus. Laikino atokvėpio 

paslauga organizuojama nustačius pagalbos į namus poreikį vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia 

bei senyvo amžiaus asmenims.  

 

2020 m. į Socialinių paslaugų katalogą prie socialinės priežiūros paslaugų įtraukta „Vaikų dienos 

socialinė priežiūra“ (kodas SPIS 400), kuri apibūdinama kaip „dienos socialinės priežiūros paslaugos, 

kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius“. Tarp šios 

paslaugos gavėjų numatyti vaikai su negalia ir jų šeimos.  

 

2020 m. gegužės 25 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino Laikino atokvėpio paslaugos 

vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir 

organizavimo tvarkos aprašą188. Laikino atokvėpio paslauga apibrėžiama kaip trumpalaikės specialiosios 

socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos), teikiamos vaikams su negalia, 

suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims, kuriuos namuose augina, prižiūri ir 

(ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys 

jais pasirūpinti. Laikino atokvėpio gali prašyti: 1) vaikų su negalia iki 18 m. tėvai, globėjai, jeigu vaikui 

nustatytas neįgalumo lygis ir specialus nuolatinės slaugos poreikis arba vaikui nustatytas didelių ar 

vidutinių poreikių lygis ir specialus nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros 

(pagalbos) poreikis; 2) suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus artimieji, kurie gyvena kartu ir 

globoja asmenį, jei asmeniui su negalia nustatytas 55 proc. ar mažesnis darbingumo lygis; arba asmeniui 

                                                      
188 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims 

su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2020 m. gegužės 25 d., Nr. A1-444, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/91e5c9209e9611ea9515f752ff221ec9  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/91e5c9209e9611ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/91e5c9209e9611ea9515f752ff221ec9
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su negalia arba senyvo amžiaus žmogui nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis bei 

specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.   

 

Vaiko ar suaugusio asmens su negalia artimieji dėl laikino atokvėpio turi pateikti prašymą 

savivaldybei. Prioritetas pirmiausia teikiamas asmenims su sunkia negalia ir nuolatinės slaugos arba 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiu, taip pat jeigu šeimoje gyvena kitas asmuo, kuris arba serga 

lėtinėmis ligomis, arba yra vaikas iki 14 metų, arba pats turi negalią. Toliau prioritetų sąraše yra vieniši 

žmones su negalia ir senyvo amžiaus asmenis prižiūrintys asmenys, taip pat atsižvelgiama, jeigu 

asmeniu tampa sunku pasirūpinti dėl pasikeitusios darbotvarkės arba ištikusios krizės (artimojo 

netekties, sveikatos problemų, skyrybų). 

 

Žmones su negalia ir senyvo amžiaus asmenis prižiūrintys artimieji gali derinti šias laikino atokvėpio 

formas pagal savo poreikius – vieną kartą rinktis pagalbą namuose, kitą kartą – dienos globą arba 

trumpalaikę globą. Jei prižiūrintiems asmenims nėra poreikio gauti pagalbos į namus ar dienos 

socialinės globos, šios valandos gali būti perkeltos į trumpalaikę socialinę globą ir atvirkščiai. Tačiau 

bendra paslaugų trukmė vienai šeimai per metus negali viršyti 720 valandų. Laikino atokvėpio 

paslaugos poreikį nustato socialinis darbuotojas. Priimtas sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugų 

suteikimo galioja 24 mėnesius.  

 

Laikino atokvėpio paslaugos yra iš dalies mokamos, bet priklauso nuo negalią turinčio suaugusio 

asmens ar vaiko pajamų. Pagalba į namus – iki 20 proc. negalią turinčio asmens pajamų. Dienos arba 

trumpalaikė globa institucijoje – iki 50 proc. asmens pajamų. 

 

2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 patvirtinti „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai”189. Nuostatuose 

įvardinama, kad konkurso tikslas – gerinti asmenų su negalia socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant 

į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas 

ir skatinant asmenų su negalia socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas 

teikti asmenims su negalia reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar 

palaikyti asmenų su negalia socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei 

galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje. 

 

Nuostatose įvardinamos finansuotinos paslaugos:  

 

10.1. asmenų su negalia dienos užimtumo paslauga. Ši paslauga turi būti teikiama ne asmens su negalia 

namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o vaikams su 

negalia iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Dienos 

užimtumo paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos 

metinio paslaugų gavėjų skaičiaus, nurodyto laukiamuose rezultatuose. Dienos užimtumo paslaugą 

sudaro: 

10.1.1. asmenų su negalia savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių (savitvarka, asmens higiena, 

namų ruošos darbai, maisto ruošimas, elgesys prie stalo, biudžeto planavimas, naudojimasis banko 

paslaugomis, apsipirkimas maisto prekių parduotuvėse, naudojimasis viešuoju transportu, 

orientavimasis ir judėjimas aplinkoje bei naudojimasis techninės pagalbos priemonėmis, mokymasis 

pažinti ir valdyti ligą ar negalią ir pan.) formavimas ir (ar) atkūrimas; 

                                                      
189 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 

metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 30 d., Nr. A1-906, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/fb7d41b0032711ebb74de75171d26d52 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af5cf690e34311e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af5cf690e34311e99681cd81dcdca52c
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10.1.2. socialinių įgūdžių (gebėjimas ieškoti pagalbos, prisitaikyti prie naujų situacijų, įsitraukimas į 

bendruomenės veiklas, ryšio su artima aplinka užmezgimas ir palaikymas, dalyvavimas 

bendruomenės gyvenime ir pan.) stiprinimas, ugdymas ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos 

sau grupėse. Skatinant asmenis su negalia aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime, mažinant 

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

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

10.1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių (rašymas, skaitymas ir skaičiavimas, 

kompiuterinis raštingumas, orientavimasis laike ir aplinkoje, dėmesio valdymas, atminties lavinimas 

ir pan.), taikomų praktiškai, suteikimas; 

10.1.4. saviraiškos įgūdžių (meninė raiška, estetinis skonis, kūrybiškumas, gebėjimas atsipalaiduoti 

ir pan.) lavinimas ir (ar) palaikymas. 

 

Taip pat galima teikti pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius bei asmenų su negalia aktyvios ir 

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

aktyvumo užsiėmimuose.  

 

Tarp finansuotinų paslaugų taip pat įtraukta individuali paslauga asmeniui, turinčiam negalią, kurią gali 

sudaryti šios paslaugos: pagalba asmeniui su negalia lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, 

sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (asmens su negalia palydėjimas, pavėžėjimas, pagalba 

sprendžiant kylančias problemas); informacijos teikimas jam prieinama forma ir technologijomis, kurios 

atitinka jo negalios pobūdį; pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus; 

asmens, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba 

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

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

naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti 

kasdienes problemas).  

 

Tarp finansuojamų paslaugų taip pat numatytas asmenų, turinčių negalią, meninių gebėjimų lavinimas 

būreliuose, kolektyvuose, klubuose. O taip pat įtrauktas ir pagalbos teikimas asmenų, turinčių negalią, 

šeimos nariams. Ją gali sudaryti individualios emocinės pagalbos šeimos nariams organizavimas, 

savigalbos ir šeimos paramos grupių veiklos organizavimas, mokant pasirūpinti asmenimis, turinčiais 

negalią, šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti asmenų su negalia ligą ar negalią, 

sprendžiant kylančias asmenų su negalia šeimos narių emocines, kitas problemas. 

 

Nuostatuose numatyta, kad finansavimo prioritetai teikiami projektams, jei paslaugą (-as) gaus asmenys 

su negalią, išėję iš globos namų, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką, gyventi į grupinio 

gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje.  

 

Verta paminėti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną 2020 m. kovo 14 d.190, buvo 

uždrausta veikla vaikų, žmonių su negalia ir vyresnio amžiaus žmonių dienos ir užimtumo centruose, 

leidžiama teikti tik pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Kaip rašoma 

Psichikos sveikatos perspektyvų ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto atliktame tyrime: „Teisė į psichikos 

sveikatą ir asmenų su psichosocialine negalia teisių užtikrinimas COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje: 

tyrimo ataskaita“191, prasidėjus pirmajam karantinui teisės aktai (TA) galiodavo trumpai (trumpiausiai – 

24 d.) arba turėdavo dažnas redakcijas: paslaugų teikimo sąlygų ir saugumo reikalavimų pokyčiai buvo 

                                                      
190 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. kovo 14 d. Nr. 207, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab  
191 Psichikos sveikatos perspektyvos, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, „Teisė į psichikos sveikatą ir asmenų su psichosocialine negalia teisių 
užtikrinimas COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje: tyrimo ataskaita“, 2021.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab
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dažni, kai kurie pakeitimai daromi iš karto kitą dieną po TA įsigaliojimo192. Dalis TA įsigaliodavo tą 

pačia dieną, kai būdavo priimti, todėl įstaigų vadovams tekdavo itin greitai prisitaikyti prie šių pokyčių, 

dažnai reorganizuoti turimus resursus ir vidaus darbo tvarką. 

 

Šie apribojimai buvo sušvelninti gegužės 18 d., kai buvo leista ir vėl vaikų ir žmonių su negalia dienos ir 

užimtumo centrų veikla. Taip pat buvo leista atnaujinti socialinių paslaugų teikimą ir socialinių paslaugų 

įstaigose, kurios teikė tik būtinąsias socialines paslaugas, t. y. galima pilna apimtimi tęsti pagalbos į 

namus, dienos socialinės globos asmens namuose, integralios pagalbos ir kitų paslaugų teikimą193. 

 

2020 m. lapkričio 4 d. paskelbtas antrasis karantinas194, tačiau paslaugų teikimas dienos ir užimtumo 

centruose nebenutrūko. Socialinių paslaugų srityje draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose 

socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, išskyrus 

terminalinės būklės gyventojų lankymą ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų 

atlikimu, teikiant socialines paslaugas turi būti užtikrinti sveikatos apsaugos ir higienos reikalavimai.  

 

Vaikų su negalia gyvenimas bendruomenėje 

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM duomenimis, 2017 m. 8912 vaikų 

gyveno globos įstaigose. SPIS duomenimis, 2018 m. vaikų skaičius globos įstaigose buvo 4150. Taip 

pat nebuvo žinomas bendras vaikų turinčių negalią skaičius visose globos įstaigose. 2020 m. pabaigoje 

globos institucijose buvo globojami 1656 vaikai – 663 mergaitės ir 993 berniukai, tai sudarė 24,2 proc. 

visų Lietuvoje globojamų vaikų skaičiaus. Nuolatinė globa (rūpyba), vaikų globos institucijoje nustatyta 

1450 vaikų, laikinoji globa (rūpyba) – 206 vaikams. Pastebėtina, kad per 2020 m. globos institucijoje 

164 vaikams nustatyta globa (rūpyba) (2019 m. globa (rūpyba) institucijoje nustatyta 309 vaikams).195 

Pateikiamas vaikų su negalia skaičius tik globos namuose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina 

SADM, tarp jų 3 įstaigos, kuriose yra vaikų ir jaunuolių (iki 29 m.) su negalia socialinės globos namai. 

Stebimo santykinai mažo vaikų, turinčių negalią globos įstaigose skaičiaus, viena iš priežasčių gali būti 

tai, kad globos namai nėra suinteresuoti dėl vaiko negalios įvardinimo bei nustatymo – nustačius negalią 

vaikui, augančiam šeimoje, šeima gauna materialines išmokas (slaugos, priežiūros tikslines 

kompensacijas, šalpos išmoka), tuo tarpu globos namams šios išmokos nemokamos.  

 

Kita priežastis galėtų būti  - skirtingos išmokos globos namams už vaiką. Ilgalaikės (trumpalaikės) 

socialinės globos, teikiamos socialinės globos namuose arba šeimynoje, arba bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose kaina už vaiko su negalia globą tik labai nežymiai skiriasi nuo be tėvų globos likusių 

vaikų globos kainos, o vaiko su sunkia negalia dienos įkainis netgi žemesnis.  

  

Vaikai globos įstaigose 

  
2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Vaikų skaičius globos įstaigose  8912 4150 1849 1452 

Vaikų, turinčių negalią, skaičius globos įstaigose   163 121 112 

                                                      
192 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. 

sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo, 2020-
03-19, V-439.   
193 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. gegužės 18 d. raštas Nr. (19.6 E-33) SD-2704, „Dėl socialinių paslaugų 

organizavimo nuo gegužės 18 d.“, http://www.ndt.lt/del-socialiniu-paslaugu-organizavimo-nuo-2020-m-geguzes-18-d/  
194 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. lapkričio 4 d., Nr. 1226, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f  
195 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM 2020 metų veiklos ataskaita: 
https://vaikoteises.lt/media/file/ataskaitos/nauja%20VVTA%C4%AET%202020%20m.%20veiklos%20ataskaita.pdf 

http://www.ndt.lt/del-socialiniu-paslaugu-organizavimo-nuo-2020-m-geguzes-18-d/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f
https://vaikoteises.lt/media/file/ataskaitos/nauja%20VVTA%C4%AET%202020%20m.%20veiklos%20ataskaita.pdf
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Vaikų skaičius socialinės globos namuose, kurių savininko teises ir 

pareigas įgyvendina SADM  
341 256 86 113 

Vietų skaičius vaikams su negalia socialinės globos namuose, kurių 

savininko teises ir pareigas įgyvendina SADM  
192 168  75 

Vaikų, turinčių negalią skaičius socialinės globos namuose, kurių 

savininko teises ir pareigas įgyvendina SADM  
192 75 56 71 

Lietuvos Respublikos piliečių įvaikinti vaikai (visi)  92 103 - 51 

Lietuvos Respublikos piliečių įvaikinti vaikai, turintys negalią  1 0 0 0 

Porų, kuriose vienas ar abu sutuoktiniai yra užsieniečiai, įvaikinti 

vaikai (visi)  
47 56  29 

Porų, kuriose vienas ar abu sutuoktiniai yra užsieniečiai, įvaikinti 

vaikai, turintys negalią  
8 13 5 8 

Išrašytų siuntimų vaikams su negalia į valstybės socialinės globos 

namus  
 18  2 

Vaikų su negalia, faktiškai apsigyvenusių socialinės globos 

namuose, skaičius  
 15  1 

Šaltinis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, SADM, SPIS.  

 

Stebint įvaikinimo tendencijas, tenka konstatuoti, kad vaikai, turintys negalią, dažniausiai rizikuoja likti 

gyventi globos įstaigoje, nes tokio vaiko globa ar įvaikinimas, yra labai retas reiškinys. Plačiau apie tai 

aprašyta šios Ataskaitos skyriuje „7 straipsnis. Vaikai su negalia“. 

 

Būsto pritaikymas  

 

Su asmens galimybe lygiai su kitais asmenimis pasirinkti savo gyvenamąją vietą ir tą vietą, kur jie nori 

gyventi ir su kuo, ir kad jie neprivalėtų gyventi konkrečioje gyvenamojoje aplinkoje (Konvencijos 19 

straipsnio a. punktas) yra vykdomas būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) 

žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms 

neprieinamas erdves ir statybos sprendimus.  

 

Būsto (aplinkos) pritaikymas asmenims su negalia: 

  2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Pritaikyta būstų asmenims su labai ryškiais sutrikimais  262 241 201 

Pritaikyta būstų asmenims su ryškiais sutrikimais  128 114 160 

Pritaikyta būstų asmenims su vidutiniais sutrikimais  22 26 31 

Viso pritaikyta būstų 412 381 397 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas 

 

Būsto (aplinkos) pritaikymas asmenims su negalia 2020 m. 

Iš viso žmonėms su negalia pritaikyta būstų, iš jų: 407 

Asmenims su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos 

poreikis 
203 

Asmenims su negalia, kuriems nustatytas neįgaliojo vežimėlio poreikis 164 
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Asmenims su negalia, kuriems nustatytas kitų nei neįgaliojo vežimėlis 

judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis 
26 

Asmenims su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros 

(pagalbos) poreikis 
14 

Moterims, turinčioms negalią 181 

Vaikams, turintiems negalią (iki 18 m.) 18 

Asmenims su negalia, kurie mokosi 13 

Asmenims su negalia, kurie dirba 19 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas  

 

Apie būsto pritaikymo tvarką, kurią nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas 

Būsto pritaikymo neįgaliesiems aprašas196 plačiau žr. šios Ataskaitos skyriuje „9 Straipsnis. 

Prieinamumas“. 

 

Deinstitucionalizacija   

 

Vietos socialinės globos namuose vaikams su negalia stacionariame 

padalinyje  

 

51 

Vietos suaugusiems asmenims su negalia stacionariame padalinyje 
5916 

 

 

Asmenų su negalia, kuriems suteiktos naujų formų socialinės paslaugos, skaičius: 

 

Apsaugotas būstas 22 + 137 (vykdoma) 

Asmeninis asistentas 52 

Laikinas atokvėpis 233 (tęsiama) 

Atvejo vadyba 25 

Grupinio gyvenimo namai  

28 vaikams su negalia ir 229 suaugusiam 

asmeniui su negalia (tęsiama, ministerijos 

pavaldumo įstaigose) – 

Socialinės dirbtuvės 488 

Įdarbinimas su pagalba 134 

Pagalba priimant sprendimus 325 

Šaltinis: SADM ir NRD 

 

2014 m. vasario 14 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo patvirtintas „Perėjimo 

nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be 

tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas“ (toliau – Institucinės globos pertvarkos planas), 

kurio antras tikslas – sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims su negalia, jų šeimoms (globėjams, 

rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas. 

 

                                                      
196 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl būsto pritaikymo neįgaliems tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2019 m. 
vasario 19 d., Nr. A1-103, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25069bc035df11e99595d005d42b863e 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25069bc035df11e99595d005d42b863e
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2020 m. sausio 22 d. buvo įvestas Institucinės globos pertvarkos plano pakeitimas – pakoreguotas 15.2.1 

papunktis197, kuriame įvardintas vienas iš uždavinių plano antrajam tikslui siekti. Anksčiau įvardintas 

uždavinys „plėtoti kokybiškas paslaugas ir jų infrastruktūrą bendruomenėse nesavarankiškiems 

neįgaliems suaugusiems asmenims pagal individualius poreikius“, papildytas tuo, kad paslaugos bus 

plėtojamos ir „iš dalies savarankiškiems“ asmenims. Taip pat išvardintas išsamesnis paslaugų sąrašas, 

nurodant, kad bus plėtojama apsaugoto būsto, savarankiško gyvenimo namų, grupinio gyvenimo namų, 

dienos užimtumo centrų, socialinių dirbtuvių, dienos centrų, pavėžėjimo paslaugų bendruomenėje 

infrastruktūra, vykdomos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, užimtumo programos, sudaromos 

sąlygos neįgaliems asmenims, kuriems reikalinga individuali priežiūra ar slauga, paslaugas gauti 

specializuotuose slaugos ir globos namuose, plėtojama integruota slauga ir socialinė globa neįgaliųjų 

namuose, vykdoma nepriklausoma žmogaus teisių stebėsena psichiatrinėse ligoninėse ir socialinės 

globos įstaigose. 

 

2020 m. gruodžio 7 d. Institucinės globos pertvarkos planas buvo pervadintas į „Dėl perėjimo nuo 

institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų 

globos vaikams 2014–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo198“. Po pakeitimo, 1 priedas, kuriame 

įvardintos 2014-2023 metų Institucinės globos pertvarkos plano priemonės, išdėstytas nauja redakcija, 

kai kurias priemones pratęsiant iki 2023 metų. Taip pat nauja redakcija išdėstytas ir 2 priedas, kuriame 

nurodyti Institucinės globos pertvarkos plano vertinimo kriterijai.  

 

Pratęstos šios, 2 tikslui (sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims su negalia, jų šeimoms (globėjams, 

rūpintojams) gauti individualias, jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas) siekti numatytos 

priemonės:  

 

2.3 Vykdyti socialines paslaugas administruojančių ir bendruomenėje paslaugas suaugusiems asmenims 

su negalia ir jų šeimoms teikiančių darbuotojų profesinės kompetencijos projektus, tobulinti bandomųjų 

globos įstaigų darbuotojų kompetenciją, skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą (pratęsta iki 2013 metų); 

2.6. Atlikus bandomųjų regioninių projektų plėtros galimybių studijas ir numačius plėtros planus, 

bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėse plėtoti bendruomeninių paslaugų 

infrastruktūros tinklą (dienos centrų, dienos užimtumo centrų, socialinių dirbtuvių, apsaugoto 

būsto, savarankiško gyvenimo namų, grupinio gyvenimo namų, ir pan.) (pratęsta iki 2023 metų); 

2.7. Vykdyti naujų formų socialinių paslaugų asmenims su negalia ir jų šeimoms projektus, diegti naujas 

socialines technologijas, kurti apsaugotos darbo vietos ir apsaugoto būsto sistemas (iki 2023 metų); 

2.8. Vykdyti integralios slaugos ir globos į namus projektus (iki 2021 m.); 

2.13. Tobulinti teisės aktus, nustatančius socialinių paslaugų suaugusiems asmenims su negalia 

bendruomenėje teikimą (iki 2023 m.); 

Taip pat pratęstos kai kurios priemonės, kuriomis siekiama Skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, 

formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką, ir užtikrinti vykdomų procesų viešumą. 

 

Nepaisant bendruomeninių paslaugų šiems asmenims infrastruktūros plėtojimo, išlieka gyventojų, 

laukiančių patekimo į globos įstaigas. 2019 m. sausio mėn. pabaigoje eilėje laukė 428 žmonės, iš jų 143 

darbingo amžiaus asmenys; 2020 m. sausio mėn. pabaigoje eilėje laukė 456, iš jų darbingo amžiaus – 147 

asmenys. Pažymėtina, kad 2020 metų pabaigoje eilėje laukė 196, iš jų – 87 darbingo amžiaus asmenys. 

                                                      
197 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. 
vasario 14 d. įsakymo 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“ pakeitimo, 2020 m. sausio 22 d. Nr. A1-55, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/1bb23a003d2911ea829bc2bea81c1194 
198 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. 

vasario 14 d. įsakymo 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“ pakeitimo, 2020 m. gruodžio 7 d., Nr. A1-1211, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/682ba0a0387911eb8d9fe110e148c770  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/682ba0a0387911eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/682ba0a0387911eb8d9fe110e148c770
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JT Komitetas savo rekomendacijose Lietuvai visų pirma pažymi, kad šalyje nėra programos, skirtos 

individualizuotai asmeninei ir finansinei pagalbai teikti, kuria būtų sudaryta galimybė žmonėms su 

negalia nepriklausomai gyventi bendruomenėje; taip pat trūksta įvairių bendruomeninių paslaugų 

spektro. Atsižvelgiant į tai, pateiktos tikslinės Komiteto rekomendacijos Lietuvai “taikyti tinkamai 

finansuojamą deinstitucionalizavimo strategiją, kuria būtų užtikrinamos įvairios su bendruomene 

susijusios paslaugos neįgaliųjų socialinei įtraukčiai vykdyti, įskaitant intelekto ir (arba) psichologinių 

sutrikimų turinčius vaikus, taip pat jų teisę nepriklausomai gyventi bendruomenėje, numatant galimybę 

teikti individualiai pritaikytas asmeninės pagalbos paslaugas jų namuose”. 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu A1-333 „Dėl Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl 

socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Socialinės globos normų aprašą tvirtinantis 

įsakymas išdėstytas nauja redakcija, tačiau socialinės globos normų aprašas nekeistas. Socialinės globos 

normų aprašas reglamentuoja socialinės globos teikimo vaikams, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo 

amžiaus asmenims, asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, principus ir 

charakteristikas bei nustato privalomus socialinės globos įstaigų teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės, dienos 

socialinės globos kokybės reikalavimus. 

 

2020 m. rugpjūčio 6 d. Socialinės globos namų aprašas papildytas199 atskiru V skyriumi „Socialinės globos 

teikimas dėl užkrečiamųjų ligų protrūkio paskelbus ekstremaliąją situaciją“, nustatantis reikalavimus, kurių 

turi laikytis socialinės globos įstaiga, esant dėl užkrečiamųjų ligų protrūkio paskelbtai ekstremaliajai 

situacijai. 2020 m. gruodžio 22 dieną buvo priimtas dar vienas aprašo pakeitimas200, kuriuo pakeistas V 

skyrius, pervadintas „Socialinės globos teikimas dėl užkrečiamųjų ligų protrūkio Lietuvos Respublikoje 

paskelbus ekstremaliąją situaciją ar savivaldybės teritorijoje esančios stacionarios socialinės globos įstaigos 

gyventojui diagnozavus COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) ir (arba) savivaldybės teritorijoje 

paskelbus karantino režimą“. Be reikalavimų, kurių tokiais atvejais turi laikytis socialinės globos įstaigos, 

Aprašas taip pat papildytas reikalavimu, kad socialinės globos įstaigos, šeimynos turi būti apsirūpinusios 

rezervu asmens apsaugos priemonių, kurių sąrašą, kiekį ir laikotarpį, kuriam sukauptų asmens apsaugos 

priemonių turi pakakti nepertraukiamai įstaigos veiklai užtikrinti, nustato Vyriausybė ar jos įgaliota 

institucija. 

 

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema  

 

Kalbant apie paslaugų teikimą, paminėtina, kad šalyje įdiegta Socialinės paramos šeimai informacinė 

sistema (SPIS) – informacinė sistema veikia pagal bendradarbiavimo sutartis tarp SADM ir visų šalies 

savivaldybių. SPIS paskirtis – vienodai registruoti ir kaupti informaciją apie savivaldybėse teikiamą 

socialinę paramą (socialines išmokas ir kompensacijas, socialinę paramą mokiniams, socialines 

paslaugas, veiklą, vykdomą vaiko teisių apsaugos srityje, ir kt.), analizuoti šią informaciją pagal 

savivaldybes, paramos rūšis bei paramos gavėjus, taip pat užkirsti kelią paramos gavimui keliose 

savivaldybėse vienu metu.  

 

Paslaugos asmenims su negalia, pagal gavėjų skaičių: 

                                                      
199 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir daro ministro 2007 m. 

vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2020 m. rugpjūčio 6 d., Nr. A1-700, https://www.e-

tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=603bd110d7a511eaabd5b5599dd4eebe 
200 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir daro ministro 2007 m. 

vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2020 m. gruodžio 22 d., Nr. A1-1289, 
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06258643445a11eb8d9fe110e148c770  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06258643445a11eb8d9fe110e148c770
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Paslaugos  2014 

m.  

2015 

m.  

2016 

m.  

2017 

m.  

2018 

m.  

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, tūkst. 

asmenų  

34,1  34,9  33,3  33,4  24  

Asmenims su negalia pritaikyti būstai  236  310  444  412  381  

Pritaikyta šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, 

gyvenamoji aplinka (būstai)201  

      88  201  

Darbingo amžiaus asmenys su negalia, socialines 

paslaugas gavę dienos centruose, tūkst. asmenų  

14,3  13,7  14,7  15,3   

Vaikai su negalia, socialines paslaugas gavusių dienos 

centruose, tūkst. asmenų  

2,4  2,5  2,6  2,6   

Vaikai globos namuose vaikams ir jaunimui su negalia 

(pensionatai), asmenys  

646  632  464  168  75  

Gyventojų skaičius globos įstaigose suaugusiems 

asmenims su negalia, asmenys, iš jų:  

6055  6147  6685  6378   

Valstybės (apskričių) globos namai  5 767  5 795  5 967  6213   

Savivaldybių globos įstaigos  187  209  422  107   

Visuomeninių organizacijų, parapijų ir 

privatūs globos namai  

101  143  296  58   

Vidutinės einamosios išlaidos 1 gyventojui per metus 

globos įstaigose suaugusiems asmenims su negalia, 

tūkst. EUR  

7,1  7,7  9,0  8,2   

Vidutinės einamosios išlaidos 1 gyventojui per metus 

savarankiško gyvenimo namuose (suaugusiems 

asmenims su negalia ir seniems asmenims), tūkst.  

EUR  

4,3  4,4  4,4  4,3   

Pagalbos (globos) pinigų gavėjų skaičius, asmenys110  128  113  111  107   

Socialinių paslaugų asmens namuose gavėjai100  18 083  17 826  18 630  21410   

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Techninės pagalbos 

centras neįgaliesiems, SADM, 2014–2018 m.  

 

Nors pastebima paslaugas gavusiųjų asmenų su negalia skaičiaus augimo tendencija, tačiau lyginant 

paslaugų ir išmokų santykį, pastebėta, kad bendrai šalyje vyrauja išmokos (vertinant pagal gavėjų 

skaičių). Vyrauja priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, slaugos išlaidų tikslinė 

kompensacija ir šalpos neįgalumo pensija, tuo tarpu nėra kontroliuojamas šių tikslinių kompensacijų 

panaudojimo tikslingumas.  

 

 

                                                      
201 Paslauga pradėta teikti nuo 2017 m.  
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Rekomenduojama:  

 

- Kaip prevencinę priemonę, apsaugančią nuo patekimo į institucinę globą, inicijuoti platesnį naujų 

bendruomeninių paslaugų spektro steigimą ir teikimą visose savivaldybėse, teikiant individualizuotas 

paslaugas asmenims su negalia ir jų šeimų nariams, pavyzdžiui, asmeninio asistento paslaugas.  

- Remiantis atliktų bandomųjų globos įstaigų individualių poreikių vertinimų ir paslaugų planų 

sudarymu, kuriantis paslaugų centrams ir pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų paslaugų, reikėtų atkreipti dėmesį į paslaugų poreikį, tačiau ne tik socialinės 

globos namų gyventojų, bet ir bendruomenės narių. Kuriant bendrą paslaugų centrą, kuriuo gali 

naudotis ir socialinės globos namų gyventojai ir visi bendruomenės nariai, iš karto būtų sprendžiami 

asmenų su negalia įtraukties, socialinių įgūdžių ir bendruomenės nuostatų keitimo klausimai.  

- Siekiant užtikrinti naujai kuriamų bendruomeninių paslaugų teikimo kokybę, atlikti tyrimą, kuris 

padėtų identifikuoti, kiek ir kaip dabar steigiami grupinio gyvenimo namai (ne)atitinka Konvencijos 19 

str. nuostatų bei organizuoti mokymus grupinio gyvenimo namų darbuotojams dėl paslaugų teikimo ir 

žmogaus teisių užtikrinimo grupinio gyvenimo namuose, kurios atitiktų Konvencijos nuostatas ir 

žmogaus teisių standartais grįstą požiūrį. 

- Stiprinti ir skatinti savivaldybių ir regionų klasterizaciją, atrasti tinkamus skatinimo mechanizmus, 

motyvuojančius savivaldybes teikti įvairias ir kokybiškas bendruomenines paslaugas asmenims su 

negalia.  

- Siekiant tinkamai įgyvendinti Komiteto Rekomendacijas dėl 19 straipsnio, plėsti ir tobulinti asmeninio 

asistento paslaugų teikimą, atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. per socialinės reabilitacijos projektus teiktos 

asmeninio asistento paslaugos tik iš dalies atitiko asmeninio asistento paslaugos koncepciją, įvardintą 

Neįgaliųjų teisių komiteto parengtame Bendrajame išaiškinime dėl 19 str. įgyvendinimo, bei teikti 

patobulintas asmeninio asistento paslaugas didesniam žmonių, kuriems nustatytas šios paslaugos 

poreikis, skaičiui.   

 

 

20 STRAIPSNIS. ASMENS MOBILUMAS  

 

 

Konvencijos 20 straipsnyje nurodoma, kad valstybės turi imtis veiksmingų priemonių užtikrinant kuo 

savarankiškesnį asmenų su negalia mobilumą. Valstybės turi sudaryti sąlygas asmenims su negalia gauti 

kokybiškas mobilumą palengvinančias priemones, įrenginius, pagalbines technologijas ir pagalbininkų 

bei tarpininkų pagalbą; organizuoti mobilumo gebėjimų mokymą žmonėms su negalia ir specializuotam 

personalui, dirbančiam su žmonėmis, turinčiais negalią.  

 

 

Su Konvencijos 20 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai:  

 

• Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2020 programa202 ir jos įgyvendinimo 2020 

m. veiksmų planas 2020203;  

• Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planas204; 

                                                      
202 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1408 „Dėl 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, 2019 m. birželio 19 d. Nr. 619, https://www.e-

tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3 
203 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2019 m. rugpjūčio 02 d., Nr. A1-446, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d 
204 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų 
veiksmų plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 8 d., Nr. A1-817,  

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
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• Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas205;  

• Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašas206;  

• Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo 

automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo 

tvarkos aprašas207;  

• Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo 

išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir 

šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo 

pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašas208;  

• Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskirstymo 2016–2018 metais tvarkos 

aprašas. 

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.: 

 

2020 m. gegužės 28 m. buvo priimtos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo pataisos209, 

kurios įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 dienos. Priėmus šias pataisas padvigubėjo automobilio įsigijimo ar 

pritaikymo kompensacijos, kuriomis gali pasinaudoti vairuojantys asmenys su negalia ar negalią turinčių 

vaikų tėvai. Kai asmeniui su negalia nustatytas specialusis automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijos poreikis, jis turi teisę kartą per 6 metus gauti kompensaciją iki 64 bazinių socialinių 

išmokų įsigyti ar pritaikyti automobilį. Po priimtų įstatymo pataisų, kompensacija turėtų didėti: 2020 m. ji 

siekė 1248 eurus, o nuo 2021 metų ją planuota didinti iki 2496 eurų. Kompensacija pasinaudoti gali 

vairuotojo pažymėjimą turintis asmuo su negalia. Norint ją gauti, reikia pateikti dokumentus, 

pagrindžiančius faktines išlaidas. 

 

Po šių pataisų, didesnes kompensacijas galės gauti ir negalią turintį vaiką auginantys tėvai, įtėviai ar 

globėjai, kurių nepilnamečiam vaikui yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška 

negalia iki 2005 metų. Šia teise šeimos nariai, turintys vairuotojo pažymėjimą, gali pasinaudoti vieną 

kartą per 6 metus. Kompensacijos dydis, kai šeima augina vaiką su negalia, didėja taip pat, kaip ir 

suaugusiems asmenims su negalia – nuo 1248 iki 2496 eurų. Šeimos, auginančios vaikus su negalia, 

kuriems po 18-jo gimtadienio nepertraukiamai nustatyta visiška negalia, o pasikeitus teisiniam 

reglamentavimui – specialusis nuolatinės slaugos poreikis, taip pat turi teisę gauti šią kompensaciją. 

 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis fiziniams 

asmenims, kuriems nustatytas techninės pagalbos priemonių poreikis, perduodant reikalingas techninės 

                                                                                                                                                                           
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0 
205 Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas, 2000 m. kovo 30 d., Nr. VIII-1605, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B 
206 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių 
įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2006 m. gruodžio 19 d., Nr. A1-338, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE95A2A87EEF 
207 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl specialiojo 
nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2018 m. gruodžio 27 d., Nr. A1-765/V-1530, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ef7052500aa811e9a5eaf2cd290f1944 
208 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų 

techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką 

(įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo 

pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2008 m. liepos 08 d., Nr. A1-234, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.975FE8F06629 

 
209 Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas, 2020 m. gegužės 28 d., XIII-2984, 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7f4d1e0a62611ea9515f752ff221ec9 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE95A2A87EEF
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE95A2A87EEF
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ef7052500aa811e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ef7052500aa811e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.975FE8F06629
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pagalbos priemones nuosavybėn ir (ar) panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis ir 

(ar) kompensuojant jiems reikalingų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas arba techninės 

pagalbos priemones perduodant panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis 

savivaldybėms, kurios perduoda fiziniams asmenims reikalingas techninės pagalbos priemones 

nuosavybėn ir (ar) panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, tvarką. 

 

2020 m. balandžio 30 d. pakeitimu (A1-368) į Aprašą buvo įtraukta „elektrinio vežimėlio su perkėlimo 

įranga“ sąvoka (elektrinis vežimėlis asmenims nuo 14 metų, kurį galima transformuoti į automobilio 

sėdynę, išliekant sėdimoje pozicijoje) ir jo įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarka.  

 

Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo 

automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato dokumentų, reikalingų specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo 

nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo 

išlaidų kompensacijos poreikiams (toliau kartu – specialieji poreikiai) nustatyti, pateikimo tvarką, 

specialiųjų poreikių nustatymo tvarką, priimtų sprendimų dėl specialiųjų poreikių nustatymo apskundimo 

tvarką, asmens teises ir pareigas, atsakomybę. Pagal minėtą aprašą, teisę specialiojo lengvojo automobilio 

įsigijimo ir jo techninio pritaikymo kompensaciją įgyja asmenys nuo 18 metų amžiaus, labai ryškiai 

sutrikus judėjimo funkcijai esant atitinkamoms organizmo būklėms pagal atitinkamus medicininius 

kriterijus. Kartu su specialiuoju lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijos poreikiu asmeniui gali būti nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis 

arba pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu šio asmens 

organizmo funkcijų sutrikimai atitinka antrojo lygio specialiojo nuolatinės slaugos arba pirmojo lygio 

specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar antrojo lygio specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) 

poreikių nustatymo kriterijus. 

 

Pagal 2019-01-01 sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-

765/V-1530 Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo 

lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo 

tvarkos aprašo patvirtinimą sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministrai pavedė 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengti ir iki 

2019 m. vasario 1 d. patvirtinti Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros 

(pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos 

poreikių nustatymo metodines rekomendacijas. Jos buvo patvirtintos 2019 m. vasario 27 dieną. 

 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų 

veiksmų plane buvo numatyta 1.1.3. priemonė teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas 

asmenims su regėjimo negalia („akliesiems“). Priemonės veiklos: atsižvelgiant į individualius asmens su 

regos negalia („aklo 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. Taip pat įtraukta 2.1.9 priemonė – organizuoti asmenų su negalia mobilumo ir savarankiško 

gyvenimo įgūdžių ugdymą ir atkūrimą. Veiklos: buvo numatyta konkurso tvarka atrinkti ir finansuoti 

projektai, pagal kuriuos fizinę negalią turintys asmenys bus mokomi vairuoti ir rengiami egzaminui 

vairuotojo teisėms gauti. Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plane šios abi 

priemonės išlaikytos. 

 

Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijos mokėjimo žmonėms su negalia, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, 
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auginančioms vaiką su negalia (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos 

poreikis, arba vaiką su negalia (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, 

tvarkos aprašas – 2019 m. pakeitimų nebuvo.  

 

Asmenų su negalia aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis: 

  2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Išduota techninės pagalbos priemonių 

(naujų, grąžintų, gautų paramos būdu), 

vnt.  
46200 49105 50651 50074 37892 

Lėšų, skirtų įsigyti techninės pagalbos 

priemonių asmenims su negalia, dydis, 

tūkst. eur.  
- - - - 2722,8  

Išmokėta kompensacijų, vnt.  
1315 1353 1234 1125 1196 

Aprūpinta tūkst. asmenų  33,3 33,34 24,07 25,99 21,30 

Bendras techninės pagalbos priemonių  

poreikio patenkinimo lygis, proc.  
81,23 

% 

65,02 

% 
84,8 % 77,18% 100% 

Šaltinis: TPNC ir SADM 

 

Suteiktos transporto paslaugos ir lengvatos asmenims, turintiems negalią:  

  
2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Asmenims su negalia vežti pritaikyti autobusiukai, 

panaudos teisėmis valdomi NVO  
- 84 104 84 77 

Suteikta pavėžėjimo į reabilitacijos ir 

kitas įstaigas paslaugų, vnt.  iš kurių:  
182541 166391 269511 114220 46721 

Vienkartinės pavėžėjimo į reabilitacijos ir 

kitas įstaigas paslaugos, vnt.  
- 12748 12827 17483 10728 

Nuolatinės pavėžėjimo į reabilitacijos ir 

kitas įstaigas paslaugos, vnt.  
- 153643 256684 96737 35993 

Pavėžėjimo į reabilitacijos ir kitas įstaigas 

paslaugų gavėjų, asmenys. Iš kurių:  

13 

310 
12101 14031 18546 22190 

Vienkartinių pavėžėjimo į reabilitacijos ir kitas 

įstaigas paslaugų gavėjų, asmenys  
- 9969 11065 14954 10401 

Nuolatinių pavėžėjimo į reabilitacijos ir kitas 

įstaigas paslaugų gavėjų, asmenys  
- 2132 2966 3592 11789 

Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių 

įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijų gavėjai, asmenys.  

- 57548 54582 48 401 
40 

038 
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Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių 

įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijos žmonėms su negalia poreikio 

patenkinimas, proc.  

- - 100 % 100% 100% 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas, SADM tikslinės pagalbos skyrius, SPIS 

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Gerinti visuomeninių pastatų, šaligatvių, šviesoforų, viešojo transporto ir pan. pritaikymą žmonių su 

negalia poreikiams. Toks viešos aplinkos pritaikymas padėtų žmonėms, turintiems negalią, 

savarankiškai be kitų pagalbos judėti viešojoje erdvėje ir sumažintų diskriminacijos pasireiškimo 

tikimybę.   

- Peržiūrėti Transporto lengvatų įstatymą ir įtvirtinti nuostatą, numatant, kad atsižvelgiant į vaiko 

negalios pobūdį, sunkumą ir poreikį, teisė šeimai į transporto lengvatą išlieka ir tuomet, kai vaikas 

sulaukia pilnametystės ir lieka toliau šeimos globoje.    

- Transporto lengvatų įstatyme sudaryti sąlygas tais atvejais, kai vienas važiuojantis asmenį su negalia 

palydėjęs asmuo išsaugotų teisę į nuolaidą, kai vyksta išimtinai dėl asmens su negalia poreikių.  

- Plėtoti finansiškai prieinamas pavėžėjimo (socialinio taksi) ir palydėjimo paslaugas.  

- Gerinti prieinamumą asmenims su negalia prie įvairių turizmo objektų, transporto prieinamumą ir 

pritaikomumą. Skirti daugiau dėmesio asmenų su negalia informavimui apie jų galimybes keliauti 

turizmo informacijos centruose, turizmo objektuose ir jų internetinėse svetainėse, žmonių su negalia 

organizacijose ir pan.  

 

 

21 STRAIPSNIS. SAVIRAIŠKOS LAISVĖ IR LAISVĖ REIKŠTI NUOMONĘ, GALIMYBĖ GAUTI 

INFORMACIJĄ  

 

 

Konvencijos 21 straipsnis įpareigoja valstybę garantuoti asmenų su negalia, lygiai kaip ir visų kitų 

asmenų, saviraiškos ir nuomonių bei įsitikinimų reiškimo laisvę, įskaitant informacijos ir idėjų paiešką 

bei sklaidą pasirinktais būdais. Tuo tikslu valstybė turi plačiajai visuomenei skirtą informaciją teikti 

žmonėms su negalia priimtinomis formomis, pripažinti ir sudaryti sąlygas asmenims, turintiems negalią, 

naudoti prieinamas ir pasirinktas bendravimo priemones, tokias kaip Brailio raštas, gestų kalba, lengvai 

skaitoma kalba ir pan., naudoti jas oficialiuose santykiuose, raginti privačias įmones, kurios teikia 

paslaugas visuomenei teikti informaciją ir paslaugas asmenims su negalia prieinamomis formomis, 

raginti visuomenės informavimo priemones užtikrinti savo paslaugų prieinamumą asmenims su negalia, 

pripažinti ir skatinti gestų kalbos vartojimą.  

 

 

Su Konvencijos 21 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija;  

• Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas210  

• Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų programa211 jos įgyvendinimo 

2020 m. planas212;  

                                                      
210 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos aidas, 1991 m. lapkričio 28 d., https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
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• Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas213;  

• Lietuvos Respublikos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas214;  

• Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas215; 

• Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir 

mobiliosioms programoms aprašas216. 

 

Lietuvos Respublikos teisės aktais visiems asmenims garantuojama teisė turėti įsitikinimus ir juos laisvai 

reikšti. Laisvė gauti informaciją, reikšti savo įsitikinimus negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, 

jeigu tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę ar ginti 

konstitucinę santvarką (Konstitucijos 25 straipsnis). Šis straipsnis glaudžiai susijęs su Konvencijos 9 

straipsniu ir šios ataskaitos Konvencijos 9 straipsnio apžvalgoje minimais teisės aktais, būtent, bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms 

programoms aprašu, kuriuo valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos įpareigotos pritaikyti 

internetines svetaines asmenims su negalia. 

 

Asmenų, turinčių negalią, kaip ir kitų asmenų saviraiškos ir laisvės reikšti nuomonę galimybė yra 

saugoma Konstitucijos 25 straipsnio. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalis 

bendrai įtvirtina asmenų su negalia teisę į informacinės aplinkos pritaikymą.  

 

Žmogaus (paciento) teisė į informaciją reglamentuojama Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo 

įstatyme. Įstatymo 5 straipsnio 3 dalis nurodo, kad žmogus, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius 

dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros 

įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, 

šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui 

sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.  

 

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 5 str. 4 dalyje nurodoma, kad  psichikos ir elgesio 

sutrikimų turinčio paciento teisės gauti informaciją ypatumus nustato Lietuvos Respublikos Psichikos 

sveikatos priežiūros įstatymas217. Pastarojo įstatymo 10 straipsnyje „Hospitalizuojamų psichikos ir elgesio 

sutrikimų turinčių pacientų informavimas“, teigiama, kad gydytojas psichiatras prieš sutikimo dėl 

psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų turinčio asmens hospitalizavimo davimą privalo žodžiu 

informuoti psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų turintį pacientą pagal jo gebėjimą suprasti ir jo atstovą 

ar, pacientui sutikus, jo artimuosius, ar pagalbą priimant sprendimus teikiantį asmenį apie psichikos 

sveikatos ir elgesio sutrikimų turinčio asmens teises psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, 

hospitalizavimo priežastis, tikslus, psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento teisę palikti 

psichikos sveikatos priežiūros įstaigą, nutraukiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, jeigu 

nėra šio įstatymo 7 (kai psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams skirta laisvės 

atėmimo bausmė ar kardomasis kalinimas) ar 12 straipsnyje (kai psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų 

                                                                                                                                                                           
211 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1408 „Dėl 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, 2019 m. birželio 19 d., Nr. 619, https://www.e-

tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3  
212 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2019 m. rugpjūčio 02 d., Nr. A1-446, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d 
213 Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas, 1996 m. liepos 2 d., Nr. I-1418, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/asr 
214 Lietuvos Respublikos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas, Valstybės žinos, 1996 m. spalio 8 d., Nr. I-1571, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1559303036A8/asr  
215 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, 1996 m. spalio 3 d., I-1572, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932?jfwid=q8i88m7l6 
216 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir 

mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“, 2003 m. balandžio 18 d., Nr. 480, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FB3953EFFDC/asr 
217 Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, 1995 m. birželio 06 d., Nr. I-924 (nauja redakcija, 2019 m. sausio 11 d., Nr. XIII-
1906), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4043B97881A2/asr 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932?jfwid=q8i88m7l6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932?jfwid=q8i88m7l6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FB3953EFFDC/asr
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turintis pacientas yra priverstinai hospitalizuojamas ir gydomas) nurodytų aplinkybių arba nėra atliekama 

teismo psichiatrijos ar teismo psichologijos ekspertizė, ir šios teisės įgyvendinimo tvarką. Gydytojas 

psichiatras šioje dalyje nurodytą informaciją prieš sutikimo dėl psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų 

turinčio asmens hospitalizavimo davimą pacientui ir jo atstovui ar pagalbą priimant sprendimus 

teikiančiam asmeniui privalo pateikti ir raštu. 

 

Priverstinai hospitalizuojamo ir priverstinai gydomo psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento teisę 

į informavimą nustato įstatymo 13 straipsnis, kuriame teigiama, kad „gydytojas psichiatras nedelsdamas, 

bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo priverstinio hospitalizavimo ir (ar) priverstinio gydymo 

pradžios, privalo žodžiu ir raštu informuoti psichikos ir elgesio sutrikimų turintį pacientą jam suprantama 

forma ir būdais ir jo atstovą ar pagalbą priimant sprendimus teikiantį asmenį apie hospitalizavimo teisinį 

pagrindą, priežastis, tikslus, trukmę, psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento teises, taikomą 

gydymą ir tai, kad kreiptasi į teismą dėl psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento priverstinio 

hospitalizavimo ir (ar) priverstinio gydymo pratęsimo.“ Su teismui siunčiamu prašymu pratęsti priverstinį 

hospitalizavimą ir (ar) priverstinį gydymą pacientas, jo atstovas ar pagalbą priimant sprendimus teikiantis 

asmuo turi būti supažindinamu raštu, o su teismo sprendimu – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 

24 valandas nuo teismo sprendimo gavimo psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje dienos. Įstatymas taip 

pat nustato, kad psichikos sveikatos priežiūros įstaiga turi sudaryti sąlygas teismui įteikti procesinius 

dokumentus priverstinai hospitalizuotam ir (ar) priverstinai gydomam psichikos ir elgesio sutrikimų 

turinčiam pacientui asmeniškai, tačiau palieka išimtį, kai pacientas neturi civilinio procesinio veiksnumo. 

 

Pokyčiai lyginant su 2019 m.:  

 

2021 m. sausio 14 d. buvo priimtos Visuomenės informavimo įstatymo pataisos218, kuriomis buvo 

pakeistas 34 straipsnio pavadinimas iš „Kalba, kuria rengiama ir skleidžiama viešoji informacija“ į 

„Kalbos ir prieinamumo reikalavimai viešajai informacijai“. Nuo šiol šio straipsnio 2 dalyje ne tik 

įtvirtinama, kad viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, bendradarbiaudami su kompetentingomis 

valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, užtikrina, kad skleidžiama viešoji informacija 

nuosekliai taptų prieinama asmenims su negalia, bet šis nurodymas yra detalizuojamas: LRT televizijos 

programas klausos ir regos negalią turintiems asmenims pritaiko Lietuvos nacionalinio radijo ir 

televizijos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Kiti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai 

skleidžiamą viešąją informaciją asmenims su negalia pritaiko vadovaudamiesi Vyriausybės įgaliotos 

institucijos patvirtintu informacinio prieinamumo neįgaliesiems gerinimo veiksmų planu. Kaip 

įgyvendinamas šis planas, savo nustatyta ir prieš tai su Vyriausybės įgaliota institucija suderinta tvarka 

prižiūri Komisija, kuriai audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai reguliariai teikia 

informacinio prieinamumo asmenims su negalia gerinimo veiksmų plane numatytų priemonių 

įgyvendinimo ataskaitas. Apibendrintą šių priemonių įgyvendinimo ataskaitą Komisija teikia Europos 

Komisijai kas 3 metus. Komisijos interneto svetainėje viešai nurodoma informacija, leidžianti pateikti 

skundą dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų skleidžiamos viešosios informacijos 

pritaikymo asmenims su negalia. Ši informacija turi būti lengvai prieinama asmenims su negalia. 

 

Taip pat įstatymo 20 straipsnyje numatyta pareiga skelbti perspėjimo pranešimus: „Gresiančios ar 

susidariusios ekstremaliosios situacijos metu, paskelbus mobilizaciją, karo ar nepaprastosios padėties, 

kitais įstatymų nustatytais atvejais viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai turi nedelsdami 

nemokamai skelbti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų perspėjimo pranešimus arba sudaryti 

                                                      
218 Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo NR. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 341, 37, 38, 39, 40, 401, 403, 404, 43, 45, 47, 

48, 51, 52 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 321, 405 straipsniais, 342 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo trečiojo skirsnio 

pavadinimo pakeitimo įstatymas, 2021 m. sausio 14 d., Nr. XIV-180, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56ceb2d05fdd11eb9dc7b575f08e8bea 
 



 

97 

 

galimybes valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nemokamai perspėjimo pranešimus skelbti 

tiesioginiame eteryje. Sprendimus dėl perspėjimo pranešimų skelbimo nacionaliniuose viešosios 

informacijos skleidėjuose ir (ar) rengėjuose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus nustatyta tvarka priima Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, regioniniuose viešosios informacijos rengėjuose ir (ar) 

skleidėjuose – savivaldybės administracijos direktorius“ buvo papildyta reikalavimu, kad perspėjimo 

pranešimai turi būti skelbiami taip, kad juose skleidžiama informacija būtų prieinama asmenims su 

negalia. 

 

Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas nurodo, kad Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pareiga 

rengti laidas ar programas pritaikytas žmonėms, turintiems klausos ir (arba) regos negalią (5 straipsnio 9 

dalis), bet neaptaria konkrečių įpareigojimų įgyvendinimo sąlygų, kontrolės ir atsakomybės už jų 

nevykdymą, neleidžia vertinti viešosios informacijos, kuri pritaikyta klausos negalią turintiems 

asmenims, apimties radijuje ir televizijoje pateikimo.  

 

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas išdėstytas nauja redakcija219. 

Įstatymo 5 straipsnio, nustatančio LRT teises ir pareigas, 10 dalyje numatyta, kad „LRT televizijos 

programas pritaiko klausos ir regos negalią turintiems asmenims. Tokių televizijos programų transliacijų, 

kurių kartojimas neįskaičiuojamas į šioje dalyje nustatytą minimalų klausos ir regos negalią turintiems 

asmenims pritaikytų programų transliavimo laiką, trukmė per mėnesį turi sudaryti: 1) programos su 

lietuviškais subtitrais – ne mažiau kaip 50 procentų viso mėnesio transliavimo laiko; 2) programos, 

verčiamos į lietuvių gestų kalbą, – ne mažiau kaip 20 procentų viso mėnesio transliavimo laiko; 3) 

programos, pritaikytos regos negalią turintiems asmenims, – ne mažiau kaip 10 procentų viso mėnesio 

transliavimo laiko. 

 

Kita vertus, tokio masto televizijos programų pritaikymas asmenims, turintiems klausos ir regos negalią, 

kol kas yra siekiamybė, todėl taip pat nustatytas laipsniškas įstatymo pakeitimo įgyvendinimas. Pagal jį, 

LRT televizijos programų transliavimo laikas turi būti ilginamas nuosekliai, kol bus pasiekti anksčiau 

minėti rodikliai, pagal šiuos nurodymus: 1) programų su lietuviškais subtitrais transliavimo apimtis per 

mėnesį, palyginti su LRT televizijos programų su lietuviškais subtitrais transliavimo apimtimi per mėnesį 

2019 m., kiekvienais metais didinama ne mažiau kaip 5 procentais viso transliavimo laiko; 2) programų, 

verčiamų į gestų kalbą, transliavimo apimtis per mėnesį, palyginti su LRT televizijos programų, verčiamų 

į gestų kalbą, transliavimo apimtimi per mėnesį 2019 m., kiekvienais metais didinama ne mažiau kaip 

vienu procentu viso transliavimo laiko; 3) programų, pritaikytų asmenims, turintiems regos negalią, 

transliavimo apimtis per mėnesį, palyginti su LRT televizijos programų, pritaikytų asmenims, turintiems 

regos negalią, transliavimo apimtimi per mėnesį 2019 m., kiekvienais metais ilginama ne mažiau kaip 

vienu procentu viso transliavimo laiko. 

 

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos duomenimis, 2019 m. titruotų televizijos programų, filmų, 

rodomų per LRT programas, transliacijų laiko santykis su visu transliacijos laiku buvo 9,67 proc., taigi, 

nepasiektas dar net penktadalis įstatymu įtvirtintos transliacijų dalies, kuri turi būti subtitruota ir 

pritaikyta (ne mažiau kaip 50 procentų viso mėnesio transliavimo laiko). Į gestų kalbą verstų televizijos 

informacinių ir kitų programų transliacijų laikas 721 val.; santykis su visu transliacijos laiku 4,12 

procentų (turi būti ne mažiau kaip 20 proc. viso mėnesio transliavimo laiko). 

 

                                                      
219 Lietuvos Respublikos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 pakeitimo įstatymas, 2020 m. gegužės 7 d., Nr. XIII-2929, 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1fd390409beb11ea9515f752ff221ec9 
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Užtikrinant plačiajai visuomenei skirtos informacijos teikimą žmonėms su negalia laiku, be papildomo 

mokesčio, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitiktų skirtingą negalios pobūdį NRD Lietuvos 

nacionaliniam radijui ir televizijai yra perdavęs titravimo įrangą.   

 

Titruotos ir verčiamos į gestų kalbą laidos ir filmai Lietuvos televizijoje  

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Titruotų valandų skaičius  525 val. 1210 val. 1695 val. 1816 val. 

Gestuotų valandų skaičius - - - 786 val. 

Šaltinis: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.  

 

Pastebėtina, kad nėra jokių įstatyminių apibrėžimų dėl informacijos „lengvai skaitoma kalba“ (angl. 

„Easy-to-Read“ language) teikimo, kuris būtų itin reikalingas asmenims, turintiems intelekto sutrikimų. 

Nors yra reikalavimai (Baudžiamojo proceso kodekse, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo 

įstatyme) apie suprantamą informacijos pateikimą, tačiau galimybe naudotis saviraiškos laisve ir laisve 

reikšti savo nuomonę, įskaitant laisvę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją ir idėjas lygiai su kitais 

asmenimis, visomis pasirinktomis bendravimo priemonėmis, apibrėžtomis šios Konvencijos 2 straipsnyje, 

negali pasinaudoti asmenys, turintys intelekto negalią, dėl jiems nepritaikytos informacijos ir leidinių bei 

publikacijų lengvai skaitoma kalba trūkumo. 

 

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas nustato 

reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms sudaryti visuomenei 

sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas. 

Vadovaujantis aprašo V skyriaus 36 punktu, interneto svetainės turėtų būti pritaikytos asmenims su 

negalia: „Įstaigų interneto svetainės ir mobiliosios programos, įskaitant jose teikiamas elektronines 

viešąsias ir administracines paslaugas, taip pat kitos įstaigų valdomos interneto svetainės ar mobiliosios 

programos, jeigu jose pateikiama tikslinėms grupėms aktuali informacija, privalo būti prieinamos siekiant 

užtikrinti, kad jos būtų suvokiamos (informacija turi būti pasiekiama naudotojams priimtinais būdais), 

valdomos (interneto svetainė ar mobilioji programa neturi reikalauti iš naudotojo veiksmų, kurių jis 

negali atlikti), suprantamos (informacija arba veiksmas negali viršyti naudotojo suvokimo galimybių) ir 

tvarios (vystantis technologijoms interneto svetainė ar mobilioji programa turi išlikti pasiekiama)“. Vis 

dėlto, 41 palikta šio reikalavimo išimtis, kad „Įstaigos, išskyrus įstaigas, kurių tikslinė grupė – neįgalieji, 

gali nesilaikyti Aprašo 36 punkto reikalavimų, jeigu šių reikalavimų laikymasis įstaigai sudarytų 

neproporcingą naštą.“ 

 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plane 

numatytos priemonės leisti leidinius, skirtus asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto 

(2.1.11); modernizuoti kultūros įstaigų (kultūros centrų, muziejų, viešųjų bibliotekų ir kitų) fizinę ir 

informacinę infrastruktūrą (2.1.12); organizuoti periodinių leidinių žmonėms su negalia leidybą ir 

platinimą 2.1.19; įgyvendinti Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 

strategijos 2018–2020 metų veiksmų planą. Visos šios priemonės nukreiptos tiesiogiai į skirtingo 

pobūdžio negalią turinčių asmenų tikslines grupes, tačiau nepakankamai užtikrina Konvencijos 21 

straipsnio nuostatas, kad valstybė turi plačiajai visuomenei skirtą informaciją teikti žmonėms su negalia 

priimtinomis formomis, pripažinti ir sudaryti sąlygas asmenims su negalia naudoti prieinamas ir 

pasirinktas bendravimo priemones.  

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plane numatytos priemonės titruoti ir versti į 

lietuvių gestų kalbą viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ programas ir užtikrinti 

jų garsinį vaizdavimą (2.1.5.);  leisti leidinius, skirtus asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto 
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teksto (2.1.6); pritaikyti fizinę ir informacinę švietimo įstaigų infrastruktūrą specialiesiems neįgaliųjų 

poreikiams (2.1.10); parengti interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo užtikrinimo 

interaktyvią nuotolinio mokymo medžiagą, interneto svetainių testavimo priemones (2.1.11); atlikti 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių vertinimus, įtraukiant vartotojus, kurie 

atstovauja asmenų su negalia tikslinei grupei (2.1.12);  atlikti valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų mobiliųjų programų vertinimus, įtraukiant vartotojus, kurie atstovauja asmenų su negalia tikslinei 

grupei (2.1.13); atlikti portalo „Mano Vyriausybė“ pakeitimus ir užtikrinti metodinę pagalbą, siekiant, 

kad Vyriausybės valdymo srities įstaigų interneto svetainės portale „Mano vyriausybė“ būtų pritaikytos 

asmenims su negalia (2.1.14).  

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 4 straipsnyje yra numatyta, kad gestų kalba yra asmenų su 

klausos negalia gimtoji kalba.  

 

Gestų kalbos pripažinimas ir vartojimo skatinimas  

  
2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Gestų kalbos vertėjų centrų, vnt.  5 5 5 1220 

Vertėjų skaičius gestų kalbos vertėjų centruose  103 103 103 110,75221 

Suteikta paslaugų gestų kalbos vertėjų centruose  55441 59722 59362 

69780, iš 

jų – 41632 

nuotoliniu 

būdu 

Asmenys su klausos negalia, gavę lietuvių gestų kalbos 

vertimo paslaugas 
3641 4146 4242 3480 

Vidutiniškai asmenų su klausos negalia vienam vertėjui  35 40 41 31 

Žmonių su klausos negalia reabilitacijos centrai  5 5 5 5 

Suteiktos lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos, vnt.  3105* - - - 

Suteiktos lietuvių gestų kalbos paslaugos asmenims su 

klausos negalia:  
795* - - - 

Vaikai su klausos negalia  39* - - - 

Finansuota lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugoms teikti, 

etatai  

7 (nuo 2018 

m. rugsėjo – 

6)* 

- - 108,75 

Parengtos lietuvių gestų kalbos mokymo programos (su 

metodine medžiaga)  
2* 2 - 2 

Surengta lietuvių gestų kalbos mokymų   7* 12 9  

Mokymuose apmokyta asmenų   95* 140 140 180 

Mokymuose apmokyta gestų kalbos vertėjų  45* 44 - 87222 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas 

                                                      
220 Apskričių gestų kalbos vertėjų centrai buvo sujungti į Lietuvių gestų kalbos vertimo centrą, apjungiantį penkis miestų teritorinius skyrius. 
221 Skaičiuojama etatais. 
222 87 kėlė kvalifikaciją gestų kalbos vertėjai (Vilniaus skyrius - 26; Panevėžio – 12; Klaipėdos – 12; Kauno – 23; Šiaulių – 10; Kauno nuotolinio 
poskyrio – 4). 
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* - pagal programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemonę „Gerinti informacinę aplinką 

neįgaliesiems“  veiksmą „Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių 

plano įgyvendinimas“  

** - pagal programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemonę „įgyvendinti Klausos negalią 

turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje strategijos 2018–2020 metų veiksmų planą“    

  

Lietuvoje veikianti Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) yra specialioji valstybinės reikšmės biblioteka, kurios 

paskirtis – tenkinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto dėl jutiminių (aklumo, 

silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų 

bei mokymosi sunkumų, kultūrinius ir informacinius poreikius. LAB nuostatuose, nustatytas šios bibliotekos 

tikslas ir funkcijos – užtikrinti asmenims su regos negalia lygias teises ir galimybes ieškoti ir gauti 

informaciją ir dokumentus, naudotis bibliotekų paslaugomis, mokytis, bendrauti ir visapusiškai dalyvauti 

kultūriniame gyvenime, pažinti Lietuvos nacionalinį ir pasaulio kultūros paveldą. Tarp pagrindinių 

bibliotekos funkcijų numatyta, kad biblioteka leidžia knygas, žurnalus, informacinę literatūrą regos negalią 

turintiems asmenims prieinamais formatais. Bibliotekos specialiųjų formatų leidinių prieiga suteikiama regos 

negalią ir skaitymo sutrikimų turintiems skaitytojams, todėl ir skaitymo sutrikimų turintys asmenys gali 

naudotis bibliotekoje esamomis garsinėmis knygomis. Kultūros ministerijos duomenimis, 2018 m. buvo 

registruota 109 779 fizinių ir virtualių apsilankymų Lietuvos aklųjų bibliotekoje, ir tai yra 4,9 proc. daugiau 

negu 2017 metais.  2019 m. apsilankymų registruota 111 501, t.y. 1,5 proc. daugiau nei 2018 metais, o 2020 

m. registruoti 188 428 apsilankymai (fizinių – 33850, virtualių – 154578), t. y. 69% daugiau nei 2019 m. 

 

2020 m. įgyvendinant projektus remta žmonių su negalia socialiniam švietimui ir informavimui skirtų 8 

periodinių leidinių leidyba (laikraštis „Bičiulystė“; žurnalas „Lietaus vaikai“; žurnalas „Mūsų žodis“ 

(padidintu šriftu, Brailio raštu ir įgarsintas); žurnalas „Globa“; informacinis biuletenis (žurnalas) „Nefro 

Info“; žurnalas „Viltis“; žurnalas „Diabeto IQ“ ir žurnalas „Diabetas“. Juos įgyvendino 6 žmonių su negalia 

asociacijos ir 2 viešosios įstaigos. Bendras periodinių leidinių tiražas apie 11 tūkst. egz. 

 

 
Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas 

  

2020 m. per Lietuvos kultūros tarybą buvo finansuoti 3 žmonių su negalia organizacijų įgyvendinami 

projektai, kuriems skirta 62 tūkst. eur. 
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Įgyvendinant 2020 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtintą „2021-2030 nacionalinį 

pažangos planą“223 (toliau – Planas), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2021 m. rengė Neįgaliesiems 

tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programą224. Joje įvardintas uždavinys 2.6. Plėtoti 

asmenims su negalia tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse. Jo siekiant yra įvardinta, kad 2025 m. fizinės 

ir informacinės aplinkos prieinamumo asmenims su negalia lygis sieks 50 proc., o 2030 – 70 procentų.   

 

Atkreiptinas dėmesys, kad privačių įmonių, teikiančių paslaugas visuomenei, įskaitant internetu teikiamas 

paslaugas, raginimas teikti informaciją ir paslaugas žmonėms su negalia prieinamomis ir tinkamomis 

formomis (Konvencijos 21 straipsnio 3 punktas); visuomenės informavimo priemonių, įskaitant 

informacijos internetu teikėjus, raginimas padaryti savo paslaugas prieinamas žmonėms, turintiems negalią 

(Konvencijos 21 straipsnio 4 punktas), yra nevykdomi arba įgyvendinami tik labai maža dalimi.  

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Skatinti ir aktyvinti privačias įmones, teikiančias paslaugas visuomenei, įskaitant internetu teikiamas 

paslaugas, visuomenės informavimo priemones, įskaitant informaciją teikiamą internetu, užtikrinti, kad 

jų paslaugos būtų prieinamos žmonėms su negalia, tame tarpe ir žmonėms su intelekto negalia bei 

skaitymo sunkumais, pritaikant informaciją skaityti lengvai suprantama kalba (angl. Easy-to-Read).  

- Skatinti savivaldybių institucijas didinti informacijos sklaidą apie teikiamas paslaugas. 

- Numatyti mechanizmus, kurie įpareigotų valstybės institucijas pritaikyti savo interneto svetaines, 

užtikrinant informacijos prieinamumą žmonėms su negalia (AAA lygiu). Taip pat numatyti ir užtikrinti 

nepriklausomą stebėsenos mechanizmą įgyvendinimo ir kokybės monitoringui. 

 

 

22 STRAIPSNIS. PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMAS  

 

 

Konvencijos 22 straipsnis įpareigoja ratifikavusią valstybę apsaugoti asmenų su negalia privatų 

gyvenimą, garbę ir reputaciją. Tai reiškia, kad asmenys su negalia turi teisę į įstatymo apsaugą nuo 

neteisėto kėsinimosi į jų garbę ir reputaciją, nepaisant asmens gyvenamosios vietos ar gyvenimo sąlygų, 

negalima savavališkai ar neteisėtai kištis į žmogaus su negalia privatų ar šeimos gyvenimą, negali būti 

pažeista asmens su negalia būsto neliečiamybė, susirašinėjimo ar kitokių formų bendravimo slaptumas.  

 

 

Su Konvencijos 22 straipsniu susiję teisės aktai: 

 

• Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija225;  

• Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas226;  

• Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija227;  

                                                      
223 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 2021 m. metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 9 d., Nr. 998, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0  
224 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Plėtros programos, https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-
dokumentai/pletros-programos 
225 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Lietuvoje įsigaliojo 1995-06-20. Priimta: 1950-11-04.  

Paskelbta Lietuvoje: 1995-05-16, Nr. 40-987  
226 Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Įsigaliojo: 1992-02-20. Priimtas: 1966-12-19. Paskelbta Lietuvoje: 2002-08-02, Nr. 77-3288  
227 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija nuo 2009 m. gruodžio 1 d. tapo Europos Sąjungos (toliau – ES) privalomos pirminės teisės dalimi. 

Nors Chartija kodifikuoja ir aiškina Europos Sąjungoje garantuojamas pagrindines teises, tačiau Chartijos taikymas yra gana reikšmingai apribotas. 

Chartija taikoma tik tuo atveju, kai grėsmė kyla ES teisės normoms. Kai valstybių narių nacionaliniai teismai ir kitos institucijos susiduria vien tik su 

nacionalinės teisės problemomis, jos neprivalo taikyti Chartijos nuostatų, bet turėtų remtis nacionalinėmis konstitucinėmis normomis, kurios 

garantuoja pagrindinių žmogaus teisių apsaugą, bei tarptautinėmis žmogaus teisių sutartimis, pagal kurias valstybė narė yra prisiėmusi 
įsipareigojimus.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
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• Lietuvos Respublikos Konstitucija228;  

• Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas229.  

 

Lyginant su 2019 m., reikšmingų pokyčių, susijusių su šiuo Konvencijos straipsniu, nebuvo.  

 

Tarptautiniai dokumentai – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, 

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, ES pagrindinių teisių chartija – įtvirtina asmens, taip pat 

ir asmenų su negalia, teisę į privatų gyvenimą, kurią užtikrina Lietuvos Respublika. Konstitucijos 21 

straipsnis įtvirtina žmogaus asmens neliečiamumo principą, numato, jog žmogaus orumą gina įstatymas, 

nustato draudimą žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti 

tokias bausmes ir kad su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar 

medicinos bandymai (išskyrus teismo pripažintus neveiksniais ir ribotai veiksniais).  

 

Atitinkamai Civilinio kodekso 2.24 straipsnis numato asmens garbės ir orumo gynimo nuostatas. 

Konstitucijos 22 straipsnyje numatyta, kad žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas: įstatymas ir 

teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį 

gyvenimą, kėsinimosi į garbę ir orumą. Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo 

pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti 

renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą.  

 

Šios Konstitucinės nuostatos detalizuojamos Civilinio kodekso 2.23 straipsnyje, kuriame numatyta, kad 

fizinio asmens privatus gyvenimas neliečiamas. Informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti 

skelbiama tik jo sutikimu. Po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai. 

Privataus gyvenimo pažeidimu laikomas neteisėtas įėjimas į asmens gyvenamąsias ir kitokias patalpas, 

aptvertą privačią teritoriją, neteisėtas asmens stebėjimas, neteisėtas asmens ar jo turto apieškojimas, 

asmens telefoninių pokalbių, susirašinėjimo ar kitokios korespondencijos bei asmeninių užrašų ir 

informacijos konfidencialumo pažeidimas, duomenų apie asmens sveikatos būklę paskelbimas 

pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką bei kitokie neteisėti veiksmai. Draudžiama rinkti informaciją apie 

privatų asmens gyvenimą pažeidžiant įstatymus.  

 

Privataus asmens gyvenimo duomenų, nors ir atitinkančių tikrovę, paskelbimas, taip pat asmeninio 

susirašinėjimo paskelbimas pažeidžiant Civilinio kodekso 2.23 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytą tvarką, 

taip pat įėjimas į asmens gyvenamąjį būstą be jo sutikimo, išskyrus įstatymų numatytas išimtis, asmens 

privataus gyvenimo stebėjimas ar informacijos rinkimas apie jį pažeidžiant įstatymą bei kiti neteisėti 

veiksmai, kuriais pažeidžiama teisė į privatų gyvenimą, yra pagrindas pareikšti ieškinį dėl tokiais 

veiksmais padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Konstitucijos 24 straipsnyje taip pat 

įtvirtintas žmogaus būsto neliečiamumo principas. Be gyventojo sutikimo įeiti į būstą neleidžiama 

kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba įstatymo nustatyta tvarka tada, kai reikia garantuoti viešąją 

tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą.   

 

Pažymėtina, kad visos minėtos konstitucinės nuostatos yra skirtos garantuoti kiekvieno, taip pat 

žmogaus su negalia, teisei į privatų gyvenimą ir jo neliečiamumą, teisei į būsto neliečiamumą, teisei į 

asmens garbę ir orumą garantuoti, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo teismo tvarka yra pripažintas 

neveiksniu arba ribotai veiksniu. Civilinio kodekso 6.736 straipsnis, nustato, kad asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikėjas negali jokiems kitiems asmenims be paciento sutikimo suteikti informacijos 

                                                      
228 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 1992, Nr. 33-1014 

(1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.  
229 Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-
1864, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
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apie pacientą arba sudaryti sąlygų gauti oficialių dokumentų, nurodytų Civilinio kodekso 6.733 

straipsnyje, kopijas.  

 

Kadangi skundų dėl žmonių su negalia duomenų neteisėto viešinimo rodiklio Valstybinė duomenų 

apsaugos inspekcija nenagrinėja, sunku nustatyti, kiek 2020 m. buvo fiksuota skundų dėl asmenų, 

turinčių negalią, duomenų neteisėto viešinimo.  

 

Vykdant nacionalinės kankinimų prevencijos funkciją, LR Seimo kontrolierių įstaiga ypatingą dėmesį 

skiria labiau pažeidžiamų visuomenės grupių teisių gynybai. Lankydamiesi globos įstaigose, Seimo 

kontrolieriai atkreipė dėmesį į suaugusių užimtumo stoką globos įstaigose, teisės į privatumą 

pažeidimus bei saugumo užtikrinimo problemas.   

 

Informatikos ir ryšių departamento prie VRM duomenimis, 2018 m. buvo registruotas 1 asmuo su 

negalia, nukentėjęs nuo nusikaltimų veikų asmens privataus gyvenimo neliečiamumui; 2019 metais – 2 

nukentėję asmenys, turintys negalią. Nuo nusikaltimų asmens privataus gyvenimo neliečiamumui 2020 

m. nukentėjo 1 asmuo su negalia. 

 

 

Rekomenduojama: 

 

-  Į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nagrinėjamų 

skundų rodiklių sąrašą įtraukti negalios aspektą.  

 

 

23 STRAIPSNIS. BŪSTO IR ŠEIMOS NELIEČIAMUMAS  

 

 

Konvencijos 23 straipsnyje valstybė įsipareigoja pripažinti asmenų su negalia teisę į santuoką ir šeimos 

kūrimą, laisvą apsisprendimą dėl vaikų skaičiaus. Asmenys su negalia, lygiai kaip ir kiti asmenys, 

sulaukę pilnametystės, gali planuoti šeimą, susituokti ir turėti šeimą laisvanoriško apsisprendimo 

pagrindu. Asmenys su negalia turi teisę susilaukti vaikų, išsaugoti savo vaisingumą, įsivaikinti arba 

imtis globoti vaiką(-us), o tėvai su negalia – gauti reikiamą paramą. Valstybė įpareigojama užtikrinti, 

kad nei vienas vaikas nebūtų atskirtas nuo tėvų dėl vaiko arba bent vieno iš tėvų negalios, o atvejais, kai 

tėvai negali prižiūrėti savo vaikų, vaikai su negalia nebūtų apgyvendinami specialiose įstaigose ir jiems 

būtų bendruomenėje sudarytos gyvenimo šeimoje sąlygos.  

 

 

Su Konvencijos 23 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija;  

• Lietuvos respublikos civilinis kodeksas230;  

• Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas231. 

 

Lyginant su 2019 m., susijusių pokyčių nebuvo. 

 

                                                      
230 Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864, https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687 
231 Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996 m. kovo 14 d., Nr. I-1234, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830
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LR Konstitucijos 38 straipsnis nustato, kad santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Pagal 

Civilinio kodekso 1.2 straipsnį, civiliniai santykiai, tarp kurių yra ir santuokos sudarymas, yra 

reguliuojami vadovaujantis subjektų lygiateisiškumo principu, todėl santuoką, pagal Civilinio kodekso 

3.13 straipsnį, sudaro vyras ir moteris (nedarant skirtumo tarp neturinčių sveikatos problemų ar negalią 

turinčių asmenų) laisva valia. Svarbiausias kriterijus yra gebėjimas išreikšti laisvą valią. Bet koks 

grasinimas, prievarta, apgaulė yra pagrindas santuoką pripažinti negaliojančia. Civilinio kodekso 3.15 

straipsniu įtvirtinama, kad „asmuo, įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas neveiksniu šioje srityje, 

negali sudaryti santuokos. Ribotai veiksnus šioje srityje asmuo negali sudaryti santuokos be rūpintojo 

rašytinio sutikimo. Jeigu rūpintojas sutikimo neduoda, ribotai veiksnaus šioje srityje asmens prašymu 

leidimą sudaryti santuoką gali duoti teismas“.  

 

Atkreiptinas dėmesys, kad tokia Civilinio kodekso nuostata prieštarauja Konvencijos 23 straipsnio 1 

dalies reikalavimui pašalinti žmonių su negalia diskriminavimą visais klausimais, susijusiais su 

santuoka bei atitinkamai 23 straipsnio 1 dalies  a) punktui dėl visų žmonių su negalia, kurie yra sukakę 

santuokinį amžių, teisės susituokti ir sukurti šeimą esant laisvam ir visiškam asmenų, kurie ketina 

susituokti, sutikimui. Asmens pripažinimas neveiksniu sudarius santuoką nedaro santuokos 

negaliojančios, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad asmuo, sudarydamas santuoką, negalėjo suprasti savo 

veiksmų prasmės ir jų valdyti. Kartu pabrėžtina, kad kliūtimis sudarant santuoką nėra laikoma asmens 

psichikos sveikatos sutrikimas ar asmens pripažinimas ribotai veiksniu.  

 

Atsižvelgiant į Konvencijos 23 straipsnio 1 punkto c) papunkčio nuostatą, kad asmenims su negalia, 

įskaitant ir vaikus, turi būti užtikrinama teisė išsaugoti savo vaisingumą, pažymėtina, kad tiek LR 

Konstitucija, tiek Civilinis kodeksas užtikrina teisę į kūno neliečiamumą ir vientisumą. Civilinio 

kodekso 2.25 straipsnio 2 dalyje reglamentuojamos priemonės, skirtos saugoti asmenis, tarpe jų ir 

negalią turinčias moteris nuo priverstinių medicininių procedūrų. Jame nustatyta, jog: „atlikti 

intervenciją į žmogaus kūną, pašalinti jo kūno dalis ar organus galima tik asmens sutikimu. Sutikimas 

chirurginei operacijai turi būti išreikštas raštu. Jeigu asmuo yra neveiksnus, tokį sutikimą gali duoti jo 

globėjas, tačiau neveiksniam asmeniui kastruoti, sterilizuoti, jo nėštumui nutraukti, jį operuoti, jo 

organui pašalinti būtinas teismo leidimas. Toks sutikimas nereikalingas būtino reikalingumo atvejais, 

siekiant išgelbėti asmens gyvybę, kai jai gresia realus pavojus, o pats asmuo negali išreikšti savo 

valios“.  

 

Nepaisant Civiliniame kodekse užtikrintos teisės į kūno neliečiamumą ir vientisumą, Lietuvos neįgaliųjų 

draugijos (2018) atlikta moterų su negalia padėties analizė parodė, moterys su negalia dažniau susiduria 

su atkalbinėjimais gimdyti, nei negalios neturinčios moterys. Moterų su negalia buvo klausiama, ar joms 

teko susidurti su atkalbinėjimu dėl negalios gimdyti, sterilizacija, prievartine kontracepcija ar abortu. 

8,6 proc. tyrimo dalyvių atsakiusių į šį klausimą pasisakė, kad joms su tuo teko susidurti. Paklaustos, ar 

moterys su negalia dažniau nei moterys be negalios patiria atkalbinėjimą gimdyti, sterilizaciją, 

prievartinę kontracepciją ar abortą, du trečdaliai teigė, kad nežino ar neturi nuomonės, apie dešimtadalį 

(13,2 proc.) atsakė teigiamai. 

 

Civilinio kodekso 3.161 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vaikas turi teisę gyventi kartu su tėvais, būti 

auklėjamas ir aprūpinamas savo tėvų šeimoje, bendrauti su tėvais, nesvarbu, ar tėvai gyvena kartu, ar 

skyrium, bendrauti su giminaičiais, jei tai nekenkia vaiko interesams. Tokia pati teisė numatyta ir Vaiko 

teisių apsaugos pagrindų įstatymo 12 straipsnyje, kuriame įtvirtinta nuostata, jog vaikas turi teisę 

gyventi kartu su savo tėvais ar kitais teisėtais savo atstovais.  

 

Siekiant išvengti vaikų su negalia, kurių tėvai negali jais pasirūpinti, apgyvendinimo globos įstaigoje ir 

užtikrinti, kad jiems būtų suteikta alternatyvi tolesnės eilės giminaičių globa arba, kai tai neįmanoma, 

sudarytos gyvenimo šeimoje sąlygos bendruomenėje, pažymėtina, kad, pagal Civilinio kodekso 3.249 



 

105 

 

straipsnį nustatant vaikui (visiems vaikams, nepaisant, ar vaikas turi negalią, ar ne) globą (rūpybą), 

vadovaujamasi tokiais vaiko globos (rūpybos) nustatymo principais: vaiko interesų pirmumas; pirmumo 

teisę tapti globėjais (rūpintojais) turi vaiko artimi giminaičiai, jeigu tai atitinka vaiko interesus; vaiko 

globa (rūpyba) šeimoje; brolių ir seserų neišskyrimas, išskyrus atvejus, kai tai pažeidžia vaiko interesus. 

2020 m. lapkričio 10 d., įsakymu Nr. XIII-3396, šis straipsnis papildytas 5 punktu: „vaiko aplinkos ir 

globos (rūpybos) vietos pastovumas“.  

 

Vadovaujantis Civilinio kodekso 3.261 str., likęs be tėvų globos vaikas apgyvendinamas valstybinėje 

arba nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jo globoti 

šeimoje arba šeimynoje. Vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje įstatymų nustatyta tvarka 

gali būti nustatyta tik išimtiniais atvejais ir gali trukti ne ilgiau kaip tris mėnesius, išskyrus atvejus, kai 

Vyriausybės įgaliota institucija pritaria, kad vaiko globa vaikų globos institucijoje tęstųsi ilgiau dėl 

objektyvių priežasčių.  

 

Kalbant apie teisę būti globėju, pažymėtina, kad Civilinio kodekso 3.269 straipsnyje, kuriame įtvirtintos 

nuostatos dėl teisės būti vaiko globėju (rūpintoju), numatyta, kad vaiko globėju (rūpintoju) negali būti 

asmuo, teismo pripažintas neveiksniu šioje srityje ar ribotai veiksniu šioje srityje, taip pat asmuo, 

turintis psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimą ar sergantis kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina 

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.  

 

Dėl įvaikinimo instituto teisinio reglamentavimo asmenų, turinčių negalią, atžvilgiu, pažymėtina, kad, 

laikantis subjektų lygiateisiškumo principo, įvaikintojais gali būti susituokę pilnamečiai abiejų lyčių 

asmenys iki penkiasdešimties metų, tinkamai pasirengę įvaikinti. Išimtiniais atvejais teismas gali leisti 

įvaikinti ir vyresnio amžiaus žmonėms (Civilinio kodekso 3.210 straipsnis). Tačiau tiek teisės būti 

globėju (rūpintoju), tiek teisės būti įvaikintoju neturi asmuo, kuris yra teismo pripažintas neveiksniu 

šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje (Civilinio kodekso 3.210 straipsnis), taip pat asmenys, 

turintys psichikos sveikatos ar elgesio sutrikimų.  

 

Įgyvendinant 2020 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame „2021-2030 

nacionalinį pažangos planą“232 (toliau – Planas) numatytus tikslus ir uždavinius, Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija ėmė rengti Šeimos politikos stiprinimo plėtros programą233, kurios pagrindime, 

kalbant apie krizines situacijas, daug dėmesio skiriama vaiko su negalia gimimui. Pripažįstama, kad 

tokioms šeimoms prieinamos paslaugos, dažnai nėra teikiamos kompleksiškai ir neužtikrina / neleidžia 

tinkamai įgyvendinti šeimoje iškilusių iššūkių ir tuo pačiu aktyviau ir sėkmingiau dalyvauti darbo 

rinkoje. Pagrindime taip pat pripažįstama, kad yra nepakankamai išplėtotos specializuotos ir 

individualizuotos paslaugos tėvams su negalia. Teigiama, kad „vis dar pasitaiko atvejų, kuomet iš 

neįgalių tėvų paimamai vaikai, tik todėl, kad dėl negalios specifikos šiems tėvams trūksta socialinių 

įgūdžių“. Šioms problemos spręsti numatytos kol kas nedetalizuotos priemonės: 1. stiprinti socialinės 

srities paslaugų ir  paramos sistemą (SADM, SAM, ŠMSM, VRM); 2. diegti specializuotas programas 

vaikams, jų tėvams, globėjams (rūpintojams), įvaikintojams, budintiems globotojams, šeimynoms; 

(SADM, SAM, ŠMSM, Savivaldybės). 

 

 
2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Bendras globos įstaigose globojamų vaikų skaičius  8912 4150 1849 1656 

                                                      
232 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 2021 m. metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 9 d., Nr. 998, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0  
233 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Plėtros programos, https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-
dokumentai/pletros-programos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
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Vaikų skaičius Socialinės globos namuose, kurių savininko 

teises ir pareigas įgyvendina SADM  
341 256 164 123 

                         Iš jų – vaikai su nustatyta negalia  192 75 121 72 

Vaikų, įvaikinta Lietuvos Respublikos piliečių  92 103 74 51 

                                      Iš jų – vaikai su negalia  1 0 0 0 

Vaikai, įvaikinti užsieniečių (abu arba vienas iš sutuoktinių yra 

užsieniečiai)   
47 56 34 29 

                                 Iš jų – vaikai su negalia 8 13 5 8 

Šaltinis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM. 

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM duomenimis, 2020 m. šeimynose 

buvo globojama 26 (2019 m. buvo 11) vaikų su negalia, Globos centre – 10 (2019 m. buvo 16), šeimose 

2020 m. buvo globojami 104 (2019 m. buvo 82), globos institucijose – 118 (2019 m. buvo 123) vaikai 

su negalia. 

 

Atsižvelgiant į Konvencijos 23 straipsnio nuostatą, kad valstybė turi užtikrinti galimybes tėvams su 

negalia patiems auginti vaikus o vaikams su negalia augti šeimose, bei įgyvendinant programos 

„Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemones ,,Mokėti 20 proc. BSI dydžio išmokas asmenims su 

negalia, auginantiems vaikus, komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms 

apmokėti ar kurui įsigyti“ ir „Pritaikyti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamąją 

aplinką“ savivaldybėse mokėtos 20 procentų bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio išmokos socialiai 

remtiems žmonėms su negalia, auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius Lietuvos Respublikoje 

įregistruotose bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą arba 

aukštosiose mokyklose pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą – iki 24 metų), žmonėms su negalia, 

kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų. Šioms išmokoms 2017 m. 

buvo skirta 3,8 tūkst. eurų, 2018 m. – 2,7 tūkst. Eurų. Jos yra mokamos komunalinėms paslaugoms, 

elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti. 

 

Išmokos tėvams, turintiems negalią: 

  2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Savivaldybės, kuriose buvo mokamos išmokos, 

vnt  
22 19 16 15 15 

Išmokas gavusių asmenų skaičius  55 40 28 23 25 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas  

 

Būstų pritaikymas vaikams su negalia: 

  2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Galima skirti maksimali suma vienam vaikui, 

eur.  
3 990 5 320 

5 700 

(pritaikymui 

ir 1900 – 

sensorinėms 

priemonėms) 

14 235 

Pritaikyta būstų  88 210 127 133 

Pritaikytuose būstuose gyvenančių vaikų su 

negalia  
92 210 128 N.D. 

Panaudota lėšų, tūkst. eur.  290,8 384 497 340 
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Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas 

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Keisti Civilinio Kodekso 3.15 straipsnį pašalinant reikalavimus dėl teisinio veiksnumo santuokos 

sudarymo atveju.  

- Peržiūrėti ir pakeisti ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), 

sąrašą, nurodant kad ne konkreti diagnozė, o individualus asmens, jo sveikatos būklės, situacijos, 

motyvacijos ir gebėjimų vertinimas būtų pagrindas vertinti galimybę skirti asmenį vaiko 

globėju/rūpintoju, bet kuriuo atveju vadovaujantis pirmiausia geriausiais vaiko interesais.  

- Peržiūrėti ir pakeisti medicininių kontraindikacijų, neleidžiančių tapti įvaikintojais, sąrašą, nurodant 

kad ne konkreti diagnozė, o individualus asmens, jo sveikatos būklės, situacijos, motyvacijos ir 

gebėjimų vertinimas būtų pagrindas vertinti galimybę asmeniui tapti įvaikintoju. Bet kuriuo atveju 

vadovaujantis pirmiausia geriausiais vaiko interesais.  

 

 

24 STRAIPSNIS. ŠVIETIMAS  

 

 

Valstybės, Konvencijos šalys turi ne tik užtikrinti asmenų su negalia teisės į mokslą įgyvendinimą visais 

valstybės privalomojo ir garantuojamo švietimo lygmenimis (pagal priešmokyklinio, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas), bet ir sudaryti sąlygas dalyvauti visuotiniame švietime, įskaitant 

ikimokyklinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą, aukštojo mokslo studijas, mokymąsi visą gyvenimą,  

neformaliajame vaikų švietime (taip pat formalųjį švietimą papildančiame ugdyme, visiems asmenims / 

mokiniams, įskaitant asmenis su negalia, be diskriminacijos ir lygiomis teisėmis su kitais asmenimis.   

Teisės į įtraukų švietimą užtikrinimas reiškia kultūros, politikos ir praktikos pokyčius visose formaliojo 

ir neformaliojo švietimo įstaigose, kad būtų atsižvelgta į skirtingus besimokančiųjų poreikius ir 

individualybes, taip pat numato įsipareigojimą pašalinti kliūtis, trukdančias įgyvendinti šią galimybę. 

Tam būtina stiprinti  švietimo sistemos pajėgumą įtraukti besimokančiuosius. Jame pagrindinis dėmesys 

skiriamas visiškam ir veiksmingam visų mokinių, ypač tų, kurie dėl skirtingų priežasčių yra neįtraukti į 

švietimo sistemą arba kuriems gresia iškritimas iš švietimo sistemos, kyla sunkumai dalyvavimui, 

prieinamumui, lankomumui ir pasiekimams. Įtrauktis reiškia galimybes naudotis kokybiška formaliojo  

ir neformaliojo  švietimo sistema, nepatiriant  diskriminacijos. Įtraukties užtikrinimu siekiama sudaryti 

sąlygas bendruomenėms, sistemoms ir struktūroms kovoti su diskriminacija,  įskaitant kenksminus 

stereotipus pripažinti įvairovę, skatinti dalyvavimą, ir įveikti visų besimokančiųjų ugdymo ir 

dalyvavimo kliūtis, daugiausia dėmesio skiriant besimokančiųjų su negalia gerovei ir sėkmei. Tam 

būtini esminiai švietimo sistemos pokyčiai teisės aktų, politikos ir švietimo finansavimo, 

administravimo, planavimo, įgyvendinimo ir  stebėjimo mechanizmų lygmeniu.  

Siekiant įtraukties švietime asmenims su negalia, būtina įsisąmoninti atskirties, segregacijos, 

integracijos ir įtraukties skirtumus. Atskirtis vyksta tada, kai besimokantiesiems yra tiesiogiai ar 

netiesiogiai sudaromos kliūtys į mokslą arba neleidžiama gauti išsilavinimo jokia forma. Segregacija 

vyksta tada, kai vaikai su negalia ugdomi atskirai nuo negalios neturinčių besimokančiųjų aplinkoje, 

kuri yra sukurta arba naudojama atsižvelgiant į konkrečius sutrikimus ar įvairias negalias. Integracija – 

tai procesas, per kurį asmenys su negalia yra perkeliami į esamas bendrojo ugdymo mokyklas galvojant, 

kad jie gali prisitaikyti prie standartizuotų tokių institucijų reikalavimų. Įtrauktis reiškia sisteminę 

reformą, apimančią turinio, mokymo metodų, požiūrių, struktūrų ir strategijų švietimo srityje pokyčius, 

kad būtų įveiktos kliūtys, siekiant suteikti visiems atitinkamo amžiaus grupės besimokantiesiems 

teisingą lygias galimybes įgyti išsilavinimą aktyviai dalyvaujant mokymo procese ir sukurti sąlygas, 

kurios geriausiai atitiktų jų poreikius ir pageidavimus. Vaikų su negalia perkėlimas į bendrojo ugdymo 
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klases, neįgyvendinus atitinkamų struktūrinių pokyčių, pavyzdžiui, nepakeitus mokymo programų ir 

mokymo bei mokymosi strategijų, nėra įtrauktis. Be to, integracija automatiškai neužtikrina perėjimo 

nuo segregacijos prie įtraukties.  

 

 

Su Konvencijos 24 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija234;  

• Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas235; 

• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas236.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta, kad Lietuvoje mokslas yra privalomas ir valstybės 

garantuojamas asmenims iki 16 metų. Mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo ugdymo, 

profesinio mokymo įstaigose yra nemokamas. Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno 

žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose 

laiduojamas nemokamas mokslas.   

 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 6 straipsnis nustato švietimo įstaigų, mokslo ir studijų 

institucijų pareigą įgyvendinti lygias galimybes. Švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos privalo 

užtikrinti vienodas sąlygas asmenims, nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės 

priklausomybės, religijos, kai:  

 

1) priimama į formaliojo švietimo programas (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinį 

mokymą ir aukštojo mokslo studijas) ir kvalifikacijos kėlimo, persikvalifikavimo ir kitus kursus;  

2) skiriamos stipendijos ir teikiami kreditai studijoms;  

3) sudaromos, tvirtinamos ir pritaikomos mokymo programos;  

4) vertinami mokymosi pasiekimai.  

 

Švietimo įstaigos, kiti švietimo teikėjai bei mokslo ir studijų institucijos pagal kompetenciją privalo 

užtikrinti, kad švietimo programose, vadovėliuose ir mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir 

diskriminavimo propagavimo lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 

tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos 

pagrindu. 

 

Pokyčiai lyginant su 2019 m.: 

 

2020 m. birželio 30 d. priimtos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas237, kuriuo panaikinama galimybė 

mokykloms nepriimti mokinių, jei jiems negali suteikti specialiosios pedagoginės, psichologinės, 

socialinės pedagoginės pagalbos, pasiūlant jiems kitą mokyklą, taigi šiuo šstatymu teisinės kliūtys 

vaikams, nepriklausomai nuo jo pagalbos ir paslaugų reikmių, specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių 

dėl su negalių, sutrikimų ar mokymosi sunkumųmokytis kartu su visais („mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinį švietimą teikiančios mokyklos, kiti 

                                                      
234 Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); 1992, Nr. 33-1014 
(1992-11-30). Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. 
235 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, 2003 m. lapkričio 18 d., Nr. IX-1826, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42 
236 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos aidas, 1991 m. birželio 25 d.,  Nr.: I-1489, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0 
237 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr.: I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu įstatymas, 
2020 m. birželio 30 d., Nr. XIII-3268, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5dfa6ee0c2a411ea9815f635b9c0dcef 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0
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švietimo teikėjai“). Švietimo sistemos principai patvirtinti nauju – įtraukties švietime principu, 

nustatančiu: „švietimo sistema sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir 

gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis, socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose veiklose 

ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir (ar) švietimo pagalbos reikmės“. Taip pat 

numatoma, kad švietimo prieinamumas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, užtikrinamas 

teikiant psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, socialines, 

sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, aprūpinant ugdymuisi skirtomis techninės pagalbos priemonėmis 

mokykloje, specialiosiomis mokymo priemonėmis, pritaikant ugdymo aplinką (fizinę, informacinę) ir 

kitais įstatymų nustatytais būdais. 

 

Siekiant įgyvendinti šį principą ir plėtojant pagalbą pamokose/veiklose, kartu pakeista 14 straipsnio 7 

dalis, kuria nustatoma, kad ugdymo procesą, kuriame dalyvauja mokiniai, turintys nedidelių ir vidutinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, gali vykdyti daugiau kaip vienas mokytojas, ugdymo procesą, kuriame 

dalyvauja mokiniai, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, vykdo daugiau kaip 

vienas mokytojas. Kartu su mokytoju pagalbą mokiniui teikia švietimo pagalbos specialistai. 

 

Taip pat, pakeitus 30 straipsnio 6 dalį, asmenims su negalia „sudaromos ir užtikrinamos sąlygos mokytis 

gimtosios (gestų) kalbos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose.“ 

 

Įstatymo pakeitimui bus rengiamasi palaipsniui, rengiamas priemonių planas, kad  kai visa apimtimi 

įsigalios 2024 m. rugsėjo 1 dieną, mokyklos ir jš bendruomenės būtų pasirengusios priimti mokinius, 

teikti jiems reikiamą pagalbą, turėdamos reikiamus specialistus, ir užtikrinti ugdymą kartu su 

bendraamžiais, dėl ko  netūrėtų priežasties ir nebegalėtų atsisakyti priimti specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikų, jiems siūlant kitą mokyklą – specialiosios paskirties.  

 

Švietimo, mokslo ir ministerija nurodo, kad rengiamame įstatymo įgyvendinimo priemonių plane 

numatoma nuo 2021 m. kasmetsteigti mokinio padėjėjų, švietimo pagalbos specialistų etatus, vykdyti 

kitas priemones, kurios bendrosios paskirties mokyklose užtikrintų sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams.  Tam 2021–2024 m. iš valstybės biudžeto reikėtų skirti apie 173 mln. eurų.  

Valstybinės 2013 – 2022 metų švietimo strategijoje numatyta teikti veiksmingą pedagoginę ir 

psichologinę pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų. Teikiama pagalba turi padėti 

įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi, sudaryti sąlygas pozityviai 

socializacijai, pilietinei brandai ir saugumui. Pagalbą mokiniui bendrosiose mokyklose teikia logopedas, 

specialusis pedagogas, tiflopedagogas, surdopedagogas, socialinis pedagogas, psichologas ir kt. 

specialistai (Valstybinė Švietimo 2013 – 2022 metų strategija). 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas238, reglamentuoja iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto skiriamų mokymo lėšų apskaičiavimą, paskirstymą ir panaudojimą 

valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų, teikiančių ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį 

ugdymą, mokinių, kurie mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio arba 

vidurinio ugdymo programas, ugdymo reikmėms tenkinti, taip pat atvejus, kuomet savivaldybės dalį 

mokymo lėšų paskirsto ugdymo reikmėms savo nustatyta tvarka. Jame numatytas tikslinis finansavimas 

švietimo pagalbai, atskirai įvardijant didesnius ugdymo reikmių koeficientus (pareiginės algos baziniais 

dydžiais) specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.  

 

Švietimo pagalbą pagal jos rūšis ir jų teikimą mokyklose nustato atskiri tvarkos aprašai, kuriuose yra 

nustatyta specialiosios, specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos 

                                                      
238 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl mokymų lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2018 
m. liepos 11 d., Nr. 679, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf34a4e088fa11e8af589337bf1eb893 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf34a4e088fa11e8af589337bf1eb893
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gavėjus, teikėjus ir teikėjų funkcijas, pagalbos organizavimą. Šios tvarkos 2020 m. buvo atnaujintos, 

atliepiant COVID-19 pandemijos aktualijas: Aprašai buvo papildyti, nustatant, kad „mokiniams, kurie 

mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pagalba teikiama tiesioginiu būdu. Mokiniams, 

kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) 

tiesioginiu būdu. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei (toliau – 

ypatingos aplinkybės), laikotarpiu Pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu, atsižvelgiant į 

ypatingų aplinkybių pobūdį. Jei Pagalba dėl objektyvių priežasčių neteikiama, pasibaigus ypatingų 

aplinkybių laikotarpiui Pagalba turi būti kompensuojama nustatant veiklos prioritetines sritis, peržiūrint 

veiklų atlikimo laiką.239 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną nuo 2020 m. kovo 30 d.240, ugdymo procesas buvo 

organizuojamas nuotoliniu būdu. Todėl švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė raštą „Dėl ugdymo 

proceso ir švietimo pagalbos organizavimo nuotoliniu būdu“241, kuriame buvo pateikta informaciją 

mokyklų bendruomenėms dėl ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo ir jos 

užtikrinimo. 

 

Nuo 2020 m. birželio 1 d. į mokyklas buvo leista grįžti pradinių klasių ir specialiųjų mokyklų ir 

specialiųjų klasių bendrosiose mokyklose mokiniams. Mokyklos galėjo rinktis, ar iki ugdymo proceso 

pabaigos tęs mokymą nuotoliniu būdu, ar teikti kontaktinį ugdymą ir sugrįžti į klases. Nuo operacijų 

vadovo pasirinkimo priklausė namuose vaikus su negalia iki 21 metų prižiūrinčių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) galimybės grįžti į darbą. 

 

2020 m. lapkričio 4 d. paskelbtas antrasis karantinas242, o nuo gruodžio 9 d. sugriežtinus karantino 

sąlygas243, ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas 

nuotoliniu būdu tačiau mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi proeikių  

ugdymas buvo teikiamas kontaktiniu bųdu ugdymo įstaigoje: „specialiosiose mokyklose ir bendrojo 

ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pagrindinio ugdymo (pagrindinio 

ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas, užtikrinant 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus 

atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo 

būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.“ 

 

Konvencijos 24 straipsnio 2.c papunktis akcentuoja tinkamai pritaikytas mokymosi sąlygas pagal 

asmens poreikius. Reiktų atkreipti dėmesį, jog remiantis Švietimo valdymo informacinės sistemos 

duomenimis (toliau – ŠVIS), didžioji dauguma (54%) mokyklų turi išorinį pandusą arba liftą, 64% 

koridoriais galima laisvai judėti vėžimėliu, bet tik apie 24 proc. mokyklų yra pilnai pritaikytos žmonėms 

su negalia, judantiems vežimėlių pagalba, užtikrintas judėjimas tarp aukštų, visuose aukštuose įrengti 

pritaikyti san.mazgai,  ir tik 3 proc., t.y. 3 mokyklos yra pilnai pritaikytos žmonėms su regos negalia244. 

                                                      
239 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl 

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. V-

1130, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7d59f790d56611eaabd5b5599dd4eebe 
240 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. kovo 14 d. Nr. 207, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab  
241 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, „Dėl ugdymo proceso ir švietimo pagalbos organizavimo nuotoliniu būdu“, 
https://www.smm.lt/uploads/documents/D%C4%96L%20UGDYMO%20PROCESO%20IR%20%C5%A0VIETIMO%20PAGALBOS%20ORGANI

ZAVIMO.pdf  
242 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. lapkričio 4 d., Nr. 1226, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f  
243 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 

pakeitimo, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/820d5840389411eb8c97e01ffe050e1c  
244 http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pritaikymo-neigaliesiems-anketos-duomenys/  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab
https://www.smm.lt/uploads/documents/D%C4%96L%20UGDYMO%20PROCESO%20IR%20%C5%A0VIETIMO%20PAGALBOS%20ORGANIZAVIMO.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/D%C4%96L%20UGDYMO%20PROCESO%20IR%20%C5%A0VIETIMO%20PAGALBOS%20ORGANIZAVIMO.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/820d5840389411eb8c97e01ffe050e1c
http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pritaikymo-neigaliesiems-anketos-duomenys/
http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pritaikymo-neigaliesiems-anketos-duomenys/
http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pritaikymo-neigaliesiems-anketos-duomenys/
http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pritaikymo-neigaliesiems-anketos-duomenys/
http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pritaikymo-neigaliesiems-anketos-duomenys/
http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pritaikymo-neigaliesiems-anketos-duomenys/
http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pritaikymo-neigaliesiems-anketos-duomenys/
http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pritaikymo-neigaliesiems-anketos-duomenys/
http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pritaikymo-neigaliesiems-anketos-duomenys/
http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pritaikymo-neigaliesiems-anketos-duomenys/
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Būtina atkreipti dėmesį, kad mokymosi aplinkos pritaikymas yra būtinas ne tik besimokantiesiems su 

negalia, bet ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie taip pat gali turėti negalią.  

 

2020 m. atnaujintos 62 bendrojo ugdymo mokyklos (savivaldybių, valstybinės, nevalstybinės), tam  

skirta 45, 83 mln. Eurų, iį jų ikimokyklinio ugdymo įstaigos – atnaujinta - 17 , skirta – 21,3 mln. Eurų 

ES SF lėšų, likusios ugdymo įstaigos yra bendrojo ugdymo mokyklos.  Taip buvo skiriamas dėmesys ir  

profesinio mokymo įstaigoms: atnaujintos 4, skirta  - 33,1 mln. Eurų. 

 

Sąlygas teikti pagalbą mokiniams rodo vienam švietimo pagalbos specialistui tenkantis mokinių 

skaičius, kuris pagal mokyklų tipą ir mokyklos priklausomybę labai įvairus. Didžiausias mokinių 

skaičius (apie 170) vienam švietimo pagalbos specialistui tenka didelėse miesto mokyklose, kurios 

priklauso savivaldybėms. Kaimo mokyklose situacija blogesnė. Kai kurių specialistų kaimuose ir rajonų 

centruose iš viso nėra (tiflopedagogų), arba yra tik 2 (surdopedagogų). Kelių savivaldybių pradinės 

mokyklos iš viso neturi pagalbos mokiniui specialistų. Jei mokykloje nėra pagalbos mokiniui 

specialisto, pagalbą toje mokykloje teikia savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnybose ar 

švietimo pagalbos tarnyboje dirbantys specialistai. Nors švietimo pagalbos specialistų (specialiojo 

pedagogo, socialinio pedagogo, logopedo, psichologo ir kt.) etatai gali būti steigiami esant mažesniam 

vaikų skaičiui nei numatyta aprašuose arba sutartiniu pagrindu, išlieka pavojinga tendencija – trūkstant 

lėšų mažinti pagalbos specialistų etatų skaičių.  

 

Šią statistiką patvirtina ir žmonių su negalia NVO, kurių teigimu, bendrojo ugdymo mokyklose trūksta 

tiek surdopedagogų, tiek tiflopedagogų (šie specialistai reikalingi klausos ir regos engalią turintiems 

mokiniams). Minėti švietimo pagalbos specialistai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bei Lietuvos 

kurčiųjų draugijos atstovų teigimu, ruošiami pagal pasenusias, naujausių mokslo ir technologijų 

pažangos neatitinkančias programas ir metodikas. Mokyklos ir kitos ugdymo įstaigos nepakankamai 

pasiruošusios priimti žmones su negalia: joms trūksta reikiamų specializacijų specialistų, pagalbos 

mokiniui specialistų,  juo labiau, kad nemažai pedagogų yra neigiamai nusiteikę „specialiųjų ugdymosi 

poreikių“ turinčių vaikų atžvilgiu. Rekomenduotina, kad atnaujinamose mokytojų rengimo  programose 

būtų skiriamas laikas ir planuojami studijų kreditai, susiję su  kompetencijų suteikimu ir būtinų 

gebėjimų įgijimų būsimiems mokytojams, darbui su „specialiųjų ugdymosi poreikių“ turinčiais vaikais, 

taip pat būtina plėsti kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlą ir kokybę. Šiuo metu pedagogai gali 

pagal poreikį rinktis penkias 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programas (pavyzdžiui, pradėję dirbti su 

sutrikusios regos ar sutrikusios klausos, sutrikusio intelekto vaikais) ir 60 val. specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos programą (2015 m. redakcija), jeigu studijų metu nestudijavo šių 

disciplinų (būtini ne mažiau nei 2 kreditai). Šias programas įgyvendina pedagogų rengimo centrai kartu 

su akredituotomis kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis. Kiekviena mokykla privalo reguliariai analizuoti 

savo pedagogų  tobulinimosi poreikius, numatyti reikiamą finansavimą.  

 

Atsižvelgus į švietimo pagalbos specialistų poreikį, Vytauto Didžiojo universitete buvo parengta nauja 

inovatyvi (grindžiama individualizuoto mokymosi koncepcija) bakalauro studijų programa „Specialioji 

pedagoginė pagalba“ su dviem pedagoginėmis specializacijomis (specialioji pedagogika ir logopedija) 

bei gilinamosiomis specializacijomis (Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas / surdopedagogika; 

regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas / tiflopedagogika; autizmo spektro ir / ar elgesio sutrikimų 

turinčių vaikų ugdymas). Studijų programa įgyvendins sutelkta specialiosios pedagogikos srities 

nacionalinių ir užsienio šalių ekspertų komanda. Ji bus pradėta įgyvendinti 2020 m. rugsėjį, jai skirta 15 

valstybės finansuojamų vietų. 

 

Valstybinėje Švietimo 2013 – 2022 metų strategijoje 3 tiksle Užtikrinti švietimo prieinamumą ir lygias 

galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį suteikti mokiniams, studentams ir 

jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi 
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ir studijų poreikius, numatyta, kad bus mažinama specialiosiose mokyklose besimokančių vaikų dalis, 

proc. (ŠVIS duomenimis) nuo 1,1 proc. (2012 m.) iki 0,5 proc. (2022 m.). Tarpinis rodiklis – 0,8 proc. 

(2017 m.).  

 

Konvencijos 24 straipsnio 2 punkto nuostatos teigia, kad valstybės turi užtikrinti, jog asmenys su 

negalia dėl savo negalios nebūtų šalinami iš bendros švietimo sistemos ir vaikams su negalia nebūtų 

atimta galimybė įgyti privalomą nemokamą pradinį, pagrindinį ar visuotinį vidurinį išsilavinimą lygiai 

su kitais asmenimis tose bendruomenėse, kur jie gyvena. Tai reiškia, kad turi būti teisiškai įtvirtintas 

draudimas eliminuoti asmenis su negalia iš bendrojo ugdymo sistemos remiantis jų negalia arba 

neproporcinga ir per didele našta, kad būtų išvengta prievolės suteikti tinkamas sąlygas.  

 

2020 m. rugpjūčio 3 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras pakeitė 2011 m. balandžio 11 d. Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-579 „Mokyklos vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo aprašo“245 kuriame, vietoj anksčiau galiojusios vaiko gerovės 

komisijos funkcijos atlikti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikti siūlymų mokyklos vadovui dėl 

specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministro 

nustatyta tvarka, o mokiniui arčiau jo gyvenamosios vietos esančią ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo 

mokyklą, profesinio mokymo įstaigą, įtvirtinta, kad „gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka 

pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, 

kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo, mokslo ir 

sporto ministro nustatyta tvarka“. Taip pat nurodoma, kad ši Komisijos funkcija nevykdoma nuotoliniu 

būdu. 

  

Remiantis Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu 2011 m. rugsėjo 

30 d. patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1795, kuris vis dar galioja ir 2020 metais, 

mokiniui arčiau jo gyvenamosios vietos esančią ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio 

mokymo įstaigą, atsižvelgdamos į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ir mokyklos galimybes 

užtikrinti ugdymo kokybę, rekomenduoja pedagoginė psichologinė tarnyba arba švietimo pagalbos 

tarnyba, o mokyklos, atsižvelgdamos į mokinio „specialiuosius ugdymosi poreikius“, užtikrina 

ugdymąsi pritaikytoje ugdymosi aplinkoje, reikiamos švietimo pagalbos teikimą, aprūpinimą 

specialiosiomis mokymo priemonėmis ir ugdymui skirtomis techninėmis pagalbos priemonėmis 

mokykloje. Tačiau vis dar išlieka rizika, kad bus rekomenduojamos specialiosios mokyklos, nes arčiau 

mokinio gyvenamosios vietos nebus galima rekomenduoti mokyklos, kuri užtikrintų ugdymąsi 

atsižvelgiant į mokinio individualius poreikius pritaikytoje ugdymosi aplinkoje.  

 

Vaikai su negalia bendrajame ugdyme (kartu su priešmokyklinio ugdymo grupėmis)  

 

  2017 m. 2018 m.* 2019 m. 2020 m. 

Vaikų su negalia skaičius bendrojo ugdymo 

mokyklose kartu su ugdomais 

priešmokyklinio ugdymo grupėse, asm, iš jų:  

8732 8559 8683 11393 

Vaikai, ugdomi įtraukiuoju būdu, 

asm.  

4029  

(46 %) 

5109  

(59,7 %) 

4753 

(48,64 %) 

9952  

(2 % nuo visų 

                                                      
245 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-579 

„Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. V-
1129, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/644dc420d56611eaabd5b5599dd4eebe 
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asmenų, 

dalyvaujančių 

švietimo 

sistemoje) 

Vaikai specialiosiose ir lavinamosiose 

klasėse (dalinė integracija), asm.   

1023  

(12 %) 

1090 

(12,55 %) 

706 (iš jų su 

negalia) 

Vaikai specialiosiose mokyklose ir 

ugdymo centruose, asm.  

3 680  

(42 %) 

3450 

 (40,3 %) 

2840 

(38,81 %) 

735 (261 iš jų su 

negalia) 

Vaikų, turinčių specialiuosius ugdymo 

poreikius (dėl negalios), kuriems yra skirtas 

mokymasis namuose bendrojo ugdymo 

mokyklose  

281 

(3,32 %) 

263  

(3,1 %) 

306  

(3,68 %) 

315 

 (3,16 %) Vaikų, turinčių specialiuosius ugdymo 

poreikius (dėl negalios), kuriems yra skirtas 

mokymasis namuose specialiosiose 

mokyklose  

75  

(2,2 %) 

Nėra 

duomenų 

Iš namų į bendrojo ugdymo mokyklą / iš 

mokyklos į namus  vežama vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo poreikių (dėl negalios) 

251  

(6,21 %) 

1981  

(43,9 %)* 
4512 

(47,68 %) 
4520 (45,36 %) 

Iš namų į specialiąją mokyklą / iš mokyklos į 

namus  vežama vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymo poreikių (dėl negalios)  

3467 

(94,21 

%) 

2533  

(56,1 %)* 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.  

* 2019 m. gegužės mėn. duomenys  

 

 

2020 metais NRD užsakymu buvo atliktas sociologinis tyrimas bei parengta „Priešmokyklinio ir 

pradinio lavinimo sistemos veiksmingumo ir jos teikiamų paslaugų kokybės atitikties JT Neįgaliųjų 

teisių konvencijos nuostatoms, užtikrinant vaiko su negalia kokybišką ugdymą, vertinimas – 

sociologinio tyrimo ataskaita“246. Tyrimas atskleidė ugdymo metodų stokos egzistavimą pradiniuose 

ugdymo etapuose, taip pat tiek su vaiko individualių poreikių dėl negalios ypatumais, tiek su 

žmogiškųjų išteklių stoka susijusias kliūtis, kurios gali sutrikdyti vaiko priėmimą į bendrojo ugdymo 

mokyklą. Tyrime dalyvavę vaikų su negalia tėvai taip pat įvardino kitų tėvų neigiamą požiūrį į negalią 

turinčius vaikus kaip vieną iš priežasčių darančių įtaką jų vaiko nepriėmimui į mokyklą. Taip pat 

įvardinti ir teigiami aspektai, mokytojų pasirengimas ugdyti priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikus 

tėvų vertinami itin teigiamai. Išskiriamos mokytojų pastangos ir gebėjimai kurti įtraukią, saugią ir 

draugišką klasės atmosferą, užkirsti kelią patyčioms ar kitam netinkamam elgesiui su bendraklasiais su 

negalia. 

 

„Vaiko bendrai savijautai mokykloje, taigi ir motyvacijai, turi įtakos mokyklos administracijos ir visos 

bendruomenės pastangos paversti mokyklą iš tikrųjų įtraukia. Tėvai teigiamai vertina mokyklos 

bendruomenėje dedamas pastangas sukurti vaikui palankią psichologinę atmosferą ir pritaikyti fizinę, 

informacinę aplinką.“ 

 

                                                      
246 Violeta Gevorgianienė, Gintaras Šumskas, Eglė Šumskienė, Aidas Gudavičius ir Kornelija Krutulytė, Priešmokyklinio ir pradinio lavinimo 

sistemos veiksmingumo ir jos teikiamų paslaugų kokybės atitikties JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatoms, užtikrinant vaiko su negalia 
kokybišką ugdymą, vertinimas – sociologinio tyrimo ataskaita (2020): http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Ataskaita.pdf  

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Ataskaita.pdf
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Mokiniai, turintys intelekto sutrikimų, mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, kurios, siekiant, kad 

asmuo neiškristų iš bendrojo ugdymo sistemos, yra pritaikomos jas individualizuojant, atsižvelgiant į 

asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, kylančius dėl  intelektinių gebėjimų.  Mokiniams, kurie 

mokėsi pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas dėl intelekto sutrikimo po 10 

metų mokymosi, išduodamas jų mokymosi pasiekimus patvirtinantis Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, 

kuris sudaro sąlygas tęsti mokymąsi pagal profesinio mokymo programas arba pagal Socialinių įgūdžių 

ugdymo programą (ISCED 3), kuri yra 3 m. trukmės ir sudaro sąlygas asmeniui, turinčiam intelekto 

sutrikimą mokytis iki 21 m. Mokiniai, baigę individualizuotą pagrindinio ugdymo programą į profesines 

mokyklas priimami mokytis pagal trejų metų trukmės specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims skirtas 

profesinio mokymo programas247, į kurias priėmimas buvo vykdomas iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.  

 

Šias programas palaipsniui pakeis II Lietuvos kvalifikacijų lygio modulinės profesinio mokymo 

programos, pagal kurias galės mokytis visi pagrindinio išsilavinimo neįgiję asmenys. Atskiros 

programos „specialiųjų ugdymosi poreikių“ turintiems asmenims nebus rengiamos. Modulinės 

profesinio mokymo programos bus pritaikomos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims – 1 

kredito įgyvendinimui skiriama 27 valandos, kai specialiųjų ugdymosi poreikių neturintiems asmenims 

22 valandos.  

 

Pagal Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 2.4 p. visi 

vaikai, turintys specialių ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, baigę pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą, gali tęsti mokymąsi pagal profesinio mokymo programą arba ugdytis pagal 

socialinių įgūdžių ugdymo programą. 2019-2020 m.m. priėmimas į profesinio mokymo programas, 

pritaikomas specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turintiems asmenims, raštu derinamas 

su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jei pasibaigus pagrindiniam priėmimui 

jos sulaukė mažiau nei 4 Stojančiųjų pasirinkimų mokytis pirmuoju prioritetu. Vis tik iki š.m. profesinio 

rengimo programų finansavimo metodika neatsižvelgė į mokinių su negalia (ypatingai – su intelekto 

negalia) poreikius, t. y., programoms finansavimas buvo skiriamas neatsižvelgiant į papildomus, 

negalios kompensavimui būtinus kaštus, ir grupė buvo suformuojama tik tuomet, kai mokinių, turinčių 

nežymų, atskirais atvejais – vidutinį intelekto sutrikimą, buvo 20.  

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, 2017 m. asmenims su negalia buvo pritaikytos 31 

(42 proc.) profesinio mokymo įstaigos iš 78. 2018 – 2019 m.m. asmenims su negalia pritaikytų 

profesinio mokymų įstaigų skaičius nepakito. Statistikos departamento duomenimis, 2017 – 2018 

mokslo metais profesinėse mokyklose studijavo 1352 asmenys su negalia248. Tai sudarė 3,16 proc. nuo 

visų tais metais besimokiusiųjų profesinėse mokyklose (42101).  

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, 2018–2019 m. Lietuvoje buvo 71 profesinio 

mokymo įstaiga, kurioje mokėsi 34 tūkst. asmenų. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

dalis nuo visų besimokančiųjų profesinėse mokyklose skaičiaus – 5,5 proc. 2018–2019 m. m. 

profesinėse mokyklose mokėsi 1 868 mokiniai, nurodę turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, iš jų 1 

054 mokiniai su negalia. Preliminariais duomenimis, apie 56 proc. mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, mokėsi įtraukiuoju būdu kartu su bendraamžiais. Atskiros mokinių grupės 

                                                      
247 remiantis  Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija 
įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. 

įsakymą Nr. V-373  „Dėl Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo 

ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 16 punktu.   
248 Profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičius apima besimokančius mokymo programose, kurios skirtos asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių. Statistinių rodiklių duomenų bazė: https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-

analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483bhttps://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-
analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34 - /807d-392ba2698b34#/.  

https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-392ba2698b34#/
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formuojamos atsižvelgiant į negalios pobūdį (pavyzdžiui, intelekto sutrikimai) ir įvertinus profesinio 

mokymo programoje numatytus reikalavimus.  

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius profesinėse mokyklose 

SUP turinčių mokinių skaičius 2015–2016 

m. m. 

2016–2017 

m. m. 

2017–2018 

m. m. 

2018–2019 

m. m. 

2019-2020 

m.m. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintys mokiniai profesinėse 

mokyklose 

1346* 

 

1359* 

 

1464* 

 

1869*** 

(1244*, 

1054**) 

1881 

*mokiniai, kurie mokėsi grupėse, skirtose specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turintiems 

mokiniams 

**mokiniai, turintys negalią 

*** iš viso mokėsi specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

 

Kalbant apie aukštąjį mokslą asmenims su negalia svarbu atkreipti dėmesį, kad daugiau nei pusė 

mokinių, lankiusių bendrojo lavinimo mokyklas ir specialiąsias ar lavinamąsias klases bei specialiąsias 

mokyklas turinčių intelekto sutrikimų ar kompleksinę negalią yra mokomi pagal individualizuotas 

pradinio ugdymo, individualizuotas pagrindinio ugdymo  ir/ar socialinių įgūdžių programas. Mokiniai 

baigę individualizuotą pradinio, pagrindinio ar/ir socialinių įgūdžių programą, neįgyja pradinio, 

pagrindinio išsilavinimo ir jiems išduodamas Mokymosi pasiekimų pažymėjimas. Tokiu atveju mokiniai, 

turintys intelekto sutrikimų nebeturi galimybių baigti vidurinę mokyklą ir aukštąją mokyklą, net ir 

įvykus jų būklės pokyčiams, įgijus reikiamus įgūdžius ar gebėjimus bei užtikrinus individualizuotą 

pagalbą įgalinančią mokinį toliau siekti mokslo. Mokiniai, turintys intelekto sutrikimų, sudaro daugiau 

nei 75 proc. visų mokinių su negalia. ŠMSM dėl aukštųjų mokyklų pritaikymo  asmenims su negalia 

duomenų neturi, tačiau fiksuoja, kad mokyklų steigėjai aplinkos pritaikymui per mažai skiria investicijų 

ir per siaurai supranta aplinkos bei sąlygų pritaikymą, pavyzdžiui, įrengtas įvažiavimas į pastatą, dalies 

vadovų yra suprantamas kaip visiškas ugdymo įstaigos pritaikymas žmogui su negalia.   

 

NRD, įgyvendindamas programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemonę „Teikti finansinę paramą 

neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose“ nuo 2006 m. teikia finansinę pagalbą žmonėms 

su negalia, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą. Pagalba 

teikiama vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems 

aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu249. Finansinę pagalbą gali gauti studentai, turintys sunkų arba 

vidutinį negalios lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, pirmą po negalios nustatymo 

(pakeista  nuo 2019 m. rugsėjo)  kartą studijuojantys pagal I pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro 

arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą ar II 

pakopos studijų programą, arba vientisųjų studijų programą, pagal profesinių studijų programą, pagal 

trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą ir pagal trumpųjų studijų programą. Taip pat 

numatyta galimybė (14.3 punkte), kad studentas su negalia, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš 

aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju finansinės pagalbos priemonės teikiamos nuo 

šių studijų pradžios dienos, nemokant už tą studijų laikotarpį, už kurį buvo mokėtos tikslinės išmokos, 

iki jam nutraukiant studijas ar iki jo pašalinimo iš aukštosios mokyklos. 

 

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:  

1. išmokos „specialiesiems poreikiams“ tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo bazinės 

pensijos dydžio kas mėnesį;  

                                                      
249 Lietuvos Respublikos nutarimas „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos 
aprašo patvirtinimo“, 2006 m. rugpjūčio 29 d., Nr.: 831, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.66E0CE6AE556 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.66E0CE6AE556
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2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (3,2 LRV nustatytos bazinės socialinės išmokos 

(BSI) dydžio per semestrą įstojusiems į aukštąsias mokyklas ir studijuojantiems jose valstybės 

biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.  

Taip pat studentams su negalia švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka iš Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

asignavimų kartą per mėnesį skiriama 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų bazinių socialinių 

išmokų dydžio tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti, neatsižvelgiant į tai, ar studentui su negalia 

teikiamos aprašo anksčiau įvardintos finansinės pagalbos priemonės. 

 

Pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis gali gauti tikslinę išmoką 

(152 Eur per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti. Ši parama yra skiriama įgyvendinant Europos 

socialinio fondo paremtą projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Projektą įgyvendina Valstybinis 

studijų fondas su partnerėmis – Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Pastebėtina, kad paramą gavusių 

studentų skaičius yra didesnis, nei Lietuvos statistikos departamento pateikiami duomenys. Kadangi, 

prieš suteikiant paramą, įsitikinama studento negalios buvimu, tikėtina, kad stodami studentai ne visada 

pateikia informaciją apie savo negalią institucijai, kuri teikia duomenis Lietuvos statistikos 

departamentui.  

 

Informacija apie finansinę paramą gavusius studentus su negalia:  

 

  2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Paraiškos 

finansinei 

pagalbai gauti. 

Aukštosios 

mokyklos.   

39 37 37 36 34 33 30 

27 

valstybin

ės 

27 

valstybin

ės 

26 

valstybin

ės 

25 

valstybin

ės 

23 22 - 

12 

nevalstyb

inių 

10 

nevalstyb

inių 

11 

nevalstyb

inių 

11 

nevalstyb

inių 

11 11 - 

Išmokos 

specialiesiems  

poreikiams 

tenkinti   

1021 

asmuo 

1006 

asmenys 

935 

asmenys 

826 

asmenys 
686 

620 

asmenų 
387 

536,6 

tūkst. 

eurų 

409,0 

tūkst. 

eurų 

392,5 

tūkst. 

eurų 

379,5 

tūkst. 

eurų 

400,95 

tūkst. 

eurų 

379,64 

tūkst. 

eurų 

355 

tūkst. 

eurų 

Tikslinės išmokos 

studijų išlaidoms 

iš dalies 

kompensuoti 

513 

asmenų 

466 

asmenys 

428 

asmenys 

377 

asmenys 
297 

241 

asmuo 
140 

87,3 

tūkst. 

eurų 

79,3 

tūkst. 

eurų 

72,8 

tūkst. 

eurų 

62,5 

tūkst. 

eurų 

49,25 

tūkst. 

eurų 

39,45 

tūkst. 

eurų 

35 tūkst. 

eurų 

Paramą gavusių 

studentų skaičius 

valstybiniuose  

universitetuose ir 

kolegijose  

920 (90 

proc.) 

911 (91 

proc.) 

861 (92 

proc.) 

752 (91 

proc.) 
630 581 484 

Paramą gavusių 

studentų skaičius 

privačiose 

aukštosiose 

mokyklose  

101 (10 

proc.) 

95 (9 

proc.) 

74 (8 

proc.) 

74 (9 

proc.) 
56 39 33 
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Paramą  gavusių 

studentų  

skaičius 

universitetuose 

623 (61 

proc.) 

611 (61 

proc.) 

577 (62 

proc.) 

521 (63 

proc.) 
429 380 304 

Paramą gavusių 

studentų skaičius 

neuniversitetinėse 

aukštosiose 

mokyklose  

398 (39 

proc.) 

395 (39 

proc.) 

358 (38 

proc.) 

305 (37 

proc.) 
257 240 196 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas  

 

 

2020 metais NRD užsakymu buvo atlikta „Studija dėl finansinės pagalbos priemonių, skiriamų 

studentams turintiems negalią siekiant didinti studijų prieinamumą, panaudojimo mažėjimo“250. Studiją 

sudarė esamos situacijos analizė, teisinės bazės apžvalga bei unikalus kokybinis tyrimas, atlikti pusiau 

struktūruoti interviu ir su pačiais studentais su negalia. Tyrimas atskleidė, kad studijos aukštojoje 

mokykloje yra itin svarbios ir reikšmingos asmenims su negalia. Jiems sėkmingai tęsti studijas 

aukštosiose mokyklose ir jose išsilaikyti padeda įvairios jiems prieinamos paslaugos, fizinės aplinkos 

prieinamumas, o taip pat ir finansinė parama, įgalinanti efektyviau ir kokybiškiau pasinerti į studijų 

procesą.  

 

„Konvencijoje yra plačiai kalbama apie tinkamą sąlygų pritaikymą pagal asmens poreikius bei tinkamą 

individualią paramą ir pagalbą mokymosi aplinkoje. Tiriamųjų patirtys įrodo, jog tinkamas sąlygų 

pritaikymas tampa pagrindu išsilaikyti studijose/jas tęsti, nes yra sudaromos galimybės kokybiškai 

įsisavinti dėstomą medžiagą. Tai padeda ir tuomet, kai yra ribotas bendras prieinamumas, universalaus 

dizaino stygius. Tinkamas sąlygų pritaikymas padeda minimizuoti kliūtis atsižvelgiant į individualius 

studento/studentės poreikius.“ 

 

Tyrimas taip pat atskleidė, įvairias priežastis dėl ko daugelis asmenų su negalia nusprendžia nestudijuoti 

– tai lemia kompleksinės socioekonominės priežastys, asmenų su negalia patiriama socialinė atskirtis ir 

visuomenėje vyraujantys neigiami stereotipai bei stigma.  

 

 

Vaikams, turintiems negalią, yra suteikiama galimybė ugdyti savo asmenybę, talentus ir kūrybiškumą, 

taip pat savo protinius ir fizinius gebėjimus. 2018–2019 m. m. 31,2 proc. mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, dalyvavo neformaliojo švietimo veiklose, 2019–2020 m. – 32,8 proc. Švietimo, 

mokslo ir sporto ministras 2019 m. tvirtindamas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 

panaudojimo tvarkos aprašą numatė pirmumo teisę šiomis lėšomis pasinaudoti vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių.   

 

Sudarant sąlygas mokytis Brailio rašto, kitų specialiai pritaikytų šriftų, patobulintų ir alternatyvių 

bendravimo ir orientavimo būdų, priemonių ir formų, bei sudarant sąlygas įgyti mobilumo įgūdžių ir 

kitų žmonėms su negalia teikiamai paramai ir mentorių paslaugoms (Konvencijos 24 straipsnio 3 

punkto a) papunktis), vykdydamas programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ uždavinį „plėtoti 

kompleksiškai teikiamas paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimų nariams bendruomenėje ir gerinti 

darbingumo, neįgalumo lygių ir specialiųjų poreikių nustatymo procedūras.“ veiksmą „ teikti 

                                                      
250 Lina Garbenčiūtė, Indrė Širvinskaitė ir Rūta Ruolytė-Verschoore, Studija dėl finansinės pagalbos priemonių, skiriamų studentams turintiems 

negalią siekiant didinti studijų prieinamumą, panaudojimo mažėjimo (2020): http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Studija-de%CC%87l-
finansine%CC%87s-pagalbos-priemoniu%CC%A8.pdf  

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Studija-de%CC%87l-finansine%CC%87s-pagalbos-priemoniu%CC%A8.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Studija-de%CC%87l-finansine%CC%87s-pagalbos-priemoniu%CC%A8.pdf
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kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems“, NRD viešojo pirkimo būdu kasmet perka 

kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su regos negalia teikimo paslaugas. Pagal 

specialistų komandos sudarytą planą asmeniui su regos negalia teikiamos (individualiai ar 4 – 10 

asmenų grupėse) šios paslaugos: orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienių 

įgūdžių, komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, profesinio konsultavimo ir 

orientavimo. Maksimali paslaugų teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų.   

 

Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su regos negalia teikimas: 

  2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Suteikta paslaugų asmenims 

su regos negalia  
18 16 15 21 

Paslaugoms skirta tūkst. Eur.  16,4 19,5 19,5 N.D. 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas  

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Plėtoti įtrauktį švietime visose bendrosios paskirties mokyklose, suteikiant visiems vaikams su negalia 

reikiamą mokymosi ir švietimo individualius poreikius atliepiančią pagalbą: psichologinę, specialiąją 

pedagoginę, specialiąją ar socialinę pedagoginę pagalbą.  

- Įgyvendinti kiekvieno vaiko, tarp jų ir negalią turinčio, teisę mokytis lygiateisiškai drauge su visais 

vaikais. 

- Pagerinti vaikams su negalia individualizuotą paramą ir pagalbą švietimo įstaigose bei padidinti su jais 

dirbančių mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų  (mokytojo padėjėjų, logopedų, specialiųjų 

pedagogų) skaičių švietimo įstaigose ir sudaryti sąlygas reikiamos specialisto pagalbos prieinamumui.  

- Plėsti psichologo ir specialiojo pedagogo paslaugų teikimą.  

- Plėsti ir plėtoti judėsio ir padėties pedagogo paslaugų teikimą. 

- Sudaryti sąlygas mokiniams, besimokiusiems pagal individualizuotą ugdymo programą baigti 

vidurinio ugdymo programą neužkertant kelio jų galimybėms toliau studijuoti aukštojoje mokykloje, 

atsižvelgiant į jų gebėjimus ir gabumus.   

- Plėtoti mentorystės, konsultavimo studijų klausimais ar profesinio orientavimo pagalbos galimybes, 

kurios pasiektų socialinėje atskirtyje, žemesnėje socioekonominėje padėtyje gyvenančius mokinius su 

negalia, padėtų stojant ir pradedant studijas. 

- Ištirti, kaip švietimo sistemoje patenkinamas švietimo pagalbos specialistų poreikis, koks jų darbo ir 

bendradarbiavimo modelis su kitais mokyklos specialistais bei kaip užtikrinamas jų kvalifikacijos 

kėlimas.  

- Kelti švietimo pagalbos specialistų kvalifikaciją, kad jie įgytų reikiamų kompetencijų įtraukčiai 

švietime plėtoti, bei Lietuvos teisės sistemoje apibrėžti įtraukties  švietime principą. 

- Kelti mokytojų, dėstytojų ir kitų švietimo specialistų kvalifikaciją dirbti su asmenimis, turinčiais 

negalią.  

- Inicijuoti specializuotą tyrimą švietimo prieinamumui profesinėse ir aukštosiose mokymo įstaigose 

įvertinimui – svarbu įvertinti ne tik fizinį, bet ir informacinį prieinamumą, mokymosi proceso ir 

priemonių prieinamumą ir tinkamumą, pagalbos besimokančiajam paslaugų prieinamumą.  
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25 STRAIPSNIS. SVEIKATA  

 

 

Valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta, kad žmonės su negalia turi teisę į aukščiausią įmanomą 

fizinės ir psichikos sveikatos lygį jų nediskriminuojant dėl negalios. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, 

imasi visų atitinkamų priemonių, kad užtikrintų žmonių su negalia galimybę gauti sveikatos paslaugas, 

atsižvelgiant į lytį, įskaitant su sveikata susijusią reabilitaciją.   

 

 

Su Konvencijos 25 straipsniu susiję Lietuvos teisęs aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija;  

• Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas251;  

• Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas252;  

• Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas253; 

• Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos 

aprašas, Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros 

įstaigas tvarkos aprašas254;  

• Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas255;  

• Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašas (C sąrašas)256;  

• Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planas257.  

 

Teisę į sveikatą užtikrina Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis. Ši Konstitucijos nuostata bei Pacientų teisių 

ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalis numato bendrą taisyklę – asmenų teisę į 

nemokamą sveikatos priežiūrą, kuri įstatymų numatytais atvejais gali turėti tam tikrų išimčių. Sveikatos 

draudimo įstatyme, numatyta, kad privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis yra draudžiami 

asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais (6 straipsnio 4 dalies 10 punktas). Iš 

privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 

 

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „apdraustajam 

asmeniui, gaunančiam valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo („invalidumo“) pensiją, tapus 

nedarbingu dėl savo ligos ar traumos ir dėl to praradusiam darbo pajamų, ligos pašalpa iš Valstybinio 

socialinio draudimo fondo lėšų mokama ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus“. 

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.: 

 

2020 m. gegužės 20 d. Sveikatos draudimo įstatymo pataisomis (Nr. XIII-2940) buvo nustatyta, kad iš 

privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamai medicininei reabilitacijai, slaugai, 

socialinėms paslaugoms bei patarnavimams, priskirtiems asmens sveikatos priežiūrai, apimančioms 

                                                      
251 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas, 1996 m. gegužės 21 d., Nr. I-1343, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94F6B680E8B8  
252 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, 1996 m. spalio 3 d., Nr. I-1562, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6E4170DB704 
253 Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, 1995 m. birželio 06 d., Nr. I-924, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4043B97881A2 
254 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanitorinio (antirecidyvinio) gydymo 
organizavimo“, 2008 m. sausio 17 d., Nr. V-50, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.528500FDBAEE 
255 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas, 2000 m. gruodžio 21 d., Nr. IX-110, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.068516AF734B  
256 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašas (C sąrašas) 

patvirtinimo“, 2000 m. spalio 06 d., Nr. 529, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9742998E727F 
257 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano 
patvirtinimo“, 2014 m. liepos 16 d., Nr. V-815, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/682b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6b52ea909c3411ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94F6B680E8B8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94F6B680E8B8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6E4170DB704
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6E4170DB704
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4043B97881A2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4043B97881A2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.528500FDBAEE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.068516AF734B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.068516AF734B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9742998E727F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/682b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73
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slaugos ir socialines paslaugas bei patarnavimus, palaikomojo gydymo paslaugas slaugos ir palaikomojo 

gydymo ligoninėse sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir terminais, į nustatytą ne ilgesnį kaip 

120 dienų per kalendorinius metus apribojimą neįskaičiuojamas Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios 

situacijos ir karantino laikotarpis.  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. kovo 14 d. paskelbus karantiną258, Seimas ypatingos skubos 

tvarka priėmė pakeitimus, skirtus padėti gyventojams, kurie užvėrus dienos centrus turi rūpintis negalią 

turinčiais žmonėmis, vaikais, senoliais. 2020 m. kovo 17 d. Ligos ir motinystės draudimo įstatymas259 

buvo papildytas 111 straipsniu „Ligos išmokų skyrimo ir mokėjimo ypatumai Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną“. Jo 3 dalyje numatyta, kad atsiradus būtinybei 

prižiūrėti pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį asmenį su negalia iki 21 metų, 

ligos išmoka vaiko motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), seneliui (senelei), jeigu abiem tėvams (įtėviams) arba 

turimam vienam iš jų nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba jiems (jam) darbdavys nepaskelbė 

prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, taip pat budinčiam globotojui 

ar globėjui iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų pradedama mokėti nuo pirmosios vaiko 

priežiūros dienos ir mokama ne ilgiau kaip iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos. Šioje dalyje nustatytos ligos išmokos dydis 

yra lygus 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. 

 

O 4 dalyje numatyta, kad kai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos 

ar karantino sustabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla, asmeniui su 

negalia, kuriam toje įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, jo motinai (tėvui), 

įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui), atitinkančiam šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir 

prižiūrinčiam šioje dalyje nurodytą asmenį su negalia, mokama 65,94 procento išmokos gavėjo 

kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoka. 

 

Vėliau kelis sykius šis straipsnis buvo koreguojamas (XIII-3306; XIII-3305), galiausiai 2020 m. gruodžio 

23 d. (XIV-125) įtvirtinant (111 straipsnio 3 dalyje), kad Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios 

situacijos ir karantino metu atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo 

programą besimokantį asmenį su negalia, ligos išmoka asmens su negalia motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), 

senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų 

pradedama mokėti nuo pirmosios asmens su negalia priežiūros dienos. Šioje dalyje nustatytos ligos 

išmokos dydis yra lygus 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šioje dalyje 

nurodyta ligos išmoka turinčiai (turinčiam) teisę ją gauti motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei 

(seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui, prižiūrinčiam vaiką, kurio priežiūrai kitam asmeniui (motinai 

(tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui) ar globėjui) suteiktos vaiko priežiūros atostogos, nemokama, 

išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje. 

 

Taip pat 111 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad jeigu Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir 

(ar) karantino metu pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantis asmuo su negalia 

lankėsi užsienio šalyje (šalyse) be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo ir dėl jo 

lankymosi užsienio šalyje (šalyse) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su pavojinga 

užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu, ligos išmoka asmens su negalia motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), 

senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų asmens 

su negalia privalomos izoliacijos laikotarpiu mokama nuo pirmosios asmens su negalia priežiūros dienos, 

                                                      
258 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. kovo 14 d. Nr. 207, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab  
259 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 papildymo 11-1 straipsniu įstatymas, 2020 m. kovo 17 d., Nr. 
XIII-2824, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/87a8ebd0693111eabee4a336e7e6fdab 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab
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bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant atitinkamai nuo asmens su negalia atvykimo iš 

užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo jo turėto sąlyčio su pavojinga užkrečiamąja 

liga sergančiu asmeniu dienos, lygi 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. 

Šioje dalyje nustatytais atvejais ligos išmoka nemokama, jeigu pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo 

programą besimokantis asmuo su negalia išvyko į užsienio šalį, kuri jo išvykimo iš Lietuvos Respublikos 

dieną įtraukta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą užsienio šalių, iš kurių grįžus į Lietuvos 

Respubliką privaloma izoliacija, sąrašą. 

 

8 straipsnio dalyje nurodyta, kad jei per ekstremalią situaciją ir (ar) karantiną pagal bendrojo arba 

specialiojo ugdymo programą besimokančio asmens su negalia lankomoje švietimo įstaigoje dėl 

užkrečiamosios ligos, dėl kurios Vyriausybė paskelbė ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, nustatomas 

infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to atsirado būtinybė jį prižiūrėti, ligos išmoka asmens su negalia 

motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui iš Valstybinio 

socialinio draudimo fondo lėšų mokama infekcijų plitimą ribojančio režimo laikotarpiu nuo tokio režimo 

nustatymo asmens su negalia lankomoje švietimo įstaigoje dienos, yra lygi 65,94 procento išmokos 

gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto iniciatyva 

buvo atliktas tyrimas „Teisė į psichikos sveikatą ir asmenų su psichosocialine negalia teisių užtikrinimas COVID-19 

pandemijos metu Lietuvoje“.260 Tyrimo metu buvo apžvelgti nacionaliniai teisės aktai, susiję su psichikos 

sveikata ir COVID-19 pandemija. Taip pat gilintasi į asmenų, turinčių psichikos sveikatos sunkumų ar 

psichosocialinę negalią, patirtį gaunant pagalbą COVID-19 pandemijos metu bei kliūtis pagalbai gauti. 

Tyrimas atskleidė sistemines spragas ir žmogaus teisėmis grįsto požiūrio trūkumą psichikos sveikatos 

srityje. 

 

„Politiniame lygmenyje psichosocialinės pagalbos teikimo prioritetai yra trumpalaikiai, nukreipti į 

pandemijos suvaldymą, orientuoti į visuomenės narius be negalios ar anksčiau nepatyrusius psichikos 

sveikatos sutrikimų, nėra kalbama apie asmenų su psichosocialine negalia žmogaus teises, o teikiant 

psichosocialines paslaugas praktikoje pastebi žmogaus teisių pažeidimai. Psichosocialinių paslaugų 

teikimą reguliuojančiuose teisės aktuose karantino metu nėra kalbama apie žmogaus teisių užtikrinimą 

teikiant paslaugas; prioritetas pirmiausia teikiamas saugumo reikalavimų įtvirtinimui ir lankytojų arba 

paslaugos gavėjų srautams reguliuoti. Teisės į sveikatą užtikrinimas žymiai sumažėjo pandemijos, ypač 

pirmojo karantino, metu.“ 

 

67% tyrimo dalyvių (iš 939 bendrosios populiacijos respondentų) pandemijos metu 2020 metais (iki 

antrojo karantino) patyrė psichikos sveikatos sunkumų. Savo psichikos sveikatos būklę sunkiausiu 

pandemijos metu respondentai vertino šiek tiek žemiau nei vidutiniškai. Daugiausiai tyrimo dalyviai 

sakėsi patyrę nerimo (48%), baimės (16%), vienišumo jausmų (16%), turėjo suicidinių minčių (10%), 

miego sutrikimų (10%), jautė liūdesį (8%), apatiją (7%), pyktį (7%), išgyveno panikos priepuolius (5%). 

68% asmenų, patyrusių psichikos sveikatos sunkumų, kreipėsi pagalbos – 67% kreipėsi į draugus ir 

artimuosius, 21% kreipėsi psichikos sveikatos priežiūros paslaugų. Net 52% psichikos sveikatos 

paslaugomis besinaudojusių mokėjo už paslaugas, 34% naudojosi nemokamomis paslaugomis, o 14% 

mokėjo už dalį gautų paslaugų. 

 

                                                      
260 Aurelija Auškalnytė, Rima Balkūnė, Ugnė Grigaitė, Neringa Grigutytė, Karilė Levickaitė, Rūta Simutytė, Kotryna Sipko ir Rūta Drakšaitė, „Teisė į 

psichikos sveikatą ir asmenų su psichosocialine negalia teisių užtikrinimas COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje: Tyrimo ataskaita“ (Psichikos sveikatos perspektyvos ir 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2021): http://hrmi.lt/teise-i-psichikos-sveikata-ir-asmenu-su-psichosocialine-negalia-teisiu-uztikrinimas-covid-19-pandemijos-metu-
lietuvoje/  

http://hrmi.lt/teise-i-psichikos-sveikata-ir-asmenu-su-psichosocialine-negalia-teisiu-uztikrinimas-covid-19-pandemijos-metu-lietuvoje/
http://hrmi.lt/teise-i-psichikos-sveikata-ir-asmenu-su-psichosocialine-negalia-teisiu-uztikrinimas-covid-19-pandemijos-metu-lietuvoje/
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Tyrimo metu buvo išskirtos ir kelios, labiausiai pandemijos paveiktos visuomenės grupės:  

- Tėvai, auginantys nepilnamečius vaikus; 

- Asmenys, kurie rūpinasi savo artimaisiais su psichosocialine negalia ar turinčiais psichikos sveikatos 

sunkumų; 

- Asmenys su psichosocialine negalia ar turintys psichikos sveikatos sunkumų;  

- Medikai ir psichosocialinių paslaugų teikėjai. 

 

 

2020 m. sausio 15 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-53 Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 

2014–2023 metų veiksmų plano 3 priedas (Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir 

mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas) papildytas 38.101: „siekiant užtikrinti 

Lietuvos regionų gyventojams galimybę laiku gauti kokybiškas ir veiksmingas medicinos paslaugas, 

diegiami ir plėtojami integruotos sveikatos priežiūros modeliai, sudarantys prielaidas gerinti (...) 

medicininės reabilitacijos paslaugų kokybę ir prieinamumą. Siekiant efektyvaus integruotos sveikatos 

priežiūros modelio paslaugų teikimo organizavimo, būtina tobulinti greitosios medicinos pagalbos stočių 

ir (ar) skyrių, greitosios medicinos pagalbos dispečerinių, rajono, regiono, respublikos lygmens ligoninių, 

universitetų ligoninių specialistų komandų, kurias sudaro gydytojai ir kiti sveikatos srities specialistai, 

kvalifikaciją ir stiprinti žinias. Vykdytojai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno 

klinikos, Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerija.“ 

 

2020 m. rugsėjo 2 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1962 pakeistas Kompensuojamų 

medicinos priemonių sąrašo (C sąrašo) 13 punktas: „Sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės“, kuriame 

padidinti išrašomų priemonių skaičiai.  

 

13.1. Nelaikantiems šlapimo (kai nustatytos ligos ir būklės, kurių kodai pagal TLK-10-AM yra R32, N31 

(esant šlapimo nelaikymui), N39.3, N39.4) per mėnesį išrašoma: 

13.1.1. vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir tokio sprendimo galiojimas 

nėra pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, – 60 

vienetų sauskelnių arba 120 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas – nuo 300 ml, arba 120 vienetų 

vienkartinių paklodžių;  

13.1.2. asmenims, kuriems nustatytas didelis šlapimo nelaikymo laipsnis, – 45 vienetai sauskelnių arba 90 

įklotų, kurių sugeriamumas – nuo 300 ml, arba 90 vienkartinių paklodžių; 

13.1.3. asmenims, kuriems nustatytas vidutinis šlapimo nelaikymo laipsnis, – 60 vienetų įklotų, kurių 

sugeriamumas – nuo 300 ml. 

13.2. Nelaikantiems išmatų (TLK-10-AM kodas R15) per mėnesį išrašoma 45 vienetai sauskelnių arba 60 

įklotų arba 90 vienkartinių paklodžių. 

13.3. Jei skiriamos sauskelnės ir įklotai arba sauskelnės ir vienkartinės paklodės, jų kiekis gali būti 

keičiamas: 

13.3.1. kai skiriami įklotai nelaikantiems šlapimo, vadovaujamasi santykiu: 1 vienetas sauskelnių atitinka 

2 įklotus nelaikantiems šlapimo arba 1 vienetas sauskelnių atitinka 2 vienkartines paklodes; 

13.3.2. kai skiriami įklotai nelaikantiems išmatų, vadovaujamasi santykiu: 3 vienetai sauskelnių atitinka 4 

įklotus nelaikantiems išmatų arba 1 vienetas sauskelnių atitinka 2 vienkartines paklodes.  

 

2020 m. gegužės 26 d. patvirtintas 2020 m. Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių kainynas.  

 

Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių 

kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo – keistas kelis sykius.  
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Nustatant kompensuojamųjų priemonių kainą, sauskelnės yra grupuojamos pagal du kriterijus: dydis ir 

sugeriamo skysčio kiekis. Įklotai grupuojami į 2 grupes: šlapimo nelaikymui ir išmatų nelaikymui, o 

vienkartinės paklodės yra grupuojamos pagal dydį ir sugeriamo skysčio kiekį. Kiekvienoje grupėje pagal 

Vyriausybės nutarimu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-13 nutarimo Nr. 994 aktuali 

redakcija) patvirtintą formulę apskaičiuojama suma, kuri yra kompensuojama, o žmogus pats sumoka 

paciento priemoką, kurią sudaro prekės pardavimo kainos ir bazinės kainos (PSDF biudžeto lėšomis 

kompensuojama kainos dalis) skirtumas.  

 

Visi asmenys, kuriems reikalingos kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, turi primokėti 

už slaugos priemones. Dažnai asmens su negalia pajamos žymiai mažesnės ir jo skurdo rizikos lygis 

žymiai didesni nei asmenų, neturinčių negalios (28 straipsnis. Pakankamas gyvenimo lygis ir socialinė 

apsauga), todėl dažnai asmens su negalia pasirinkimas tampa smarkiai apribotas – jis priverstas rinktis 

mažiausio sugėrimo priemonę. Atkreiptinas dėmesys, kad 2019 m. buvo priimtas Sveikatos draudimo 

įstatymas (pradėtas įgyvendinti 2020 m. liepos 1 d.), pagal kurio nuostatas mažas pajamas gaunantiems 

žmonėms su negalia bus dengiamos priemokos už vaistus ir medicinos pagalbos priemones. 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu asmenims su negalia skiriama socialinė išmoka, kuri skirta 

slaugos poreikiams patenkinti, primokėti už kompensuojamąsias priemones arba įsigyti 

nekompensuojamųjų reikalingų priemonių. Tačiau reikėtų paminėti, kad slaugos arba priežiūros 

(pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijos yra skirtos asmenų su negalia specialiųjų nuolatinės slaugos 

ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių tenkinimui, (kompensuojant trūkstamas socialines 

paslaugas), bet ne medikamentų ar medicinos pagalbos priemonių įsigijimui.  

 

Atsižvelgiant į neigiamas patirtis261 bei negalios ir pacientų NVO teikiamą kritiką, nuo 2019 m. kovo 7 

d. Lietuvoje įsigaliojo Mažo terapinio indekso vaistinių preparatų sąrašas (SAM 2019-03-05 įsakymas 

Nr. V294) bei patvirtinta Vaistinių preparatų įtraukimo į mažo terapinio indekso vaistinių preparatą 

sąrašą tvarka (SAM 2019-03-04 įsakymas Nr. V-288) ir  pakeista ambulatoriniam gydymui skiriamų 

vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos 

apskaičiavimo tvarka (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-13 nutarimo Nr. 994 aktuali 

redakcija). Vaistai, kuriuos pakeitus kito gamintojo vaistais pacientams gali pablogėti ligos eiga arba 

padidėti rizika, keičiami galės būti tik gydytojo nurodymu. Jei priemoka už tokius vaistus viršija 

nustatytą galimą didžiausią priemoką, jie, skirtingai negu kiti vaistai, įrašomi į kainyną. Nors 

pacientams kartais gali tekti už kai kuriuos mažo terapinio indekso vaistus sumokėti didesnę negu 

galima didžiausia paciento priemoka  (t.y. 4,71),  jie sumokės gerokai mažiau negu įsigydami jiems 

reikiamą vaistinį preparatą kaip nekompensuojamąjį. Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių 

preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo 

tvarka buvo pakeista, siekiant užtikrinti geresnį mažo terapinio indekso vaistų prieinamumą. Nustatyta, 

kad skirtingai negu kiti vaistai, MTI vaistai grupuojami ir pagal stiprumą. Grupuojant vaistus net tik 

pagal bendrinį pavadinimą ir farmacinę formą, bet ir vaisto stiprumą, mažėja paciento priemoką už tokį 

vaistą. 

 

Vaiko raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos turi didelę reikšmę ankstyvojoje vaikystėje 

ir paauglystėje, 2019 m. Vaiko raidos centro infrastruktūros plėtrai buvo skirtas dėmesys, priimti 

reikiami sprendimai ir 2020 metų pradžioje prasidėjo  naujo korpuso statyba Santaros ligoninės 

komplekse. Planuojama statybas baigti 2021 metais, tačiau išlieka  sisteminė problema – Vaiko raidos 

centre pagalbą gavę vaikai su sudėtingesniais raidos, psichikos sveikatos, elgesio sutrikimais, grįžę ten 

kur jie gyvena, paprastai negali gauti kokybiškos tęstinės nestacionarinės pagalbos. Būtina plėtoti šią 

                                                      
261 https://www.lrytas.lt/sveikata/ligos-ir-gydymas/2018/10/16/news/nauja-kompensuojamuju-vaistu-tvarka-skaudi-patirtissergantiems-epilepsija-
7914288/?fbclid=IwAR1stREv5lfUZtwXye86UxeJRQH5kae0KnEp3_qpUpNBDONvZCK6qWKOKGM   

https://www.lrytas.lt/sveikata/ligos-ir-gydymas/2018/10/16/news/nauja-kompensuojamuju-vaistu-tvarka-skaudi-patirtissergantiems-epilepsija-7914288/?fbclid=IwAR1stREv5lfUZtwXye86UxeJRQH5kae0KnEp3_qpUpNBDONvZCK6qWKOKGM
https://www.lrytas.lt/sveikata/ligos-ir-gydymas/2018/10/16/news/nauja-kompensuojamuju-vaistu-tvarka-skaudi-patirtissergantiems-epilepsija-7914288/?fbclid=IwAR1stREv5lfUZtwXye86UxeJRQH5kae0KnEp3_qpUpNBDONvZCK6qWKOKGM
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svarbiausią pagalbos sistemos dalį. Tiek vaikų ir paauglių psichiatrijos, tiek  raidos sutrikimų 

ankstyvosios reabilitacijos paslaugoms reikia kiekybinių ir kokybinių pokyčių, kuriant specialistų 

komandų principu dirbančius regioninius centrus, tolygiai pasiskirsčiusius Lietuvos Respublikos 

teritorijoje. 

 

Bendras pastebėjimas dėl sveikatos priežiūros sistemos ir Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje – 

sveikatos priežiūros sistema išlieka perdėm medikalizuota, prioritetais laikanti biomedicinines 

intervencijas.  Daugeliui susijusių problemų spręsti  reikėtų realų prioritetą suteikti  toms sveikatos 

priežiūros paslaugoms, kurios nėra biomedicininės (pavyzdžiui, psichologų, socialinių darbuotojų, ergo 

– kinezi terapeutų, logopedų, specialiai parengtų slaugytojų paslaugos).  Jų  apimtis kol kas yra  per 

maža kad  galima būtų tikėtis kokybiškų paslaugų, kai  vaikui ar suaugusiam su  negalia reikia  

pagalbos.  

 

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, 2020 m. 341 sveikatos priežiūros specialistas(-ė) kėlė 

kvalifikaciją darbui su asmenimis su negalia. 

 

2014–2020 metų laikotarpiu viena iš ES investicijomis remiamų veiklų buvo skirta pritaikyti asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą asmenų, turinčių negalią, poreikiams. 

Projektus įgyvendino 15 rajono lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigų, buvo skirta 1,73 mln. eurų 

lėšų. Pritaikyta asmens sveikatos priežiūros įstaigų fizinė ir informacinė infrastruktūra asmenų su 

negalia poreikiams: įrengti pandusai, liftai, pritaikytos registratūros, pakeisti liftai, pritaikytos įėjimo į 

pastatus durys, įrengtos informacinės nuorodos ir ženklai, pritaikyti sanitariniai mazgai, įrengti 

pandusai, automobilių aikštelės ir kt.  

 

 

Rekomenduojama: 

 

- Pripažinti, kad psichikos sveikata ne mažiau svarbi nei fizinė sveikata, užtikrinant psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugas pagal individualius kiekvieno asmens poreikius; vien medikamentinis gydymas yra 

nepakankamas ir pažeidžiantis žmonių teisės į psichikos sveikatą užtikrinimą. 

- Kelti psichikos sveikatos ir socialinės apsaugos sistemos dalyvių žinias ir gebėjimus žmogaus teisių 

klausimais, remiantis JT neįgaliųjų teisių konvencija. 

- Prioritetą suteikti  toms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (jų plėtimui, vystymui ir tobulinimui), 

kurios nėra bio-medicininės (pavyzdžiui, psichologų, socialinių darbuotojų, ergo – kinezi terapeutų, 

logopedų, specialiai parengtų slaugytojų paslaugos).   

- Būtina plėtoti kokybiškos tęstinės nestacionarinės pagalbos, teikiamos vaikams su sudėtingesniais 

raidos, psichikos sveikatos, elgesio sutrikimais bendruomenėje, sistemos dalį. Tiek vaikų ir paauglių 

psichiatrijos, tiek  raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugoms reikia kiekybinių ir 

kokybinių pokyčių, kuriant specialistų komandų principu dirbančius regioninius centrus, tolygiai 

pasiskirsčiusius Lietuvos teritorijoje. 

- Sudaryti sąlygas, atsižvelgiant į vaiko (asmens) su negalia poreikius, vykti kartu į medicininės 

reabilitacijos įstaigas / sanatorijas tėvams (globėjams, rūpintojams), suteikiant jiems galimybę gauti 

ligos išmoką šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti.  

- Formuojant sveikatos apsaugos politiką skirti didesnį dėmesį, kad asmenims su negalia būtų 

pritaikomos gydymo (sveikatos priežiūros) įstaigos ir medicininė įranga, taip didinti asmenų su negalia 

galimybes gauti kokybiškas medicinines (įskaitant ir odontologines) ir reabilitacijos paslaugas lygiai su 

kitais asmenimis.  

- Siekti lygių teisių ir galimybių užtikrinimo gaunant sveikatos, reabilitacijos ir slaugos paslaugas, 

tobulinti etišką ir pagarbų medicinos darbuotojų požiūrį ir elgesį su pacientais, turinčiais negalią  
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- Vykdant viešuosius pirkimus dėl medicininės įrangos įsigijimo į pirkimo sąlygas įtraukti nuostatą dėl 

jos pritaikymo žmonėms su negalia.  

- Licencijuojant sveikatos priežiūros įstaigas įvesti privalomąją nuostatą dėl įstaigos pritaikymo asmenų 

su negalia poreikiams, taip pat atitikimo žmogaus teisių standartams.  

- Siekti, kad dauguma žmonių su negalia galėtų naudotis reabilitacijos paslaugomis, kurios labai 

prisideda prie asmenų su negalia sveikatos būklės pagerinimo. Taip pat pagerinti slaugos paslaugų 

prieinamumą ir savalaikį teikimą, užtikrinti finansiškai prieinamas medicininės reabilitacijos ir slaugos 

paslaugas.  

 

 

26 STRAIPSNIS. GEBĖJIMŲ IR FUNKCIJŲ LAVINIMAS IR REABILITACIJA  

 

 

Įgyvendindamos Konvencijos 26 straipsnį, valstybės turi užtikrinti veiksmingas ir atitinkamas 

priemones, įskaitant kitų žmonių su negalia teikiamą paramą, kad asmenys su negalia galėtų įgyti ir 

išlaikyti didžiausią įmanomą savarankiškumą, visus fizinius, protinius, socialinius ir profesinius 

gebėjimus, taip pat būtų pilnai įtraukti į visas gyvenimo sritis ir jose dalyvautų.  

 

 

• Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas262 ir Nacionalinės neįgaliųjų 

socialinės integracijos programos įgyvendinimo 2020263 metų veiksmų planas;  

• Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas264;  

• Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos 

aprašas265;  

• Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas ir Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės266.  

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.:  

 

Lietuvoje galima išskirti kelias reabilitacijos kryptis: medicininė reabilitacija, socialinė reabilitacija ir 

profesinė reabilitacija, kuriomis siekiama padidinti žmonių galimybes ir sumažinti apribojimus įvairiose 

srityse – kad žmonės su negalia, pasinaudodami reabilitacijos paslaugomis, galėtų visapusiškai dalyvauti 

visuomenės gyvenime.   

 

2020 m. buvo priimtos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pataisos267, kuriomis buvo 

atsižvelgiama į profesinės reabilitacijos išmokos mokėjimą šalyje paskelbus ekstremalią situaciją ar 

karantiną: „Profesinės reabilitacijos išmoka asmeniui skiriama nuo pirmos dalyvavimo profesinės 

reabilitacijos programoje dienos ir mokama kiekvieną mėnesį, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų. Į 

šį laikotarpį neįskaičiuojamas laikotarpis, kai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos 

                                                      
262 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos aidas, 1991 m. lapkričio 28 d., Nr. I-2044, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004 
263 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2019 m. rugpjūčio 02 d., Nr. A1-446, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d 
264 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas, 1996 m. gegužės 21 d., Nr. I-1343, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94F6B680E8B8  
265 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanitorinio (antirecidyvinio) gydymo 

organizavimo“, Valstybinės žinios, 2008 m. sausio 17 d., Nr. V-50, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.528500FDBAEE 
266 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“, Valstybinės žinios, 2004 m. gruodžio 31 d., Nr. A1-302, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C0890374F8E9 
267 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 22 straipsnio pakeitimo įstatymas, 2020 m. kovo 31 d., Nr. XIII-2835, 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c844060789311eab005936df725feed  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94F6B680E8B8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94F6B680E8B8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.528500FDBAEE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C0890374F8E9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c844060789311eab005936df725feed
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ekstremaliosios situacijos ir karantino profesinės reabilitacijos programa, kurioje dalyvavo asmuo, yra 

sustabdyta. Ši išmoka skiriama ir mokama neatsižvelgiant į kitas asmens gaunamas pajamas, taip pat 

laikotarpiu, kai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino 

profesinės reabilitacijos programa, kurioje dalyvavo asmuo, yra sustabdyta“. 

 

Ši pataisa yra susijusi su tuo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną 2020 m. kovo 

14 d.268, buvo uždrausta veikla žmonių su negalia dienos ir užimtumo centruose. Todėl nebebuvo 

teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos asmenims su negalia bendruomenėje projektuose – dienos 

užimtumas, asmenų su negalia meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose, 

savipagalbos grupės269. 

 

Šie apribojimai buvo sušvelninti gegužės 18 d., kai buvo leista ir žmonių su negalia dienos ir užimtumo 

centrų veikla270. 2020 m. lapkričio 4 d. paskelbtas antrasis karantinas271, tačiau paslaugų teikimas dienos 

ir užimtumo centruose nebenutrūko.  

 

Medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo tvarka reglamentuojama LR sveikatos apsaugos ministro 

2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50  patvirtintame Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės 

reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos apraše. Sveikatos draudimo įstatyme įtvirtinta, kad 

visa bazinė medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo kaina kompensuojama asmenims, 

pripažintiems nedarbingais, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų 

nustatyta tvarka yra nustatytas aukštas „specialiųjų poreikių“ lygis. 

 

Suteiktos medicininės reabilitacijos paslaugos asmenims su negalia  

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Pakartotinė reabilitacija II 

PSDF* biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų (atvejų)  814 835 465 

PSDF* biudžeto lėšomis apmokamų lovadienių  18678  9830 

Lovadienių vienam atvejui  22,95  21,14 

Pakartotinė reabilitacija III 

PSDF* biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų (atvejų)  44 39 29 

PSDF* biudžeto lėšomis apmokamų lovadienių  975  624 

Lovadienių vienam atvejui  22,16  21,52 

Palaikomoji reabilitacija 

PSDF* biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų (atvejų)  1701 1714 976 

PSDF* biudžeto lėšomis apmokamų lovadienių  32473  17 833 

Lovadienių vienam atvejui  19,09  18,27 

                                                      
268 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. kovo 14 d. Nr. 207, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab  
269 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, „Dėl 2020 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje ir neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vykdymo ekstremalios situacijos ir karantino metu“, 2020 m. 

balandžio 10 d., Nr. (3.2)-SD-363, http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/RA%C5%A0TAS-savivaldyb%C4%97ms-del-SR-ir-Sporto-

projekt%C5%B3.pdf  
270 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. gegužės 18 d. raštas Nr. (19.6 E-33) SD-2704, „Dėl socialinių paslaugų 

organizavimo nuo gegužės 18 d.“, http://www.ndt.lt/del-socialiniu-paslaugu-organizavimo-nuo-2020-m-geguzes-18-d/  
271 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. lapkričio 4 d., Nr. 1226, 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/RA%C5%A0TAS-savivaldyb%C4%97ms-del-SR-ir-Sporto-projekt%C5%B3.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/RA%C5%A0TAS-savivaldyb%C4%97ms-del-SR-ir-Sporto-projekt%C5%B3.pdf
http://www.ndt.lt/del-socialiniu-paslaugu-organizavimo-nuo-2020-m-geguzes-18-d/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f
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*- Privalomasis sveikatos draudimo fondas  

Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa prie SAM  

 

Šio straipsnio kontekste atkreiptinas dėmesys į sunkumus asmenims su negalia (tame tarpe ir vaikams) 

gaunant medicininės reabilitacijos paslaugas: tinkamų sąlygų nebuvimas esant poreikiui tėvams (ar 

globėjams) lydint vaiką ar suaugusį asmenį su negalią į medicininę reabilitaciją teikiančias įstaigas.  

 

Suteiktos transporto paslaugos ir lengvatos asmenims, turintiems negalią:  

  2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Suteikta pavėžėjimo į reabilitacijos ir 

kitas įstaigas paslaugų, vnt.  iš kurių:  
182541 166391 269511 114220 46721 

Vienkartinės pavėžėjimo į reabilitacijos 

ir kitas įstaigas paslaugos, vnt.  
- 12748 12827 17483 10728 

Nuolatinės pavėžėjimo į reabilitacijos ir 

kitas įstaigas paslaugos, vnt.  
- 153643 256684 96737 35993 

Pavėžėjimo į reabilitacijos ir kitas įstaigas 

paslaugų gavėjų, asmenys. Iš kurių:  
13 310 12101 14031 18546 22190 

Vienkartinių pavėžėjimo į reabilitacijos ir 

kitas įstaigas paslaugų gavėjų, asmenys  
- 9969 11065 14954 10401 

Nuolatinių pavėžėjimo į reabilitacijos ir 

kitas įstaigas paslaugų gavėjų, asmenys  
- 2132 2966 3592 11789 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas 

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme reglamentuojama svarbi žmonių su negalia socialinės 

integracijos sistemos grandis – profesinė reabilitacija, kuri apibrėžiama kaip asmens darbingumo, 

profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, 

socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis. Skiriamos šios profesinės 

reabilitacijos paslaugos: profesinis orientavimas, konsultavimas, profesinių gebėjimų įvertinimas, 

atkūrimas arba naujų išugdymas, perkvalifikavimas. Šios paslaugos skirtos asmens darbingumui atkurti 

ir galimybėms savarankiškai įsidarbinti ar dalyvauti įdarbinimo programose didinti. Už profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą atsako Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šią 

funkciją ji įgyvendina pasitelkdama Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos ir kitas valstybės institucijas ir įstaigas. Už profesinės reabilitacijos specialistų, 

gebančių įvertinti ir skatinti asmens darbingumą, rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą atsako Švietimo ir 

mokslo ministerija. Šią funkciją ji įgyvendina bendradarbiaudama su Sveikatos apsaugos ministerija bei 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.  

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis ir profesinės reabilitacijos teikimo tvarka nustatoma pagal 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamą Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo 

kriterijų aprašą ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo taisykles. Šis dokumentas 2020 

m. rugpjūčio 25 dieną išdėstytas nauja redakcija272. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas 

asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito 

darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją ar kompetencijas, 

                                                      
272 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302  „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų 

poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 2020 m. rugpjūčio 
25 d., Nr. A1-768, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23bbd5c0e6d011ea9342c1d4e2ff6ff6 
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arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo 

funkcijų sutrikimų. 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmenims su negalia: 

  2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Nusiųsta  į profesinės reabilitacijos 

programą, asmenys su negalia  
778 805 544 230 15 

Pokytis, proc  - 3,47 % -32,4 % -57,7 % -93,47% 

Dalyvavusių profesinėje reabilitacijoje 

(per metus)  
1081 1204 916 557 119 

Pokytis, proc  - 11,38 -23,92 % -39,19% - 78,63 % 

Baigė profesinę reabilitaciją, asmenys su 

negalia 
533 819 372 400 160 

Pokytis, proc  - 65,08 % -54,58 % 7,53% - 60 % 

Nusiųsta įgyti profesinę kvalifikaciją ar 

kompetenciją profesinio mokymo 

programose, asmenys su negalia  

538 675 655 - 183 

Pokytis, proc  - 25,46 % -2,96 % - - 

Šaltinis: Užimtumo tarnyba prie SADM 

   

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas socialinę reabilitaciją apibrėžia kaip socialinio poveikio 

priemonių visumą, skatinančią žmonių su negalia socialinį savarankiškumą, dalyvavimo galimybių 

didėjimą ir veiklos ribojimo mažėjimą siekiant užtikrinti lygias teises ir galimybes dalyvauti 

visuomenės gyvenime.  

 

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos pirmąjį tikslą 

– užtikrinti skirtingas negalias turinčių žmonių specialiųjų poreikių tenkinimą teikiant socialinės 

integracijos paslaugas (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo srityse), numatytas uždavinys 

(plėtoti kompleksiškai teikiamas paslaugas asmenims su negalia ir jų šeimų nariams bendruomenėje ir 

gerinti darbingumo, neįgalumo lygių ir specialiųjų poreikių nustatymo procedūras), iš valstybės 

biudžeto kiekvienais metais remiami socialinės reabilitacijos paslaugų žmonėms su negalia 

bendruomenėje projektai, kuriuos įgyvendina žmonių su negalia socialinės integracijos srityje 

veikiančios organizacijos (asociacijos, labdaros fondai, religinės bendruomenės, viešosios įstaigos), o 

savivaldybės organizuoja šių projektų įgyvendinimą ir prisideda, skirdamos lėšų projektams finansuoti. 

Žmonėms su negalia teikiamos socialinės reabilitacijos turinį atitinkančios paslaugos (didinančios 

savarankiškumą), kurias teikia asmenų su negalia NVO.  

 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų 

veiksmų plane273 taip pat buvo numatyta priemonė (1.1.2) tobulinti socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje teikimo mechanizmą. 

 

Plane taip pat buvo numatyta priemonė 1.1.3 „teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas 

akliesiems“. 2020 m. rugpjūčio 8 d. NRD paskelbė apie kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugas 

                                                      
273 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2019 m. rugpjūčio 02 d., Nr. A1-446, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
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akliesiems asmenims (toliau – kompleksinės SRPA).274. Šių paslaugų tikslas – atsižvelgiant į 

individualius asmens su regos negalia poreikius, kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos 

teikiamomis specialiosiomis priemonėmis (paslaugomis) atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir 

savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jo 

savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Teisę į kompleksines socialinės 

reabilitacijos paslaugas turi bet kurioje savivaldybėje gyvenantys asmenys su regos negalia nuo 16 metų, 

kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, 

darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas gauti kompleksines SRPA teikiamas dėl 

kompleksinių SRPA teikimo besikreipiantiems darbingo amžiaus akliesiems asmenims. 

 

Maksimali kompleksinių SRPA teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų. Buvo pranešta, kad visos 

kompleksinės SRPA apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos bus suteiktos nemokamai. 

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų žmonėms su negalia bendruomenėje projektų rodikliai: 

  
2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Naudos gavėjai, asmenys su negalia:  24919 24483 24299 22364 21145 

Suaugusieji su negalia  23606 23300 23206 21369 20315 

Vaikai su negalia  1313 1183 1093 995 830 

Naudos gavėjai, asmenų su negalia šeimų nariai  2433 2313 2386 2057 1969 

Visi naudos gavėjai, asmenys  27352 26796 26685 24421 23114 

Naudos gavėjų pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc.  - -2,03% -0,41% -8,48% -5,35% 

Panaudota lėšų, tūkst. Eur., iš jų:  4701 5138,95 5700,1 5635,32 6024,6 

Valstybės lėšų, tūkst. Eur.  4261 4294,6 4760,7 4562,17 4731,7 

Savivaldybių lėšų, tūkst. Eur.  440 844,35 939,4 1073,15 1083,8 

Panaudotų lėšų pokytis, lyginant su praėjusiais metais,  

proc.  
- 9,32% 10,92% 14,23 0,9% 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas  

 

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas (Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose)  

  2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

mokymai, seminarai, vnt.  
82 72 89 46 42 

Mokymuose dalyvavę asmenys, iš jų:  1274 1366 1308 1695 4096 

Asmenys su negalia  717 870 913 1310 724 

Iš kurių vaikai su negalia  5 3 14 47 125 

Kiti asmenys  557 496 395 385 3372 

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

stovyklos, vnt.  
57 103 93 97 76 

                                                      
274 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, „Dėmesio! Pradedamos teikti kompleksinės socialinės 

reabilitacijos paslaugos akliems asmenims“, 2020 m. rugpjūčio 6 d., http://www.ndt.lt/demesio-pradedamos-teikti-kompleksines-socialines-
reabilitacijos-paslaugos-akliesiems-asmenims-2/ 
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Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

stovyklose dalyvavę asmenys, iš jų:  
1542 3322 3225 3673 2651 

Asmenys su negalia  1101 2555 2658 2900 1900 

Iš kurių vaikai su negalia  90 74 63 122 134 

Cukriniu diabetu sergančiųjų mokykla  1 1 1 1 1 

Cukriniu diabetu sergančiųjų mokyklą lankiusiųjų 

skaičius, iš jų:  
256 205 571 560 600 

Suaugusieji, asmenys  169 103 501 540 195 

Vaikai, asmenys  87 102 70 20 15 

Negalios asociacijų veiklos rėmimo projektuose 

naudą savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimui 

skirtose veiklose gavusių asmenų su negalia 

skaičius  

2074 3630 3966 4392 2624 

Panaudota iš viso lėšų, tūkst. Eur.  1268,2 1284,4 1408,1 1359,09 251,37 

Panaudotų lėšų pokytis, proc.  - 101,5 109,6 96,52 -81,5% 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas  

 

Įgyvendinant Konvencijos 26 str. 2 punktą, kuris teigia, kad „Valstybės, šios Konvencijos Šalys, remia 

pradinio ir tęstinio specialistų ir personalo, dirbančių gebėjimų ir funkcijų lavinimo bei reabilitacijos 

paslaugų teikimo srityje, mokymo plėtrą“, stebimas asociacijų veiklos rėmimo projektuose specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo veiklose dalyvavusių asmenų skaičius (tiesiogiai su negalią turinčiais 

žmonėmis dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, žmonių su negalia asociacijos darbuotojų 

vadybos įgūdžių lavinimas). Neįgaliųjų reikalų departamento duomenimis, 2020 m. 14 žmonių su fizine 

ir regos negalia dalyvavo mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektuose. 

 

Specialistų kvalifikacijos tobulinimas (Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai): 

  2016 m. 2017 m. 
2018 

m. 
2019 m. 2020 m. 

Kvalifikacijos tobulinimo veiklose dalyvavę 

asmenys  
572 422 442 795 531 

Pokytis, procentais  - -26,22 % 4,74 % 79,86 % -33,2% 

Skirta lėšų, tūkst. Eur.   78,9 79,1 77,02 119 100,8 

Pokytis, procentais  - 0,25% -2,63% 54,51% -15,29 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas  

 

 

Rekomenduojama:  

 

- Profesinės reabilitacijos poreikis nustatomas formaliai, neatsižvelgiant į asmens galimybes dalyvauti 

profesiniame mokyme. Nepakankamai laiko skiriama profesinių gebėjimų įvertinimui, nuo kurio 

priklauso tolesnės profesinės reabilitacijos programos efektyvumas. Atlikus profesinį orientavimą, 

siūloma dalyvauti tik iš esamų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų programų, kurios 

retai keičiamos, todėl profesinės reabilitacijos programas reikėtų nuolat keisti ir tobulinti, atsižvelgiant į 

besikeičiančią darbo rinką, užtikrinant kaip įmanoma daugiau į asmenį orientuotą požiūrį ir atsižvelgimą 

į individualius poreikius bei galimybes. 
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- Teisės aktais įtvirtinti įdarbinimo su pagalba ir palaikymo/ mentorystės darbo vietoje individualizuotą 

paslaugą. 

- Profesinė reabilitaciją asmenims su negalia teikti kompleksiškai derinant tai su profesiniu 

konsultavimu ir lydimąją pagalba įsidarbinus.  

 

 

27 STRAIPSNIS. DARBAS IR UŽIMTUMAS  

 

 

Konvencijos 27 straipsnyje įtvirtinama nuostata, kad asmenys su negalia turi teisę į darbą lygiai su kitais 

asmenimis. Asmenys su negalia turi teisę į galimybę užsidirbti pragyvenimui iš laisvai pasirinkto darbo 

ar iš laisvai priimto darbo pasiūlymo darbo rinkoje ir darbo aplinkoje, kuri yra atvira, tinkama visiems ir 

prieinama žmonėms su negalia. Asmenys su negalia negali būti laikomi vergijoje bei turi būti apsaugoti 

nuo priverčiamojo ar privalomojo darbo.  

 

 

Su Konvencijos 27 straipsniu susiję teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos darbo kodeksas275;  

• Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas276;  

• Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas277;  

• Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas278;  

• Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas ir Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės279.  

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.: 

 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programoje yra numatytas uždavinys (15.1 p.) „Užtikrinti 

geresnes asmenų su negalia užimtumo galimybes ir sudaryti palankias sąlygas asmenims su negalia 

dalyvauti darbo rinkoje“. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 m. programos 

įgyvendinimo veiksmų 2020 m. plane to siekiama gerinant profesinės reabilitacijos asmenims, turintiems 

negalią, sistemą, numatant parengti pasiūlymus dėl teisės aktų, kurie reglamentuoja profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimą asmenims su negalia, tobulinimo, siekiant aktyviau įtraukti asmenis su 

negalia į atvirą darbo rinką (3.1.1 priemonė) sukurti ir reglamentuoti naujas paslaugas asmenims su 

negalia (3.1.4. priemonė). Ją įgyvendinant buvo numatytos šios veiklos: reglamentuoti įdarbinimo su 

pagalba, socialinių dirbtuvių, atvejo vadybos, darbo asistento paslaugų teikimą (atsakingi vykdytojai: 

SADM, NRD).  

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintame 

Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plane280 numatyta priemonė  teikti asmenims 

                                                      
275 Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įsakymas, 2016 m. rugsėjo 14 d., Nr. XII-2603, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89 
276 Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas, 2003 m. lapkričio 18 d, Nr. IX-1826, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42 
277 Lietuvos Respublikos Užimtumo įsakymas, 2016 m. birželio 21 d., Nr. XII-2470, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/422c8b5042b811e6a8ae9e1795984391 
278 Lietuvos Respublikos Socialinių įmonių įstatymas, 2004 m. birželio 01 d., Nr. IX-2251, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EEC13A0B85BA 
279Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 2004 m. gruodžio 31 d., Nr. A1-302, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C0890374F8E9  
280 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų 
veiksmų plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 8 d., Nr. A1-817,  

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/422c8b5042b811e6a8ae9e1795984391
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/422c8b5042b811e6a8ae9e1795984391
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EEC13A0B85BA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EEC13A0B85BA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C0890374F8E9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C0890374F8E9
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su negalia profesinės reabilitacijos paslaugas (3.1.3) bei  pervesti lėšas profesinės reabilitacijos pašalpoms 

mokėti (3.1.4).  

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. kovo 14 d. paskelbus karantiną281, Seimas ypatingos skubos 

tvarka priėmė pakeitimus, skirtus išsaugoti darbo vietas ir padėti gyventojams, kurie užvėrus dienos 

centrus turi rūpintis negalią turinčiais žmonėmis.  

 

Iškart po karantino paskelbtos darbo kodekso pataisos nenumatė asmenims su negalia specifinių 

pakeitimų, tačiau numatė darbdaviams galimybę skelbti prastovą arba dalinę prastovą ir už tai gauti 

subsidiją. Pandemijos metu itin aktualia tapo 52 darbo kodekse įtvirtinta nuostata apie teisę dalį laiko 

dirbti nuotoliniu būdu. Joje nurodoma, kad jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar 

darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą 

dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, to pareikalavus darbuotojui, 

vienam auginančiam vaiką su negalia iki aštuoniolikos metų. 

 

Pagal 2020 m. balandžio 7 d. Užimtumo įstatymo pataisas282, pagal kurias pakeistas su kovo 17 d. 

pataisomis (XIII-2470) atsiradęs straipsnis 51 „Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims skyrimo ir 

mokėjimo ypatumai Lietuvos Respublikos vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną“. 

Pagal šiuos pakeitimus, savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi darbo santykių ir negauna darbo 

pajamų, galėjo pretenduoti į išmoką, kuri lygi vienam einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių 

dydžiui, apskaičiuotam Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio 

bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka (257 eurų) fiksuoto dydžio išmoką už 

mėnesį. Ši išmoka nebuvo įtraukiama į draudžiamąsias pajamas ir neturėjo įtakos jokioms kitoms 

išmokoms bei galės būti gaunama kartu su kitomis socialinio draudimo išmokomos – ligos, motinystės, 

vaiko priežiūros, nedarbo išmokomis ar pensija. Savarankiškai dirbantiems asmenims suteikta teisė 

ekstremalios situacijos ir karantino metu nemokėti privalomojo sveikatos draudimo, jis galės būti 

sumokėtas per dvejus metus nuo ekstremalios situacijos ir karantino pabaigos. Teisę pasinaudoti šia 

išmoka suteikta ir nuo socialinio draudimo atleistiems asmenims su negalia. Norint gauti išmoką 

reikėjo užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.  

 

2020 m. kelis kartus buvo keistas Užimtumo įstatymo 481 straipsnis (XIII-3005, XIV-131) „Darbo 

paieškos išmoka“. Ją gauti gali visi Užimtumo tarnyboje registruoti bedarbiai, nedalyvaujantys aktyvios 

darbo rinkos politikos priemonėse. Viena iš sąlygų ją gauti yra ta, kad „asmens darbo sutartis ar darbo 

santykiams prilyginti teisiniai santykiai pasibaigė ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino“. Atsižvelgiant į šį straipsnį, 2020 m. 

birželio 12 d. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktorius įsakymu patvirtino Darbo paieškos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatus283 (2020 m. 

gruodžio 30 d., įsakymu Nr. V-518 Nuostatai buvo išdėstyti nauja redakcija, kuri įsigaliojo 2021 m. 

sausio 1 dieną). Remiantis NRD informacija, 2020 m. darbo paieškos išmoka galėjo būti dviejų dydžių: 

200 eurų ir 42 eurų. Tiems, kurie neatitiko kriterijų gauti įprastą nedarbo socialinio draudimo išmoką arba 

jos mokėjimo laikotarpis jau pasibaigė, darbo paieškos išmoka siekė 200 eurų. Tiems, kas gavo įprastą 

nedarbo išmoką, papildoma darbo paieškos išmoka siekė 42 eurus. Pilno dydžio darbo paieškos išmoka 

buvo mokama ir tais atvejais, jeigu bedarbio statusą turintis žmogus gauna socialinio draudimo 

invalidumo, našlių ir našlaičių pensiją, šalpos išmoką, valstybinę pensiją netekus 60–100 procentų 

                                                                                                                                                                           
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0 
281 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. kovo 14 d. Nr. 207, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab  
282 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6d4840607a5211eab005936df725feed 
283 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius įsakymas „Dėl darbo paieškos išmokų skyrimo 

ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“, 2020 m. birželio 12 d. Nr. V-213,  
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5c5c120ac8711eab9d9cd0c85e0b745  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5c5c120ac8711eab9d9cd0c85e0b745
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darbingumo, rentą ir panašiai. Buvo numatyta, kad ši išmoka gali būti mokama iki 6 mėnesių, bet ne 

ilgiau nei iki 2020 metų pabaigos284. 

 

2019 m. rugsėjo 19 d. buvo patvirtintos 2 naujos Lietuvos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 

redakcijos285. Pirmoji galiojo pusę metų – iki 2020 m. birželio 30 d., o antra – nuo 2020 m. liepos 1 d. 

Remiantis nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusiomis įstatymo pataisomis, buvo subsidijuojami tik tie 

socialinėse įmonėse nuo 2020 m. įdarbinti asmenys, kurie prieš įdarbinimą buvo įsiregistravę Užimtumo 

tarnyboje. Taip pat mažinamos socialinei įmonei galimos skirti darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

įmokų subsidijos. Remiantis teisininko Giedriaus Stoškaus iki įstatymo įsigaliojimo atlikta analize286, 

asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, nuo 30 iki 40 proc. darbingumo lygis (perei-

namuoju laikotarpiu, t.y. iki 2020 m. liepos 1 d. – ir vidutinių specialiųjų poreikių lygis) – šios subsidijos 

sumažėjo nuo 70 iki 60 procentų. Nuo 60 iki 50 proc. sumažinama darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo įmokų subsidija asmenims su negalia, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis, nuo 45 iki 

55 proc. darbingumo lygis (ar pereinamuoju laikotarpiu – nedidelių specialiųjų poreikių lygis). Šiai 

tikslinei grupei, išskyrus asmenis su intelekto sutrikimais, ši subsidija bus skiriama tik 6 mėnesius nuo 

pirmojo įsidarbinimo socialinėje įmonėje. Kitiems asmenims su negalia ir toliau ši subsidija bus skiriama 

neterminuotai. Nesikeitė tik subsidijos dydis asmenims su negalia, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo 

lygis ar 25 proc. neviršijantis neįgalumo lygis (ar, pereinamuoju laikotarpiu, didelių specialiųjų poreikių 

lygis) – jiems ir toliau bus subsidijuojama 75 proc. jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų. 

 

Remiantis pataisomis, ne mažiau kaip 75 proc. socialinių įmonių pelno turi būti panaudojama socialinės 

įmonės veiklos tikslams, susijusiems su jose įdarbinamų asmenų iš tikslinių grupių grįžimo į darbo rinką 

ir jų socialinės integracijos skatinimu, socialinės atskirties mažinimu. Socialinės įmonės per kalendorinius 

metus privalo gauti pajamų iš veiklos, kuri nėra įtraukta į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių 

sąrašą ir šios pajamos negali būti mažesnės negu per kalendorinius metus suteikta valstybės pagalba. Taip 

pat padidinta subsidija asistento išlaidoms nuo 31,03 iki 62,08 proc. minimaliojo valandinio atlygio už 

darbuotoją su negalia, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba 25 procentų neviršijantis 

darbingumo lygis (ar, pereinamuoju laikotarpiu, didelių specialiųjų poreikių lygis), ir nuo 15,52 iki 38,8 

proc. minimaliojo valandinio atlygio už darbuotoją su negalia, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo 

lygis arba 30-40 procentų darbingumo lygis (ar, pereinamuoju laikotarpiu, vidutinių specialiųjų poreikių 

lygis). Tačiau ši subsidija skiriama tik socialinėms įmonėms apie kiekvieną darbuotoją su negalia 

pateikus Užimtumo tarnybai gydytojo išvadą dėl darbuotojo su negalia negalios pobūdžio ir darbo 

funkcijos socialinėje įmonėje, kurios jis negali atlikti be asistento pagalbos.  

 

SADM duomenimis, 2019 metais darbingo amžiaus žmonių su negalia skaičius (pagal netekto 

darbingumo procentus) buvo 158729: 0-25 proc. darbingumo lygio – 21831; 30-40 proc. darbingumo 

lygio – 76229; 45-55 proc. darbingumo lygio – 60669 asmenys su negalia. Dirbančių asmenų su negalia – 

viso 45675 (0-25 proc. darbingumo lygio – 1164; 30-40 proc. darbingumo lygio – 18175; 45-55 proc. 

darbingumo lygio – 26336). 

 

2020 m. liepos 1 dieną įsigaliojus antrai Socialinių įmonių įstatymo redakcijai, nebėra subsidijuojamas 

asmenų su negalia, sukakusių senatvės pensijos amžių, darbas. Taip pat asmenys su negalia liko 

vienintelė grupė, kurių įdarbinimą socialinėse įmonėse, subsidijuoja valstybė. Dėl šios priežasties 

nebeliko neįgaliųjų socialinės įmonės porūšio287.  

 

                                                      
284 http://www.ndt.lt/pagalba-neigaliesiems-po-karantino/ 
285 Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymas, 2019 m. rugsėjo 19 d., Nr. XIII-2427, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/881df420ea9211e99681cd81dcdca52c 
286 Giedrius Stoškus, „Kas laukia socialinių įmonių 2020 metais?“, http://www.musuzodis.lt/mz/201911/str05.htm 
287 Giedrius Stoškus, „Kas laukia socialinių įmonių 2020 metais?“, http://www.musuzodis.lt/mz/201911/str05.htm 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/881df420ea9211e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/881df420ea9211e99681cd81dcdca52c
http://www.musuzodis.lt/mz/201911/str05.htm
http://www.musuzodis.lt/mz/201911/str05.htm
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Nuo 2020 m. liepos 1 dienos įsigaliojusioje Socialinių įmonių įstatymo redakcijoje, socialinių įmonių 

tikslas apibrėžtas taip: „įdarbinant įstatyme nurodytoms tikslinėms grupėms priklausančius darbingo 

amžiaus asmenis, kurių darbingumas sumažėjo dėl negalios, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti 

darbo rinkoje, skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją ir mažinti jų socialinę 

atskirtį“. Socialinės įmonės statusas suteikiamas toms įmonėms, kuriose asmenys su negalia sudaro ne 

mažiau kaip 50 proc. metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus. Jų per mėnesį dirbtas 

darbo laikas turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. įmonės darbuotojų, nepriklausančių įstatyme 

nurodytoms tikslinėms grupėms, darbo laiko per mėnesį. Pagal įsigaliojusias pataisas, mažiausias įmonėje 

dirbančių asmenų su negalia skaičius padidintas nuo 4 iki 6. Asmenys su negalia, kuriems nustatytas 

sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba neviršijantis 40 proc. darbingumo lygis, privalo sudaryti ne 

mažiau kaip 40 proc. metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus, iš kurių asmenys su 

negalia, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba neviršijantis 25 proc. darbingumo lygis, turi 

sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus, jeigu šiai 

tikslinei grupei priklausančių asmenų yra registruotų Užimtumo tarnyboje. Jei Užimtumo tarnyboje nebus 

registruotų sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygio ar ne didesnio nei 40 proc. darbingumo lygio asmenų su 

negalia, tuomet pakaks, jei asmenys su bet kokio sunkumo negalia, sudarys ne mažiau kaip 50 procentų 

metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus.  

 

Socialinės įmonės statusas panaikinamas, jei iš veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos 

rūšių sąrašą, gautos pajamos bent vieną mėnesį per kalendorinių metų laikotarpį sudaro daugiau kaip 15 

proc. visų pajamų, ar jei 2 mėnesius per kalendorinių metų laikotarpį neturėjo nustatyto skaičiaus 

darbuotojų su negalia.  

 

Pagal 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojusią redakciją, socialinei įmonei gali būti skiriama šių rūšių valstybės 

pagalba: 

 

1) subsidija darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms; 

2) subsidija darbuotojų su negalia darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti; 

3) subsidija darbuotojų su negalia darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms pritaikyti; 

4) subsidija tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti. 

5) subsidija darbuotojų su negalia darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti; 

6) subsidija administravimo išlaidoms; 

7) subsidija transporto išlaidoms; 

8) subsidija asistento išlaidoms. 

 

Įstatymo pataisų imtasi, siekiant užtikrinti valstybės pagalbos socialinėms įmonėms teikimo efektyvumą 

ir kontrolę, tačiau jos sulaukė gana nemažai kritikos dar iki jas priimant. Pasak LNF, rengiant įstatymo 

pakeitimus, Socialinių reikalų ir darbo komitetas neatsižvelgė į 2018 metais Specialiųjų tyrimų tarnybos 

(STT) parengtą išvadą dėl Socialinių įmonių teisinio reglamentavimo, kurioje teigta, kad tuo metu 

galiojęs Socialinių įmonių įstatymas sudarė sąlygas neefektyviam ir neskaidriam valstybės lėšų 

naudojimui288. LNF teigimu, naujas įstatymo projektas visiškai nesprendžia tokių STT išvadoje paminėtų 

problemų kaip:  

 

1) to, kad valstybės finansinė pagalba orientuota ne į tikslinių grupių asmenis (žmones su negalia), o į 

pačias socialines įmones. Tai reiškia, kad didžioji dalis valstybės finansinės paramos atitenka darbo 

užmokesčio subsidijoms ir socialinio draudimo įmokoms kompensuoti, o ne paslaugoms, kurios stiprintų 

žmonių su negalia gebėjimus darbo rinkoje;  

                                                      
288 Lietuvos negalios forumas, „Žmonių su negalia atstovai nepritaria Seime parengtam Socialinių įmonių įstatymo projektui“, 2019 m. rugsėjo 17 d., 
https://www.lnf.lt/zmoniu-su-negalia-atstovai-nepritaria-seime-parengtam-socialiniu-imoniu-istatymo-projektui/?lang=lt 

https://www.lnf.lt/zmoniu-su-negalia-atstovai-nepritaria-seime-parengtam-socialiniu-imoniu-istatymo-projektui/?lang=lt
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2) neatsižvelgiama į subsidijos tikslą – kompensuoti papildomas socialinės įmonės išlaidas dėl mažesnių 

atliekamo darbo normų. Nenustatyta, kaip įvertinami asmens atlikto darbo rezultatai ir našumas ir kokias 

papildomas išlaidas dėl to galimai patiria konkreti įmonė. Pavyzdžiui, jei darbuotojui jo negalia netrukdo 

atlikti konkretaus darbo, įmonė nepatiria papildomų išlaidų, tačiau subsidiją gauna ir tokiu būdu 

pasididina pelną.289 

 

Žmonėms su negalia atstovaujančios organizacijos tvirtinimu, pakeitimais nėra suvienodinamos sąlygos 

žmonėms su negalia tiek atviroje darbo rinkoje, tiek ir socialinėse įmonėse, nes išliko skirtumai dėl 

subsidijos darbo užmokesčiui intensyvumo ir mokėjimo laikotarpio. Pavyzdžiui, iki dabar galiojanti 

analogiška parama pagal Užimtumo įstatymą mokama asmenims su negalia, kuriems nustatytas 30–40 

procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis, o Socialinių įmonių įstatymo projekte – 

neterminuotai.290 

 

2019 m. gruodžio 5 d. Socialinių įmonių įstatymas buvo papildytas nauju straipsniu291, pagal kurį 

numatytas teisinio reguliavimo įvertinimas. Jis atliekamas iki 2022 m. lapkričio 1 d. už laikotarpį nuo 

2020 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. Šio vertinimo ataskaitoje turi būti nurodomos teigiamos ir 

neigiamos šiame įstatyme nustatyto teisinio reguliavimo pasekmės ir pasiūlymai dėl jo tobulinimo. 

Įstatyme numatyta, kad Vyriausybės įgaliota institucija iki 2021 m. ir kiekvienų vėlesnių metų liepos 1 

dienos pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui ataskaitą apie 

praėjusiais kalendoriniais metais (o teikiant pirmą kartą – už laikotarpį nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 

m. gruodžio 31 d.) socialinėse įmonėse dirbančių asmenų su negalia skaičių, iš viso ir pagal neįgalumo ar 

darbingumo lygį, ir jų dalį iš visų socialinių įmonių darbuotojų, taip pat pokytį per šioje dalyje nurodytą 

laikotarpį; socialinėse įmonėse dirbančių ir dirbusių asmenų su negalia užimtumą pasibaigus valstybės 

pagalbos jų užimtumui skatinti mokėjimo laikotarpiui ir pokytį per šioje dalyje nurodytą laikotarpį; 

suteiktą valstybės pagalbą socialinėms įmonėms, iš viso ir pagal rūšis, taip pat pokytį per šioje dalyje 

nurodytą laikotarpį; pelno panaudojimą socialinių įmonių veiklos tikslams, susijusiems su socialinėse 

įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinių grupių grįžimo į darbo rinką ir jų socialinės integracijos skatinimu 

bei socialinės atskirties mažinimu.  

 

Ši papildoma pataisa taip pat sulaukė kritikos, nes manoma, kad reguliacinis ir priežiūros mechanizmas 

nebus efektyvus, nes priežiūra vykdanti Užimtumo tarnyba, neturi nei lėšų, nei žmogiškųjų resursų 

patikrinti, ar socialinių įmonių veikla vykdoma skaidriai.292  

 

Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos sukeltus iššūkius, Seimas priėmė eilę įstatymų pataisų, kuriomis  

atvėrė kelią darbdaviams gauti 90 proc. arba 70 proc. dydžio valstybės subsidijas, kai ekstremalios 

situacijos ir karantino metu prireikia skelbti prastovas darbuotojams. Tokia galimybė atsirado ir 

socialinėms įmonėms. 2020 m. kovo 31 d. buvo priimtos naujos redakcijos Socialinių įmonių įstatymo 

Nr. IX-225 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2427 1 straipsnio pakeitimo įstatymas (XIII-2834), kuriuo 

vienu punktu buvo papildytos 6 straipsnyje išvardintos socialinės įmonės teisės: 4) įgyvendinti 

įdarbinimo subsidijuojant priemonę Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka, paskelbus darbuotojui prastovą 

Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju. Darbo kodeksas minimu atveju numato 

darbdaviui teisę darbuotojui ar darbuotojų grupei skelbti prastovą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

paskelbia ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo 

                                                      
289 Lietuvos negalios forumas, „Žmonių su negalia atstovai nepritaria Seime parengtam Socialinių įmonių įstatymo projektui“, 2019 m. rugsėjo 17 d., 
https://www.lnf.lt/zmoniu-su-negalia-atstovai-nepritaria-seime-parengtam-socialiniu-imoniu-istatymo-projektui/?lang=lt 
290 Ten pat.  
291Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2427 1 straipsnio pakeitimo įstatymas, 2019 m. 

gruodžio 05 d., Nr. XIII-2613, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ddc1fc60224f11eabe008ea93139d588 
292 Laura Adomavičienė, „Valstybės sąskaita lobstančios įmonės patraukė valdžios dėmesį, tačiau ruošiamas apynasris – popierinis“, 2019 m. 

gruodžio 5 d., https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1120758/valstybes-saskaita-lobstancios-imones-patrauke-valdzios-demesi-taciau-ruosiamas-
apynasris-popierinis 

https://www.lnf.lt/zmoniu-su-negalia-atstovai-nepritaria-seime-parengtam-socialiniu-imoniu-istatymo-projektui/?lang=lt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ddc1fc60224f11eabe008ea93139d588
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1120758/valstybes-saskaita-lobstancios-imones-patrauke-valdzios-demesi-taciau-ruosiamas-apynasris-popierinis
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1120758/valstybes-saskaita-lobstancios-imones-patrauke-valdzios-demesi-taciau-ruosiamas-apynasris-popierinis
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sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti 

nuotoliniu būdu, arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.  

 

Šios ir kitos 2020 m. priimtos Darbo kodekso, Užimtumo įstatymo ir Socialinių įmonių įstatymo pataisos 

suteikė galimybę įmonėms, kurios įdarbina asmenis su negalia, pasirinkti jai palankesnę subsidiją – ar 

įprastą, kuri teikiama įdarbinus asmenį su negalia, ar tokią, kuri teikiama, atsižvelgiant į karantino 

sukeltus iššūkius. Jeigu įmonė per karantiną buvo išleidusi darbuotojus į prastovą arba naujai įdarbina 

Užimtumo tarnybos siunčiamus remiamus bedarbius, taip pat jeigu patenka į nuo COVID-19 

nukentėjusių įmonių sąrašą, skelbiamą Valstybinės mokesčių inspekcijos, tuomet ji gali pasinaudoti ir 

kitomis subsidijomis, kurių mokėjimo trukmė siekia iki 6 mėnesių, bet ne ilgiau nei iki šių metų pabaigos. 

 

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2019 m. Užimtumo įstatymo pataisos293, kuriomis numatyta įdarbinimo su 

pagalba paslaugos, teikiamos asmenims su negalia. Paslaugas sudaro pagalba atliekant įsidarbinimo 

procedūrą ir lydimoji pagalba įsidarbinus. Pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras teikiama siekiant 

užtikrinti komunikavimą tarp darbdavio ir asmens, kuriam dėl turimos negalios reikalinga pagalba 

įsidarbinant. Pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras teikiama pagal poreikį ne daugiau kaip 8 valandas 

pas vieną darbdavį. Pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras vienos valandos įkainis negali viršyti 0,1 

bazinės socialinės išmokos dydžio už kiekvieną asmenį su negalia, kuris Užimtumo tarnybos buvo 

priskirtas vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei.  

 

Lydimoji pagalba įsidarbinus teikiama darbdavio ar asmens su negalia prašymu, siekiant užtikrinti 

įdarbinimo tvarumą. Teikiant šią paslaugą, asmeniui padedama rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias 

problemas, dėl kurių asmuo gali netekti darbo. Lydimoji pagalba teikiama pagal poreikį, tačiau ne ilgiau 

negu 12 kalendorinių mėnesių nuo įsidarbinimo dienos. Lydimosios pagalbos vienos valandos įkainis 

negali viršyti 0,1 bazinės socialinės išmokos dydžio už kiekvieną asmenį su negalia, kuris Užimtumo 

tarnybos buvo priskirtas vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei. 

 

Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto nuostatas, kad valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta žmonių 

su negalia teisę į darbą lygiai su kitais asmenimis (ši teisė apima teisę į galimybę užsidirbti pragyvenimui 

iš laisvai pasirinkto darbo ar iš laisvai priimto darbo pasiūlymo darbo rinkoje ir darbo aplinkoje, kuri yra 

atvira, tinkama visiems ir prieinama žmonėms su negalia) reglamentuoja:  

 

• Konstitucijos 48 straipsnis ir 50 straipsnis;  

 

• Darbo kodeksas įtvirtina darbo teisės subjektų lygybę, nepaisant jų lyties, seksualinės 

orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, 

santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms 

partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis 

savybėmis  

 

• Lygių galimybių įstatymas, kuriame darbdavys, neatsižvelgdamas į asmens amžių, lytinę 

orientaciją, negalią, rasę ar etninę priklausomybę, religiją ar įsitikinimus, privalo, priimdamas jį 

į darbą, į valstybės tarnybą, taikyti vienodus atrankos kriterijus, išskyrus įstatyme numatytus 

atvejus, sudaryti vienodas darbo, valstybės tarnybos sąlygas, galimybes kelti kvalifikaciją, siekti 

sudėtingesnio profesinio mokymo, persikvalifikuoti, įgyti praktinę darbo patirtį, taip pat teikti 

                                                      
293 Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 12, 20, 22, 24, 25, 35, 41, 42, 45, 47, 48 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 302 

straipsniu įstatymas, 2019 m. rugsėjo 19 d., Nr. XIII-2428, https://www.e-

tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d248ec30ea9211e99681cd81dcdca52c 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d248ec30ea9211e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d248ec30ea9211e99681cd81dcdca52c
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vienodas lengvatas; taikyti vienodus darbo ir vykdomos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos 

už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį, vykdyti kitus įstatyme 

numatytus įpareigojimus.  

 

2020 m. rugpjūčio 25 d. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas ir 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės buvo išdėstytos nauja redakcija294. 

Aprašas apibrėžia kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis 

asmenims, kurie kreipėsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), ir šių kriterijų taikymą. Profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą 

profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesinę 

kvalifikaciją ar kompetencijas, arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, 

sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų. 

 

Apraše nurodoma, kad Užimtumo tarnyba priima sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas 

darbingumo lygis, į Tarnybą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, jeigu: asmuo su 

negalia įregistruotas Užimtumo tarnyboje; iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra 

likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų; asmuo su negalia Užimtumo tarnybos priskirtas vidutinių ar 

ribotų įsidarbinimo galimybių asmenų grupei; asmuo su negalia profesinėje reabilitacijoje dalyvavo ne 

mažiau kaip prieš 5 metus nuo profesinės reabilitacijos programos baigimo ar nutraukimo, išskyrus 

atvejus, kai pakartotinė profesinė reabilitacija reikalinga anksčiau: jis arba ji, pablogėjus sveikatos 

būklei negali dirbti ankstesnio darbo, arba profesinė reabilitacijos programa buvo nutraukta  

dėl pablogėjusios asmens sveikatos būklės, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ir (arba) 

atostogų vaikui prižiūrėti arba dėl to, kad asmuo, dalyvaudamas profesinės reabilitacijos programoje, 

buvo laikinai nedarbingas dėl ligos ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų. 

 

Remiantis Aprašu, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant į medicininius,  

funkcinius ir profesinius bei kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens profesinės reabilitacijos bei jo 

įsidarbinimo galimybėms. 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo principus, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo tvarką. 

 

Naujojoje redakcijoje kriterijai ir taisyklės išdėstomos atsižvelgiant į atnaujintus, susijusius teisės aktus. Be 

to, atsižvelgiama ir į pandemijos atneštus pokyčius. Taisyklėse nurodoma, kad profesinės reabilitacijos 

programas įgyvendinanti įstaiga Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos 

ir karantino laikotarpiu, siekdama paslaugas teikti nuotoliniu būdu, apie tai privalo informuoti Užimtumo 

tarnybą, pagrįsdama paslaugų teikimo nuotoliniu būdu galimybę. Taip pat nurodoma, kad per ekstremalią 

situaciją ir karantiną, profesinės reabilitacijos programa gali būti sustabdoma.  

 

Užimtumo įstatyme, Socialinių įmonių įstatyme ir Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo 

kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėse yra numatytos 

Lietuvos Respublikoje taikomas aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreiptas į asmenis su 

negalia:   

                                                      
294 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. 

gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 2020 m. rugpjūčio 25 d. Nr. A1-768, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/23bbd5c0e6d011ea9342c1d4e2ff6ff6  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23bbd5c0e6d011ea9342c1d4e2ff6ff6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23bbd5c0e6d011ea9342c1d4e2ff6ff6
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1) įdarbinimo subsidijuojant priemonė;   

2) darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;   

3) darbo vietų steigimo subsidijavimas;   

4) savarankiško užimtumo rėmimas;   

5) profesinės reabilitacijos programa;   

6) socialinės įmonės.   

 

Galima teigti, kad valstybės asmenų su negalia užimtumo skatinimo politika  yra nukreipta tiek į 

priemones, kurios galėtų padidinti žmonių su negalia socialinę integraciją atviroje darbo rinkoje, tiek į 

segreguotas darbo aplinkas, pavyzdžiui, socialines įmones.  

 

Vienas iš Konvencijos 27 straipsnio įgyvendinimo trūkumų sietinas su asmens su negalia veiksnumo 

ribojimo klausimu, kuris buvo aptartas analizuojant Konvencijos 12 straipsnį ir jo įgyvendinimą.  

 

Įgyvendinant JT Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendaciją „glaudžiai bendradarbiaujant su asmenis su 

negalia atstovaujančiomis organizacijomis sukurti ir įgyvendinti veiksmingas strategijas ir programas, 

kurios didintų asmenų su negalia užimtumą atviroje darbo rinkoje, panaikinant atskirto darbo aplinką 

bei nukreipiant investicijas į profesinį lavinimą, darbo vietų pritaikymą, tinkamą sąlygų pritaikymą, bei 

privataus ir viešojo sektoriaus darbdavių mokymus” vykdant projektą „Tvaraus perėjimo nuo 

institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas 

Lietuvoje“ 2018 m. pavasarį parengta Įdarbinimo su pagalba metodika, kurioje numatyta darbo asistento 

paslauga. Įdarbinimo su pagalba paslaugos tikslas – padėti darbingo amžiaus asmeniui, kuris nori ir gali 

dirbti atviroje darbo rinkoje, tačiau dėl savo negalios pobūdžio ir (ar) visuomenėje vyraujančios stigmos 

ir diskriminacijos negali rasti darbo ir (ar) įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje, pagal savo gebėjimus ir 

rinkos galimybes rasti darbą ir įsidarbinti, bei suteikti jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje. 

Vadovaujantis parengta metodika buvo parengtos techninės specifikacijos ir 2018 m. lapkričio mėnesį 

paskelbti viešieji pirkimai pilotinės Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikimui Vilniaus ir Kauno 

regionuose, kiekviename regione po 10 asmenų, kurie išreiškia pageidavimą dirbti ir gali dirbti atviroje 

darbo rinkoje. Nekeliami jokie išankstiniai reikalavimai darbo patirčiai, išsilavinimui ar gebėjimams. 

Klientai pas įdarbinimo tarpininką gali atvykti patys arba juos atsiunčia (nukreipia) kitų organizacijų 

darbuotojai (Užimtumo tarnybos specialistai, socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai, 

nevyriausybinių organizacijų darbuotojai ar pan.). 2019 m. kovo 8 d. pasirašytos dvi sutartys įdarbinimo 

su pagalba paslaugų teikimui.  

 

2019 m. sausio 1 d. atviroje darbo rinkoje dirbo 47206 žmonės su negalia. Reikia paminėti, jog šalyje 

mažėjant bendram darbingo amžiaus asmenų su negalia skaičiui, mažėja dirbančiųjų darbingo amžiaus 

asmenų su negalia skaičius, bet dirbančių asmenų su negalia dalis nuo visų darbingo amžiaus asmenų su 

negalia skaičiaus išlieka panaši – apie 29 proc., todėl, manytina, kad reikėtų keisti asmenų su negalia 

įdarbinimo sistemą, siekiant didesnės dalies dirbančiųjų darbingo amžiaus asmenų. 

 

Darbingo amžiaus asmenys darbo rinkoje: 

  2015 m.  2016 m.  2017 m.  2018 m.  2019 m.  2020 m.  

Darbingo amžiaus žmonės su negalia, 

asmenys*  
165 863 163 885 162 632 158 812 157 957 153 641 

Dirbantys darbingo amžiaus asmenys su 

negalia  
47 335 48 256 47 133 47 770 45 600 43 817 

Dirbančiųjų darbingo amžiaus asmenų dalis 

nuo visų darbingo amžiaus asmenų su negalia, 
28,54 29,45 28,98 30,08 28,86 28,52 
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proc.  

Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų su 

negalia ieškančių darbo  
11 987 11 380 10 521 11 018 11 300 15 217 

Įdarbinta, asmenų su negalia  - 5 700 5 502 4 583 - 8221 

Per metus įdarbintų asmenų su negalia, proc.  - 50,1 % 52,3 % 41,6 % - 28 % 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse 

dalyvavę asmenys su negalia  
3 133 2 963 2 365 2 362 - 2 337 

Skirta lėšų žmonių su negalia užimtumui remti 

aktyvios, darbo rinko politikos priemonėms 

įgyvendinti, tūkst., eur.  

- 4 262,80 3 016,95 4560  - 5 125,9  

*- Su šalpos pensijos gavėjais  

Šaltinis: Užimtumo tarnyba ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

 

Žmonių su negalia registracija ir įdarbinimas per metus: 

    2018 2020 

Įregistruota žmonių su negalia iš viso 13149 15217 

0-25% darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis 95 689 

30–40 % darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis 3841 5977 

45–55 % darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis 9213 8551 

Įdarbinta į laisvas darbo vietas 5634 5778 

0-25% darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis 8 166 

30–40 % darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis 1584 2235 

45–55 % darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis 4042 3371 

Iš jų įdarbinta socialinėse įmonese 423 2443 

Pradėjo dalyvauti aktyvios darbo rinkos poltikos priemonės  2149 1340 

0-25% darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis 55 68 

30–40 % darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis 632 403 

45–55 % darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis 1422 869 

Pradėjo vykdyti veiklą pagal verslo liudijimus 1354 1454 

IŠ VISO ASMENŲ SU NEGALIA GRĮŽO  Į UŽIMTUMĄ                                  

(įdarbinimas į laisvas darbo vietas+ADRPP+veikla pagal liudijimus) 9137 8572 

Šaltinis: Užimtumo tarnyba  

 

Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto a) papunktis įpareigoja valstybes uždrausti diskriminaciją dėl 

negalios visais klausimais, susijusiais su visomis užimtumo formomis, įskaitant įdarbinimo sąlygas, 

priėmimą į darbą ir darbą, darbo išsaugojimą, kilimą tarnyboje ir saugias ir sveikas darbo sąlygas 2005 

m. sausio 1 d. įsigaliojęs LR lygių galimybių įstatymas draudžia asmenų su negalia diskriminaciją darbo 

santykiuose. Skundus dėl diskriminacijos darbe tiria Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. 2016 m. 

buvo gauti 7 skundai dėl galimos diskriminacijos darbe, 2017 m. – 9 skundai, 2018 m. – 8 skundai dėl 

diskriminacijos darbe. 

  

Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto d) papunkčio nuostata įpareigoja valstybes žmonėms su negalia 

suteikti galimybę veiksmingai dalyvauti bendrose techninio ir profesinio orientavimo programose, 

įdarbinimo tarnybose ir profesiniame bei tęstiniame mokyme. Lietuvos Užimtumo tarnyba sudaro 

sąlygas asmenims, turintiems negalią, gauti profesinę reabilitaciją arba įgyti profesinę kvalifikaciją ar 

kompetenciją profesinio mokymo programose (taip pat susiję su Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto k) 
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papunkčiu – žmonių su negalia profesinė ir kvalifikacinė reabilitacija, darbo vietų išsaugojimas ir 

sugrįžimo į darbą programos). Stebimas asmenų su negalia, pasinaudojusių šia teise skaičiaus augimas. 

 

Asmenys, dalyvavę profesinės reabilitacijos programoje arba įgiję profesinę kvalifikaciją ar 

kompetenciją profesinio mokymo programose:  

  2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Nusiųsta  į profesinės reabilitacijos programą, 

asmenys su negalia  
778 805 544 - 15 

Pokytis, proc.  - 3,47 % -32,4 % - - 

Dalyvavusių profesinėje reabilitacijoje (per metus)  1081 1204 916 557 119 

Pokytis, proc.  - 11,38 -23,92 % -39,2 % - 

Baigė profesinę reabilitaciją, asmenys su negalia295  533 819 372 - 160 

Pokytis, proc.  - 65,08 % -54,58 % - - 

Nusiųsta įgyti profesinę kvalifikaciją ar 

kompetenciją profesinio mokymo programose, 

asmenys su negalia  

538 675 655 - 183 

Pokytis, proc.  - 25,46 % -2,96 %  - 

Šaltinis: Užimtumo tarnyba prie SADM, SADM  

 

Įgyvendinant Konvencijos 27 straipsnio 1 punkto h) papunkčio nuostatą skatinti žmonių su negalia 

įdarbinimą privačiajame sektoriuje, nustatant atitinkamas politikos kryptis ir priemones, kurios gali 

apimti pozityvių veiksmų programas, paskatinimą ir kitokias priemones, 2018 m. Užimtumo tarnybos 

duomenimis, buvo 1859 asmenys su negalia nusiųsti į remiamojo įdarbinimo priemones.  

 

Darbo rinkos priemonės, skatinant asmenų su negalia įdarbinimą: 

  
2016 m. 2017 m. 2018 m. 2020 m. 

Nusiųsta į viešuosius darbus, asmenys su negalia  1187 - - 174 

Nusiųsta į remiamojo įdarbinimo priemones, asmenys su negalia  1859 - - 858 

Darbo vietų steigimo subsidijavimas, per metus į įsteigtas 

(pritaikytas) darbo vietas, įdarbintų asmenų su negalia skaičius  
159 201 306 172 

Įdarbinimas subsidijuojant, asmenys su negalia  586 738 864 842 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė, asmenys su negalia  77 80 78 16 

Paramos mokymuisi priemonė, asmenys su negalia  - 864 737 216 

Darbo rotacijos priemonė, asmenys su negalia*  2   - 

Savarankiškas užimtumas steigiant sau darbo vietą, asmenys su 

negalia  
12   99 

Savarankiškas užimtumas kompensuojant verslo liudijimo 

įsigijimo išlaidas, asmenys su negalia  
159   - 

* - Nuo 2017 m. liepos 1 d., įsigaliojus Užimtumo įstatymui, neliko darbo rotacijos priemonės  

Šaltinis: Lietuvos Užimtumo tarnyba prie SADM 

  

                                                      
295 http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/prof_reab_rezultatai.aspx  
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Neįgaliųjų reikalų departamento finansuojamuose projektuose dirbę asmenys su negalia  

  2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

NRD finansuojamuose projektuose 

dirbančių žmonių su negalia 

skaičius  

841 795 

100 

organizacijų; 

dirba 51 asmuo 

su negalia 

Iš 100 apklaustų 

organizacijų, 

dirba 

358 asmenys su 

negalia 

NRD finansuojamuose projektuose 

dirbančių žmonių su negalia dalis 

iš visų dirbančiųjų projektuose  

37 % 38,7% N.D. N.D. 

Bendras NRD finansuojamuose 

projektuose dirbančiųjų skaičius  
2246 2054 N.D. N.D. 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas.  

 

LR Socialinių įmonių įstatyme apibrėžtas socialinių įmonių tikslas – įdarbinant šiame įstatyme 

nurodytoms tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, 

ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, skatinti šių asmenų 

grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį. Neįgaliųjų socialinės įmonės 

statusas suteikiamas tik toms socialinėms įmonėms, kurios darbuotojai, priklausantys žmonių su negalia 

tikslinei grupei, sudaro ne mažiau kaip 50 procentų jos metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų 

skaičiaus. Asmenys, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba neviršijantis 40 

procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, sudaro ne mažiau kaip 

40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus ir jų skaičius yra ne mažesnis kaip 

keturi. Į metinį vidutinį darbuotojų skaičių įtraukiami darbuotojai su negalia, dirbantys ne mažiau kaip 

80 darbo valandų per mėnesį.  

   

Socialinių įmonių skaičius ir finansavimas: 

  2017 m. 2018 m. 2020 m. 

Socialinės įmonės, vnt.  189 117 173 

Dirbusių socialinėse įmonėse, asmenys su negalia per metus  9165 7983 9156 

Dirbančių socialinėse įmonėse asmenų su negalia dalis nuo 

visų dirbančiųjų socialinėse įmonėse,  
78,09 % 75,1 % 76,8 % 

Dirbantieji socialinėse įmonėse, asmenys per metus  11736 10623 11928 

Socialinių įmonių finansavimas, tūkst. eur.  28 926 31 253,6 23 662,7 

Šaltinis: Užimtumo tarnyba 

 

Socialinėse įmonėse dirbantys asmenys su negalia 

 2020 

 Socialinėse įmonėse dirbančių asmenų su negalia skaičius 9 156 

0-25% darbingumo lygis  534 

30–40 % darbingumo lygis  4203 

45–55 % darbingumo lygis 3454 

Sunkus neįgalumo lygis 0 

  Vidutinis neįgalumo lygis 1 
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Lengvas neįgalumo lygis 0 

Didelių specialiųjų poreikių lygis 33 

Vidutinių specialiųjų poreikių lygis 918 

Nedidelių specialiųjų poreikių lygis 13 

  Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

LNF teisės aktų apžvalgos analizėje teigia, kad Valstybės politika turi būti orientuota į visų darbdavių 

skatinimą įdarbinti žmones su negalia numatant negalios kompensavimo mechanizmus ir tokiu būdu 

siekiama, kad darbdaviai priimtų negalią turinčius asmenis dirbti atviroje darbo rinkoje (skiriama 

finansinė pagalba, instrumentai ir kitos priemonės), nesegreguojant žmonių su negalia į atskiras įmones. 

Tai yra akcentuota Komiteto rekomendacijose, t.y. “glaudžiai bendradarbiaujant su asmenis su negalia 

atstovaujančiomis organizacijomis sukurti ir įgyvendinti veiksmingas strategijas ir programas, kurios 

didintų asmenų su negalia užimtumą atviroje darbo rinkoje, panaikinant atskirto darbo aplinką bei 

nukreipiant investicijas į profesinį lavinimą, darbo vietų pritaikymą, tinkamą sąlygų pritaikymą, bei 

privataus ir viešojo sektoriaus darbdavių mokymus”.  

 

Negalią turintys žmonės patiria didesnę diskriminaciją darbo rinkoje ir socialinę atskirtį, turi daugiau 

individualių porekių, todėl integruojantis į darbo rinką jiems reikalinga kitokia pagalba. Vadovaujantis 

kitų šalių, ypač Estijos, patirtimi, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, 

didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikiančiose užimtumo tarnybose žmonėms su negalia pradėtos teikti 

specializuotos sudėtinės paslaugos. Su šia tiksline grupe dirba specifines žinias turintys ir profesionalią 

pagalbą gebantys suteikti Užimtumo tarnybos specialistai, kurių pagrindinis uždavinys yra padėti 

klientui įveikti jį supančius barjerus, didinti gebėjimus ir sėkmingai juos pritaikyti darbo rinkoje. Todėl 

nuo 2018 m. Užimtumo tarnyboje teikiamos individualios konsultacijos pagal kliento poreikius, 

motyvaciją ir gebėjimus. Viena iš naujovių – atvejo vadybininkai, konsultuojantys asmenis su negalia, 

taip pat ateityje spręsiantys ir ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką situacijas. Atvejo 

vadybininkai geriausiai gali padėti įsidarbinti klientams, išmanydami tam tikros srities specifiką ir 

spręsdami konkrečias klientų integracijos į darbo rinką kliūtis.   

 

Šiuo metu visoje šalyje darbo ieškančius asmenis su negalia konsultuoja 47 atvejo vadybininkai (iš jų 4 

patys turi negalią). Planuojama, kad konsultantų, dirbančių tik su darbo ieškančiais skaičius didės – 

kiekviename klientų konsultavimo skyriuje dirbs po vieną tokį specialistą. Kai konsultacija, socialinių 

įgūdžių užsiėmimai vyksta klientų grupei, atvejo vadybininkas taiko supervizijos metodą. Tokios 

konsultacijos metu siekiama išsiaiškinti, kokios yra klientų nuotaikos, su kokiomis problemomis atvyko, 

kas juos neramina. Klientams pristačius savo situacijas, aptariamas išsirinktas kliento atvejis. Taip pat 

dirbama pagal darbo su negalią turinčiais asmenimis metodiką, skirtą grupėms. Tokių užsiėmimų metu 

grupėse aiškinamasi, ar klientui padėjo kitų klientų patarimai sprendžiant jam aktualius klausimus, kaip 

klientas vertina savo situaciją. Bendruose užsiėmimuose klientai mokosi bendravimo grupėje, drąsos 

išsakyti savo nuomonę, kalbėti apie save, diskutuoti, plėsti savo komforto zoną, spręsti sumodeliuotas 

situacijas.  

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos duomenimis, 2020 m. buvo pateikti 10 skundų dėl 

diskriminacijos darbe negalios pagrindu. 
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Rekomenduojama:  

 

- Didinant asmenų su negalia galimybes įsidarbinti siūlytina peržiūrėti ir parengti žmonių su negalia 

išsilavinimo strategiją (pradedant nuo darželių, bendrojo lavinimo mokyklų, aukštųjų ir profesinių 

mokyklų). Šiuo atžvilgiu, būtina peržiūrėti visus egzistuojančius švietimo sistemos  komponentus ir 

užtikrinti visapusišką vaikų ir jaunimo su negalia dalyvavimą švietimo sistemoje, pradedant pastatų ir 

informacijos prieinamumu, užtikrinti informacijos prieinamumą ir sklaidą. 

- Formuojant politiką didesnį ir pagrindinį dėmesį skirti asmenų su negalia įdarbinimui atviroje darbo 

rinkoje.  

- Numatyti priemones asmenų su negalia informuotumui apie teikiamas paslaugas užimtumo srityje 

didinimui. Plėtoti naujas paslaugas, tokias, kaip įdarbinimas su pagalba, darbo asistentas, lydimoji 

pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus, ir pan.  

 

 

28 STRAIPSNIS. PAKANKAMAS GYVENIMO LYGIS IR SOCIALINĖ 

APSAUGA  

 

 

Konvencijos 28 straipsnis pripažįsta asmenų su negalia teisę į pakankamą gyvenimo lygį sau ir savo 

šeimos nariams, įskaitant pakankamą maistą, aprangą ir būstą, ir į nuolatinį gyvenimo sąlygų gerinimą. 

Valstybė turi  imtis atitinkamų veiksmų, kad užtikrintų ir skatintų šios teisės įgyvendinimą 

nediskriminuojant dėl negalios.  

 

 

Su Konvencijos 28 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija;  

• Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas296;  

• Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas297;  

• Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas298;  

• Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymas299;  

• Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas300;  

• Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas301.  

 

Lietuvos šalpos pensijų įstatyme esminių pokyčių nebuvo.  

 

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas302 nustato paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo 

asmenims ir šeimoms principus, finansavimo šaltinius, formas, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti 

                                                      
296 Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos aidas, 1991 m. lapkričio 28 d., I-2044, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004 
297 Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas, 1994 m. lapkričio 29 d., Nr. I-675, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2CE6CFE9E2EE 
298 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas, Lietuvos aidas, 1991 m. gegužės 21 d., Nr. I-1336, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F9036415DBD 
299 Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymas, 1994 m. liepos 18 d., Nr. I-549, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7F77DF94F5D 
300 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, 2003 m. liepos 01 d., Nr. IX-1675, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13 
301 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, 2014 m. spalio 09 d., Nr. XII-1215, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630 
302 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymas, 2019 m. vasario 12 d., Nr. XIII-1959, 
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fcfaa4e034f411e99595d005d42b863e 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2CE6CFE9E2EE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F9036415DBD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F9036415DBD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7F77DF94F5D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7F77DF94F5D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fcfaa4e034f411e99595d005d42b863e
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gaunančių asmenų teises ir pareigas, taip pat socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomos bei 

savivaldybės būsto pardavimo sąlygas ir tvarką. Pagal įstatymą, asmuo su negalia arba šeima, kurioje yra 

asmuo su negalia, turi teisę į paramą būstui įsigyti ir  išsinuomoti, jeigu jam nustatytas sunkus ar vidutinis 

negalios lygis, arba 40 proc. ar mažesnis darbingumo lygis, ir jo turto vertė ir pajamos neviršija nustatytų 

dydžių (jie įvardinti įstatymo 11 straipsnyje).  

 

Parama būstui įsigyti asmeniui su negalia ar šeimai, kurioje yra asmuo su negalia, teikiama apmokant 20 

proc. suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (arba būsto kredito likučio) sumos. 

Subsidija Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai 

padengti. Asmuo su negalia ar šeima, kurioje yra asmuo su negalia, taip pat gali gauti paramą nuosavybės 

teise turimam būstui rekonstruoti, pritaikant jį asmens su negalia poreikiams.  

 

Kalbant apie asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, tvarką, nuo šiol, asmenims ir 

šeimoms, gyvenantiems savivaldybės išnuomotame socialiniame būste ir turintiems teisę į socialinio 

būsto nuomos sąlygų pagerinimą, jeigu asmuo ar šeimos narys tampa asmeniu su negalia ir dėl judėjimo 

ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis 

būstas, toks socialinis būstas suteikiamas nesilaikant eiliškumo. 

 

Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 6 straipsnio 1 punktą, asmenims, kuriems šio 

įstatymo nustatyta tvarka mokamos netekto darbingumo pensijos ir kurie tuo pat metu turi teisę gauti 

senatvės pensiją, mokama didesnioji arba jų pasirinkimu viena iš šių pensijų. 

 

Šalpos pensijų įstatymo 5 straipsnio 3 punktas numato, kad teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją turi tėvai 

(įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, ir 

kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose asmenis su negalia, kuriems nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno asmens su negalia slaugą šalpos 

pensija gali būti paskirta tik vienam asmeniui.  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. kovo 14 d. paskelbus karantiną303, Seimas ypatingos skubos 

tvarka priėmė pakeitimus, skirtus išsaugoti darbo vietas ir padėti gyventojams, kurie užvėrus dienos 

centrus turi rūpintis negalią turinčiais žmonėmis. 

 

2020 m. balandžio 1 d. sveikatos apsaugos ministras ir socialinės apsaugos ministrai pakeitė įsakymą Nr. V-

238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų 

pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos 

mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos 

aprašo patvirtinimo“304, pagal kurį, kai ekstremalios situacijos ar karantino metu uždaromi dienos 

centrai, teikiantys dienos ar trumpalaikę socialinę globą asmenims su negalia bei negalią turintiems 

senjorams, asmens su negalia ar senjoro sutuoktinis, vaikai, tėvai, globėjai gali gauti nedarbingumo 

pažymėjimą ir ligos išmoką. Iki šiol nedarbingumas buvo skiriamas 14-ai dienų, bet po įsakymo 

pasirašymo, jis išduodamas iki 60 kalendorinių dienų arba kol baigsis ekstremali situacija ar karantinas. 

Jei karantinas trunka ilgiau nei 60 dienų, pratęsiama dar 60-čiai dienų.  

 

2020 m. kovo 17 d. Ligos ir motinystės draudimo įstatymas305 buvo papildytas 111 straipsniu „Ligos 

išmokų skyrimo ir mokėjimo ypatumai Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją 

                                                      
303 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. kovo 14 d. Nr. 207, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab  
304 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f10a457074bb11eabee4a336e7e6fdab 
305 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 papildymo 11-1 straipsniu įstatymas, 2020 m. kovo 17 d., Nr. 
XIII-2824, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/87a8ebd0693111eabee4a336e7e6fdab 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab
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situaciją ar karantiną“. Vėliau kelis sykius šis straipsnis buvo koreguojamas (XIII-3306; XIII-3305), 

galiausiai 2020 m. gruodžio 23 d. (XIV-125) įtvirtinant (111 straipsnio 3 dalyje), kad Vyriausybės 

paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal bendrojo arba 

specialiojo ugdymo programą besimokantį asmenį su negalia, ligos išmoka asmens su negalia motinai 

(tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui iš Valstybinio socialinio 

draudimo fondo lėšų pradedama mokėti nuo pirmosios asmens su negalia priežiūros dienos. Šioje dalyje 

nustatytos ligos išmokos dydis yra lygus 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio 

dydžio. Čia svarbu paminėti, kad po įstatymo pakeitimo nedarbingumas ir išmoka taip pat suteikiama ir 

dirbantiems seneliams, tačiau jie tokia galimybe galės pasinaudoti tik tada, jei tėvai negali pasinaudoti 

nuotoliniu darbu ir jei jiems nėra paskelbta prastova. Nedarbingumas tokiu atveju suteikiamas kol tęsiasi 

ekstremali padėtis bei infekcijos plitimą ribojantis režimas. 

 

Pagal 2020 m. balandžio 7 d. Užimtumo įstatymo pataisas306, pagal kurias pakeistas su kovo 17 d. 

pataisomis (XIII-2470) atsiradęs straipsnis 51 „Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims skyrimo ir 

mokėjimo ypatumai Lietuvos Respublikos vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną“. 

Pagal šiuos pakeitimus, savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi darbo santykių ir negauna darbo 

pajamų, galėjo pretenduoti į išmoka, kuri lygi vienam einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių 

dydžiui, apskaičiuotam Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio 

bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka (257 eurų) fiksuoto dydžio išmoką už 

mėnesį. Ši išmoka nebuvo įtraukiama į draudžiamąsias pajamas ir neturėjo įtakos jokioms kitoms 

išmokoms bei galės būti gaunama kartu su kitomis socialinio draudimo išmokomos – ligos, motinystės, 

vaiko priežiūros, nedarbo išmokomis ar pensija. Savarankiškai dirbantiems asmenims suteikta teisė 

ekstremalios situacijos ir karantino metu nemokėti privalomojo sveikatos draudimo, jis galės būti 

sumokėtas per dvejus metus nuo ekstremalios situacijos ir karantino pabaigos. Teisę pasinaudoti šia 

išmoka suteikta ir nuo socialinio draudimo atleistiems asmenims su negalia. Norint gauti išmoką 

reikėjo užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.  

 

Po karantino taip pat buvo skiriamos įvairios pagalbos priemonės, kuriomis galėjo pasinaudoti ir 

asmenys su negalia. Asmenims, kurie per karantiną gavo ar iki 2020 m. pabaigos pradėjo gauti netekto 

darbingumo (invalidumo), šalpos neįgalumo pensiją, buvo skirta vienkartinė 200 eurų išmoka. Ši išmoka 

neturėjo jokios įtakos kitoms išmokoms ar kompensacijoms, pavyzdžiui, nebuvo įskaičiuojama į pajamas, 

kai vertinama, ar asmuo turi teisę gauti socialinę pašalpą. Vienkartinė 200 eurų išmoka buvo skirta ir 

vaikams307.   

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja pagrindines socialines teises: joje nustatyta, kad 

valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir „invalidumo“ pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, 

našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais.  

 

Konvencijos 28 straipsnio 2 punkto  c) papunktis valstybės narės ragina užtikrinti žmonių su negalia ir 

jų šeimų galimybę gauti valstybės paramą, skirtą su negalia susijusioms išlaidoms apmokėti, įskaitant 

pakankamą mokymą, konsultavimą, finansinę paramą ir laikiną slaugą. Asmenims su negalia nustačius 

negalią, darbingumo lygį, specialiuosius poreikius, skiriamos ir mokamos teisės aktų nustatyto dydžio 

išmokos, pensijos, kompensacijos.  

 

Pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, Lietuvoje asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos 

amžiaus nustatomas darbingumo lygis. Darbingumo lygis – asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau 

                                                      
306 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6d4840607a5211eab005936df725feed 
307 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, „Pagalba neįgaliesiems po karantino“, http://www.ndt.lt/pagalba-
neigaliesiems-po-karantino/ 
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įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti naują profesinę kompetenciją, ar atlikti mažesnės kompetencijos 

reikalaujančius darbus. Jeigu jaunesnis kaip 18 m. asmuo teisės aktų nustatyta tvarka yra (buvo) 

draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu, darbingumo lygis nustatomas nesukakusiam 18 m. 

asmeniui. Darbingumo lygis nustatomas remiantis asmenį gydančių gydytojų, profesinės reabilitacijos ir 

kitų specialistų pateiktais dokumentais. Darbingumo lygis buvo nustatomas įvertinus asmens sveikatos 

būklę ir galimybes atlikti turimos kvalifikacijos darbus, nereikalaujančius kvalifikacijos, po to, kai yra 

panaudotos visos galimos medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos priemonės. 

Darbingumas įvertinamas procentais ir jo lygis nustatomas 5 punktų intervalais.   

 

Kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomas darbingumo lygis, bei jų taikymą nustato SADM ir SAM 

įsakymas Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Asmens darbingumas vertinamas procentais 5 punktų intervalu 

ir nebėra skirstomas į atskiras grupes (asmeniu su negalia laikomas asmuo, kurio darbingumo lygis 0–

55 proc.).  

 

Remiantis šiuo aprašu, savivaldybių darbuotojai, dalyvaudami specialiųjų poreikių vertinime, turi 

galimybę iš karto nustatyti, kokia pagalba (socialinės, slaugos paslaugos, piniginė parama) reikalinga 

asmeniui, kurio individualūs poreikiai vertinami, ar jo šeimos nariams. Tam savivaldybėms skirtos lėšos 

(iki 4 proc. tikslinių kompensacijų administravimui ir dalyvavimui vertinat asmens savarankiškumą 

kasdienėje veikloje nuo visos tikslinėms kompensacijoms mokėti skirtų lėšų). Neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnyba specialiuosius nustato kompleksiškai vertinant medicininius kriterijus (nustatomas 

pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų 

sutrikimus) ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus.  

 

Remiantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims 

nustatomas specialiųjų poreikių lygis (didelių, vidutinių ir nedidelių), atsižvelgiant į jiems nustatytus 

specialiuosius poreikius. Asmens specialieji poreikiai nustatomi ir teisės aktų nustatyta tvarka 

tenkinami, neatsižvelgiant į asmens amžių, negalios lygį ar darbingumo lygį. Sprendimas dėl specialiųjų 

poreikių priimamas atsižvelgiant į gydytojo nustatytą diagnozę bei į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) 

reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų:  

• Specialusis nuolatinės slaugos poreikis;  

• Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;  

• Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos 

poreikis. 

 

Specialiųjų poreikių nustatymo tvarką reglamentuoja SADM ir SAM įsakymu tvirtinamas Specialiojo 

nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio 

įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašas. 

Remiantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba  

nustato:  

• pirmojo lygio slaugos poreikį (nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo 

organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, visiškai apribojanti jo savarankiškumą, 

galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 8 valandų per parą ar ilgesnės 

trukmės slauga),  

• antrojo lygio slaugos poreikį (nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo 

organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, žymiai apribojanti jo savarankiškumą, 

galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 6–7 valandų per parą slauga),  

• pirmojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (nustatomas asmeniui, kuriam dėl 

pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, iš dalies apribojanti jo 
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savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė 4–5 

valandų per parą kitų asmenų teikiama pagalba),  

• antrojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (nustatomas asmeniui, kuriam dėl 

pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, nežymiai apribojanti jo 

savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė ne ilgesnė 

negu 3 valandų per parą atliekama priežiūra (pagalba),  

• lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikį.  

 

Nustačius minėtus specialiuosius poreikius, asmeniui skiriamos teisės aktų nustatyto dydžio 

kompensacijos. Pažymėtina, kad toks medicininiu modeliu paremtas procesas ir tvarka neatitinka 

Konvencijos nuostatų, nes vertinimo kriterijai yra pagrįsti pagrinde tik medicininiais asmens 

duomenimis („organizamo funkcijų sutrikimas“) ir nėra pakankamai kalbama apie įvairias kliūtis, 

kurios galimai sukuria negalią konkretaus asmens atveju. Taip pat terminas „specialieji poreikiai“ yra 

stigmatizuojantis ir Konvencijos nuostatų ir standartų kontekste žmogaus teisių požiūrį labiau 

atspindėtų terminas „individualūs poreikiai“.  

 

Netekto darbingumo pensijas ir šalpos neįgalumo pensijas gavusių asmenų skaičius:  

  2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Netekto darbingumo 

(invalidumo) pensijas 

gavusių asmenų 

skaičius, tūkst. 

162,6 186,8 168,3 

160,5 (iš jų -  34, 8 

yra sukakę 

senatvės pensijos 

amžių) 

Šalpos neįgalumo 

pensijas gavusių 

asmenų skaičius (be  

vaikų su negalia), 

tūkst. 

24,2 28,7 30,4 27, 7 

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

 

Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų išmokų bazių dydžiai: 

  2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Šalpos pensijų bazė (naudojama apskaičiuojant šalpos išmokas), eur  112 130 132 140 

Tikslinių kompensacijų bazė (TKB) (slaugos ar priežiūros 

(pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dydžio matas, asmenims 

su negalia, kuriems nustatyti specialieji poreikiai), eur  

112 112 114 114 

 

Finansinės pagalbos priemonės asmenims su negalia: 

  2017 m.  2018 m.  2019 m.  2020 m. 

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos  

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis 

2,5 TKB 

(280  

Eur)  

2,5  TKB 

 (280  

Eur)  

2,5 TKB 

(285 Eur)  
 

Asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio 

specialusis nuolatinės slaugos poreikis  
    

2,6  TKB 

(296,4 

Eur)  

2,6  TKB 

(296,4 

Eur) 
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Asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio 

specialusis nuolatinės slaugos poreikis  
    

1,9  TKB  (216,6  

Eur.)  

1,9  TKB 

 (216,6  

Eur.) 

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos  

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis  

1 TKB 

(112 Eur)  

1 TKB 

(112 Eur)  

1 TKB 

(114 Eur)  
 

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis  

0,5  TKB 

 (56  

Eur)  

0,5 TKB 

(56 Eur)  

0,5 TKB 

(57 Eur)  
 

Asmenims, kuriems nustatytas pirmojo 

lygio specialusis nuolatinės priežiūros 

(pagalbos) poreikis;  

    

1,1 TKB 

(125,40  

Eur)  

1,1 TKB 

(125,40  

Eur) 

Asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio 

specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) 

poreikis.  

    
0,6  TKB  (68,40  

Eur)  

0,6  TKB 

 (68,40  

Eur) 

Šaltinis: SADM 

 

Kalbant apie Konvencijos 28 straipsnio 2 punkto c) papunkčio  įgyvendinimą paminėtini šie teisės aktai:  

 

• Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. Įstatyme nurodoma, kad 

piniginė socialinė parama teikiama vadovaujantis socialinio teisingumo ir veiksmingumo, lygių 

galimybių bei visapusiškumo principu, kuris reiškia, kad piniginė socialinė parama teikiama 

derinant ją su socialinėmis paslaugomis, vaiko teisių apsauga, užimtumu, sveikatos priežiūra, 

švietimu ir ugdymu.   

• Socialinių paslaugų įstatymas, kuriame pažymima, kad tam tikros bendrosios paslaugos 

(konsultavimas, atstovavimas, tarpininkavimas ir informavimas) žmonėms su negalia bet kuriuo 

atveju yra teikiamos nemokamai.  

• Finansinė parama studentams, susijusi su švietimu, buvo atskirai aptarta analizuojant 

Konvencijos 24 straipsnio įgyvendinimo politiką (Informacija apie finansinę paramą gavusius 

studentus su negalia).   

 

Slaugos ir priežiūros tikslines kompensacijas gavusių asmenų su negalia skaičius: 

  2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Slaugos išlaidų tikslines kompensacijas gavusių 

asmenų skaičius, tūkst. 

39,  iš jų – 

32 pensinio 

amžiaus 

37,3 
48,2 (1,5 – 

vaikai_ 
36,2 

Priežiūros išlaidų tikslines kompensacijas 

gavusių asmenų skaičius, tūkst. 

57,4, iš jų 

35,9 

pensinio 

amžiaus 

57,1 
59,7 (10,2 

– vaikai) 
55,7 

Transporto išlaidų tikslines kompensacijas gavusių 

asmenų skaičius, tūkst. 
57 

54,2, iš jų 

0,7 vaikai 
48,4 39,7 
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Lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų tikslines 

kompensacijas gavusių asmenų skaičius  
519 

431, iš jų 

104 šeimos, 

auginančios 

vaikus su 

negalia 

- 296308 

Šaltinis: SADM, rodiklių duomenų bazė309 

 

Kalbant apie pinigines išmokas Konvencijos 28 straipsnio 2 punkto d) papunkčio aspektu, šiuo metu 

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato būsto įsigijimo ir nuomos (socialinio būsto ar 

kito būsto) kompensavimo reglamentavimą, kuris yra pagrįstas asmens su negalia ir šeimos pajamomis 

ir turtu. 

Valstybės aprūpinimas būstu: 

Šaltinis: SADM, NRD 

 

LNF 2017 m. Teisės aktų vertinimo (analizės) ataskaitoje pastebi, kad vertinant Konvencijos 28 

straipsnio 2 punkto d) papunkčio įgyvendinimą, asmeninis būstas ir galimybės juo pasinaudoti bet 

kuriam asmeniui (nepriklausomai nuo negalios) yra vienas iš svarbiausių socialinio integravimosi 

elementų. Šiuo atžvilgiu atskirai reikia pažymėti valstybės politikos stoką, lankstumo bei individualios 

situacijos vertinimo stoką tais atvejais, kai daugiau kaip 25 procentais viršijami Paramos būstui įsigyti 

ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyti metiniai pajamų ir turto dydžiai. Tokiu būdu 

santykinai nedidelis pajamų ar turto dydžio skirtumas užkerta asmeniui kelią pasinaudoti parama būstui 

                                                      
308 Bendras skaičius (dėl COVID-19 situacijos šalyje kreipėsi mažiau žmonių) – 296 (180 asmenų, kuriems nustatytas specialusis lengvojo 

automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis; 80 šeimų, kurios: 1) augina neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam iki 

2005 m. birželio 30 d. nustatyta visiška negalia; 2) augina neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; 36 

šeimos, auginančios neįgalius vaikus, kuriems sukako 18 metų, nepertraukiamai nustatyta visiška negalia ir (ar) specialusis nuolatinės slaugos 

poreikis 
309 https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ 

 2017 m. 2018 m. 2020 m. 

Skirtų (išnuomotų) socialinių būstų skaičius, 

iš jų – skirtų žmonėms su negalia  

10449, iš jų 895 

žmonėms su 

negalia 

1 139, iš jų – 

254 žmonėms su 

negalia 

860, iš jų – 183 

skirti žmonėms 

su negalia 

Senas kriterijus:   

Paramą būstui išsinuomoti gavusių 

žmonių su negalia skaičius  

Patikslintas kriterijus:   

Paramą būstui įsigyti ir išsinuomoti gavusių 

šeimų / asmenų su negalia skaičius  

215 asmenų su 

negalia ar šeimų, 

kuriose yra 

negalią turintis 

asmuo, 145 

žmonėms su 

negalia mokama 

būsto nuomos ar 

išperkamosios 

nuomos 

mokesčio dalies 

kompensacija 

 

89 
212 

Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 

poreikio tenkinimo lygmuo  
59,5 59% 

83% (pritaikyta 

407 iš planuotų 

490) 

 

Valstybės ir savivaldybių lėšomis asmenims 

su negalia pritaikytų būstų skaičius  
412 381 

407 (245 iš jų – 

vaikams) 

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
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įsigyti ar išsinuomoti, juo labiau, kad rinkos būsto nuomos kainos yra žymiai didesnės nei nustatytas 25 

proc. perviršis.  

 

LNF 2017 m. atliktoje analizėje dėl teisės aktų atitikimo Konvencijos nuostatoms, pažymima, kad 

Komiteto rekomendacijų įgyvendinimo plane pasirinktos priemonės iš esmės neatsako į Komiteto 

rekomendacijoje keliamą klausimą, t.y. „imtis naujos politikos, kuria būtų užtikrinama, kad neįgalieji ir 

jų šeimos turėtų tinkamo lygio pajamas, tokias pat kaip kiti, atsižvelgiant į papildomas su neįgalumu 

susijusias išlaidas“.   

 

Konvencijos 28 straipsnio 2 punkto b) papunkčio nuostata yra orientuota ne tik į socialinės apsaugos 

programas, bet ir į skurdo mažinimo programas, kas iš esmės išplečia nuostatos reglamentuojamą 

apimtį. Skurdas yra viena iš esminių žmonių su negalia bendruomenės problemų, kurią lemią šios 

grupės diskriminacija įvairiose srityse. Statistikos departamento duomenys rodo, kad žmonių su negalia 

skurdo rizikos lygis yra beveik dvigubai didesnis už negalios neturinčių žmonių skurdo rizikos vidurkį, 

taip pat žmonių su negalia skurdo lygis pastaraisiais metais augo, tuo metu negalios neturinčių žmonių 

skurdo lygis mažėjo.310 

 

Skurdo rizikos lygio palyginimas (bendrai visų gyventojų ir asmenų, kurių veikla dėl sveikatos 

sutrikimų buvo šiek tiek arba labai apribota 311): 

 

  
Skurdo rizikos lygis 

| proc. 

Asmenų, kurių veikla dėl sveikatos 

sutrikimų buvo šiek tiek arba labai 

apribota, skurdo rizikos lygis | proc. 

2012  18,6 21,7 

2013  17,7 24,8 

2014  16,4 24,5 

2015  17 30,6 

2016  17,1 31,8 

2017  17,1 35,1 

2018 17,9 35,0 

2019 15,2 31,3 

 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas  

 

                                                      
310 https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/  
311 Siekiant tarptautinio palyginamumo, gyventojų statistiniuose tyrimuose (apklausose) asmenys, kurių kasdienė veikla dėl sveikatos sutrikimų šiek 
tiek arba labai apribota 6 mėn. ir ilgiau, vadinami asmenimis su negalia. Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys.  
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Vertinant Konvencijos 28 straipsnio 2 punkto  e) papunkčio įgyvendinimą, reikia pažymėti, kad nors 

socialinio draudimo ir socialinės paramos sistemos Lietuvos Respublikoje yra pagrįstos teisingumo ir 

veiksmingumo, lygių galimybių ir visapusiškumo principais, vis tik siūlytina atkreipti dėmesį, jog pagal 

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5 straipsnio 1 punktą, asmenims, kuriems šio įstatymo 

nustatyta tvarka mokamos netekto darbingumo pensijos ir kurie tuo pat metu turi teisę gauti senatvės 

pensiją, mokama didesnioji arba jų pasirinkimu viena iš šių pensijų. Asmenys su negalia neturėtų rinktis 

vienos iš dviejų išmokų, jiems turėtų būti mokamos abi. Šis pakeitimas atitiktų teisingumo principą, nes 

asmenys su negalia, kaip ir kiti, dirbo, mokėjo mokesčius ir savo darbu užsitarnavo senatvės pensijos 

išmokas. Kita vertus, jų negalia niekur nedingo ir jai kompensuoti ir toliau reikalingos priemonės.   

 

Valstybinio socialinio draudimo 6 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad nesukakęs senatvės pensijos 

amžiaus vienas iš asmens su negalia, kuriam nustatytas kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos 

poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, paskirtas šio 

asmens rūpintoju, bus draudžiamas valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu. Tokio 

draudimo gali siekti tik asmens su negalia tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai. Šie asmenys draudžiami 

valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu jie tuo laikotarpiu neturėjo draudžiamųjų pajamų arba jų pajamos 

mažesnės negu atitinkamo laikotarpio Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų suma.  Šioje 

dalyje nurodyti asmenys, kurių draudžiamųjų pajamų suma per atitinkamo laikotarpio kalendorinius 

mėnesius mažesnė už to paties laikotarpio Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų sumą, 

draudžiami sumokant valstybės lėšomis trūkstamą iki atitinkamo laikotarpio Vyriausybės patvirtintų 

minimaliųjų mėnesinių algų sumos socialinio draudimo įmokų sumą. Ši nuostata taip pat taikoma 

vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui, slaugančiam namuose visiškos negalios invalidą, 

pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d. Šioje dalyje nurodyti asmenys draudžiami pensijų socialiniu 

draudimu valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu negauna jiems patiems priklausančios socialinio 

draudimo pensijos, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją ir maitintojo netekimo pensiją, 

valstybinės pensijos, šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalidų slaugą 

namuose. 

 

Užtikrinant žmonių su negalia lygias galimybes gauti švarų vandenį ir užtikrinti galimybę už prieinamą 

kainą gauti atitinkamas paslaugas, įrenginius ir kitokią pagalbą, susijusią su jų poreikiais (28 straipsnio 
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2 punkto a) papunktis), stebimas techninės pagalbos priemonių aprūpinimas asmenims su negalia. Už 

techninės pagalbos priemonių aprūpinimą asmenims su negalia atsako Techninės pagalbos 

neįgaliesiems centras ir savivaldybių įstaigos. 

 

Žmonių su negalia aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis: 

  2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Techninės pagalbos 

žmonėms su negalia 

priemonėmis aprūpinta  

asmenų su negalia  

33 364 - - 21 304 

Techninės pagalbos 

priemonių poreikio 

patenkinimo procentas nuo 

visų besikreipiančių asmenų 

skaičiaus  

65,02 % 84,8 % 

judėjimo techninės 

pagalbos priemonių – 83,3 

proc.; 

regos techninės pagalbos 

priemonių – 74,8 proc., 

klausos techninės pagalbos 

priemonių – 85 proc., 

komunikacijos techninės 

pagalbos priemonių – 65,6 

proc. 

83,37 

Techninės pagalbos 

priemonių, skirtų asmenims 

su negalia, skaičius  

49 105 50 651 50 074 37 892 

Šaltinis: SADM ir Neįgaliųjų reikalų departamentas  

 

 

Rekomenduojama:  

 

- Iš esmės peržiūrėti visą „specialiųjų poreikių“ bei „neįgalumo ir darbingumo“ nustatymo sistemą ir 

tvarkas. Pažymėtina, kad šiuo metu šie procesai ir tvarkos vis dar yra pagrįsti pagrinde medicininiu 

modeliu, taigi neatitinka Konvencijos nuostatų, nes yra pagrįsti pagrinde medicininiais asmens 

duomenimis („organizmo funkcijų sutrikimas“) ir nors dabar jau yra vertinama ir „asmens veikla ir 

gebėjimas dalyvauti“, tačiau visiškai nėra kalbama apie įvairias aplinkos, informacines ar požiūrio 

kliūtis, kurios galimai sukuria negalią konkretaus asmens atveju ir individualios pagalbos poreikį.  

- Taip pat terminas „specialieji poreikiai“ yra stigmatizuojantis ir Konvencijos nuostatų bei standartų 

kontekste, žmogaus teisėmis grįstą požiūrį labiau atspindėtų rekomenduotinas terminas „individualūs 

poreikiai“. 

- Atsižvelgiant į skurdo rizikos lygio didėjimą asmenų su negalia tarpe, siūlytina: 1) didinti 

neapmokestinamų pajamų dydį žmonėms su negalia, jų tėvams ar kitiems teisėtiems globėjams; 2) 

įdiegti skatinamąsias ar lengvinamąsias priemones steigti savo dirbtuves, mažas įmones ar pan. 

lengvatinėmis sąlygomis. Komiteto Rekomendacijos tikslas patvirtinti naujas politines priemones, 

užtikrinančias asmenims su negalia ir jų šeimoms pakankamas pajamas, lygias kitų pajamoms, taip pat 

atsižvelgiant ir į papildomas su negalia susijusias išlaidas. 
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29 STRAIPSNIS. DALYVAVIMAS POLITINIAME IR VISUOMENĖS 

GYVENIME  

 

 

Pagal Konvencijos 29 straipsnį valstybė įsipareigoja užtikrinti asmenų su negalia politines teises ir 

galimybes jas įgyvendinti lygiai su kitais. Asmenys su negalia turi teisę dalyvauti valstybės politiniame 

ir visuomenės gyvenime tiek tiesiogiai, tiek per savo atstovus, balsuoti ir būti išrinkti. Valstybės 

įsipareigoja sudaryti sąlygas asmenims su negalia dalyvauti valstybės valdyme tiesiogiai.  

 

 

Su Konvencijos 29 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija; 

• Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas312;  

• Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas313;  

• Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas314;  

• Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas315;  

• Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašas316.  

 

Konstitucijos 33 straipsnyje teigiama, kad piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, 

tiek ir per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos 

valstybinę tarnybą. Šis straipsnis taip pat LR piliečiams laiduoja peticijos teisę. Teisę rinkti ir būti 

išrinktiems garantuoja Konstitucijos 34 straipsnis. Tačiau jame yra įtvirtinama, kad rinkimuose 

nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais. Šią nuostatą atkartoja visi rinkimų įstatymai. 

Konstitucijos 35 straipsnyje numatyta piliečių teisė vienytis į bendrijas, politines partijas bei politines 

asociacijas, jei jų tikslai ir veikla neprieštarauja įstatymams. 

 

Rinkimuose balsuoti gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems rinkimų dieną sukakę 18 metų. 

Piliečiams nustatyti tam tikri kandidatavimo į Lietuvos Respublikos Seimo narius, Respublikos 

Prezidentus, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų narius apribojimai, tačiau bet kokie tiesioginiai ar 

netiesioginiai piliečių rinkimų teisių apribojimai dėl kilmės, politinių pažiūrų, socialinės ir turtinės 

padėties, nacionalinės priklausomybės, lyties, negalios, išsilavinimo, kalbos, santykio su religija, 

užsiėmimo rūšies ir pobūdžio – draudžiami. 

 

LNF 2017 m. atliktoje Teisės aktų vertinimo (analizės) ataskaitoje pastebi, kad Konstitucijos 34 str. 

įtvirtintas draudimas neveiksniais pripažintiems asmenims dalyvauti rinkimuose prieštarauja 

Konvencijos 12 straipsnio nuostatoms. Juk Civilinio Kodekso 2.10 straipsnis įtvirtina, kad fizinis 

asmuo, kuris „kuris dėl psichikos ir elgesio sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje 

reikšmės ar jų valdyti“, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu tik toje srityje. Teismas sprendime 

nurodo baigtinį sričių, kuriose asmuo pripažįstamas neveiksniu, sąrašą.  

 

                                                      
312 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas, Lietuvos aidas, 1992 m. liepos 09 d., Nr. I-2721, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.06267D86738E 
313 Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas, Lietuvos aidas, 1992 m. gruodžio 22 d., Nr. I-28, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E39827DBDE34 
314 Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas, 2003 m. lapkričio 20 d., Nr. IX-1837, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FE3C428580B8 
315 Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, 1994 m. liepos 07 d., Nr. I-532, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.336A4B109EBC 
316 Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas „Dėl Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašo ir Balsavimo patalpos 

perdavimo saugoti policijai akto formos patvirtinimo“, 2018 m. gruodžio 11 d., Nr. Sp-191, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/f5effb30fe0f11e8a969c20aa4d38bd4 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.06267D86738E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.06267D86738E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E39827DBDE34
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E39827DBDE34
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FE3C428580B8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FE3C428580B8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.336A4B109EBC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.336A4B109EBC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5effb30fe0f11e8a969c20aa4d38bd4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5effb30fe0f11e8a969c20aa4d38bd4
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LNF 2017 m. atliktoje Teisės aktų vertinimo (analizės) ataskaitoje pažymi, kad teismui sprendimu 

pripažinus asmenį neveiksniu vienoje ar keliose srityse, šie asmenys praktiškai praranda ir teisę balsuoti, 

kadangi netgi vienoje gyvenimo srityje pripažintas neveiksniu asmuo įtraukiamas į Neveiksnių asmenų 

registrą, kuriame registruojami teismo pripažinti neveiksniais asmenys. Civilinio kodekso 2.10 

straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad neveiksniu tam tikroje srityje pripažintam asmeniui teisės aktuose 

nustatytos neveiksnumo teisinės pasekmės atsiranda tik toje srityje. Taigi, nurodytos Civilinio kodekso 

nuostatos aiškiai įtvirtina, kad asmens pripažinimas neveiksniu bent vienoje srityje nereiškia asmens 

teisių ribojimo ir pareigų panaikinimo kitose srityse, kurios nenurodytos teismo sprendime. 

Atsižvelgiant į tai, rinkimus reglamentuojantys įstatymai turėtų būti taikomi sistemiškai kartu su 

Civiliniu kodeksu – pagrindiniu asmens veiksnumo klausimus reglamentuojančiu teisės aktu, o 

asmenys, pripažinti neveiksniais konkrečioje srityje, nesusijusioje su rinkimų teise, neturėtų būti 

išbraukiami iš rinkėjų sąrašo. 

 

VRK teigia, jog sudarydama rinkėjų sąrašus ir remdamasi Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų 

registro duomenimis, į rinkėjų sąrašus neįtraukia tik tų rinkėjų, kurie pripažinti neveiksniais balsavimo 

teisių įgyvendinimo srityje, rinkimų teisinių santykių srityje, pilietinių teisių srityje arba visose srityse.  

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.  

 

2020 m. sausio 14 dieną buvo priimtos Seimo rinkimų įstatymo (XIII-2783), Prezidento rinkimų įstatymo 

(Nr. XIII-2784, 2020-01-14), Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (Nr. XIII-2786) ir Lietuvos rinkimų į 

Europos Parlamentą (Nr. XIII-2785) pataisos, pagal kurias straipsniuose, kurie reglamentuoja rinkimų 

rengimo ir vykdymo išlaidas nurodyta, kad iš valstybės biudžeto lėšų yra apmokamas balsavimo 

biuletenių ir kitos Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos rinkimų medžiagos pritaikymo rinkėjų, 

turinčių negalią, poreikiams išlaidos.  

 

2020 m. sausio 14 d. priimtas Seimo rinkimų įstatymo 8 straipsnio pakeitimas (XIII-2783 – įsigaliojo 

2020 m. vasario 1 d.). Jame įtvirtinama, kad Seimo rinkimų rengimo ir vykdymo išlaidos apmokamos iš 

valstybės ir savivaldybių biudžetų. Iš valstybės biudžeto apmokamos rinkimų komisijų išlaidos 

rinkimams organizuoti ir vykdyti, balsavimo biuletenių ir kitos Vyriausiosios rinkimų komisijos 

nustatytos rinkimų medžiagos pritaikymo rinkėjų su negalia poreikiams išlaidos, taip pat atlyginama už 

rinkimų komisijų narių ir jas aptarnaujančio personalo bei balsavimo komisijų darbą. Iš savivaldybių 

biudžetų mokama už balsavimo, apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų būstinių patalpų išlaikymą, 

Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyto inventoriaus įsigijimą ir išsaugojimą, balsavimo patalpų 

įrengimą ir jų pritaikymą žmonių su negalia poreikiams, o jeigu galimybės įrengti balsavimo patalpų ar jų 

pritaikyti negalią turinčių asmenų poreikiams nėra, – už tinkamų patalpų nuomą. Už rinkėjų pavėžėjimą į 

rinkimų apylinkes balsuoti, kai pavėžėjimas organizuojamas Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta 

tvarka, mokama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų. Jeigu savivaldybės administracija nesuteikia 

tinkamų patalpų ar inventoriaus rinkimų apylinkės būstinei ir balsavimo patalpoms, tam Vyriausiosios 

rinkimų komisijos sprendimu panaudojamos valstybės biudžeto lėšos. Šiuo atveju faktines išlaidas 

balsavimo patalpoms ir inventoriui per 2 mėnesius po rinkimų Vyriausioji rinkimų komisija ne ginčo 

tvarka išieško iš savivaldybės. 

 

 Asmenų teisės balsuoti ir dalyvauti rinkimuose įgyvendinimui labai svarbus Balsavimo patalpos 

įrengimo tvarkos aprašas, kuris 2019 m. gruodžio 19 d. LR vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) 

sprendimu Nr. Sp-437317  išdėstytas nauja redakcija. Pagal jį įtvirtintas reikalavimas, kad balsavimo 

                                                      
317 Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo „Dėl Balsavimo patalpos 

įrengimo tvarkos aprašo ir Balsavimo patalpos perdavimo saugoti policijai akto formos patvirtinimo“ pakeitimo“, 2019 m. gruodžio 19 d., Nr. Sp-
437, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/53b5c58022e811eabe008ea93139d588 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=92e2efa0440611ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=18afb690440711ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d67f2210440611ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/53b5c58022e811eabe008ea93139d588
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patalpa privalo būti įrengta valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, seniūnijų, bendruomenių bei 

kitų viešosios paskirties pastatų pirmame aukšte,  o nesant šiuose pastatuose galimybių įrengti 

nustatytus reikalavimus atitinkančios balsavimo patalpos, – ji būtų išnuomojama kitos paskirties pastato 

pirmame aukšte. Taip pat minima galimybė, kad nesant galimybių balsavimo patalpos įrengti arba 

išsinuomoti pastato pirmame aukšte, ji gali būti įrengiama ir kituose pastato aukštuose, jeigu rinkėjams 

su negalia bus užtikrintas patekimas į šią patalpą naudojantis liftu. Apraše įtvirtinta būtinybė užtikrinti 

teisę balsuoti asmenims, su negalia, senyvo amžiaus rinkėjams ir numatyta galimybė jiems nesunkiai 

patekti ir (ar) pakilti į balsavimo patalpas. Įėjimas į pastatą, patekimas į balsavimo patalpas (pastato 

viduje) turi būti įrengtas taip, kad žmonėms su negalia nebūtų kliūčių savarankiškai patekti į pastato 

vidų ir balsavimo patalpą. Jeigu prie įėjimo į pastatą ar pastato viduje yra laiptai, greta jų turi būti 

įrengta nuožulna (pandusas arba rampa). Nuožulnos plotis turi būti ne mažesnis kaip 120 cm, išilginis 

nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3 proc.), abiejose pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. 

Mobilūs laiptų kopikliai yra netinkami rinkėjams, judantiems vežimėliais, patekti į pastatą (patalpą).  

 

Apraše numatyta, kad balsavimo patalpoje viena balsavimo kabina turi būti pritaikyta rinkėjams su 

negalia ir skirta užpildyti rinkimų (referendumo) biuletenį sėdint kėdėje ar vežimėlyje. Nurodytos 

asmenims su negalia pritaikytos kabinos metmenys: 1 200 x 1 200 x 2 000 mm. Žmonėms su negalia 

pritaikytoje kabinoje įrengiamo stalviršio atstumas nuo grindų – 70–80 cm, stalviršio plotis – 400 

mm, kabinos plokštumas dengiančio audinio ilgis nuo balsavimo kabinos viršaus – 1,7 m. 

 

Apraše taip pat nurodyta, kad paskelbus rinkimų (referendumo) datą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

VRK privalo kreiptis į asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų interesams atstovaujančias 

nevyriausybines organizacijas, siūlydama paskirti atstovus, kurie, kartu su tos savivaldybės 

administracijos direktoriaus ir VRK įgaliotais atstovais, vertins savivaldybės suteiktų (išnuomotų) 

balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą asmenų su negalia ir senyvo amžiaus rinkėjų poreikiams. 

Tais atvejais, kai iš anksto žinoma numanoma rinkimų data, kreiptis į nevyriausybines organizacijas 

galima ir oficialiai nepaskelbus rinkimų datos. 

 

Naujame apraše taip pat neliko išlygos, kad jeigu arčiausiai rinkėjo su negalia gyvenamosios vietos esanti 

rinkimų apylinkė yra nepritaikyta asmenims su negalia, rinkimų komisija tokius rinkėjus informuoja, 

kurioje artimiausioje asmenims su negalia pritaikytoje rinkimų apylinkėje jie gali balsuoti. 

 

Su informacija apie rinkimų apylinkių patalpų pritaikymą asmenims su negalia galima susipažinti VRK 

tinklapyje adresu: https://www.vrk.lt/naujienos/https://www.vrk.lt/naujienos/-/content/10180/1/67-proc-

rinkimu-apylinkiu-yra-pritaikytos-asmenims-su-negalia/content/10180/1/67-proc-rinkimu-apylinkiu-

yra-pritaikytos-asmenims-su-negalia. Pažymėtina, kad ne visos nurodytu interneto adresu išvardintos 

rinkimų apylinkės, kurios sąraše buvo nurodytos kaip pritaikytos, buvo realiai pritaikytos318. Taip 

tikriausiai nutiko, kadangi, tikėtina, VRK fiziškai nebuvo patikrinusi rinkimų apylinkių prieinamumo 

arba tikrinant nebuvo įtraukti negalios NVO ekspertai.   

                                                      
318 https://www.facebook.com/egle.caplikiene/posts/2138293716237703?comment_id=2139406036126471, https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-

apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-

rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-
73523.htmlsav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html  
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https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html
https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html
https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html
https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html
https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html
https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html
https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html
https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html
https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html
https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html
https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html
https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html
https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/apygKom/apylinkeKomNariai_rpgId-19966_rplId-647042_rkomId-73523.html
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Rekomenduojama: 

 

- Patobulinti statistinių duomenų rinkimą ir suvienodinti skirtingų institucijų statistinių duomenų 

pateikimą, užtikrinant patikimiausią įmanomą statistiką apie rinkiminių apylinkių fizinį pritaikymą 

rinkėjams su negalia, taip pat apie kitų sąlygų ir informacijos pritaikymą žmonių su negalia poreikiams. 

- Visų susijusių procesų metu konsultuotis su žmones turinčius negalią atstovaujančiomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

- Suplanuoti tikslines priemones dėl informacijos apie rinkimų procesus ir rinkimų medžiagos 

pritaikymą visiems asmenims su negalia.  

- Skatinti, kad politinės partijos savo kampanijų medžiagą pateiktų įvairiais formatais, kad ji būtų 

prieinama ir suprantama žmonėms su negalia. 

- Dar kartą peržiūrėti Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašą ir tobulinti jį, bendradarbiaujant su 

asmenų su negalia teises atstovaujančiomis NVO.  

- Skatinti asmenis su negalia dalyvauti įvairių NVO veikloje, bendruomenėse kartu su negalios 

neturinčiais žmonėmis.  

- Remti ir skatinti visuomenės švietimą (pavyzdžiui, per NVO veiklas) dėl asmenų su negalia politinių ir 

visuomeninių teisių užtikrinimo.  

 

 

30 STRAIPSNIS. DALYVAVIMAS KULTŪRINIAME GYVENIME, AKTYVUS POILSIS, 

LAISVALAIKIS IR SPORTAS  

 

 

Konvencijos 30 straipsnis įpareigoja valstybes užtikrinti , kad asmenys su negalia dalyvautų 

kultūriniame gyvenime lygiai su visais. Tuo tikslu, valstybės turi užtikrinti, kad asmenys su negalia 

galėtų naudotis kultūrine medžiaga, žiūrėti televiziją, filmus, spektaklius, dalyvauti kultūriniuose, 

sporto, laisvalaikio renginiuose, lankyti muziejus, bibliotekas, kino teatrus, turistinius objektus bei kurtų 

ne tik sau, bet ir visai visuomenei.  

Vaikai su negalia turi turėti vienodas galimybes su kitais vaikais dalyvauti žaidimuose, rekreacinėje, 

laisvalaikio ir sporto veikloje, įskaitant tokią veiklą mokyklų sistemoje. 

  

 

Su Konvencijos 30 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai:  

• Lietuvos kultūros politikos nuostatai319;  

• Lietuvos kultūros politikos strategija320; 

• Įsakymas Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo321;  

• Lietuvos Respublikos Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa322 ir Nacionalinės 

neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo planai (2019323 ir 2020324 metų); 

                                                      
319 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos nuostatų“, 2001 m. gegužės 14 d., Nr. 542, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.302F1A746BE1 
320 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos strategijos patvirtinimo“, 2019 m. birželio 26 d., Nr. 665, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6aa23a109d4d11e9878fc525390407ce 
321 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“, 2015 m. rugpjūčio 28 d., Nr. ĮV-556, 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/437da6f055e811e5825682aa0fc6b8d5 
322 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1408 „Dėl 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, 2019 m. birželio 19 d. Nr. 619, https://www.e-

tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3 
323 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų 

programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2018 m. rugsėjo 27 d., Nr. A1-521, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/900f09c0c23511e88f64a5ecc703f89b 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.302F1A746BE1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.302F1A746BE1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/437da6f055e811e5825682aa0fc6b8d5
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e4e6c9098cf11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/900f09c0c23511e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/900f09c0c23511e88f64a5ecc703f89b
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• Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas325; 

• Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas326. 

 

Sportas 

 

 2020 m. 

Lėšų, skirtų žmonių su negalia programų ir projektų vykdymui, dydis, eur327 840 000 

Neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų skaičius 89 

Neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams skirtos savivaldybių 

biudžeto lėšos, eur 
245918,13 

Savivaldybių, skiriančių lėšų Neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą 

projektams, skaičius 
40328 

Neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams skirtos valstybės 

biudžeto lėšos, eur 
349 923,02 

Žmonių su negalia užimtumo kūno kultūros sporto veikloje gausėjimas 3500329 

Rekreacijos ir aktyvaus žmonių su negalia poilsio stovyklų ir renginių skaičius 29 

Rekreacijos ir aktyvaus poilsio stovyklose dalyvavusių žmonių su negalia 

skaičius 

1014 asmenų su 

negalia, iš jų 195 vaikai 

su negalia 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas, Lietuvos savivaldybių duomenys 

 

Dėl COVID-19 pasaulinės pandemijos 2020 m. buvo atšaukti visi tarptautiniai žmonių su negalia sporto 

renginiai: parolimpinės žaidynės, pasaulio, Europos čempionatai ir kiti renginiai (daugiau kaip 25 

renginiai), kuriuose turėjo dalyvauti Lietuvos sportininkai, turintys negalią. 

 

Lietuvos Respublikos sporto įstatyme apibrėžiamas fizinio aktyvumo specialistas kaip specialistas, 

vadovaujantis asmens fizinio aktyvumo veiklai ir (arba) šviečiantis visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir 

taip pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais. Paminėtina, kad ši specialybė Lietuvos profesijų 

klasifikatoriuje nėra nurodoma. Taikomosios fizinės veiklos specialistas įrašytas Lietuvos profesijų 

klasifikatoriuje su profesijos kodu 263510 ir pavadinimu „Neįgaliųjų reabilitologas“. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl sporto rėmimo fondo lėšų 

paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto 

rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.2. 

papunktis įtvirtino, kad 10 procentų Sporto rėmimo fondo lėšų bus skiriama asmenų su negalia sporto 

                                                                                                                                                                           
324 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2019 m. rugpjūčio 02 d., Nr. A1-446, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d 
325  Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymas, 2018 m. spalio 18 d. Nr. 1540, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/a55037d0dcd611e89a31865acf012092 
326 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, 1999 m. gegužės 18 d., Nr. VIII-1185, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.551F0CDE5B64/asr 
327 Duomenys iki 2020 m. gauti iš Kūno kultūros ir sporto departamento – Kūno kultūros ir sporto departamento lėšų, skirtų neįgaliųjų programų ir 

projektų vykdyui, dydis. 
328 Duomenis pateikė 58 savivaldybės. 
329 Planuota, kad žmonių su negalia, dalyvavusių integravimosi į visuomenę per kūno kultūrą ar sportą projektuose ar programose, skaičius (vienetai) 
bus 3500, faktiškai projektų veiklos, dalyvavo 4394 neįgalieji (rezultatas įgyvendintas 125,5 %) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a55037d0dcd611e89a31865acf012092
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a55037d0dcd611e89a31865acf012092


 

158 

 

plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti. Tokia nuostata yra įtvirtinta ir LR sporto įstatyme (17 str. 3 

dalis).  

 

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 22 straipsnyje nurodoma, jog Valstybė užtikrina 

lygiateisiškumo principo įgyvendinimą ir skatina sportininkus už pasiektus sporto laimėjimus, 

atsižvelgdama į skirtingą atrankos varžybų, kvotų šalims sistemą, varžybų rangą, šalių ir dalyvių skaičių 

sporto varžybose. Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 23 straipsnyje nurodoma, jog asmuo turi teisę 

gauti valstybės premiją, jeigu jis, pagal atitinkamos sporto šakos tarptautinės federacijos ar kitų 

tarptautinių sporto organizacijų nustatytas taisykles atstovaudamas Lietuvos Respublikai, tapo į 

paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programą įtrauktos rungties pasaulio ar Europos asmenų su negalia 

čempionatų 1–3 vietos laimėtoju, paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių 1–4 vietos laimėtoju, specialiosios 

olimpiados žaidynių 1–3 vietos laimėtoju, o tų sporto varžybų sporto rungtyje varžėsi ne mažiau kaip 16 

valstybių atstovai (ši sąlyga netaikoma į olimpinių, paralimpinių ar asmenų su klausos negalia arba 

specialiosios olimpiados žaidynių programas įtrauktoms rungtims) ir laimėjimas buvo pasiektas 

nurungiant ne mažiau kaip 1/3 varžovų. Ši nuostata sumažina negalią turinčių sportininkų diskriminaciją. 

Iki įstatymo priėmimo negalią turinčių sportininkų pasiekimai nebuvo traktuojami kaip lygiaverčiai 

negalios neturinčių sportininkų pasiekimams. Tačiau vis dar išlieka skirtumas tarp valstybės stipendiją 

turinčių teisę gauti sportininkų, kuomet olimpinių žaidynių 1 vietos laimėtojams skiriama 27 bazinių 

socialinių išmokų dydžio, o paralimpinių ar asmenų su negalia žaidynių 1 vietos laimėtojams, kaip ir 

olimpinių žaidynių 2, 3 vietos laimėtojams – 23 bazinių socialinių išmokų dydžio valstybės stipendijos. 

 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų 

veiksmų plane buvo numatytas tikslas 3 – siekti didesnio asmenų su negalia užimtumo darbo rinkoje, 

kultūros, sporto, laisvalaikio veiklose. Siekiant šio tikslo buvo numatytos priemonės: 3.1.2 finansuoti 

nacionalinių nevyriausybinių asmenų su negalia sporto organizacijų programas ir projektus ir 3.1.3 

įgyvendinti asmenų su negalia socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą programas ir projektus.  

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Neįgaliųjų 

socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plane330 buvo palikta tik viena priemonė 3.1.1 finansuoti 

asmenų su negalia sporto organizacijų programas. Prie priemonės veiklų numatyta finansuoti projektus, 

skirtus sąlygoms asmenims su negalia dalyvauti parolimpiniame, asmenų su klausos negalia ir 

specialiosios olimpiados judėjimuose sudaryti, remiamos kitos asmenų su negalia kūno kultūros ir sporto 

veiklos. Palyginus su 2020 m., 2021 metams asmenų su negalia sporto programoms numatyta skirti 75 

tūkst. eurų mažiau finansavimo (2020 m. per dvi priemones buvo numatyta skirti 925 tūkst. eurų, o 2021 

– 850 tūkst.). Tiesa, ilgainiui numatyta šią sumą didinti ir 2022 metais skirti 900 tūkst. eurų, o 2023 – 

1 000 tūkst. eurų.  

 

Kultūra 

 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plane buvo 

numatyta priemonė modernizuoti kultūros įstaigų (kultūros centrų, muziejų, viešųjų bibliotekų ir kitų) 

fizinę ir informacinę infrastruktūrą (2.1.12) bei priemonė skatinti asmenų, turinčių negalią, meninę veiklą 

(3.1.5). Plane buvo numatyta, kad 2020 metais, vykdant šią priemonę, kultūrinėje ir meninėje veikloje 

sudalyvaus 7 tūkst. asmenų su negalia.  

 

                                                      
330 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų 

veiksmų plano patvirtinimo“, 2020 m. rugsėjo 8 d., Nr. A1-817,  
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c27c230f1b211eaa12ad7c04a383ca0
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Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plane išlaikyta priemonė 3.1.5. skatinti 

asmenų su negalia kultūrinę ir meninę veiklą. Priemonė finansuojama iš Lietuvos kultūros rėmimo fondo, 

asignavimų dydis priklauso nuo projektų konkurso rezultatų, todėl plane nėra nurodyta suma. Plane 

numatyta, kad vykdant šią priemonę, kultūrinėje ir meninėje veikloje 2021-2023 kasmet sudalyvaus po 13 

tūkst. asmenų su negalia.   

 

Vertinant Konvencijos 30 str. 1 punkto aspektu, paminėtina, kad Lietuvos kultūros politikos nuostatų 2 

punkte pabrėžiama, jog Lietuvoje garantuojamos ir ginamos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės, tarp 

jų ir kultūros teisės. Lietuvos kultūros politika grindžiama Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais. 

2019 m. LR Vyriausybės patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros strategijoje, numatytas 2 tikslas – 

skatinti kurti ir dalyvauti kultūroje. O vienu iš šio tikslo uždavinių numatyta (2.2) skatinti tolygų, 

aukštos vertės ir įvairių raiškos formų kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms. Prie šio 

uždavinio atskirai minimi ir asmenys su negalia, įvardinant, kad „vaikai (įskaitant ankstyvąjį amžių) ir 

jaunimas, tautinėms bendruomenėms priklausantys asmenys, negalią turintys asmenys, senjorai, kitų 

socialinių grupių atstovai turi skirtingų kultūrinių poreikių, taip pat ir skirtingas ekonomines galimybes 

mokėti už kultūrinį turinį“. Pabrėžiama, kad tokius poreikius turėtų geriau žinoti savivalda nei centrinės 

valdžios institucijoms, tačiau teigiama, kad „tik dalis savivaldybių atlieka nuoseklią gyventojų 

kultūrinių poreikių analizę, strategiškai planuoja kultūrinę veiklą bei savo įstaigoms nustato auditorijų 

plėtros uždavinius“. Strategijoje numatoma siekti, kad „būtų aktyviau kuriamas ar pritaikomas 

skirtingus poreikius turinčioms auditorijoms aktualus kultūrinis turinys, o kultūros veiklos bei auditorijų 

plėtra planuojamos bendradarbiaujant savivaldybėms ir jų institucijoms“.  

 

Kalbant apie kultūros prieinamumą, pabrėžiama, kad augant interneto ir virtualios informacinės erdvės 

aprėpčiai, įtakai ir galiai įvairioms vartotojų grupėms, plečiasi ir kultūros sklaidos galimybės. Viena iš 

tokių grupių yra asmenys su negalia, todėl, pabrėžiama, kad „kultūros institucijoms svarbu sudaryti 

sąlygas kurti ir plėtoti integralias virtualių paslaugų platformas, kurios leistų plėsti vartotojų auditoriją, 

didinti kokybiškų paslaugų įvairovę ir prieinamumą visiems Lietuvos gyventojams, įvertinant 

informacinės visuomenės atskirties problematiką“.  

 

Viena iš priemonių, kuriomis yra siekiama didinti kultūros prieinamumą – Kultūros ministro įsakymas 

„Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“, kuris suteikia teisę nemokamai lankytis nacionalinių ir 

respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija nuolatines 

ekspozicijas asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam 

asmeniui – vienas lydintysis).   

 

Kultūros ministerijos duomenimis, 2020 m. regėjimo negalią turintiems gyventojams buvo pritaikyti 518 

leidinių. 

 

Lietuvos Aklųjų bibliotekos veiklos rezultatai: 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Apsilankymų aklųjų ir silpnaregių bibliotekoje skaičius  104692 108 154 111 501 188 428 

Tame tarpe virtualių apsilankymų skaičius  
48546 47 348 53 059 

154 

578 

Išleisti leidiniai skirti asmenims, negalintiems skaityti 

įprasto spausdinto teksto, iš jų:  
509 437 507 518 

Išleisti leidiniai Brailio raštu  27 32 27 32 

Išleisti leidiniai DAISY formatu  5 5 5 5 

Išleisti garsiniai leidiniai  476 400 475 481 
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Išleisti leidiniai, skirti asmenims, negalintiems skaityti 

įprasto spausdino teksto, pokytis lyginant su praėjusiais 

metais  

24,14 % 

-

14,15

% 

18,75% 0,01% 

Šaltinis: Lietuvos aklųjų biblioteka.   

 

Užtikrinant 30 straipsnio 1 punkto b papunkčio nuostatas – galimybę prieinamomis formomis žiūrėti 

televizijos programas, filmus, teatro spektaklius ir dalyvauti kitokioje kultūrinėje veikloje, Lietuvos 

Radijas ir Televizija teikia titravimo ir gestų kalbos vertimus kai kurioms savo laidoms.   

 

Televizijų programų ir filmų prieinamumas: 

 2017 

m. 

2018 

m. 
2019 m. 2020 m. 

Titruotų televizijos programų, filmų, rodomų per 

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programas, 

transliacijų laikas (valandomis) santykis su visu 

transliacijos laiku  

525 
1210, 

6.9% 

1695, 

10,49 

% 

1816,3 

10,33% 

Į gestų kalbą verstų televizijos informacinių ir kitų 

programų transliacijų laikas (valandomis) ir santykis 

su visu transliacijos laiku  

- 
536, 

3,1% 

493, 

3,05% 

786 

4,4% 

Filmo su garsiniu vaizdavimu demonstravimas  0 1 - - 

Lietuvos nacionalinio televizijos programų, kuriose 

pateikiamas jų garsinis vaizdavimas, transliacijų 

laikas, (valandomis) ir santykis su visu transliacijos 

laiku 

- - 

24, 

0,15 

% 

? 

Šaltinis: Lietuvos radijas ir televizija, Lietuvos aklųjų biblioteka  

 

Gestų kalbos vertimo paslaugų teikimas: 

  2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Gestų kalbos vertimo paslaugas teikiančių 

vertėjų skaičius, etatai  
103 103 103 108,75331 

Gestų kalbos vertimo paslaugas gavusių 

asmenų skaičius  
3641 4146 4242 3480 

Gestų kalbos vertimo paslaugų skaičius  

55441 59722 59362 

69780 (iš 

jų 41632 

nuotoliniu 

būdu) 

Asmenų skaičius, vidutiniškai vienam gestų 

kalbos vertėjui   
35 40 41 32 

Suteikta paslaugų vidutiniškai vienam asmeniui  15,22 14,40 13,99 20,05 

Šaltinis: Neįgaliųjų reikalų departamentas  

 

Remiantis pateiktais duomenimis, galima teigti, kad būtina didinti gestų kalbos vertėjų etatų skaičių, nes 

didėjant gestų kalbos vertimo paslaugų paklausai, nors aptarnaujamas didesnis asmenų skaičius, bet 

paslaugų vienam asmeniui vidutiniškai suteikiama mažiau, auga gestų kalbos vertėjų krūvis.  

 

                                                      
331 Skaičiuojama etatais. 
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Remiantis Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų planu, numatyta kasmet surengti 

po vieną gestų vertėjų atestaciją.   

  

Konvencijos 30 straipsnio 3 punkto. tinkamam įgyvendinimui, Komitetas baigiamosiose pastabose buvo 

pabrėžęs, jog būtina imtis visų būtinų priemonių, kad nedelsiant būtų užtikrintas Marakešo sutarties332 

ratifikavimas ir įgyvendinimas. 2017 m. gegužės 10 d. Europos Sąjunga ratifikavo Marakeše priimtą 

Pasaulinės Intelektinės Nuosavybės Organizacijos sutartį dėl geresnės aklųjų, regėjimo ir skaitymo 

negalią turinčių asmenų prieigos prie literatūros kūrinių (Sutartis). Europos Sąjungos teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose autorių teisių apsaugą, numatyti nauji autorių turtinių teisių apribojimai (išimtys), 

leidžiantys šiais apribojimais besinaudojantiems asmenims daryti kūrinių kopijas prieinamu (specialiu) 

formatu (Brailio raštu, garsiniais kūriniais ir kt.), skirtu naudotis akliesiems ar regėjimo ir skaitymo 

negalią turintiems asmenims. Siekiant įtraukti sutarties nuostatas į savo nacionalinius įstatymus, Lietuva 

2018 m. pabaigoje priėmė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisas333. Jose buvo nuridyta, kad 

„Lietuvos Respublikoje įsteigtiems įgaliotiesiems subjektams leidžiama šio straipsnio 1 dalyje nustatyto 

apribojimo tikslais atgaminti kūrinius ar kitus objektus padarant prieinamos formos kopijas ir viešai jas 

skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamomis kompiuterių tinklais (internete), platinti ir teikti panaudai 

neįgaliesiems naudos gavėjams ar kitiems įgaliotiesiems subjektams visose Europos Sąjungos valstybėse 

narėse. Lietuvos Respublikoje esantys neįgalieji naudos gavėjai ir įgaliotieji subjektai gali gauti 

prieinamos formos kopijos kūrinius iš bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsisteigusio 

įgaliotojo subjekto. Siekiant tikslų, nurodytų šioje dalyje, įgaliotajam subjektui leidžiama atgaminti šių 

kūrinių ar kitų objektų prieinamos formos kopijas – knygų, žurnalų, laikraščių, periodinių leidinių ar kito 

pobūdžio rašto, ženklų, įskaitant natas, formos kūrinių ir susijusių iliustracijų bet kokioje laikmenoje, 

įskaitant garso formą (pvz., garso knygos) ir skaitmeninę formą“. Įstatyme numatyta, kad vyriausybės 

įgaliota institucija sudaro tokių bibliotekų ir įstaigų (įgaliotųjų subjektų) sąrašus, skelbia juos interneto 

svetainėje, taip pat informaciją teikia Europos Komisijai, kuri ją skelbia centralizuotai, kad šalių 

institucijos galėtų efektyviai bendradarbiauti ir keistis turimais fondais. 

  

 

Rekomenduojama: 

 

- Siekiant užtikrinti ir palaikyti Paralimpinio sporto lygį, bei skatinti asmenis su negalia sportuoti, būtina 

aktyvinti vaikų su negalia sportą, užtikrinti jiems galimybes dalyvauti žaidimuose, laisvalaikio ir sporto 

veikloje lygiai su kitais vaikais.  

- Asmenims su negalia sudaryti tinkamas sąlygas naudotis sporto klubų paslaugomis. 

- Numatyti priemones asmenų su negalia trenerių meistriškumo lygio kėlimui bei motyvavimui. Suteikti 

galimybes besitreniruojančiam asmeniui naudotis ne tik trenerio, bet ir asmeninio asistento paslaugomis, 

jei jam/jai tai yra būtina. 

- Užtikrinti, kad visiems mokiniams su negalia būtų sudarytos sąlygos lankyti  

fizinio ugdymo pamokas mokymo įstaigose. 

- Didinti gestų kalbos vertėjų etatų skaičių, nes didėjant gestų kalbos vertimo paslaugų paklausai, nors 

aptarnaujamas didesnis asmenų skaičius, bet paslaugų vienam asmeniui vidutiniškai suteikiama mažiau, 

auga gestų kalbos vertėjų krūvis. 

                                                      
332 Marakešo sutartis, priimta 2013 m. birželio mėn. Marakeše surengtoje diplomatinėje konferencijoje, yra viena iš autorių teisių sutarčių, kurias 

administruoja Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO). Ši sutartis įsigaliojo 2016 m. rugsėjo 30 d. Ji apima kultūrinį, humanitarinį ir 

socialinės plėtros aspektus. Visose prie sutarties prisijungusiose šalyse galima pagal poreikį kurti ir dalintis tarp šalių informacija prieinamais 

formatais – leidiniais Brailio raštu, garsinėmis knygomis, leidiniais skaitmeniniu formatu bei padidintu šriftu. Tai leidžia bibliotekoms sudaryti lygias 

aptarnavimo sąlygas visiems vartotojams – užtikrinti, kad visi gautų tą pačią knygą, tą pačią dieną.  
333 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 2, 20, 20-1, 25, 31, 32, 63, 75 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo 
įstatymas, 2018 m. gruodžio 28 d., Nr. XIII-1840, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7edfb2c00aa211e9a5eaf2cd290f1944  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7edfb2c00aa211e9a5eaf2cd290f1944
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- Žmonių su negalia sporto organizacijoms suaktyvinti bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis ir 

savivaldybėmis gerinant sąlygas visiems norintiems užsiiminėti kūno kultūra ir sportu sporto švietimo 

įstaigose, sporto klubuose. 

- Renovuojant statinius atsižvelgti į Statybos techninio reglamento  2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. 

Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ nuostatas. Rekomenduojama, kad 

modernizuojamos, renovuojamos kultūros ir turizmo objektų įstaigos visada vadovautųsi Statybinio 

reglamento nuostatomis bei taikytų universalaus dizaino principus.   

- Teisės aktuose įtvirtinti reikalavimą dėl kultūros paveldo, turizmo ir rekreacijos objektų pritaikymą 

visiems visuomenės nariams, įskaitant asmenis su negalia, remiantis universalaus dizaino principais.   

- Susitikimuose su LR kultūros ministerijos atstovais ieškoti būdų kaip skirti lėšų tiksliniam pritaikymui 

žmonėms su negalia, kadangi dauguma kultūros ir turizmo objektų artimiausiu laikotarpiu 

rekonstrukcijų ir renovacijų nenumato.  

 

 

31 STRAIPSNIS. STATISTIKA IR DUOMENŲ RINKIMAS 

 

 

Konvencijos 31 straipsnis įpareigoja valstybes rinkti atitinkamą informaciją, kad galėtų tinkamai 

įgyvendinti Konvenciją, rinkdamos duomenis, valstybės turi užtikrinti asmenų su negalia duomenų 

saugumą, konfidencialumą ir neliečiamumą. Surinkti duomenys turi būti prieinami visuomenei ir 

asmenims su negalia.  

 

 

Su Konvencijos 31 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai:  

 

• Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymas334; 

• Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas335; 

• Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 

95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)336. 

 

Pokyčiai, lyginant su 2019 m.: 

 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas – nėra susijusių pakeitimų.  

 

Lietuvos Respublikos oficialios statistikos įstatymas – nėra susijusių pakeitimų.  

 

Nuo 2019 m. liepos 16 dieną Oficialios statistikos įstatymo pataisų (Nr. XIII-2365, 2019-07-16),  vietoje 

ypatingųjų asmens duomenų sąvokos naudojama specialių kategorijų asmens duomenų sąvoka.  

 

Oficialiosios statistikos įstatymo 5 straipsnio 1 punkto 3 papunktis įtvirtina oficialiąją statistiką 

tvarkančių įstaigų teisę naudoti konkrečiam statistiniam tyrimui asmens duomenis, tarp jų ir specialių 

kategorijų asmens duomenis, kurie panaudoti turi būti nedelsiant pakeisti taip, kad nebūtų galima 

                                                      
334 Lietuvos Respublikos oficialios statistikos įstatymas,  1993 m. spalio 12., Nr. I-270 (nauja redakcija, 2018 m. balandžio 26 d., Nr. XIII -1128) , 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.026F44E06A27/asr  
335 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996 m. birželio 11 d., Nr. I-1374 (nauja redakcija, 2018 m. birželio 30 d., Nr. 

XIII-1426),  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/asr 
336 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), 2016 m. balandžio 27 d., https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0a3ad60af9511e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.026F44E06A27/asr
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nustatyti duomenų subjekto tapatybės, išskyrus atvejus, kai asmens duomenys, tarp jų ir specialių 

kategorijų asmens duomenys, reikalingi statistiniams duomenims jungti, palyginti ir jų kokybei užtikrinti. 

Asmens duomenys, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenys, nebereikalingi statistiniams 

duomenims jungti, palyginti ir jų kokybei užtikrinti, nedelsiant pakeičiami taip, kad nebūtų galima 

nustatyti duomenų subjekto tapatybės. 

 

Remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR), specialių kategorijų asmens 

duomenys – tai asmens rasinė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, 

seksualinė orientacija, narystė profsąjungose; taip pat šie duomenys gali būti susiję su asmens sveikata ar 

lytiniu gyvenimu. Biometriniai duomenys ir genetinė informacija taip pat laikomi specialios kategorijos 

asmens duomenimis. BDAR 9 str. „Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas“, teigiama, kad 

draudžiama tvarkyti asmens duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, 

religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat tvarkyti genetinius 

duomenis, biometrinius duomenis, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos 

duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir seksualinę orientaciją.) 

 

Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, asmens duomenys tvarkomi 

vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmens duomenų tvarkymo 

teisėtumo sąlygas (pažymėtina, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi esant bent vienai teisėto 

asmens duomenų tvarkymo sąlygai, nustatytai BDAR 6 ir (ar) 9 straipsnyje (priklausomai nuo asmens 

duomenų kategorijos):   

a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais 

konkrečiais tikslais;  

b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant 

imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;  

c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;  

d) tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens 

interesus;  

e) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant 

duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;  

f) tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus 

atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina 

užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.  

 

Pažymėtina, kad priėmus asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo naująją redakcija, buvo atsisakyta 

senojo LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 2 punkto 3 papunkčio reikalavimo, kad 

draudžiama tvarkyti ypatingus asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai, reikia apsaugoti duomenų subjekto 

arba kito asmens esminius interesus, kai duomenų subjektas nepajėgia duoti sutikimo dėl fizinės negalios 

arba yra teismo pripažintas neveiksniu. Pažymėtina, kad nors ši nuostata iš asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo buvo panaikinta, tačiau šis draudimas iš esmės išliko nepakitęs, nes BDAR 9 straipsnio 1 

dalimi specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas yra draudžiamas, išskyrus, jei yra bent viena šio 

straipsnio 2 dalyje nurodyta sąlyga. Nors sutikimas yra viena iš šių sąlygų, tačiau jo taikymas yra gana 

ribotas, nes daugeliu atveju asmens sutikimas neatitiktų jam keliamų reikalavimų.  

 

Statistikos departamentas, įgyvendindamas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų337 veiksmų plano 4.2.2. Priemonę: atlikti socialinių paslaugų statistinį 

                                                      
337 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų 

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2019 m. rugpjūčio 2 d., Nr. A1-446, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/5be489e0b4e711e98451fa7b5933515d 



 

164 

 

tyrimą, rengti ir skelbti statistinę informaciją apie žmonių su negalia, kuriems socialinės paslaugos suteiktos 

namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičių kasmet atlieka socialinių paslaugų 

statistinį tyrimą, rengia ir skelbia informaciją apie asmenų su negalia, kuriems socialinės paslaugos suteiktos 

asmens namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičių.  

 

Tenka apgailestauti, kad Statistikos departamento surinktų duomenų apdorojimas vyksta santykinai lėtai ir 

metų pradžioje statistinės informacijos apie praėjusius metus viešai, per Statistinių duomenų portalą gauti 

beveik neįmanoma. Statistiniai duomenys už praėjusius metus dažniausiai yra pateikiami einamųjų metų 

antrojo ketvirčio pabaigoje.  

 

Konvencijos 31 straipsnio 2 punktas nustato, kad surinkta informacija atitinkamai surūšiuojama ir 

panaudojama siekiant padėti įvertinti, kaip valstybės, šios Konvencijos Šalys, vykdo pagal šią Konvenciją 

prisiimtus įsipareigojimus, taip pat tam, kad būtų nustatytos ir pašalintos kliūtys, su kuriomis asmenys su 

negalia susiduria įgyvendindami savo teises. Reikia paminėti, kad Lietuvoje surinkta informacija 

rūšiuojama pagal rodiklius, regionus, veiklos sritis ir pateikiama Oficialiajame Lietuvos statistikos portale 

www.stat.gov.lt. Tačiau, minėtame Oficialiajame Lietuvos statistikos portale pasigendama statistinių 

duomenų apie asmenų su negalia įvairovę, todėl pasidaro neįmanoma įvertinti visų politinių priemonių 

poveikį asmenims su negalia.  

 

Trūksta susistemintos informacijos pagal lytį, amžių, negalią, gyvenamą vietą, geografiją ir gaunamos 

paramos tipą. Šis susirūpinimas yra išsakytas ir 2016 m. Komiteto rekomendacijose Lietuvai (63 punktas). 

Taip pat paminėtina, jog visuose sektoriuose trūksta patikimų statistinių duomenų apie asmenis su negalia: 

rengiant Ataskaitą buvo pastebėti neatitikimai tarp kai kurių duomenų, kuriuos pateikė Statistikos 

departamentas, NRD ar SADM. Tikėtina, kad savivaldybės pakankamai aplaidžiai žiūri į įpareigojimą 

suvesti duomenis apie socialinių paslaugų teikimą į SPIS sistemą. Taip pat patikimų duomenų savalaikį 

gavimą trikdo labai vėlyvas statistinių ataskaitų pateikimo laikas, kuomet praėjusių metų statistiniai 

duomenys skelbiami tik einamųjų metų birželio mėnesio pabaigoje.  

 

Remiantis 64 Komiteto rekomendacijų punktu, Lietuvai rekomenduojama kartu su asmenų su negalia 

organizacijomis sisteminti klasifikuotų ir suskirstytų pagal lytį, amžių, negalią, gyvenamą vietą, geografiją 

ir gaunamos paramos tipą, statistinių duomenų, susijusių su visais sektoriais, rinkimą, analizę ir platinimą, 

taip pat atsižvelgiant į Darnaus vystymosi tikslo nr. 17 uždavinį 17.18 didinti geros kokybės, laiku surinktų, 

klasifikuotų ir nacionaliniam kontekstui svarbių duomenų prieinamumą.  

 

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad BDAR 9 straipsnio 1 punkte yra numatyta, kad draudžiama tvarkyti 

asmens sveikatos duomenis. Pagal galiojančius teisės aktus, Lietuvoje asmens duomenis apie asmens 

sveikatą (jos būklę, diagnozę, prognozę, gydymą ir kt.) gali tvarkyti tik įgaliotas sveikatos apsaugos 

sistemos darbuotojas. Asmens sveikatos paslaptis turi būti saugoma pagal Civilinį kodeksą, pacientų teises 

reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Kadangi Lietuvoje negalia nustatoma vadovaujantis 

TLK-10 klasifikatoriumi, negalios pobūdis yra laikomas duomenimis apie asmens sveikatą, kurios paslaptis 

yra saugoma, todėl Komiteto rekomendacijų 64 punkto įgyvendinimas yra komplikuotas. Pastebėtina, kad 

sveikatos duomenų sąvoka yra nustatyta ir BDAR 4 straipsnio 15 dalyje, t. y. „sveikatos duomenys – 

asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens sveikatos būklę“. Šis 

apibrėžimas rodo, kad negalios duomenys savaime laikytini sveikatos duomenimis, nes atskleidžia 

informaciją apie asmens sveikatos būklę, todėl atitinkamai šių asmens duomenų tvarkymui taikomi BDAR 

reikalavimai, o dėl asmens duomenų jautrumo – šių asmens duomenų apsaugai keliami aukštesnio lygio 

reikalavimai. 

   

 

http://www.stat.gov.lt/
http://www.stat.gov.lt/
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Rekomenduojama: 

 

- Rekomenduotina Statistikos Departamentui pagal savo kompetencijas rinkti ir skelbti statistinius 

duomenis susijusius su negalia, pateikiant juos atitinkamai pagal lytį, amžių, negalią, gyvenamą vietą, 

geografiją ir gaunamos paramos tipą.  

- Skatinti ir įpareigoti savivaldybes atsakingiau žiūrėti į duomenų pateikimą SPIS, nuolatos juos 

atnaujinti.  

 

 

32. STRAIPSNIS. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

 

Konvencijos 32 straipsnyje įvardyti Konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigojimai bendradarbiauti 

tarptautiniu lygmeniu, siekiant sustiprinti nacionalinio lygmens pajėgas.  

 

 

Su Konvencijos 32 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai:  

 

• Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinis veiklos planas338. 

 

Pokyčių, lyginant su 2019 m., nebuvo. 

  

2018 m. rugsėjo 19 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą339, kuriuo Vystomojo bendradarbiavimo 

tarpinstitucinis veiklos planas išdėstytas nauja redakcija. Ji įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 dienos.  

 

Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano paskirtis – nustatyti Lietuvos Respublikos 

vystomojo bendradarbiavimo politikos 2019–2021 metų kryptis ir jų įgyvendinimo priemones, užtikrinti 

nepertraukiamą ir veiksmingą Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir ją koordinuoti, didinti 

Lietuvos – atsakingos ir patikimos valstybės donorės – vaidmenį regione, Europos Sąjungoje, Jungtinėse 

Tautose ir kitose tarptautinėse organizacijose, tarptautinėje bendruomenėje ir valstybėse partnerėse. 

 

Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniu veiklos planu, atsižvelgiant į Lietuvos vystomojo 

bendradarbiavimo finansinius išteklius ir sukauptą vystomojo bendradarbiavimo patirtį, siekiama prisidėti 

prie visų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo paramą gaunančiose šalyse, prioritetą teikiant šioms su 

negalia susijusioms sektorinėms vystomojo bendradarbiavimo kryptims (darnaus vystymosi tikslų 

formuluotės pagal JT Generalinės asamblėjos 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją A/RES/70/1): 

 

• panaikinti visų formų skurdą visose šalyse (1 tikslas);   

• užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį 

mokymąsi (4 tikslas);    

• pasiekti lyčių lygybę ir moterų ir mergaičių įgalėjimą (5 tikslas);   

• skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes 

reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais (16 

tikslas);   

                                                      
338 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinis veiklos plano patvirtinimo“, 2016 m. rugsėjo 21 

d., Nr. 937, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b079d53083e611e6b969d7ae07280e89 
339 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. nutarimo Nr. 937 „Dėl vystomojo 

bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“, 2018 m. rugsėjo 19 d., Nr. 961, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/6b1e5420c2e111e8bf37fd1541d65f38  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b079d53083e611e6b969d7ae07280e89
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b1e5420c2e111e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b1e5420c2e111e8bf37fd1541d65f38
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• stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę (17 

tikslas); 

• imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų (13 tikslas). 

   

Tarp juose įtvirtintų priemonių nėra atskirai išskirta parama asmenims su negalia.  

 

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa (toliau – VBPDP) yra sudedamoji 

Lietuvos oficialios paramos vystymuisi įgyvendinimo priemonė, finansuojama iš Užsienio reikalų 

ministerijai (URM) skirtų tikslinių biudžeto asignavimų. Tačiau VBPDP nėra atskirai įtrauktos 

priemonės asmenims su negalia.  

 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija nuo 2000 metų dalyvauja Europos specialiojo ir inkliuzinio 

ugdymo plėtros agentūra (Agentūros) veikloje, o nuo 2004 metų yra šios organizacijos tikroji narė. 

Pagrindinis šios agentūros tikslas – tobulinti švietimo politiką bei specialiųjų poreikių turinčių asmenų 

ugdymo kokybę, skatinant ir vykdant ilgalaikio Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimo programas. 

Agentūra sudaro galimybę savo 29 šalims narėms praktiškai bendradarbiauti specialiojo ir įtraukiojo 

ugdymo plėtros srityje. Agentūros siekis – tobulinti švietimo politiką ir žmonių su negalia bei turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo(si) kokybę. Mokytojai, mokslininkai, nevyriausybinių 

tėvų ir negalios organizacijų atstovai, ministerijų specialistai turi galimybę dalyvauti šios organizacijos 

vykdomuose projektuose, kurių metu rengiamos rekomendacijos politikams ir praktikams dėl paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimo.  

 

Negalios NVO asociacijos yra skatinamos dalyvauti tarptautinėse organizacijose, per Neįgaliųjų reikalų 

departamento remiamus neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus padengiant jų dalyvavimo 

tarptautinėse organizacijose narystės mokesčius arba dalinai dengiant dalyvavimo tarptautinėse 

konferencijose išlaidas. 2017 metais 25-ioms organizacijoms buvo skirta 150,000 Eur, 2018 metais – 

27-ioms organizacijoms skirti 164,000 Eur. 2019 metais 14-kai organizacijų buvo skirta 10,120 Eur. 

 

33. STRAIPSNIS. NACIONALINIS ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ 

 

 

Konvencijos 33 straipsnis įvardija priemones, kurių valstybės imasi nacionaliniame lygmenyje 

Konvencijos įgyvendinimui. Tai apima koordinuojančio mechanizmo sukūrimą ar paskyrimą, vieno ar 

kelių nepriklausomų mechanizmų, skirtų skatinti, apsaugoti ir kontroliuoti šios Konvencijos 

įgyvendinimą sukūrimą (ar paskyrimą), išlaikymą ir stiprinimą, įtraukiant ir skatinant pilietinės 

visuomenės ir negalios NVO dalyvavimą įgyvendinimo kontrolės procesuose.  

 

 

Su Konvencijos 33 straipsniu susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai:  

 

 Nutarimas Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo 

įgyvendinimo340.  

 Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas.  

 

Esminių pokyčių lyginant su 2019 m. nebuvo. 

 

                                                      
340 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“, 
2010 m. gruodžio 8 d. Nr. 1739, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.388475/asr 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.388475/asr
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2018 m. gruodžio mėnesį LR Seimas priėmė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau - LGKT) 

iniciatyva sudarytos darbo grupės pateiktas Lygių galimybių įstatymo pataisas, kuriomis prie LGKT 

įsteigta Nepriklausoma žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija341. Nuo 2019 m. liepos 1 d. 

Komisija vykdo JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėseną Lietuvoje. Komisija tikrina, 

kaip Lietuvoje įgyvendinamos JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos, taip pat teikia 

rekomendacijas.  

 

Taigi Komisija vykdo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo kontrolę. Reikia 

pastebėti, kad su šiais įstatymo pakeitimais nebuvo nuosekliai pakeisti susiję Vyriausybės nutarimai ir 

ministrų įsakymai, tokie, kaip LR Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1739 „Dėl 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“.   

 

Atkreiptinas dėmesys, jog nors nepriklausoma Komisija prie LGKT įsteigta vadovaujantis 2018 metais 

Seimo priimtomis Lygių galimybių įstatymo pataisomis, Komisijos veiklai užtikrinti iš valstybės 

biudžeto nebuvo skirtas pakankamas finansavimas. Kontrolieriaus įsakymu buvo patvirtinta Komisijos 

sudėtis, ją sudarė 4 žmonių su negalia asociacijų atstovai ir vienas LGKT atstovas. 2020 m. Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija Komisijai veiklai skyrė 22 tūkst. eurų. Šios lėšos skirtos apmokėti 

paslaugoms ir negali būti naudojamos darbo užmokesčiui342. Konvencijos įgyvendinimo stebėseną 

vykdančią komisiją techniškai aptarnauti Lygių galimybių įstatymu pavesta LGKT. Finansavimas 

minėtų funkcijų vykdymui (darbo užmokesčiui) LGKT nebuvo skirtas, todėl, įvertinus itin didelį darbo 

krūvį, žmogiškųjų išteklių trūkumą, Kontrolierius nuo 2020 m. sausio 1 d. atšaukė LGKT atstovus iš 

Komisijos nario bei Komisijos sekretoriaus pareigų. Lapkričio 16 dieną kitas Komisijos narys 

atsistatydino iš pareigų ir Komisija liko tik su 3 nariais, kurių visi buvo iš nevyriausybinių 

organizacijų343.  

 

Rekomenduojama: 

 

- Užtikrinti lėšų skyrimą stebėsenos atlikimui ir Komisijos narių atlyginimams padengti.  

 

                                                      
341 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2018 m. veiklos ataskaita (2019): https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/04/lgk-2018-m.-

veiklos-ataskaita-.pdf 
342 Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, 2020 m. vasario 6 d. posėdžio protokolas, 2020-02-12 

Nr. NKP-3, https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/02/2020-02-06-posedzio-protokolas.pdf  
343 Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, 2020 m. lapkričio 16 d. protokolas, 2020-11-20, Nr. 
NKP-17, https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/12/2020-11-16-posedzio-protokolas.pdf  

https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/04/lgk-2018-m.-veiklos-ataskaita-.pdf
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/04/lgk-2018-m.-veiklos-ataskaita-.pdf
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/02/2020-02-06-posedzio-protokolas.pdf
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/12/2020-11-16-posedzio-protokolas.pdf

