
 

Strateginio planavimo metodikos 
8 priedas 

 
KOORDINUOJANČIOS INSTITUCIJOS INFORMACIJA APIE TARPINSTITUCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ PAGAL GAUTĄ INFORMACIJĄ  

PER 2008 METŲ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metams programa (Vyriausybės prioritetas 1.1) 

(tarpinstitucinės programos pavadinimas, Vyriausybės prioritetas) 
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kodas 189002572 

(tarpinstitucinės programos įgyvendinimą koordinuojanti institucija, jos kodas) 
 

Vertinimo kriterijų Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (tūkst. 
litų) 
išlaidoms 

Tarpinstitu-
cinės 

programos 
tikslas ir jo 

kodas 

Dalyvaujan
čios 

institucijos 
atitinkamų 
programų 
elementai 

Dalyvaujančios institucijos atitinkamų programų 
elementų kodai ir pavadinimai planuotosios reikšmės faktinės reikšmės iš viso iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

turtui 
įsigyti 

  kodas pavadinimas       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Institucija 189000173 Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija 

      

Programa 02 301 Neįgaliųjų socialinė integracija   52223,58 52223,58   

Programos 
tikslas 

02 301 01 Gerinti neįgaliųjų socialinę 
integraciją plėtojant neįgaliųjų 
reabilitaciją, socialines paslaugas ir 
ugdymą, aplinkos prieinamumą, 
užimtumą, jų medicininį, socialinį ir 
techninį aptarnavimą bei paslaugas 

  49128,8 (VB) 
420 (ESF) 

2180,7 (UF)  
 
 

49128,8 (VB) 
420 (ESF) 

2180,7 (UF)  
 
 
 

  

Siekti 
efektyvios 
socialinės 
apsaugos 
bei 
užtikrinti 
socialiai 
pažeidžiamų 
gyventojų 
grupių 
socialinę 
integraciją 
02 

Uždavinys 02 301 01 
01 

Atstatyti neįgaliųjų biosocialines 
funkcijas, profesinius įgūdžius bei 
darbingumą, plėtoti ir didinti 
paslaugų prieinamumą neįgaliesiems 
bendruomenėje, skatinti jų 
įsidarbinimo galimybes  

  39087,4 (VB) 
2180,7 (UF)  

 
 
 
 

39087,4 (VB) 
2180,7 (UF)  

 

  

 Priemonės 02 301 01 
01 01 

Plėtoti paslaugų ir veiklų 
neįgaliesiems prieinamumą, didinti 
neįgaliųjų savarankiškumą ir skatinti 
jų įsidarbinimo galimybes 

  26619 26619   
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 Vertinimo 
kriterijai 

R-01-01-
06 
 
 
 
 
P-01-01-
01-02 

Rezultato: sunkų neįgalumo lygį 
turinčių asmenų, naudą gavusių 
dalyvaujant neįgaliųjų soc. 
integracijos projektuose, dalis visame 
sunkią negalią turinčių asmenų 
skaičiuje, proc. 
Produkto: socialinės integracijos 
projektuose naudą gavusių neįgaliųjų 
skaičius 

31 
 
 
 
 
 
 

76000 

31 
 
 
 
 
 
 

79000 

    

 Priemonės 02 301 01 
01 02 

Įsigyti ir aprūpinti neįgalius asmenis 
techninės pagalbos priemonėmis bei 
jas remontuoti 

  8683,9 8683,9   

 Vertinimo 
kriterijai 

R-01-01-
02 
 
R-01-0-01 
 
R-01-01-
03 
R-01-01-
04 
P-01-01-
01-01 

Rezultato: suaugusių poreikio 
judėjimo TP priemonėms 
patenkinimo procentas  
Vaikų poreikio judėjimo TP 
priemonėms patenkinimo procentas  
Poreikio elektriniams vežimėliams 
patenkinimo procentas  
Poreikio regos ir klausos TPP 
patenkinimo procentas  
Produkto: neįgaliųjų aprūpintų 
techninės pagalbos priemonėmis, 
skaičius 

70 
 
 

85 
 

85 
 

60 
 

24500 

90 
 
 

125 
 

92 
 

70 
 

27278 
 

    

 Priemonės 02 301 01 
01 03 

Teikti neįgaliesiems profesinės 
reabilitacijos paslaugas 

  5965,2: 
3784,5 VB, 
2180,7 UF 

5965,2: 
3784,5 VB, 
2180,7 UF 

  

 Vertinimo 
kriterijai 

R-01-01-
05 

Rezultato: profesinės reabilitacijos 
paslaugų gavėjų skaičius 

350 279     

 Uždavinys 02 301 01 
02 

Mažinti neįgaliųjų socialinę izoliaciją 
ir didinti fizinės ir informacinės 
aplinkos prieinamumą 

  8658,4 8658,4   

 Priemonės 02 301 01 
02 01 

Gerinti informacinę aplinką 
neįgaliesiems 

  894,3 894,3   

 Vertinimo 
kriterijai 

P-01-01-
02-01 

Produkto: informaciją gavusių 
neįgaliųjų skaičius 

35000 38000     

 Priemonės 02 301 01 
02 02 

Pritaikyti neįgaliesiems fizinę aplinką   7764,1 7764,1   

 Vertinimo 
kriterijai 

R-01-01-
07 

Asmenų, kuriems pritaikytas būstas 
dalis nuo viso asmenų, kurie yra 

40 
 

52 
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P-01-01-
02-02 

įtraukti į savivaldybių paraiškas 
pritaikyti būstą, skaičiaus, procentais  
neįgaliesiems pritaikytų būstų 
skaičius 

 
 

330 

 
 

368 

 Uždavinys 02 301 01 
03 

Gerinti neįgaliųjų ugdymo galimybes 
ir pagalbą neįgaliesiems, 
auginantiems vaikus 

  1803 1803   

 Priemonės  02 301 01 
03 01 

Teikti finansinę paramą 
neįgaliesiems, studijuojantiems 
aukštosiose mokyklose 

  1731 1731   

 Vertinimo 
kriterijai 

P-01-01-
03-01 

Produkto: aukštosiose mokyklose 
besimokančių neįgaliųjų, gavusių 
finansinę paramą skaičius 

670 677     

 Priemonės 02 301 01 
03 02 

Mokėti 20 proc. MGL dydžio 
išmokas neįgaliesiems auginantiems 
vaikus, komunalinėms paslaugoms, 
elektros energijos ar telefono 
išlaidoms apmokėti  

  72 72   

 Vertinimo 
kriterijai 

P-01-01-
03-02 

Produkto: neįgaliųjų šeimų, 
auginančių vaikus iki 18 m., kurioms 
mokamas 20 proc. MGL išmokos, 
skaičius 

220 216     

 Uždavinys 02 10 03 
01 
02 201 03 
01 

Plėtoti neįgaliųjų profesinės 
reabilitacijos sistemą 

  494,1: 
420,0 ESF, 

74,1 VB 

494,1: 
420,0 ESF, 

74,1 VB  

  

 Priemonės 02 101 03 
01 01 
02 201 03 
01 01  

Rengti ir įvertinti profesinės 
reabilitacijos programas, užtikrinti 
specialistų kvalifikacijos kėlimą 

  494,1: 
420,0 ESF, 

74,1 VB 

494,1: 
420,0 ESF, 

74,1 VB  

  

 Vertinimo 
kriterijai 

R-01-03-
01 
 
 
P-01-03-
01-01 
 
P-01-03-
01-02 

- įsidarbinusių neįgalių asmenų dalis 
nuo baigusių profesinės reabilitacijos 
programą praėjus 6 mėn. po projekto 
pabaigos;  
Produkto: neįgaliųjų asmenų skaičius, 
kurie dalyvavo profesinės 
reabilitacijos programose, skaičius 
- sukurtų, išbandytų ir įvertintų 
neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 
programų skaičius 

Priemonės rezultatai 
laukiami nuo 2009 m. 

 
 
 
 

50 
 
 

Priemonės rezultatai 

Priemonės rezultatai 
laukiami nuo 2009 m. 

 
 
 
 

0 
 
 

Priemonės rezultatai 
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laukiami nuo 2009 m. laukiami nuo 2009 m. 
 

 Programa 02 08 Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos 
socialinės paramos išmokos 

      

 Programos 
tikslas 

02 08 02 Užtikrinti socialinę paramą bei 
draudimą valstybės lėšomis bazinei 
pensijai 

      

 Uždavinys 02 08 02 
01 

Teikti socialinę paramą 
neįgaliesiems, pervedant lėšas 
transporto išlaidų bei specialiųjų 
lengvųjų automobilių įsigijimo 
išlaidų kompensacijoms; pervedant 
lėšas profesinės reabilitacijos 
pašalpoms mokėti; 

  56222,4 56222,4   

 Priemonės 02 08 02 
01 06 

Pervesti lėšas profesinės reabilitacijos 
pašalpoms mokėti 

  485,6 485,6   

 Priemonės  02 08 02 
01 03 

Pervesti lėšas transporto 
kompensacijoms mokėti 

  55736,8: 
8157,6 

47579,2 

55736,8: 
8157,6 

47579,2 

  

 Vertinimo 
kriterijai 

R-08-02-
04 
R-08-02-
05 
R-08-02-
08 
 

Specialaus transporto įsigijimo 
išlaidas gaunančių asmenų skaičius 
Transporto išlaidų kompensacijų 
gavėjų skaičius 
Profesinės reabilitacijos pašalpas 
gaunančių asmenų skaičius 

3230 
 

117076 
 

315 

1725 
 

119450 
 

263 

    

 Programa 01 02 Užimtumo didinimas       

 Programos 
tikslas 

01 102 01 
01 202 01 
01 302 01 

Didinti darbo jėgos pasirengimą 
dalyvauti darbo rinkoje 

      

Uždavinys 01 102 01 
02 

Įdarbinti praradusius profesinį ir 
bendrą darbingumą, ekonomiškai 
neaktyvius, negalinčius lygiomis 
sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje 
asmenis, skatinti šių asmenų grįžimą į 
darbo rinką, jų socialinę integraciją 

  20940,26 20940,26   Pritraukti 
daugiau 
žmonių į 
darbo rinką, 
užtikrinti 
teisingus 
darbo 
santykius ir 

Priemonės 01 02 01 
02 01 

Remti socialines įmones   20940,26 20940,26   
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tinkamas 
darbo 
sąlygas, 
efektyviau 
investuoti į 
žmogiškuosi
us išteklius 

Vertinimo 
kriterijai 

R-02-01-
03 
 
 
R-02-01-
04 
 
P-02-01-
02-01 

Rezultato:1. Socialinėse įmonėse 
dirbančių tikslinėms grupėms 
priklausančių asmenų skaičius, 
vidutiniškai per metus 
2. Socialinėse įmonėse per metus 
naujai įdarbintų tikslinėms grupėms 
priklausančių asmenų skaičius 
Produkto:1. Remiamų socialinių 
įmonių skaičius, vidutiniškai per 
metus  

1550 
 
 
 

350 
 
 
 

70 

1794 
 
 
 

619 
 
 
 

82 

    

Iš viso Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2008 m. tarpinstitucinės programos tikslui skyrė lėšų iš: 
Užimtumo fondo 

ESF (Europos struktūriniai fondai ) lėšų
VB (Valstybės biudžetas) lėšų 

 
2180,7 
420,0 
126785,6 

 
2180,7 
420,0 
126785,6 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 129386 129386   
 Institucija 188620589 Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerija 
      

 Institucija 188710638 Lietuvos automobilių kelių 
direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos 

      

 Uždavinys 81.01 Diegti technines saugaus 
eismo priemones 

      

 Priemonės 01 Pėsčiųjų ir dviračių takų 
tiesimas, šaligatvių įrengimas 

  11550  11550   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Nutiestų ir rekonstruotų 
pėsčiųjų ir dviračių takų 

12 km 33 km     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 
Pastaba. Priemonei nurodytos lėšos į tarpinstitucinės programos priemonių vykdymui panaudotas lėšas neskaičiuojamos, kadangi 

vertinimo kriterijai neatspindi paslaugų gavėjų – neįgaliųjų tikslinės grupės. 

    

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme     
 Institucija 110053842 AB „Lietuvos geležinkeliai“       
 Uždavinys  Aplinkos pritaikymas 

žmonėms su negalia 
visuomeniniuose objektuose 

      

 Priemonės  Aplinkos pritaikymo žmonėms 
su negalia visuomeniniuose 
objektuose įgyvendinimas 

  54580 
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

lėšos 

  54580 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Modernizuotų keleivinių 
vagonų, pritaikytų neįgaliems, 

4 4     
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 skaičius 
   Įsigytų naujų dyzelinių 

traukinių, su numatytomis 
vietomis neįgaliųjų vėžimėlių 
tvirtinimui, skaičius 

4 4     

   Įsigytų bėginių autobusų su 
numatytomis vietomis 
neįgaliųjų vežimėlių 
tvirtinimui, skaičius 

2 2     

   Pradėto eksploatuoti 
dviaukščio elektrinio traukinio 
su neįgaliesiems pritaikytomis 
vietomis, skaičius 

1 1     

   Neįgaliesiems pritaikytų 
tualetų skaičius 

1 1     

   Pritaikytos naujos keleivių 
informavimo sistemos su 
informaciniais užrašais 
silpnaregiams Brailio raštu 

      

   Žmonių su negalia 
įlipimui/išlipimui į/iš traukinio 
įsigytų mobiliųjų keltuvų- 
platformų skaičius  

5 5     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšų 

 
54580 

   
54580 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 54580   54580 
 Institucija 120864074 VĮ Tarptautinis Vilniaus oro 

uostas 
      

 Uždavinys  Pritaikyti žmonėms su negalia 
visuomeninių objektų aplinką 

      

 Priemonės  Neregių keleivių vedimo 
sistemos įrengimas 

  14,0 oro uosto 
lėšos 

14,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Neregių vedimo sistema Įrengta neregių vedimo 
sistema 

    

 Priemonės  Pagalbos iškvietimo vietų 
įrengimas 

  17,0 oro uosto 
lėšos 

17,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Trys pagalbos iškvietimo vietos  Įregtos trys pagalbos 
iškvietimo vietos 

    

 Priemonės  Personalo, dalyvaujančio RJA 
keleivių aptarnavime, 

  26,0 oro uosto 
lėšos 

26,0   
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apmokymai 
 Vertinimo 

kriterijai 
  Personalo, dalyvaujančio RJA 

(riboto judėjimo asmenys) 
keleivių aptarnavime, 
apmokymai 

Apmokytas personalas, 
dalyvaujantis  RJA 
keleivių aptarnavime 

    

 Priemonės  Informacinės įrangos „Sitatex“ 
įrengimas 

  7,0 oro uosto 
lėšos 

7,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  „Sitatex“ informacinė įranga, 
kurios pagalba gaunama 
informacija apie RJA keliavimą 
oro transportu 

Įrengta „Sitatex“ 
informacinė įranga, 
kurios pagalba 
gaunama informacija 
apie RJA keliavimą 
oro transportu 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 

 
64,0 

 
64,0 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 64,0 64,0   
 Institucija 133021490 VĮ „Kauno aerouostas“       
 Uždavinys  Modernizuoti oro uostų 

infrastruktūrą, ją pritaikant 
žmonių su negalia poreikiams. 
Keleivių terminalų 
rekonstrukcija. 

      

 Priemonės  Naujų keleivių terminalų 
statyba 

  517: 
439,45 ES 

strukt. lėšų, 77, 
55 VB 

  517 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Įrengtų liftų skaičius  4     

   Naujų keleivių terminalų 
skaičius 

 1     

   Įrengtų tualetų skaičius  5     
   Įrengtų patalpų, skirtų 

žmonėms su negalia laikinam 
poilsiui, skaičius 

 14     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 
VB (Valstybės biudžetas) lėšų

ESF (Europos struktūriniai fondai ) lėšų 

 
77,55 
439,45 

   
77,55 
439,45 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 517   517 
Iš viso Susisiekimo ministerijos institucijų tarpinstitucinės programos tikslui iš: 

ESF (Europos struktūriniai fondai ) lėšų
 
439,45 

 
 

  
439,45 
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VB (Valstybės biudžetas) lėšų
Kitų lėšų:

AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšų
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 

77,55 
 
54580 
64,0 

 
 
 
64,0 

77,55 
 
54580 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 55161 64,0  55097 
 Institucija 188603472 Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos 
ministerija 

      

 Uždavinys  Psichosocialinė reabilitacija       
 Priemonės 4.4.4. Organizuoti specialistų, 

dirbančių su žmonėmis su 
negalia bendruomenėje ir 
komandoje mokymą, kelti jų 
kvalifikaciją 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Psichosocialinę reabilitaciją 
vykdys labiau kvalifikuoti 
specialistai 

Psichosocialinę 
reabilitaciją vykdo 
labiau kvalifikuoti 
specialistai 

3,2 3,2 1,6  

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 
VB (Valstybės biudžetas) lėšų 

 
3,2 

 
3,2 

 
1,6 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 3,2 3,2 1,6  
 Institucija 188603091 Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 
ministerija 

      

 Uždavinys 11.01.02 Užtikrinti švietimo paslaugų 
prieinamumą 

      

 Priemonės 11.01.02.0
2. 

Įgyvendinti Mokyklų 
aprūpinimo geltonaisiais 
autobusais 2006-2008- metų 
programą (iš jų programai) 

  128,6   128,6 

 Vertinimo 
kriterijai 
 
 
 
 

R-11-01-
02-06 

Pavežamų mokykliniais 
autobusais mokinių dalis 
(procentais) nuo visų 
vežiotinų mokinių 

2008 m. nebuvo planuojama 
skirti lėšų pritaikytiems 
mokykliniams autobusams 
įsigyti 

Nupirktas 1 neįgaliųjų 
poreikių asmenims 
pritaikytas mokyklinis 
autobusas, o tai sudaro 
4,5 proc. nuo visų 
nupirktų autobusų. 

    

 Uždavinys 11.01.03 Suformuoti paramos 
mokiniams sistemą 

      

 Priemonės 
 

11.01.03.0
2 

Teikti paramą vaikams, 
turintiems mokymosi 
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sunkumų ar nutraukusiems 
mokymąsi (iš jų programai) 

 Vertinimo 
kriterijai 

R-11-01-
03-05 

Mokinio krepšelyje integruotų 
specialiųjų poreikių vaikams 
numatytos lėšos didesnės nei 
mokinių, neturinčių 
specialiųjų poreikių, 
procentais  

25 proc. didesnis nei statistinio 
mokinio 

35,6 proc. didesnis nei 
statistinio mokinio 

    

 Uždavinys 11.01.03. Sukurti veiksmingą kriterinės 
paramos sistemą 

      

 Priemonės 11.01.03. Įgyvendinti Specialiojo 
ugdymo paslaugų teikimo 
programą (iš jų programai) 

  2130,8 2130,8 1163,7  

 Vertinimo 
kriterijai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-11-01-
03-02-03 

Dokumentų, 
reglamentuojančių specialiųjų 
poreikių turinčių mokinių 
ugdymą, skaičius  

3 3 
Parengtas Lietuvos 
Respublikos švietimo 
įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektas, 
integruojant 
specialiųjų poreikių 
mokinių ugdymo 
nuostatas ir Specialiojo 
ugdymo įstatymo 
straipsnius į Lietuvos 
Respublikos švietimo 
įstatymą.  
Projektas pateiktas 
LRV svarstyti. 
 
Specialiųjų poreikių 
asmenų sutrikimų ir jų 
laipsnių nustatymo ir 
specialiųjų poreikių 
asmenų priskyrimo 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių grupei tvarkos 
pakeitimo projektas. 
 
Parengtas teisės akto 
projektas „Specialiųjų 
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poreikių mokinių 
ikiprofesinio ugdymo 
samprata“ 

  P-11-01-
03-02-03 

Pagalbos specialistų etatų 
steigimas bendrojo lavinimo 
įstaigose 

 113,25 etatai 
(Finansuota 113, 25 
naujai steigiami 
pagalbos specialistų 
etatai savivaldybių 
bendrojo lavinimo 
mokyklose (Švietimo 
ir mokslo  ministro 
2008 m. rugpjūčio 22 d 
įsakymas Nr. ISAK-
2423) 

    

  P-11-01-
03-03-03 

Parengtų specialiųjų mokymo 
priemonių skaičius  

5 5     

  P-11-01-
03-03-04 

Pedagoginės psichologinės 
tarnybų aprūpintų metodine 
medžiaga skaičius 

53 53     

   Aprūpinti kompiuterinėmis 
priemonėmis, techninės 
pagalbos ir specialiosiomis 
mokymo priemonėmis 

 Nupirktos 
kompiuterinės 
priemonės, techninės 
pagalbos ir 
specialiosios mokymo 
priemonės 

    

   Metodinių leidinių skaičius 5 
(specialiųjų poreikių tenkinimo 

vadovai) 

5 
(leidiniai, kuriais 
aprūpintos PPT ir 
bendrojo lavinimo 
mokyklų specialiojo 
ugdymo komisijos) 

    

  P-11-01-
03-03-05 

Specialistų, tobulinusių 
kvalifikaciją, skaičius 

 40     

   Organizuotų konferencijų 
skaičius,  
Dalyvių skaičius 

1 
 
(Tarptautinės konferencijos 
„Specialiųjų poreikių asmenų 
socialinės reabilitacijos, 
integracijos problemos“ 
organizavimas) 

1 
120 

(Organizuota 2008 m. 
balandžio 23-24 d. 
tarptautinė 
konferenciją 
„Specialiųjų poreikių 
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asmenų socialinės 
reabilitacijos, 
integracijos 
problemos”, (LR 
švietimo ir mokslo 
ministro 2008-kovo 13 
d. įsakymu Nr.ISAK-
651). ) 

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 
VB (Valstybės biudžetas) lėšų 

 
2259,4 

 
2130,8 

 
1163,7 

 
128,6 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 2259,4 2130,8 1163,7 128,6 
 Institucija 239000551 Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerija 
      

Uždavinys 01.01.01.0
1 

Užtikrinti Lietuvos kodeksų, 
įstatymų ir įstatymų 
įgyvendinamųjų teisės aktų 
suderinamumą, teisėkūros 
proceso tobulinimą, užtikrinti 
Lietuvos teisės atitiktį 
Europos Sąjungos ir 
tarptautinei teisei, analizuoti, 
įvertinti ir apibendrinti 
Lietuvos Respublikos 
privatinę teisę ir viešąją teisę, 
numatyti teisės normų 
tobulinimo perspektyvas, 
analizuoti užsienio valstybių 
teisę ir praktiką. 

      Pritaikyti 
žmonėms su 
negalia 
viešąją 
fizinę 
aplinką 
(6.1.3. 
priemonė - 
pritaikyti 
žmonėms su 
negalia 
švietimo ir 
ugdymo, 
sveikatos 
apsaugos, 
visuomenini
ų objektų ir 
socialinių 
įstaigų 
aplinką; 

Priemonės 01.01.01.0
1.06 

Ilgalaikio turto įsigijimas, 
Teisingumo ministerijos 
patalpų kapitalinis remontas, 
administracinių pastatų, 
esančių Kareivių g. 1 ir 
Geležinio Vilko g. 53, 
rekonstravimas 

  35   35 

 Uždavinys 01.04.01.0
1 

Analizuoti teismų darbo 
sąlygų tinkamumą ir teikti 
pasiūlymus dėl jų gerinimo, 
rengti investicinius projektus 
dėl konkrečių teismų pastatų 
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rekonstravimo ar statybos, 
įtraukiant juos į Valstybės 
investicijų programą. 

 Priemonės 01.04.01.0
1. 
01 

Vykdyti teismų pastatų statybą 
ir rekonstrukciją. 

  586   586 

 Vertinimo 
kriterijai 

P-004-01-
01-01 

Įgyvendintų investicinių 
projektų, numatytų valstybės 
investicijų programoje, 
skaičius 

4 4 
visuomeninės 

paskirties objektai 
pritaikyti žmonėms su 

negalia 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 
VB (Valstybės biudžetas) lėšų 

 
621 

   
621 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 621   621 
Aplinkos ministerija informacijos apie Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 m. programos priemonių 
vykdymą 2008 metais nepateikė. 

    

Finansų ministerija informavo, kad Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 m. programos priemonių 
vykdyme dalyvauja kaip derinančioji institucija, priemonės 6.1.3. vykdymui 2008 m. papildomai lėšų nebuvo skirta. 

    

Krašto apsaugos ministerija informavo, kad 2008 metais nedalyvavo įgyvendinant Nacionalinės žmonių su negalia socialinės 
integracijos 2003-2012 m. programoje numatytas  priemones. 

    

Kultūros ministerija informacijos apie Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 m. programos priemonių 
vykdymą 2008 metais nepateikė. 

    

Užsienio reikalų ministerija informavo, kad ministerijos 2008-2010 m. veiklos plane nebuvo numatyta atskirų priemonių, 
įgyvendinančių Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 m. programą.  

    

Ūkio ministerija informavo, kad ministerijos atsakomybei priskirtų Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003–2012 
metų programos priemonių vykdymui atskiri biudžeto asignavimai nėra numatyti. Minėtos priemonės yra integruotos ir vykdomos per 
Specialiosios ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos priemones, todėl pateikti struktūrizuotą informaciją, 
užpildant Strateginio planavimo metodikos 7 priedą, neturi galimybių 

    

Vidaus reikalų ministerija informavo, kad 2008 m. ministerijai nebuvo skirta asignavimų Nacionalinės žmonių su negalia socialinės 
integracijos 2003-2012 m. programos vykdymui, apie 6.1.3 priemonės įgyvendinimą kartu su LR piliečių ir užsieniečių migracijos 
procesų valdymo tobulinimo programa, strateginio planavimo priedo nepateikė. 

    

Žemės ūkio ministerija strateginio planavimo metodikos priedo nepateikė, kadangi Nacionalinės žmonių su negalia socialinės 
integracijos 2003-2012 m. programos priemonės į ministerijos strateginį veiklos planą neįrašytos, asignavimai nenumatyti. 

    

Iš viso ministerijos tarpinstitucinei programai 2008 m. skyrė iš:
Valstybės biudžeto

Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Užimtumo fondo

Kitų lėšų 

 
126863 
859,4 
2180,7 
54644 

 
126785,5 
420 
2180,7 
64 

  
77,5 
439,5 
 
54580 

Iš viso ministerijos dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 184547,1 129450,2  55097 
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 Institucija 900080927 Statistikos departamentas 
prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 

      

 Uždavinys 01 05 01 
01  

Rengti ir teikti vartotojams 
socialinę ir demografinę 
statistiką 

      

 Priemonės  01 05 01 
01 48 

Rengti žmonių su negalia 
socialinės integracijos 
statistiką  

  22,0 22,0 17,0  

 Vertinimo 
kriterijai 

P-01-05-
01-01-01 

Visuomenei pateikta 
socialinės ir demografinės 
statistikos pranešimų spaudai 
ir publikacijų įvairiose 
laikmenose skaičius 

90 90     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 
VB (Valstybės biudžetas) lėšų 

 
22,0 

 
22,0 

 
17,0 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 22,0 22,0 17,0  
 Institucija 909002329 Informacinės visuomenės 

plėtros komitetas prie 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 

      

 Uždavinys 01 01 1 4 Pritaikyti informacinės 
aplinkos komponentus 
neįgaliesiems  

      

 Priemonės 01 01 1 4 1 Rekomendacijų dėl taikytinų 
standartų, skirtų informacinių 
ir ryšio technologijų 
produktams, atitinkantiems 
„skirta visiems“ principus, 
parengimas 

  0 0 0 0 

 Vertinimo 
kriterijai 
 
 
 
 
 

P-01-01-
04-01 

Parengtų rekomendacijų dėl 
taikytinų standartų, skirtų 
informacinių ir elektroninių 
ryšių technologijų 
produktams, atitinkantiems 
„skirta visiems“ principus, 
skaičius 

1 1     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 0 0 0 0 
Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 0 0 0 0 

 Institucija 188620621 Kūno kultūros ir sporto       
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departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės  

01 Uždavinys 01-15-04-
01 

Integruoti neįgaliųjų sportą ir 
jų fizinį ugdymą į bendrąsias 
šalies sporto ir švietimo 
sistemas 

      

 Priemonės 01-15-04-
01-01 

Sporto renginių, konkursų, 
metodinės veiklos ir kitų 
priemonių organizavimas 
neįgaliesiems žmonėms ir 
dalyvavimas tarptautiniuose 
sporto renginiuose  

  1539,0 1539,0   

 Uždavinys 03-06-01-
01 

Remti kūno kultūros ir sporto 
plėtojimo programas 

      

 Priemonės 03-06-01-
01-01 

Europos komisijos Baltosios 
knygos nuostatos dėl 
visuomeninio sporto (sporto 
visiems) plėtros įgyvendinimo 
programa 

  60,0 60,0   

 Priemonės 03-06-01-
01-02 

Tarptautinių sporto renginių 
organizavimas Lietuvoje ir 
dalyvavimas tarptautiniuose ir 
kompleksiniuose renginiuose 

  10,0 10,0   

 Priemonės 03-06-01-
01-04 

Kūno kultūros ir sporto plėtros 
šalies savivaldybėse 
konkursinė programa 

  17,0 17,0   

 Priemonės 03-06-01-
01-05 

Kvalifikacijos tobulinimas   19,0 19,0   

 Priemonės 01-02-06-
01-01-10 

Nusipelniusių kūno kultūros ir 
sporto darbuotojų skatinimas, 
ir socialinė parama 

  60,4 60,4   

 Uždavinys 01-15-05-
01 

Sporto šakos plėtotė 
vadovaujantis parengtomis 
programomis 

      

 Priemonė 01-15-05-
01-07 

Lietuvos sportininkų, 
dalyvaujančių tarptautinėse 
varžybose, skatinimas 
vadovaujantis LRV 2000 08 
16 nutarimu Nr.927 „Dėl 
pasižymėjusių sportininkų ir 

  506,0 506,0   
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jų trenerių materialinio 
skatinimo“. 

 Vertinimo 
kriterijai 

E-01-03 
 
R-15-04-
02 
 
R-15-04-
03 
 
P-15-04-
01-01 

Sportuojančių neįgaliųjų 
skaičius  
Iškovotų medalių  pasaulio, 
Europos neįgaliųjų 
čempionatuose skaičius 
Iškovotų medalių XIII 
parolimpinėse žaidynėse 
 
Šalies neįgaliųjų čempionatų 
skaičius 

4400 
 

16 
 
 

3 
 
 

72 
 

4653 
 

13 
 
 

2 
 
 

72 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 2211,4 2211,4   
Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 2211,4 2211,4   

 Institucija 190766619 Lietuvos darbo birža prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 

      

Uždavinys  Plėtoti neįgaliųjų profesinės 
reabilitacijos sistemą 

      

Priemonės 4.3.3. Organizuoti profesinę 
reabilitaciją reabilitacijai 
pritaikytuose centruose 

  6450,8 6450,8   

Kodas 0.3 
skatinti 
neįgaliųjų 
užimtumą ir 
dalyvavimą 
darbo 
rinkoje 

Vertinimo 
kriterijai 

 Nusiųstų neįgalių asmenų į 
profesinės reabilitacijos 
įstaigas skaičius 

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba planavo 
nustatyti profesinės reabilitacijos 
poreikį 350 asmenų. 

Per 2008 m. NDNT 
nustatė 391 asmeniui 
profesinės 
reabilitacijos poreikį, 
iš jų teritorinėse darbo 
biržose registravosi 
332 asmenys, kuriems 
nustatytas profesinės 
reabilitacijos poreikis. 
Į profesinės 
reabilitacijos programą 
nusiųsti 279 asmenys. 

    

 Priemonės 4.3.4. Organizuoti darbo rinkos 
konsultantų, dirbančių su 
žmonėmis su negalia, rengimą 

Organizuoti seminarą 46 TDB 
darbuotojams, atsakingiems už 
profesinę reabilitaciją. 

TDB darbuotojams 
2008 m. sausio – 
balandžio mėn. Buvo 
organizuojami 40 val. 
Trukmės mokymai, 
skirti bendravimo su 
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klientais įgūdžių 
lavinimui, konfliktų 
sprendimui, emocijų ir 
streso valdymui. 

Uždavinys  Atkurti arba didinti asmens 
darbingumą, profesinę 
kompetenciją bei pajėgumą 
dalyvauti darbo rinkoje, 
siekiant skatinti neįgaliųjų 
užimtumą ir lygias galimybes 
dalyvaujant darbo rinkoje 

      

Priemonės 8.3. Skatinti žmonių su negalia 
verslą, nuotolinį, namudinį 
darbą, teikti lengvatinius 
kreditus  (Lietuvos darbo birža 
neteikia asmenims lengvatinių 
kreditų) 

  11090,0 11090,0   

Vertinimo 
kriterijai 

 Savarankiško užimtumo 
priemonėje dalyvaujančių 
neįgalių asmenų skaičius 

 Įsteigtos 56 darbo 
vietos neįgaliesiems, 
vykdoma 102 darbo 
vietų išlaikymo 
kontrolė. 

    

Kodas 02. 
Paskatinti 
socialinės 
rizikos 
asmenų bei 
socialinę 
atskirtį 
patiriančių 
asmenų ir jų 
šeimų narių 
geresnę 
integraciją į 
visuomenę 
ir darbo 
rinką 

  Darbo vietų steigimo 
subsidijavimo priemonėje 
dalyvaujančių neįgalių asmenų 
skaičius 

 Įsteigta 219 darbo 
vietų neįgaliesiems, 
buvo vykdoma 592 
darbo vietų išlaikymo 
kontrolė. 

    

 Priemonės 8.5 Gerinti įmonių, kuriose dirba 
žmonių su negalia, rėmimo 
formas 

  20940,0 20940,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Socialinėse įmonėse įsteigtų 
bei pritaikytų darbo vietų 
skaičius 

 Įsteigtos ir pritaikytos 
133 darbo vietos. 

    

   Socialinėse įmonėse 
dirbančiųjų neįgaliųjų darbo ir 
poilsio aplinkos pritaikymas 

 Darbo ir poilsio 
aplinka pritaikyta 24 
neįgaliesiems 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
VB (Valstybės biudžetas) lėšų

Užimtumo fondo 

 
27150,1 
11330,7 

 
27150,1 
11330,7 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 38480,8 38480,8   
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 Institucija 190767297 Lietuvos darbo rinkos 
mokymo tarnyba prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 

      

 Uždavinys 4.3.2 Pritaikyti darbo rinkos 
profesinio ir distancinio 
mokymo programas įvairioms 
žmonių su negalia grupėms, 
rengti ir diegti jiems skirtas 
tikslinės programas, pasitelkus 
žmonių su neglai organizacijas 

      

 Priemonės  Neįgaliesiems adaptuotos 
profesinio mokymo programos 
įdiegtos profesinės 
reabilitacijos centruose 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Programų skaičius 52 
(31 formaliojo mokymo 

programa, 21 neformaliojo 
mokymo programa) 

52 
(31 formaliojo 

mokymo programa, 21 
neformaliojo mokymo 

programa) 

    

 Uždavinys 4.3.3. Organizuoti profesinę 
reabilitaciją, mokymą ir 
perkvalifikavimą reabilitacijai 
pritaikytose bazėse, centruose, 
pasitelkus žmonių su negalia 
organizacijas 

      

 Priemonės  Rekonstruoti ir pritaikyti 
neįgaliųjų profesinės 
reabilitacijos poreikiams 
mokymo centrų patalpas, 
juose įrengti profesinįs 
reabilitacijos centrus 

  2337,23 ESF   2337,23 
ESF 

 Verinimo 
kriterijai 

 Mokymo centrų skaičius 2 2     

 Priemonės  Organizuoti profesinės 
reabilitacijos paslaugų teikimą 

  151 VB 151 VB 56 VB  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Dalyvavusių neįgaliųjų 
asmenų skaičius 

14 14     

 Uždavinys 4.3.4 Organizuoti žmonių su negalią 
profesinės reabilitacijos 
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darbuotojų, darbo rinkos 
konsultantų, dirbančių su 
žmonėmis su negalią rengimą  

 Priemonės  Organizuoti specialistų 
mokymą, naujų metodikų 
įdiegimą mokymo ir 
konsultavimo tarnybose 

  58,59 ESF 58,59 ESF   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Apmokytų specialistų skaičius 30 30     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
VB (Valstybės biudžetas) lėšų

ESF (Europos struktūriniai fondai) lėšų 

 
151 

2395,82 

 
151 

58,59 

 
56 

 
 
2337,23 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 2546,82 209,59 56 2337,23 
 Institucija 90251145 VšĮ Lietuvos nacionalinis 

radijas televizija 
      

 Uždavinys 01 05 01 Užtikrinti Lietuvos 
visuomenės informavimą, 
pateikiant objektyvią, 
operatyvią ir išsamią 
informaciją 

      

 Priemonės 01 05 01 
01 

Rengiamos radijo laidos, 
skirtos silpnaregių ir žmonių 
su negalia aktualijoms 

  70 70   

 Vertinimo 
kriterijai 

E-01-01 
 
R-05-01-
01 
 
P-05-01-
01-01 

Laidos pasiekiamumas 
(galimybė klausytis proc.) 
Vidutinė 1-os laidos 
klausytojų auditorija (tūkst.. 
gyventojų) 
Transliuotų radijo laidų, skirtų 
silpnaregių ir žmonių su 
negalia aktualijoms skaičius 

16,0 
 

2,4 
 
 

50 

16,0 
 

2,4 
 
 

50 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 70 70   
Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 70 70   

Iš viso įstaigos prie LRV ir kitos valstybinės įstaigos 2008 m. tarpinstitucinės programos tikslui:
VB (Valstybės biudžeto)

Užimtumo fondo 

 
32000,32 
11330,7 

 
29663,09 
11330,7 

 
73 

 
2337,23 

Iš viso įstaigos prie LRV ir kitos valstybinės įstaigos tarpinstitucinei programai 43331,02 40993,79 73 2337,23 
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 Institucija 188719391 Akmenės rajono savivaldybė       

 Uždavinys  Organizuoti bei teikti socialines 
paslaugas įvairioms rajono 
gyventojų socialinėms grupėms 

      

 Priemonės  Paslaugų pirkimas psichikos ir 
proto neįgaliesiems 

  54,9: 
41,3 SB; 
13,6 VB 

spec. tiksl. 
dotacija 

asmeniui su 
sunkia 
negalia 

54,9: 
41,3 SB; 
13,6 VB 

spec. tiksl. 
dotacija 

asmeniui su 
sunkia 
negalia 

  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Psichikos sutrikimų turinčių 
asmenų, gaunančių VšĮ Šaukėnų 
psichiatrinės ligoninės teikiamos 
slaugos, palaikomojo gydymo ir kt. 
paslaugas, skaičius 

3 2     

   Ilgalaikės socialinės globos 
paslaugų Šiaulių apskrities 
psichoneurologiniuose 
pensionatuose gavėjų skaičius 

3 5     

 Priemonės 3.5.1.1 Akmenės rajono socialinių 
paslaugų namų socialinės globos 
paslaugų teikimas neįgaliems 
savivaldybės gyventojams 

  1856,0: 
1541,0 SB, 
315,0 VB 
spec. tiksl. 

dotacija 
asmeniui su 

sunkia 
negalia 

1821,3: 
1506,3 SB, 
315,0 VB 

spec. tikslinė 
dotacija 

asmeniui su 
sunkia 
negalia 

897,4 SB 34,7 SB 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų, gavusių socialinės 
globos paslaugas, skaičius 

100 96     

 Priemonės 3.5.1.2 Socialinės priežiūros paslaugų 
asmens namuose teikimas 
neįgaliems savivaldybės 
gyventojams 

  148,4 148,4 109,9  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų, gavusių socialinės 
priežiūros paslaugas, skaičius 

93 110     

 Priemonės 3.5.1.3 Specialiojo transporto paslaugų 
organizavimas 

  14,9 14,9   
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 Vertinimo 
kriterijai 

 Specialiuoju transportu 
pasinaudojusių asmenų, kurie dėl 
negalios nepajėgūs vairuoti 
automobilį arba naudotis viešuoju 
transportu, skaičius 

370 128, 
iš jų: 

110 asmenys su negalia; 
18- neįgalūs vaikai 

    

 Priemonės  Nevyriausybinių organizacijų, 
savivaldybės neįgaliems 
gyventojams teikiančių socialines 
paslaugas, dalinis veiklos rėmimas 
iš savivaldybės biudžeto 

  53 53   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Iš savivaldybės biudžeto lėšų 
dalinai finansuotų nevyriausybinių 
organizacijų, neįgaliems rajono 
gyventojams teikiančių socialines 
paslaugas, socialinių projektų 
skaičius 

7 6     

     Nevyriausybinių 
organizacijų teikiamomis 
socialinėmis paslaugomis 
(informavimo, 
tarpininkavimo, 
sociokultūrinėmis, 
asmeninės higienos ir 
priežiūros organizavimo, 
aprūpinimo labdaros 
daiktais ir pan.) 
pasinaudos apie 1200 
neįgalių savivaldybės 
gyventojų 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas)

SB (VB) valstybės spec. tikslinė dotacija 

 
1798,6 
328,6 

 
1763,9 
328,6 

 
1007,3 

 
34,7 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 2127,2 2092,5 1007,3 34,7 
 Institucija 188706935 Alytaus miesto savivaldybė       
 Uždavinys 2. Visuomenės švietimas       
 Priemonės 2.2. Rengti televizijos ir radijo 

programas, rašyti straipsnius 
apie žmonių su negalia 
problemas ir socialinės 
integracijos politiką 

  8,5 8,5   
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 Vertinimo 
kriterijai 

 Rengiamos informacijos 
spaudai apie socialinę veiklą 
miesto savivaldybėje 
periodiškumas ir trukmė mėn. 

Vieną kartą per mėn. 
12 

10     

 Uždavinys 4.2. Savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymas 

      

 Priemonės 4.2.3. Organizuoti individualų 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymą įvairios 
priklausomybės ir pobūdžio 
reabilitacijos, ugdymo, 
užimtumo, sporto, savitarpio 
pagalbos, soc. apsaugos 
įstaigose ir organizacijose, 
namuose 

  353,6 353,6 123,5  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Dienos socialinės globos 
paslaugas gavusių neįgaliųjų 
asmenų skaičius 

75 81     

   Socialinės priežiūros 
paslaugas gavusių socialiai 
remtinų neįgaliųjų asmenų 
skaičius 

110 125     

   Ilgalaikės socialinės globos 
paslaugas gavusių neįgaliųjų 
asmenų skaičius 

30 34     

 Priemonės 4.2.4. Remti savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo programas 
bendruomenėje 

  75,0 75,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paremtų bendruomenės 
socialinių programų skaičius 

4 3     

   Paslaugų gavėjų neįgaliųjų 
skaičius 

110 90     

 Uždavinys 4.4. Psichosocialinė reabilitacija       
 Priemonės 4.4.2. Skatinti socialinių paslaugų 

teikimą bendruomenėse 
asmenims su raidos 
sutrikimais 

  431,6 431,6 370,5  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Dienos socialinės globos 
paslaugas gavusių neįgalių 
asmenų skaičius 

36 42     
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   Socialinių įgūdžių ugdymo ir 
palaikymo paslaugas gavusių 
neįgalių asmenų skaičius 

20 28     

 Priemonės 4.4.3. Organizuoti psichosocialinę 
pagalbą asmenims, 
patiriantiems dvasines krizes, 
trumpalaikius ir ilgai 
trunkančius psichikos 
sutrikimus, turintiems kitokių 
negalių, visose gydymo ir 
reabilitacijos įstaigose 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliems asmenims suteiktų 
psichosocialinių konsultacijų 
skaičius 

390 375     

 Priemonės 4.4.6 Rengti tikslines žmonių su 
negalia psichosocialinės 
reabilitacijos programas 

  25,0 25,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Įgyvendintų psichosocialinių 
programų skaičius 
bendruomenėje asmenims su 
negalia 

2 2     

   Psichosocialinės reabilitacijos 
paslaugas gavusių neįgalių 
asmenų skaičius 

20 15     

 Uždavinys 5. Socialinės paslaugos       
 Priemonės 5.6. Remti tikslines socialinių 

paslaugų teikimo žmonėms su 
negalia programas 

  104,0 104,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Įgyvendintų socialinių 
paslaugų teikimo tikslinių 
programų skaičius 

3 3     

   Neįgalių asmenų skaičius, 
dalyvaujant projektuose 

255 185     

 Uždavinys 6.  Aplinkos prieinamumas       
 Priemonės 6.3. Informacinės aplinkos 

pritaikymas 
  30,0 30,0   

 Priemonės 6.3.1.  Įgyvendinti gestų kalbos 
vartojimo programą, teikti 
žmonėms su negalia vertėjų 
paslaugas 
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 Vertinimo 
kriterijai 

 Gestų kalbos paslaugas 
gavusių mokyklinio amžiaus 
neįgalių asmenų skaičius 

45 45     

 Uždavinys 7. Švietimas   46,2 46,2   
 Priemonės 7.4. Rinkti ir analizuoti statistikos 

duomenis apie neįgalius 
(specialiųjų poreikių vaikus) 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Švietimo įstaigose ugdomų 
spec. poreikių moksleivių 
skaičius 

1170 1150     

   Ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose ugdomų spec. 
poreikių asmenų skaičius 

730 726     

 Priemonės 7.6. Rengti neįgaliųjų (specialiųjų 
poreikių) vaikų ankstyvojo 
ugdymo ir tam tikrų funkcijų 
lavinimo programas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Spec. pedagogų, dirbančių su 
spec. poreikių asmenimis 
skaičius 

68 68     

   Savivaldybėje įgyvendinamų 
spec. poreikių vaikų lavinimo 
programų skaičius 

2 2     

 Priemonės 7.12. Remti žmonių su negalia 
ugdymo ir neformalaus 
mokymo projektus 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Įgyvendintų neformalaus 
mokymo projektų skaičius 

4 2     

   Dalyvaujančių projektuose 
neįgalių asmenų skaičius 

150 115     

 Uždavinys 8. Užimtumas       
 Priemonės 8.7. Remti žmonių su negalia 

užimtumo programas 
  65,0 65,0 40,0  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugų gavėjų skaičius, 
dalyvaujant užimtumo 
programose 

160 188     

 Uždavinys 10. Kultūra       
 Priemonės 10.2. Įtraukti žmones su negalia į 

rengiamas kultūros programas 
  54,3 54,3   

 Vertinimo  Įgyvendintų kultūros projektų 3 3     



24 
 

kriterijai skaičius 
   Kultūros projektuose 

dalyvaujančių neįgalių asmenų 
skaičius 

360 377     

 Uždavinys 11. Sportas       
 Priemonės 11.2. Remti žmonių su negalia 

sporto programas, dalyvavimą 
sporto renginiuose 

  20,0 20,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Sporto renginių neįgaliems 
asmenims skaičius 

17 15     

   Neįgalių asmenų, 
dalyvaujančių sporto 
renginiuose, skaičius 

300 282     

 Uždavinys 12. Poilsis       
 Priemonės  Remti žmonių su negalia 

aktyvaus poilsio programas 
  11,9 11,9   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Išvykose dalyvaujančių 
neįgalių asmenų skaičius 

140 120     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
1225,1 

 
1225,1 

 
534,0 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 1225,1 1225,1 534,0  
 Institucija 188718528 Alytaus rajono savivaldybė       
 Uždavinys 3.7.1. Modernizuoti ir optimizuoti 

socialinių paslaugų įstaigų tinklą 
      

 Priemonės 3.7.1.5. Socialinių paslaugų infrastruktūros 
vystymas neįgaliesiems ir 
pagyvenusiems žmonėms (4.2.3, 5.6) 

  664,0: 
500,0 VB, 
164,0 SB 

664,0: 
500,0 VB, 
164,0 SB 

  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Pagerėjusi teikiamų socialinių 
paslaugų kokybė, kokybiškas 
paslaugas gavusių neįgalių asmenų 
skaičius 

20 20     

 Uždavinys 3.7.2. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir 
prieinamumą 

      

 Priemonės 3.7.2.2. Bendruomenės institucijų, privataus 
sektoriaus, NVO, dirbančių 
socialiniame sektoriuje veiklos 
skatinimas ir rėmimas (4.2.4, 
4.4.2,5.6,10.4 11.2,12) 

  34,7 SB 34,7 SB - - 

 Vertinimo  Remiamų bendruomenės institucijų, 5 5     
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kriterijai NVO projektų skaičius 
 Priemonės 3.7.2.3. Socialinės rizikos asmenų, neįgaliųjų 

ir kitų grupių asmenų socialinė 
integracija (5.6) 

  120,2: 
71,5VB, 
48,7 SB 

120,2: 
71,5 VB, 
48,7 SB 

- - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Bendruomenės institucijose gavusių 
socialines paslaugas neįgaliųjų 
skaičius 

30 35     

 Priemonės 3.7.2.4. Pritaikyti žmonėms su negalia 
visuomeninių objektų ir socialinių 
įstaigų aplinką (6.1.3.) 

  30,0 SB 30,0 SB - - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Pritaikytų žmonėms su negalia 
visuomeninių objektų ir socialinių 
įstaigų skaičius 

1 1     

 Uždavinys 3.1.2. Modernizuoti ugdymo įstaigų 
materialinę bazę, ugdymą 

      

 Priemonės 3.1.2.3. Įrengti patogius įvažiavimus į 
mokyklas neįgaliesiems (6.1.3.) 

  50,0 SB 50,0 SB   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Sudarytos palankios materialinės-
techninės sąlygos neįgaliesiems būti 
ugdomiems bei integruotis į 
visuomenę. 
Įrengtų įvažiavimų, pritaikytų 
neįgaliesiems, objektų skaičius 

4 2     

 Priemonės 3.1.2.4. Pedagoginės psichologinės pagalbos 
teikimas socialinių problemų 
turintiems vaikams ir jų šeimos 
nariams, pedagogams, dirbantiems su 
specialiųjų poreikių vaikais (7.4,7.6) 

  60,0 SB 60,0 SB 60,0 SB - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Rajono ugdymo įstaigose įsteigtų 
specialistų, dirbančių su specialiųjų 
poreikių vaikais, etatų skaičius 

4 4     

 Uždavinys 3.6.3. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų 
paslaugų kokybę ir prieinamumą 

      

 Priemonės 3.6.3.1 Integruotos medicininės ir socialinės 
slaugos ir priežiūros vystymas 
(4.2.3,5.3) 

  5,0 SB 5,0 SB   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Žmonių su negalia, kuriems suteiktos 
medicininės ir socialinės paslaugos jų 
namuose, skaičius 

40 44     

 Priemonės 3.6.3.3 Daugų palaikomojo gydymo ir   9,1 SB   9,1 SB 
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slaugos ligoninės slaugos įrangos 
atnaujinimas (6.1.3.) 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Atnaujintos ligoninės slaugos 
įrangos, pagerinusios paslaugų 
kokybę asmenims su sunkia negalia, 
skaičius 

5 5     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas)

VB (Valstybės biudžetas) 

 
401,5 
571,5 

 
392,4 
571,5 

 
60,0 

 
9,1 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 973,0 963,9 60,0 9,1 
 Institucija 188774637 Anykščių rajono savivaldybė       
 Uždavinys 2.7. Užtikrinti socialinių paslaugų 

įvairovę ir aprėptį, skatinant jų 
neinstitucinę plėtrą 
bendruomenėje 

      

 Priemonės 2.7.1. Socialinės priežiūros ir socialinės 
globos paslaugų teikimas kuo 
arčiau gyvenamosios vietos, 
asmens namuose 

  525,0 
279,3 

 

525,0 
279,3 

 

  

 Vertinimo 
kriterijai 

  Asmenys su negalia gaus 
paslaugas globos įstaigose 

Globos įstaigose 58 
asmenims teikiama ilgalaikė 
socialinė globa 

    

    Asmenys, turintys proto 
negalią, gaus dienos 
socialinės globos 
paslaugas institucijoje 

Nuo rugsėjo 1 d. dienos 
socialinė globa institucijoje 
teikiama 14 asmenų. 
Teikėjas sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija 
,,Anykščių Viltis“ 

    

    Įkurti socialinių paslaugų 
centrą  

Nuo 2008 m. sausio 1d. 
įkurtas socialinių paslaugų 
centras, kuriame teikiama 
dienos socialinė globa 12 
asmenų su sunkia negalia, 
153 asmenims pagalbos į 
namus paslaugos 

    

 Uždavinys 2.6. Remti savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo programas 
bendruomenėje, teikti paramą 
socialiai remtinų asmenų 
sveikatos priežiūrai  
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 Priemonės 2.6.3 Patvirtinti neįgaliųjų socialinės 
integracijos, socialinių paslaugų ir 
paramos, transporto, asmens 
higienos programas 

  83,7 83,7   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Žmones su negalia pagal 
individualias programas 
mokyti savarankiško 
gyvenimo įgūdžių, taikyti 
reabilitacines priemones, 
teikti asmens higienos ir 
priežiūros, transporto 
paslaugas. Šių programų 
vykdytojai 
nevyriausybinės 
organizacijos ir Socialinių 
paslaugų centras 

2008 m. kovo 27 d. 
patvirtinta Anykščių rajono 
savivaldybės socialinių 
paslaugų ir paramos 
programa. 2008 m. gegužės 
29 d. patvirtinta Anykščių 
rajono savivaldybės asmens 
higienos ir priežiūros 
paslaugų skyrimo, teikimo ir 
mokėjimo aprašas. 2008 m. 
balandžio mėn. patvirtinta 
Anykščių raj. savivaldybės 
transporto organizavimo 
paslaugos skyrimo, teikimo 
ir mokėjimo aprašas. 
Programose dalyvavo apie 
1300 neįgaliųjų. Metų 
bėgyje programų 
finansavimas buvo 
papildytas. 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
888,0 

 
888,0 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 888,0 888,0   
 Institucija 188750166 Birštono savivaldybė       
 Uždavinys 04.02.01 Nustatyti poreikį ir teikti 

savivaldybės gyventojams 
socialines paslaugas 

      

 Priemonės 04.02.01.0
1 

Organizuoti bendrųjų ir 
specialiųjų socialinių paslaugų 
teikimą įvairioms 
savivaldybės bendruomenės 
socialinėms grupėms 

  45,89 VB, 
55,57 SB 

45,89 VB, 
55,57 SB 

  

 Vertinimo 
kriterijai 

04.02.01.0
1.01 

Neįgaliųjų, kuriems teiktos 
socialinės paslaugos, skaičius 

30 20     

 Uždavinys 04.02.02 Optimalios socialinių paslaugų 
infrastruktūros sukūrimas 
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 Priemonės 04.02.02.0
1 

Socialines paslaugas 
teiksiančios institucijos 
įsteigimas, rekonstrukcija  

  369,4 VB, 
354,13 SB 

369,4 VB, 
354,13 SB 

  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Rekonstruotų įstaigų skaičius  1 1     

 Uždavinys 03.01.01 Remti Birštono savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos ir jos 
dienos centro veiklą 

      

 Priemonės 03.01.01.0
1 

Finansuoti neįgaliųjų 
draugijos veiklos programas 

  65,2 65,2   

 Vertinimo 
kriterijai 

03.01.01.0
1. 

Programų skaičius 4 4     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas)

VB (Valstybės biudžetas) 

 
474,9 
415,29 

 
474,9 
415,29 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 890,19 890,19   
 Institucija 188642475 Biržų rajono savivaldybė       
 Uždavinys 08.04.01.0

1 
Remti neįgaliųjų organizacijų 
vykdomus socialinius projektus 

      

 Priemonės  Informuoti apie projektų konkursą, 
skirti lėšų neįgaliųjų problemoms 
spręsti 

  12 10  2 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Parengtų projektų skaičius 10 8     

 Uždavinys 10.0.1.02.4
0 
10.02.01.4
0 

Finansuoti transporto paslaugas 
neįgaliesiems 

      

 Priemonės  Vežti autobusais keleivius, kuriems 
įstatymo suteiktos lengvatos, sudaryti 
sąlygas lengvata pasinaudoti visiems 
neįgaliesiems 

  78 15 15 63 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Lengvatomis pasinaudojusių 
neįgaliųjų žmonių skaičius  

780 800     

 Uždavinys 10.02.01.0
2 

Teikti stacionarias socialines 
paslaugas Legailių globos namuose 

      

 Priemonės  Tenkinti psichologines, dvasines 
globotinių reikmes, sudaryti jiems 
tinkamas sąlygas, užtikrinti pilnavertį 
aptarnavimą. Priežiūros, aptarnavimo 

  212 212 152 - 
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bei kitų stacionarių paslaugų teikimas 
 Vertinimo 

kriterijai 
 Socialines paslaugas gavusių 

neįgaliųjų skaičius 
22 22     

 Uždavinys  Teikti stacionarias socialines 
paslaugas 2 parapijiniuose globos 
namuose 

      

 Priemonės  Tenkinti dvasines globotinių reikmes, 
sudaryti jiems tinkamas gyvenimo 
sąlygas, užtikrinti pilnavertį 
aptarnavimą. Maitinimo priežiūros, 
medicininio aptarnavimo bei kitų 
stacionarių paslaugų teikimas 

  207 207 200 - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Socialines paslaugas gavusių 
neįgaliųjų skaičius 

30 31     

 Uždavinys  Sudaryti sąlygas neįgaliesiems dirbti 
viešuosius darbus 

      

 Priemonės  Viešųjų darbų organizavimas   28: 
14 UF, 
14 SB 

28: 
14, 
14 

28: 
14, 
14 

 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Dirbusių viešuosius darbus neįgaliųjų 
asmenų skaičius 

8 18     

 Uždavinys 08.04.01.0
1 

Teikti vienkartinę materialinę paramą 
neįgaliesiems skurdo, ligos, stichinės 
nelaimės atvejais, atsidūrus itin 
sunkioje materialinėje padėtyje 

      

 Priemonės  Pareiškimų nagrinėjimas, buities 
tyrimo aktų pildymas, Vienkartinių 
pašalpų skyrimo komisijos posėdžių 
rengimas ir materialinės paramos 
skyrimas 

  25 25   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų, gavusių vienkartinę 
materialinę paramą, skaičius 

180 190     

 Uždavinys 07.06.01.0
2 

Teikti visapusišką kompleksinę 
pagalbą sutrikusios raidos vaikams ir 
jų šeimoms 

      

 Priemonės  Sutrikusios raidos bei rizikos grupių 
vaikų ankstyvas išaiškinimas, 
kompleksinė reabilitacija, integracija 
į visuomenę ir švietimo sistemą. 
Specialistų konsultacijos ir dienos 

  16 16 14  
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stacionaro paslaugų teikimas 
 Vertinimo 

kriterijai 
 Paslaugas gaunančių neįgalių vaikų 

skaičius 
130 130     

 Uždavinys 10.01.02.0
1 

Rūpintis aklųjų ir silpnaregių 
medicinine, profesine reabilitacija. 
Organizuoti ir teikti buitines 
paslaugas žmonėms 

      

 Priemonės  Drabužių skalbimo, maudymosi 
paslaugos 

  15 15 9 - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugų teikimo pastovumas, gavėjų 
skaičius 

Suteikta 200 paslaugų 31 
gavėjui 

31 paslaugų gavėjui 
suteikta 210 paslaugų 

    

 Uždavinys 10.01.01 Teikti VšĮ Biržų rajono socialinių 
paslaugų centre nestacionarias 
socialines paslaugas ir stiprinti Biržų 
rajono neįgaliųjų gebėjimus 
integruotis į visuomenę bei 
prisitaikyti prie aplinkos 

      

 Priemonės  Aprūpinimo techninės pagalbos 
priemonėmis organizavimas; 
pagalbos namuose paslaugų teikimas; 
specialaus transporto paslaugų 
teikimas; informavimo ir 
konsultavimo paslaugų teikimas; 
dienos užimtumo paslaugų teikimas; 
socialinės priežiūros paslaugų 
koordinavimas 

  910 910 177 - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugų įvairovė, paslaugų gavėjų 
skaičius 

Teikti 8 rūšių paslaugas  
(iš jų 3 mokamas) 1694 
paslaugų gavėjams 

Buvo teikiamos 8 rūšių 
paslaugos (iš jų 3 
mokamos) 2644 paslaugų 
gavėjams 

    

 Uždavinys  Teikti protezavimo paslaugas 
neįgaliems asmenims, dalį paslaugų 
kompensuoti savivaldybės lėšomis 

      

 Priemonės  Papildomos lėšos dantų protezavimui   10 5 5 5 
 Vertinimo 

kriterijai 
 Neįgaliųjų, papildomai turinčių 

galimybę protezuoti dantis, skaičius 
17 17     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas)

UF (Užmokesčio fondas) 

 
1499 
14 

 
1429 
14 

 
586 
14 

 
70 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 1513 1443 600 70 
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 Institucija 188776264 Druskininkų savivaldybė       
 Uždavinys   Užtikrinti asmenų su negalia ugdymą, 

užimtumą, profesinį mokymą, 
socialinių paslaugų neįgaliesiems 
teikimą, viešosios ir būsto aplinkos 
neįgaliesiems pritaikymą, neįgaliųjų 
kūno kultūros ir sporto, poilsio 
plėtojimą, bendradarbiavimą su 
neįgaliųjų organizacijomis, socialinės 
integracijos į bendruomenę sąlygų 
sudarymą 

      

 Priemonės  2.1 Druskininkų savivaldybės 
internetinėje svetainėje ir bendroje 
neįgaliųjų organizacijų svetainėje 
nuolat atnaujinti informaciją apie 
neįgaliųjų socialinę integraciją, 
negalių prevenciją, apie priimamus ir 
keičiamus teisės aktus negalios srityje 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Druskininkų savivaldybės 
internetinėje svetainėje ir bendroje 
neįgaliųjų organizacijų svetainėje 
pateiktos informacijos apie neįgaliųjų 
socialinę integraciją, negalių 
prevenciją, apie priimamus ir 
keičiamus teisės aktus negalios srityje 
skaičius  

3 3     

 Priemonės  2.1 Rengti seminarus, konferencijas, 
pranešimus, informacinę medžiagą 
neįgaliesiems bei visuomenės 
nariams apie neįgaliųjų socialinę 
integraciją ir negalių prevenciją 

  5,0 5,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Organizuotų seminarų, konferencijų, 
pranešimų apie neįgaliųjų socialinę 
integraciją skaičius 

5 5     

 Priemonės  Konsultuoti mokytojus apie darbo su 
neįgaliais (specialių poreikių) vaikais 
ugdymą, formuojant teigiamą požiūrį 
šių vaikų atžvilgiu 

      

 Vertinimo 
kriterijus 

 Druskininkų pedagoginės 
psichologinės tarnybos konsultuotų 

42 42     
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mokytojų apie darbo su neįgaliais 
(specialių poreikių) vaikais ugdymą 
skaičius 

 Priemonės  2.3 Rašyti straipsnius apie žmonių su 
negalia problemas ir socialinės 
integracijos politiką į vietinę spaudą 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Parengtų straipsnių apie žmonių su 
negalia problemas ir socialinės 
integracijos politiką skaičius 

5 5     

 Priemonės  4.2.3 Organizuoti asmenų su negalia 
individualų savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymą įvairaus pobūdžio 
įstaigose, organizacijose ir namuose 

  Mokinio 
krepšelio 

lėšos 

Mokinio 
krepšelio 

lėšos 

Mokinio 
krepšelio 

lėšos 

- 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Vaikų su negalia, gavusių individualų 
savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymą švietimo įstaigose, skaičius 

26 26     

   Vaikų su negalia, gavusių individualų 
savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymą namuose, skaičius 

1 1     

 Priemonės  4.2.3 Aprūpinti neįgaliuosius būtinomis 
techninės pagalbos priemonėmis 

  SB 24,7+ 
36,0 (slaugos 

lovoms 
įsigyti) 

24,7+ 
36,0 

(slaugos 
lovoms 
įsigyti) 

24,0 - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų, aprūpintų būtinomis 
techninės pagalbos priemonėmis, 
skaičius: 
Socialinių paslaugų centre; 
Aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
Druskininkų miesto filiale 

 
 
 
500 
 
20 

 
 
 
563 
 
26 

    

   Įsigytų funkcinių slaugos lovų 
asmenims su sunkia negalia skaičius 

15 15     

 Priemonės  4.2.3 Konsultuoti vaikus, turinčius negalią 
(ir jų tėvus), apie vaikų galimybes 
pasirinkti profesiją 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Druskininkų pedagoginės 
psichologinės tarnybos suteiktų 
konsultacijų vaikams, turintiems 
negalią, (ir jų tėvams) apie galimybes 
pasirinkti profesiją skaičius 

14 14     
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 Priemonės  4.2.3 Organizuoti neįgaliųjų profesinį 
mokymą ir perkvalifikavimą, 
integruoti į darbo rinką 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Asmenų su negalia, kuriems 
organizuotas profesinis mokymas, 
perkvalifikavimas ar įdarbinimas, 
skaičius 

2 2     

 Priemonės  4.4.3 Organizuoti psichologinę pagalbą 
asmenims, turintiems negalių, visose 
stacionariose gydymo įstaigose 

  Privalomo 
sveikatos 
draudimo 

fondo lėšos 

Privalomo 
sveikatos 
draudimo 

fondo lėšos 

Privalom
o 

sveikatos 
draudimo 

fondo 
lėšos 

 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Asmenų su negalia, gavusių 
psichologinę pagalbą, stacionariose 
gydymo įstaigose, skaičius 

11 11     

 Priemonės  5.6 Teikti bendrąsias ir socialinės 
priežiūros paslaugas neįgaliesiems ir 
jų šeimoms 

  SB 63,1 + 
155,5 

(automobilio 
paslaugoms 

teikti 
įsigijimui) 

63,1+ 155,5 
(automobilio 
paslaugoms 

teikti 
įsigijimui) 

42,6 
 

 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Asmenų su negalia, gavusių pagalbos 
į namus paslaugas Socialinių 
paslaugų centre, skaičius. 

40 40     

   Asmenų su negalia (su specialiais 
poreikiais), gavusių socialinės 
priežiūros paslaugas Sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijoje 
„Viltis“ dienos centre, skaičius 

20 25     

   Asmenų su negalia, gavusių 
bendrąsias socialines paslaugas LPS 
„Bočiai“ Druskininkų miesto 
bendrijoje, skaičius 

50 51     

   Asmenų su negalia, gavusių 
bendrąsias paslaugas Aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos Druskininkų 
miesto filiale, skaičius 

30 34     

   Asmenų su negalia, gavusių 
bendrąsias socialines paslaugas 

20 12     



34 
 

Druskininkų savivaldybės neįgaliųjų 
draugijoje, skaičius 

 Priemonės  5.6 Skatinti socialinės veiklos 
organizacijas teikti socialines 
paslaugas, informuoti apie fondus, 
kurie numato remti socialinių 
paslaugų teikimą 

  SB 2,4+6,0 
pat.išlaikym

ui 

2,4+6,0 
pat.išlaikym

ui 

2,4 - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Socialinės veiklos organizacijų 
skaičius  

8 8     

   Asociacijų, kurių patalpas išlaiko 
savivaldybė, skaičius 

6 6     

 Priemonės  6.1.3 Tęsti gatvių ir automobilių stovėjimo 
aikštelių pritaikymą, atsižvelgiant į 
neįgaliųjų poreikius 

  2,4 
 

2,4 
 

  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Pritaikytų neįgaliųjų poreikiams 
gatvių ir aikštelių skaičius 

1 gatvė, 1 aikštelė, 5 ŽN 
ženklai 

1 gatvė, 1 aikštelė, 5 ŽN 
ženklai 

    

 Priemonės  7.4 Rinkti ir analizuoti statistikos 
duomenis apie neįgalius (specialių 
poreikių) vaikus 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Nuolat renkami ir analizuojami 
statistikos duomenys apie neįgalius 
(specialių poreikių) vaikus 

      

 Priemonės 8.6 Įtraukti neįgaliuosius į aktyvią 
kultūrinę-ugdomąją veiklą, skatinti jų 
saviraišką, tenkinti kūrybinius 
poreikius ugdyti asmenybę 

  SB 6,8 
 

6,8 
 

 - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų, lankiusių Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ organizuojamus kūrybinės 
veiklos užsiėmimus, skaičius 

20 20     

 Priemonės  10.2 Įtraukti neįgaliuosius į šventes bei 
įvairius renginius 

      

 Vertinimo 
kriterijus 

 Neįgaliųjų, dalyvavusių šventėse ir 
ivairiuose renginiuose, skaičius 

500 500     

 Priemonės  10.4 Rengti neįgaliųjų darbų parodas       
 Vertinimo 

kriterijus 
 Kultūros ir socialinių įstaigų bei 

asociacijų surengtų neįgaliųjų darbų 
parodų skaičius 

10 16     

 Priemonės  11.2 Organizuoti ir skatinti neįgaliųjų 
sportinę veiklą 

  12,0 12,0   
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 Vertinimo 
kriterijus 

 Organizuotų sporto renginių 
neįgaliems asmenims skaičius 

3 3     

 Priemonės 12 Organizuoti neįgaliųjų aktyvaus 
poilsio stovyklas 

  4,9 4,9   

 Vertinimo 
kriterijus 

 Organizuotų aktyvaus poilsio 
stovyklų neįgaliems asmenims 
skaičius 

2 2     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
318,8 

 
318,8 

 
69,0 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 318,8 318,8 69,0  
 Institucija 188756190 Elektrėnų savivaldybė       
 Uždavinys 2.1.2 Gerinti sveikatos įstaigų 

infrastruktūrą 
      

 Priemonės  Išplėsti Vievio miesto 
palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninės 
infrastruktūrą 

  47,0 47,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Padidės lovų skaičius Įrengtas liftas-keltuvas 
neįgaliesiems, 
palaikomojo gydymo ir 
slaugos lovų skaičius 
padidėjo iki 45 (buvo 40)  

    

 Uždavinys 2.2.1. Gerinti socialinės paramos 
įstaigų infrastruktūrą 

      

 Priemonės  2.2.1.2. Rekonstruoti Elektrėnų 
slaugos ir socialinių paslaugų 
centro patalpas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Patalpos bus prieinamesnės 
įvairioms klientų grupėms 

Patalpos nebuvo 
rekonstruotos 

    

 Uždavinys 2.3.2 Gerinti teikiamos socialinės 
paramos kokybę 

      

 Priemonės 2.3.2.2 Kasmet sudaryti ir tvirtinti 
socialinių paslaugų planą 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Analizuojamos ir planuojamos 
socialinės paslaugos 

Patvirtintas Socialinių 
paslaugų planas 

    

 Priemonės 2.3.2.4 Gerinti socialinės paramos ir 
socialinių paslaugų teikimo 
kokybę 

  57,0 50,3  6,7 

 Vertinimo 
kriterijai 

  Gerinant socialinės paramos ir 
socialinių paslaugų teikimo 

Rekonstruoti Elektrėnų 
socialinės globos namai, 
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kokybę socialinės paslaugos bus 
teikiamos kokybiškiau 

teikiamų socialinės globos 
paslaugų kokybė pagerėjo 

 Uždavinys 2.4.1 Neįgaliųjų ir pagyvenusių 
žmonių integracija į 
visuomenę 

      

 Priemonės 2.4.1. Socialinio būsto plėtra 
savivaldybėje 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Bus skirtas socialinis būstas 
neįgaliesiems asmenims ar 
šeimoms, kurios augina 
neįgalius vaikus  

Vienai neįgaliojo šeimai 
skirtas butas 

    

 Priemonės 2.4.1.3 Tobulinti bendruomenines 
socialines paslaugas sutrikusio 
intelekto vaikams ir 
jaunuoliams 

  32,0 32,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Sutrikusio intelekto vaikai ir 
jaunuoliai Paramos šeimai 
tarnyboje gaus dienos užimtumo 
paslaugas, mokysis bendrauti, 
gaus psichologinę pagalbą, kt. Jų 
šeimos nariai gaus psichologinių 
žinių, galės dirbti, kol jų 
globojami šeimos nariai 
dienomis yra prižiūrimi 
Tarnyboje 

17 neįgaliųjų gavo dienos 
socialines globos 
paslaugas institucijoje 

    

 Priemonės 2.4.1.4 Pritaikyti neįgaliesiems 
viešojo aptarnavimo įstaigas 
bei gatves 

  10,0 10,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Bus pritaikytos viešojo 
aptarnavimo įstaigos, kad 
neįgalieji galėtų patekti į jas. 
Prie įstaigų bus pastatyti ženklai, 
kurie nurodys neįgaliųjų 
automobilio sustojimo vietą. 

Įrengtos 2 šaligatvių 
nuovažos Elektrėnų mieste 

    

 Uždavinys 2.4.4. Didinti visuomeninių 
organizacijų vaidmenį 
sprendžiant socialines ir vaikų 
užimtumo problemas 

      

 Priemonės  Kaupti ir skleisti informaciją 
apie NVO veiklą 
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 Vertinimo 
kriterijai 

  Informacijos apie NVO veiklą 
sklaida 

Informacija talpinama 
savivaldybės 
internetiniame puslapyje, 
vietos laikraščiuose 

    

 Priemonės  Skatinti nevyriausybinių 
organizacijų veiklą per 
socialines programas 

  41,4 41,4 9,5  

 Vertinimo 
kriterijai 

  Savivaldybė skelbs programų 
finansavimo konkursus. 
Pateikusios programas 
organizacijos gauna finansavimą 
savo veiklos vykdymui 

Finansuotos 6 NVO 
programos neįgaliesiems 

    

 Uždavinys 3.1.5. Sudaryti savivaldybės 
švietimo sistemoje tinkamas 
sąlygas ugdytis įvairių 
gebėjimų ir poreikių vaikams 

      

 Priemonės 3.1.5.2 Pritaikyti švietimo įstaigų 
aplinką organizuojant 
specialiųjų poreikių vaikų 
ugdymą kartu su 
bendraamžiais 

  122,4 122,4   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Specialiųjų poreikių vaikams 
bus sudaromos sąlygos lankyti 
mokyklą kartu su bendraamžiais 

136 specialiųjų poreikių 
vaikams sudarytos sąlygos 
lankyti mokyklą 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
309,8 

 
303,1 

 
9,5 

 
6,7 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 309,8 303,1 9,5 6,7 
 Institucija 288768350 Ignalinos rajono savivaldybė       
 Uždavinys 1.  Šviesti visuomenę neįgaliųjų 

socialinės integracijos klausimais 
      

 Priemonės 1.1. 
(2.1,2.3.) 

Teikti aktualią informaciją 
neįgaliesiems rajoninėje spaudoje, 
per kabelinę televiziją  

  
 

    

 Vertinimo 
kriterijai 

 Informacijos teikimo trukmė 
mėnesiais 

12 12     

 Priemonės 1.2. Užprenumeruoti neįgaliesiems 
laikraštį „Mūsų Ignalina“ 

  13,5 RB* 13,5 RB*   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Nemokamai ir su nuolaida laikraščius 
gavusių neįgaliųjų skaičius 

100 203     

 Uždavinys 2. (4.2.3, Ugdyti žmonių su negalia       
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4.2.4, 
4.4.2,4.4.3
4.4.6) 

savarankiško gyvenimo įgūdžius ir 
gebėjimus prisitaikyti prie įprastos 
veiklos ir supančios aplinkos, siekti, 
kad asmenys su raidos (intelekto) 
sutrikimais kuo ilgiau gyventų savo 
šeimose 

 Priemonės 2.1  Ugdyti ir lavinti sutrikusio intelekto 
vaikus ir jaunuolius vaikų darželio – 
mokyklos „Šaltinėlis” ugdymo 
grupėje 

  

230,0 SB 230,0 SB 

 

 

  2.2 Mokyti namuose 13 neįgalių vaikų ir 
jaunuolių   122,7 SB 122,7 SB   

  2.3. Vykdyti neįgalių vaikų estetinį 
ugdymą ir užimtumą Muzikos 
mokykloje 

  
12,8 SB 12,8 SB 

 
 

  2.4. Įsigyti literatūros apie sutrikusio 
intelekto vaikų ir jaunuolių 
integraciją ir ugdymą 

  
0,3 NVO 0,3 NVO 

 
 

 Vertinimo 
kriterijai 

2.1. Ugdomų ir lavinamų sutrikusio 
intelekto vaikų ir jaunuolių skaičius  

18 16     

  2.2. Mokomų namuose neįgalių vaikų 
skaičius 

13 18     

  2.3. Muzikos mokykloje ugdomų vaikų 
skaičius 

1 1     

 Uždavinys 3. (5.6) Didinti socialinių paslaugų įvairovę, 
gerinti jų kokybę ir efektyvumą       

 Priemonės 3.1. Teikti socialines paslaugas namuose 
senyvo amžiaus neįgaliems asmenims 
ir asmenims su sunkia negalia bei 
mokėti pagalbos pinigus 

  

62,0 SB 
82,2 VB 

 

62,0 SB 
82,2 VB 

 

  

  3.2.  Organizuoti neįgaliesiems specialaus 
transporto paslaugas   40,8 SB 

 
40,8 SB 

 
  

  3.3. Teikti ilgalaikės socialinės globos 
paslaugas (tarp jų ir su sunkia 
negalia) rajono socialinių paslaugų 
įstaigose 

  

168,0 SB 
126,3 VB 
8,0  NVO 

 

168,0 SB 
126,3 VB 
8,0 NVO 

 

  

  3.4. Finansuoti ilgalaikės socialinės 
globos paslaugas psichikos negalią 
turintiems neįgaliesiems 

  
38,0 SB 
15,2 VB 

 

38,0 SB 
15,2 VB 

 

  

  3.5. Organizuoti nemokamą maitinimą   5,9  NVO 5,9  NVO   
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neįgaliesiems Ignalinos mieste   
  3.6. Organizuoti neįgaliesiems kirpimo, 

skalbimo, masažo, sociokultūrines 
paslaugas 

  
12,2 NVO 12,2 NVO 

 
  

 Vertinimo 
kriterijai 

3.1. Socialines paslaugas namuose 
gaunančių neįgaliųjų skaičius  -tame 
tarpe su sunkia negalia; 
- pagalbos pinigus 

 
35 
7 
3 

 
35 
7 
3 

    

  3.2. Specialaus transporto paslaugas 
gavusių neįgaliųjų skaičius 120 126     

  3.3. Ilgalaikės socialinės globos paslaugas 
gaunančių rajono socialinių paslaugų 
įstaigose neįgaliųjų skaičius 

20 23 
    

  3.4. Ilgalaikės socialinės globos paslaugas 
gaunančių psichikos neįgaliųjų 
skaičius 

4 5 
    

  3.5. Nemokamą maitinimą Ignalinos 
mieste gavusių neįgaliųjų skaičius 15 15     

  3.6. Kirpimo, skalbimo, masažo, 
sociokultūrines paslaugas gavusių 
neįgaliųjų skaičius 

180 200     

 Uždavinys 4. (7.4,7.6, 
7.8, 
7.11,7.12) 

Remti žmonių su negalia švietimo 
programas 

      

 Priemonės 4.1.  Rinkti ir analizuoti statistikos 
duomenis apie neįgalius (specialiųjų 
poreikių) vaikus 

      

  4.2. Rengti neįgalių (specialiųjų poreikių) 
vaikų ankstyvojo ugdymo ir tam 
tikrųjų funkcijų lavinimo programas 

      

 Vertinimo 
kriterijai  

4.1. Neįgaliųjų vaikų, kuriems nustatytas 
specialiojo ugdymo poreikis, skaičius 

140 140     

  4.2. Ikimokyklinio amžiaus neįgalių 
(specialiųjų poreikių) vaikų, kuriems 
užtikrintas ankstyvasis ugdymas, 
skaičius 

20 20     

 Uždavinys 5. (8.6,8,7) Remti žmonių su negalia užimtumo 
programas 

      

 Priemonės 5.1.  Įdarbinti neįgaliuosius dirbti 
viešuosius darbus 

  14,9 SB 14,9 SB   
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 Vertinimo 
kriterijai 

5.1. Įdarbintų į viešuosius darbus 
neįgaliųjų skaičius 

7 10     

 Priemonės 5.6. Organizuoti neįgaliųjų užimtumą 
Psichikos sveikatos centre bei 
Neįgaliųjų draugijos rajono 
organizacijoje 

  18,0 NVO 18,0 NVO   

 Vertinimo 
kriterijai 

5.6. Psichikos sveikatos centre ir 
Neįgaliųjų draugijos organizacijoje 
užimtumo priemonėse dalyvaujančių 
neįgaliųjų skaičius 

20 20     

 Uždavinys 6. (10.2, 
10,3) 

Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas kultūrines programas 

      

 Priemonės 6.1.  Paminėti pasaulinę Neįgaliųjų dieną   0,5 SB 
0,5 NVO 

0,5  SB 
0,5 NVO 

  

  6.2 Organizuoti kultūrinius renginius 
seniūnijose 

  4,0 SB 
2,0 NVO 

4,0 SB 
2,0 NVO 

  

 Vertinimo 
kriterijai  

6.1. Neįgaliųjų dienos minėjime 
dalyvavusių neįgaliųjų skaičius 

150 200     

  6.2. Kultūriniuose renginiuose seniūnijose 
dalyvavusių neįgaliųjų skaičius 

120 130     

 Uždavinys 7. (11.2, 
11.4) 

Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas sportines programas 

      

 Priemonės  7.1. Remti žmonių su negalia sporto 
programas, dalyvavimą sporto 
renginiuose 

  2,0 SB 
1,0 NVO 

2,0 SB 
1,0 NVO 

  

 Vertinimo 
kriterijai  

7.1. Sportiniuose renginiuose dalyvavusių 
neįgaliųjų skaičius 

20 25     

 Uždavinys 8. (12) Įtraukti žmones su negalia į aktyvų 
poilsį 

      

 Priemonės 8.1. Organizuoti neįgaliesiems išvykas į 
gamtą ir kitas aktyvaus poilsio 
programas 

  1,0 NVO 1,0  NVO   

 Vertinimo 
kriterijai 

8.1. Organizuotai pailsėjusių neįgaliųjų 
skaičius 

25 30     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas)

VB (Valstybės biudžetas)
NVO

RB – redakcijos lėšos (rėmėjai) 

 
695,7 
223,7 
48,9 
13,5 

 
695,7 
223,7 
48,9 
13,5 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 981,8 981,8   
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 Institucija 188769070 Jonavos rajono savivaldybė       
 Uždavinys 2.1.  Išplėtoti socialines paslaugas 

socialiai pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms 

      

 Priemonės 2.1.1.  Plėtoti socialinių paslaugų 
socialiai pažeidžiamiems 
žmonėms teikimą 
specializuotose įstaigose. 
Teikti asmenims su negalia 
ilgalaikę (trumpalaikę) 
socialinę globą globos 
įstaigose  

  1468,6: 
348,2 VB, 
1120,4 SB 

1388,8: 
348,2 VB, 
1040,6 SB 

581,6: 
236,6 
VB, 

345 SB 

79,8 SB 

 Vertinimo 
kriterijai 

  Asmenis, turinčius negalią ir 
negalinčius savimi pasirūpinti, 
apgyvendinti socialinės globos 
įstaigose 

2008 m. patenkinti 19 iš 
19 gautų prašymų dėl 
apgyvendinimo Senelių 
pensionate. Senelių 
pensionate gyvena 53 
asmenys, turintys fizinę 
negalią, iš jų 30 turi 
sunkią negalią 

    

 Priemonės 
 

Teikti socialines paslaugas 
asmenims su negalia 
Neįgaliųjų veiklos centre 

  545,7: 
46,3 VB, 
499,4 SB 

526,7: 
46,3 VB, 
480,4 SB 

272,4: 
29,4 VB, 
243,0SB 

19,0 SB 

 Vertinimo 
kriterijai 

  Plėtoti socialinių paslaugų 
teikimą asmenims su negalia 
Neįgaliųjų veiklos centre 

Neįgaliųjų veiklos centre 
socialinės paslaugos 
teiktos 37 asmenims 

    

 Priemonės  Lavinti vaikus su fizine ir 
psichine negalia darželyje – 
mokykloje „Bitutė“ 

      

 Vertinimo 
kriterijai  

 Lavinti vaikus su fizine ir 
protine negalia 

Darželyje – mokykloje 
„Bitutė“ lavinami 48 
vaikai su fizine ir protine 
negalia 

    

 Priemonės 
 

Ugdyti vaikus su regėjimo ir 
klausos sutrikimais l/d 
„Lakštingalėlė“ 

  
    

 Vertinimo 
kriterijai  

 Lavinti vaikus su regėjimo ir 
klausos sutrikimais 

L/d „Lakštingalėlė“ 
ugdomi 110 vaikų su 
regėjimo ir klausos 
sutrikimais  
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 Priemonės 2.1.2. Plėtoti socialinių paslaugų 
socialiai pažeidžiamiems 
žmonėms teikimą namuose 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 

 Didinti socialinių darbuotojų 
padėjėjų skaičių, teikti socialines 
paslaugas neįgaliesiems 

Lankomosios priežiūros 
paslaugos namuose teiktos 
84 asmenims. Šias 
paslaugas mieste teikė 8 
lankomosios priežiūros 
darbuotojai ir 5 savanoriai. 
Žeimių padalinyje šias 
paslaugas teikė 1 
socialinis darbuotojas ir 1 
socialinio darbuotojo 
padėjėjas. Lankomosios 
priežiūros paslaugos 
teiktos 16 Žeimių 
seniūnijos gyventojų 

    

 Vertinimo 
kriterijai 

 

 Teikti socialines paslaugas 
suaugusiems asmenims ir 
vaikams su negalia, didinti šias 
paslaugas teikiančių darbuotojų 
skaičių, skatinti gyventojų 
bendruomenių kūrimąsi veiklą 

Teikiamos socialinės 
paslaugos suaugusiems 
asmenims ir vaikams su 
negalia, padidintas šias 
paslaugas teikiančių 
darbuotojų skaičių 

    

 Uždavinys 2.2. Modernizuoti ir plėtoti 
socialines paslaugas 
teikiančias įstaigas 

      

 Priemonės 2.2.1. Rekonstruoti socialinių įstaigų 
pastatus. Renovuoti senelių 
pensionato pastatą. Apšiltinti 
vieno korpuso pastatą ir 
įrengti keltuvą. 

  300 VB 300 VB 

  

  2.2.2. Rajono seniūnijose įsteigti 
socialinių paslaugų dienos 
centrus. Plėsti dienos 
socialines paslaugas. 

 neįgaliems asmenims 

    

 Vertinimo 
kriterijai 

  Sudaryti sąlygas plėtoti 
socialines paslaugas jas 
teikiančiose įstaigose, renovuoti 
įstaigas 

Apšiltintas 1 korpuso 
pastatas. Dalinai įrengtas 
keltuvas neįgaliesiems.     

     Socialinių paslaugų centro     
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padalinyje Žeimių 
seniūnijoje teikiamos 
lankomosios priežiūros 
paslaugos neįgaliems 
asmenims. Pateikti 
projektai Mišrių socialinių 
paslaugų dienos centro 
Upninkų seniūnijoje 
įsteigimui bei Mišrių 
socialinių paslaugų dienos 
centro Jonavos mieste 
įsteigimui. Šiuose 
centruose paslaugos bus 
teikiamos ir neįgaliesiems. 

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
VB (Valstybės biudžetas) 

SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
694,5 
1619,8 

 
694,5 
1521 

 
266 
588 

 
 
98,8 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 2314,3 2215,5 854 98,8 
 Institucija 288712070 Joniškio rajono savivaldybė       

 

Uždavinys 2. Visuomenės švietimas. 
Užtikrinti teisę ir lygių 
galimybių žmonėms su 
negalia sudarymą gauti 
informaciją įvairiose 
visuomenės švietimo ir 
informavimo srityse.  

      

 Priemonės 2.1. Rengti seminarus, 
konferencijas (tarptautinius, 
respublikinius, regioninius, 
tarpžinybinius), pristatymus, 
pranešimus, informacinę, 
metodologinę medžiagą apie 
žmonių su negalia socialinę 
integraciją, negalių prevenciją, 
taip pat teikti informaciją apie 
priimamus ir keičiamus teisės 
aktus negalios srityje  

      

  Vertinimo 
kriterijai 

  Bendradarbiaujant su 
savivaldybės Viešųjų ryšių 
skyriumi, skelbiama ir 

Skelbta įvairi informacija 
rajoniniame laikraštyje apie 
priimtus teisės aktus 
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atnaujinama informacija 
apie priimtus ar keičiamus 
teisės aktus neįgaliesiems 
ir pan. Informaciją gavusių 
neįgaliųjų skaičius 2000, 
publikacijų skaičius 8 

neįgaliesiems ir kiti straipsniai, 
susiję su neįgaliųjų integracija. 
Publikacijų skaičius 8, 
informaciją gavusių neįgaliųjų 
skaičius 2000 

 Uždavinys 5. Socialinės paslaugos. 
Užtikrinti socialinių paslaugų 
įvairovę ir prieinamumą, 
skatinti socialinių paslaugų 
plėtrą bendruomenėje 

      

 Priemonės 5.6. Remti tikslines socialinių 
paslaugų teikimo žmonėms su 
negalia programas 

  1624,8 1624,8 217,0 - 

 Vertinimo 
kriterijai 

  Pagalbos į namus 
paslaugos bus teikiamos 
110 neįgaliųjų 

Pagalbos į namus paslaugų 
suteikta 50 neįgaliųjų, viso 
teikiama 130 neįgaliųjų. 

    

   Sudaryti sąlygas ugdantis 
mokymo įstaigoje gyventi 
šeimoje 

Transporto paslauga 
suteikta 18 neįgalių vaikų 

Žagarės specialiojoje 
internatinėje mokykloje 18 
ugdomų vaikų su vidutine bei 
sunkia protine negalia suteikta 
pavėžėjimo paslauga  

    

    Stacionarių slaugos 
paslaugų suteikta 25 
neįgaliesiems 

Stacionarių slaugos paslaugų 
skirta 27 neįgaliesiems 

    

     Sveikatos priežiūros paslaugų 
suteikta 5 neįgaliesiems 

    

    Ilgalaikės socialinės 
globos paslaugų suteikta 
15 neįgaliųjų. Dienos 
užimtumo paslaugos 
suteiktos 35 neįgaliems 
vaikams ir 42 neįgaliems 
suaugusiems 

Ilgalaikės socialinės globos 
paslaugos savivaldybės 
socialinės globos įstaigose 
skirtos 15 neįgaliųjų, viso 
gyvena 42 neįgalieji. Ilgalaikės 
socialinės globos paslaugos 
valstybinėse socialinės globos 
įstaigose skirtos 4 
neįgaliesiems, viso gyvena 6 
neįgalieji 

    

     Dienos socialinės globos ir 
užimtumo paslaugų suteikta 26 
vaikams ir suaugusiems iki 21 
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metų su proto negalia 
     8 ikimokyklinio amžiaus 

vaikams su negalia suteikta 
dienos socialinės globos 
paslauga 

    

     18 neįgaliųjų skirti pagalbos 
pinigai, kurie padeda 
veiksmingiau organizuoti 
socialinę priežiūrą 

    

    

 Bendrosios socialinės paslaugos 
suteiktos 1548 neįgaliesiems 
(spec. transporto paslauga 595, 
kineziterapijos paslaugos 366, 
masažo paslaugos 241) 

    

 

Uždavinys 8. 
10. 

Užimtumas ir kultūra. 
Remti neįgaliųjų visuomeninių 
organizacijų tarpusavio 
bendradarbiavimą 

 

     

 

Priemonės  1. Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas kultūros programas. 
2. Remti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą. 
3. Organizuoti neįgaliųjų, 
ypač vaikų, užimtumą, 
laisvalaikį, vasaros poilsį. 
4. Remti neįgaliųjų 
visuomeninių organizacijų 
tarpusavio bendradarbiavimą. 

  21,4 21,4   

 

Vertinimo 
kriterijai 

  

1-2. Žmonėms su negalia 
siekiama sudaryti sąlygas 
dalyvauti kultūros 
renginiuose: koncertuose, 
vakaronėse, parodose ir kt. 

Rajono neįgaliesiems 
užimtumo, poilsio organizavimo 
bei kitas neįgaliųjų integracijos 
programos remiamos per 
neįgaliųjų visuomeninių 
organizacijų veiklą. 

    

    3-4. Remiami neįgaliųjų 
užimtumo ir kultūriniai 
projektai. Finansuoti 4 
neįgaliųjų organizacijų 8 
projektai. 

Paraiškas pateikė 4 neįgaliųjų 
nevyriausybinės organizacijos, 
finansuoti 5 projektai.  

    

     Kelionėms dėl vykimo į     
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respublikinius neįgaliųjų 
renginius ir dėl 
bendradarbiavimo su kitomis 
nevyriausybinėmis 
organizacijos gauta  ir 
finansuota 10 prašymų 4 
neįgaliųjų nevyriausybinėms 
organizacijoms.  

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
1646,2 

 
1646,2 

 
217,0 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 1646,2 1646,2 217,0  
 Institucija 188713933 Jurbarko rajono savivaldybė       
 Uždavinys  Išplėtoti socialines paslaugas 

teikiančių įstaigų tinklą, 
stiprinti jų materialinę bazę 

      

 Priemonės  Padidinti socialinių paslaugų 
vienišiems neįgaliems ir 
socialinės rizikos asmenims 
įvairovę Jurbarko socialinių 
paslaugų centro Eržvilko 
globos filiale  

  300,0 300,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Ilgalaikių socialinių ir 
trumpalaikių socialinių paslaugų 
suteikta 42 neįgaliems asmenims 

Ilgalaikių socialinių 
paslaugų sutekta 10 
neįgalių asmenų, 
trumpalaikių 32 
neįgaliems asmenims 

    

 Uždavinys  Padidinti socialinių paslaugų 
apimtis, išplėsti jų spektrą ir 
pagerinti kokybę 

      

 Priemonės  Plėtoti socialinių ir darbinių 
įgūdžių formavimą sutrikusio 
intelekto jaunuolių darbo 
centre 

  332,8 332,8   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Centrą lanko 30 sutrikusio 
intelekto jaunuolių 

Centrą lanko 25 
jaunuoliai, iš jų gyvenimo 
namuose gyvena 9 
jaunuoliai 

    

 Uždavinys  Aprūpinti neįgaliuosius 
būtinomis techninės pagalbos 
priemonėmis  
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 Priemonės  Rajono neįgalieji aprūpinami 
techninės pagalbos 
priemonėmis, gaunamomis iš 
kompensacinės technikos 
centro bei priemonėmis, 
gautomis labdaros būdu 

  10,0 10,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Aprūpinti techninės pagalbos 
priemonėmis 365 neįgalius 
asmenis 

Priemonėmis aprūpinti 
379 neįgalieji 

    

 Uždavinys  Teikti socialines paslaugas 
neįgaliesiems ir jų šeimoms 

      

 Priemonės  Teikti pagalbos į namus, 
transporto, masažo, dienos 
socialinės globos ir kt. 
paslaugas 

  317,9 317,9   

 Vertinimo 
kriterijai 

  300 neįgalių asmenų suteiktos 
socialinės paslaugos 

Socialinių paslaugų 
suteikta 339 neįgaliems 
asmenims 

    

 Uždavinys  Organizuoti ir skatinti 
neįgaliųjų sportinę veiklą 

      

 Priemonės   Organizuoti sportines 
varžybas sutrikusio intelekto 
jaunuoliams kartu su 
sveikaisiais 

  1,0 1,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Varžybose dalyvavo 26 
sutrikusio intelekto jaunuoliai 

Varžybose dalyvavo 20 
sutrikusio intelekto 
jaunuolių  

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
961,7 

 
961,7 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 961,7 961,7   
 Institucija 188764867 Kauno miesto savivaldybė       
 Uždavinys 2.1.2 Kauno miesto 

bendradarbiavimo stiprinimas, 
plėtros galimybių pristatymas, 
tarptautiniu ir šalies mastu 

      

 Priemonės 2.1.2.10. Nevyriausybinių organizacijų 
fondas (bendruomenių, 
jaunimo ir socialinių sričių 
NVO) (5.6) 

  200,0 200,0   

 Vertinimo  Finansuota neįgalių žmonių 30 32     
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kriterijai nevyriausybinių organizacijų 
projektų skaičius 

 Uždavinys 3.1.1. Socialinių paslaugų ir kitos 
paramos teikimas 

      

 Priemonės 3.1.1.10 Sanatorinio kurortinio gydymo 
išlaidų kompensavimas 
asmenims dalyvavusiems 
likviduojant Černobylio 
atominės elektrinės avarijos 
padarinius (4.2.4) 

  56,5 56,5   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Planuota sanatorinio gydymo 
išlaidas apmokėti 15 žmonių po 
18 d. 

Sanatorinio gydymo 
išlaidos apmokėtos 25 
žmonėms po 18 d. 

    

 Priemonės 3.1.1.11 Palaikomosios slaugos 
paslaugų socialiai remtiniems 
ir sveikatos draudimu 
neapdraustiems pacientams, 
kai slaugos paslaugų 
nefinansuoja teritorinės 
ligonių kasos, suteikimas 
(5.6.) 

  1082,7 1082,7   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Planuota apmokėti 
palaikomosios slaugos paslaugų 
išlaidas apie 10 asmenų 

Palaikomosios slaugos 
paslaugų išlaidos 
apmokėtos 140 asmenų 

    

 Priemonės 3.1.1.14 Aklųjų ir silpnaregių 
socialinės integracijos 
paslaugų pirkimo finansavimo 
programa (4.2.4) 

  28,4 28,4   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugų gavėjų skaičius Planuota, kad paslaugos bus 
suteiktos apie 50 regėjimo 
negalią turinčių asmenų 

Paslaugos buvo teikiamos 
50 regėjimo negalią 
turinčių asmenų 

    

 Priemonės 3.1.1.40 Ilgalaikės (trumpalaikės) 
socialinės globos paslaugos 
pirkimas (senyvo amžiaus 
žmonėms ir asmenims su 
negalia) (4.2.4.) 

  379,4 379,4   

 Vertinimo 
kriterijai 

3.1.1.k Pirktų neįgaliems asmenims 
socialinių paslaugų skaičius 

10 129     

 Uždavinys 3.1.2. Savivaldybės administruojamų 
socialinių biudžetinių įstaigų 
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veiklos plėtojimas 
 Priemonės 3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų veiklos 

plėtojimas (4.2.3) 
  1077,5 1077,5 693,3  

 Vertinimo 
kriterijai 

3.1.2.a Finansuojamų biudžetinių 
įstaigų teikiančių socialines 
paslaugas neįgaliems 
asmenims skaičius  

1 1     

 Uždavinys 6.1.1. Kūno kultūros ir sporto veiklos 
propagavimas ir renginių 
organizavimas 

      

 Priemonės 6.1.1.2 Neįgaliųjų kūno kultūros ir 
sporto organizavimas (10.4) 

  100,0 100,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

6.1.1.b Finansuojamų kūno kultūros ir 
sporto programų neįgaliesiems 
skaičius (vnt.) 

8 8     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
2924,5 

 
2924,5 

 
693,3 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 2924,5 2924,5 693,3  
 Institucija 188756386 Kauno rajono savivaldybė       
 Uždavinys A.1.2. Gerinti socialinių paslaugų įstaigų 

materialinę bazę 
      

 Priemonės A.1.2.1. Socialinių paslaugų centro 
rekonstravimas ir patalpų pritaikymas 
veiklai  

  434,0 434,0 - - 

 Vertinimo 
kriterijai 

A.1.2.1.1. Rekonstruotų socialinių paslaugų centrų 
skaičius 

1 1     

 Uždavinys B.1.1. Gerinti specialiųjų poreikių tenkinimo 
kokybę 

     - 

 Priemonės B.1.1.1. Specialiųjų poreikių tenkinimo proceso 
ir rezultatų stebėjimas 

  26,1 26,1 26,1  

 Vertinimo 
kriterijai 

B.1.1.1.1. Techninės pagalbos priemonių gavėjų 
skaičius per metus 

500 477     

  B.1.1.1.2. Neįgaliojo pažymėjimo gavėjų skaičius 
per metus 

200 1062     

  B.1.1.1.3. Per metus parengtų ataskaitų apie 
specialiųjų poreikių tenkinimą skaičius 

1 5     
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 Uždavinys B.1.4. Plėsti socialinių paslaugų tinklą, gerinti 
teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir 
didinti socialinių paslaugų prieinamumą

      

 Priemonės B.1.4.19 Fondo, remiančio NVO socialinių 
paslaugų programas ir projektus, 
įkūrimas ir veiklos tęstinumo 
užtikrinimas 

  36,1 36,1 26,1 - 

 Vertinimo 
kriterijai 

B.1.4.19.1. Parengtų NVO rėmimo fondo nuostatų 
skaičius 

1 1     

  B.1.4.19.2. Parengtų NVO rėmimo fondo veiklos 
reglamentų skaičius 

1 1     

  B.1.4.19.3. NVO rėmimo fondui skirtų lėšų suma 
per metus 

40,0 10,0     

  B.1.4.19.4. Per metus surengtų NVO rėmimo 
konkursų skaičius 

2 1     

  B.1.4.19.5. Parengtų dokumentacijų su metodiniais 
nurodymais NVO rėmimo fondo 
pareiškėjams skaičius 

1 1     

  B.1.4.19.6. Suorganizuotų mokymų, seminarų 
galimiems NVO rėmimo fondo 
pareiškėjams skaičius per metus 

2 1     

  B.1.4.19.7. NVO rėmimo fondo gavėjų skaičius per 
metus 

20 4     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
496,2 

 
496,2 

 
52,2 

- 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 496,2 496,2 52,2 - 
 Institucija 188768730 Kelmės rajono savivaldybė       
 Uždavinys 2.1. Visuomenės švietimas. 

Rengti seminarus, 
konferencijas (tarptautinius, 
respublikinius, regioninius, 
tarpžinybinius), pristatymus, 
pranešimus, informacinę, 
metodologinę 

      

 Priemonės  Rengti pranešimus, straipsnius 
apie neįgaliųjų socialinę 
integraciją, socialines 
paslaugas, specialiųjų poreikių 
nustatymą ir publikuoti juos 
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spaudoje 
 Vertinimo 

kriterijai 
  Parengti pranešimai ir 

straipsniai Kelmės 
rajono laikraštyje 

Leidinyje „Kelmės kraštas“ 
publikuotas straipsnis apie būsto 
pritaikymą neįgaliesiems 

    

     „Valstiečių laikraštyje“ publikuoti du 
straipsniai apie teikiamas socialines 
paslaugas bei materialinę pagalbą 
fizinę negalią turinčiam jaunuoliui, 
apie regėjimo negalią turintį jauną 
žmogų, pagalbą jam, teikiamas 
paslaugas 

    

     Laikraščiuose „Valstiečių laikraštis“, 
„Šiaulių kraštas“, „Bičiulis“ 
publikuoti straipsniai apie Kelmės 
rajono cukralige sergančių klube 
„Diabeto ABC“ vykusius debatus, 
kuriuose buvo diskutuojama apie 
neįgaliųjų socialinę integraciją 

    

     Rajoninėje spaudoje buvo publikuoti 
straipsniai apie Kelmės rajono 
neįgaliųjų draugijos įkūrimo 20- 
mečio minėjimą, apie aklųjų ir 
silpnaregių centro folklorinio 
ansamblio „ Ramočia“ meninę veiklą 
„Graži mūsų šeimynėlė“ 

    

     Laikraštyje„ Bičiulis“ publikuoti 
straipsniai apie neįgaliųjų 
komandines šaškių varžybas, apie 9 
tarptautinę neįgaliųjų sporto ir meno 
šventę, vykusią Kelmėje, apie 
ataskaitinį aklųjų silpnaregių centro 
narių susirinkimą 

    

     Laikraštyje „Kelmės kraštas“ 
publikuotas straipsnis apie 
kompleksinę negalią turinčią moterį, 
jos gyvenimo sąlygas ir pagalbą jai, 
straipsnis „Nematančiam lietuviui 
angliškai kalbančio laikrodžio 
nereikia“. Žurnale „Mūsų žodis“ 
publikuotas straipsnis „Ramočia“ 
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festivalyje „ Tyfloart 2008“ apie 
folkloro kolektyvo dalyvavimą 
Čekijoje 

 Priemonės  Teikti informaciją ir medžiagą 
rajono tarybai dėl rajono 
neįgalių žmonių socialinės 
integracijos klausimų 
įgyvendinimo 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Teikiama informacija 
Kelmės rajono 
neįgaliesiems 

Savivaldybė išleido lankstinukus su 
informacija neįgaliesiems apie 
socialinių paslaugų teikimą, apie 
socialinės paramos skyrimą rajono 
gyventojams. BĮ Socialinių paslaugų 
tarnyba teikia bendrąsias socialines 
paslaugas neįgaliesiems - informuoja, 
konsultuoja, tarpininkauja, atstovauja 

    

 Priemonės  Teikti informaciją apie 
socialinę paramą 
neįgaliesiems, šeimoms, 
auginančioms vaikus su 
negalia 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Teikiama informacija BĮ Socialinių paslaugų tarnyba teikia 
informaciją apie bendrųjų ir 
socialinės priežiūros paslaugų 
teikimą. Socialiniai darbuotojai iš 10 
seniūnijų ir 11 Socialinės paramos 
skyriaus specialistų teikia informaciją 
apie socialinę paramą, išmokas, apie 
ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės 
globos teikimą 

    

 Priemonės  Suteikti informaciją 
gyventojams ir konsultuoti 
socialinių išmokų skyrimo, 
paslaugų teikimo klausimais 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Teikiama informacija BĮ Socialinių paslaugų tarnyba teikia 
informaciją apie bendrųjų ir 
socialinės priežiūros paslaugų 
teikimą. Socialiniai darbuotojai iš 10 
seniūnijų ir 11 Socialinės paramos 
skyriaus specialistų teikia informaciją 
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apie socialinę paramą, išmokas, apie 
ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės 
globos teikimą 

 Priemonės  Skleisti rajono neįgaliesiems ir 
visuomenei informaciją apie 
turizmą Kelmės rajone, 
ekskursijas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Kelmės rajono savivaldybės 
internetiniame puslapyje yra skiltis 
neįgaliesiems, kuriame jie gali rasti 
informacijos apie turizmą Kelmės 
rajone 

    

 Priemonės  Teikti informaciją apie 
specialiuosius poreikius rajono 
gyventojams, tvarkyti 
dokumentus specialiesiems 
poreikiams nustatyti 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Teikiama informacija 
apie specialiuosius 
poreikius 

Specialistas Socialinės paramos 
skyriuje ir seniūnijos socialiniai 
darbuotojai teikia informaciją 
seniems ir neįgaliems apie specialiųjų 
poreikių lygio nustatymą. 2008 m. 
nustatytas specialiųjų poreikių lygis:  
407 dideli specialieji poreikiai; 
37 vidutiniai specialieji poreikiai; 
2 nedideli specialieji poreikiai. 

    

 Uždavinys  4.2.4. Remti savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo programas 
bendruomenėje 

      

 Priemonės  Organizuoti Diabeto klubo 
renginius cukraligės 
prevencijos klausimais, 
skleisti informaciją, aprūpinti 
sunkiai sergančius klubo 
narius diagnostinėmis 
juostelėmis, padėti jiems 
spręsti socialines problemas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  10 sergančių cukriniu 
diabetu neįgaliųjų bus 
apmokyti gyvenimo 

200 rajono gyventojų, sergančių 
cukriniu diabetu, įsigijo savikonrtolės 
priemones. Kelmės rajono diabeto 
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kokybės išvengiant 
ligų komplikacijos 

klubas „Diabetas ABC“ kartu su 
seniūnijos socialiniais darbuotojais 
aplankė viso rajono diabetu 
sergančius gyventojus, tyrė cukraus 
kiekį jų kraujyje, mokė savityros 
principų, aiškino, kaip pagerinti 
gyvenimo kokybę sergant cukriniu 
diabetu 

 Priemonės  Organizuoti gydytojo 
endokrinologo paskaitas ir 
sergančių cukriniu diabetu 
mokymo strategines kryptis 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Naujai susirgę asmenys buvo vežami 
į II tipo vienos dienos mokymų 
stovyklą „ Diabeto komplikacijos, 
gera diabeto kontrolė ir komplikacijų 
prevencija“. Diabeto klubas 
„Diabetas ABC“ pakvietė lektorius, 
kurie skaitė pranešimus „ 
Savikontrolė ir diabeto kontrolė“ gyd. 
P. Šiliuvienė, „Sveikata - didžiausias 
turtas - vaistai ir jų gamyba 
Lietuvoje“- firma „Aconicum“, 
„Cholesterolis ir jo reikšmė“ gyd. J. 
Šulcienė, „Glikozaminas ir kuo jis 
geras, stuburo ir sąnarių ligos ir 
profilaktika“. 

    

 Priemonės  Organizuoti specialistų, 
dirbančių su neįgaliaisiais 
bendruomenėje ir komandoje, 
mokymą, kvalifikacijos 
kėlimą 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Organizuoti mokymai Organizuotas seminaras 
„Kvalifikacijos kėlimas bei geroji 
patirtis profesinio tobulėjimo kelyje“ 
skirtas socialiniams darbuotojams, 
dirbantiems seniūnijose 

    

 Priemonės  Pagal gydytojų duotas 
rekomendacijas padėti 
žmonėms su negalia įsigyti 
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techninės pagalbos priemonių, 
teikti specialaus transporto 
paslaugas 

 Vertinimo 
kriterijai 

  Suteiktos techninės 
pagalbos priemonės 

2008 m. techninės pagalbos 
priemonėmis buvo aprūpinti netekę 
darbingumo: 75-100 proc.- 165 
asmenys , 60-70 proc. – 35 asmenys,  
45-55 proc. -16 asmenų. 95 pensinio 
amžiaus neįgalieji ir 3 vaikai taip pat 
gavo techninės pagalbos priemones 

    

 Priemonės  Bendradarbiauti su Techninės 
pagalbos centru, šio centro 
Šiaulių skyriumi, ir kitomis 
įmonėmis, teikiančiomis ir 
remontuojančiomis techninės 
pagalbos priemones 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Techninės pagalbos priemonės yra 
gaunamos iš Techninės pagalbos 
centro Šiaulių skyriaus pagal 
panaudos sutartį 

    

 Uždavinys 4.3.4. Organizuoti žmonių su negalia 
profesinės reabilitacijos 
darbuotojų, darbo rinkos 
konsultantų, dirbančių su 
žmonėmis su negalia, rengimą 

      

 Priemonės  Organizuoti seminarus, 
pasitarimus žmonių su negalia 
integracijos klausimais rajono 
socialiniams darbuotojams 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Suorganizuoti 
seminarai ir 
pasitarimai 

Organizuoti seminarai „Socialinių 
darbuotojų mokymo darbuotojų 
saugos ir sveikatos klausimais 
neformalus mokymas“, 
„Bendruomenės socialinis darbas“, „ 
Kvalifikacijos kėlimas bei geroji 
patirtis profesinio tobulėjimo kelyje“ 

    

 Uždavinys 5.6. Remti tikslines socialinių 
paslaugų teikimo žmonėms su 
negalia programas 

      

 Priemonės  Organizuoti neįgaliems       
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asmenims medicininių 
paslaugų teikimą namuose, 
aprūpinti neįgaliuosius (pagal 
nustatytą tvarką) 
medikamentais ir 
pagalbinėmis medicinos 
priemonėmis. Teikti pagalbos 
namuose paslaugas seniems ir 
neįgaliems asmenims 

 Vertinimo 
kriterijai 

  Paslaugų teikimas 
neįgaliems asmenims 
namuose 

Pagalbos į namus paslaugos 
teikiamos 137 senyvo amžiaus rajono 
gyventojams, 9 suaugusiems 
asmenims su negalia, kuriems 
socialiniai darbuotojai nustato 
socialinių paslaugų poreikį 

    

     Neįgaliųjų draugija teikia 4 
asmenims socialines paslaugas –
pagalba į namus 

    

     Bendrosios socialinės paslaugos 
(skalbimo, asmens higienos) 
teikiamos 69 neįgaliesiems. 

    

     Aklųjų ir silpnaregių centras 
socialines paslaugas į namus teikė 13 
asmenų, turinčių regėjimo negalią 

    

     Bendrąsias socialines paslaugas gavo 
139 neįgalieji (informavimo, 
konsultavimo, tarpininkavimo, 
maitinimo organizavimo, transporto, 
sockultūrines, asmens higienos) 

    

     Orientacijos, mobilumo buvo 
mokomi 5 regėjimo negalią turintys 
asmenys 

    

     Kasdienio gyvenimo įgūdžių mokomi 
5 neįgalieji 

    

     Palydovo paslaugos suteiktos 29, 
skaitovo 60, bibliotekos paslaugos 81 
neįgaliajam. 

    

 Priemonės  Atstovauti neįgaliųjų interesus 
teismuose 

      

 Vertinimo    2008 m. neįgaliųjų interesus BĮ     
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kriterijai Socialinių paslaugų tarnyba atstovavo 
42 kartus. 

 Priemonės  Atlikti socialinių paslaugų 
poreikio Kelmės rajone 
tyrimą, nustatyti prioritetus 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Nuo 2008 m. Kelmės rajono 
savivaldybės taryba tvirtina kasmetinį 
Socialinių paslaugų planą, kuriame 
pateikta išsami socialinių paslaugų 
poreikio analizė, socialinių paslaugų 
įstaigų infrastruktūra ir jos plėtra. 

    

 Priemonės  Teikti kokybiškas ilgalaikės 
socialinės globos paslaugas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   2008 m. iš Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos ir savivaldybės 
lėšų buvo įkurtas Liolių senelių namų 
Užvenčio socialinės globos 
padalinys, kuriame teikiamos 
ilgalaikės socialinės globos paslaugos 
asmenims su sunkia negalia. Iš 
projekto lėšų buvo renovuotos 
patalpos, nupirktas inventorius, 
įrengtas liftas ir keltuvas, pagerėjo 
teikiamų socialinių paslaugų kokybė 

    

 Priemonės  Teikti vienkartinę materialinę 
paramą, maisto talonus 
neįgaliems asmenims 

  4,0 4,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Suteikta materialinė 
parama 

Nemokamo maitinimo talonai 2008 
m. buvo skirti 6 neįgaliesiems. 
Kalėdinius maisto paketus gavo 48 
šeimos, auginančios neįgalius vaikus 

    

 Uždavinys 7.4. Švietimas. 
Rinkti ir analizuoti statistikos 
duomenis apie neįgalius 
(specialiųjų poreikių) vaikus 

      

 Priemonės  Užtikrinti specialiosios 
pedagoginės pagalbos teikimą 
specialiųjų poreikių vaikams 
ugdymo įstaigose, namuose 

      

 Vertinimo   Pagal poreikį Kompleksiškai įvertinti ir ištirti 141     
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kriterijai kompleksiškai 
įvertinti ir ištirti 
vaiko specialiuosius 
ugdymosi poreikius ir 
pateikti tolesnio 
ugdymo 
rekomendacijas šių 
vaikų tėvams ir 
pedagogams 

vaiko specialieji ugdymosi poreikiai 
ir pateiktos tolesnio ugdymo 
rekomendacijos šių vaikų tėvams ir 
pedagogams, 12 vaikų iki 5 metų 
raida įvertinta psichologo ir pateiktos 
individualios rekomendacijos jų 
tėvams. 8 mokiniai dėl įvairių 
sveikatos sutrikimų buvo mokomi 
namuose 

 Priemonės  Sudaryti optimalias 
pedagogines, medicinines ir 
socialines sąlygas, užimti 
jaunimo centro lankytojus 
darbine veikla, padėti socialiai 
adaptuotis ir integruotis 
visuomenėje 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Specialiąją mokyklą baigę mokiniai 
ir bendrojo lavinimo mokyklose 
besimokę vidutinių ir didelių 
ugdymosi poreikių turintys mokiniai 
nukreipiami mokytis i Radviliškio 
reabilitacinį centrą, kitas mokymo 
įstaigas 

    

 Uždavinys 8.6. Užimtumas. 
Skatinti savivaldybes ir 
žmonių su negalia 
nevyriausybines organizacijas 
organizuoti bendrąjį užimtumą 

      

 Priemonės  Organizuoti žmonių su negalia 
turiningą laisvalaikio 
užimtumą stacionariose 
socialinės globos įstaigose 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Liolių senelių namuose 
organizuojamos vakaronės, teminiai 
vakarai asmenims su negalia, kuriems 
yra teikiamos ilgalaikės 
(trumpalaikės) socialinės paslaugos. 
Įstaigos meno vadovas yra subūręs 
senelių namų gyventojų etnografinį 
ansamblį. Senelių namų gyventojai 
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noriai dalyvauja įstaigos aplinkos 
tvarkymo darbuose. Dauguma moterų 
užsiėmusios rankdarbiais: mezgimu 
virbalais ir vašeliu. Kiekviename 
pastate gyventojams suteikta 
galimybė žiūrėti televizorių, klausyti 
radijo, skaityti spaudą. 2008 m Liolių 
senelių namų gyventojai turėjo 
galimybę skaityti 18 rūšių spaudos 
leidinių, t.y. laikraščių ir žurnalų 

 Priemonės  Remti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą, įtraukti juos į 
kultūrinius renginius 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Neįgaliųjų ansamblis ,,Svajonė’’ 
susikūrė 2008 m. kovo mėn. 
Dalyvauta: Talačkonyse (Pasvalio 
raj), renginyje ,,Tau mama’’ Liolių 
senelių namuose, Panevėžyje laimėta 
apskrityje I vieta, o baigiamajame 
koncerte Vilniaus rotušėje, gautas 
prizas už trykštančią energiją. Šilalėje 
dalyvauta vakarų Lietuvos kapelų 
konkurse, laimėta 3 vieta, 
pagyvenusių žmonių šventėje, 
socialinių darbuotojų dienos 
minėjime, koncertuota Radviliškyje, 
Žagarėje, Akmenėje. Koncertuota 
neįgaliųjų draugijos 20- mečio 
minėjime. Organizuota kelionė 43 
neįgaliesiems į Lietuvos invalidų 
draugijos 80- mečio minėjimą 
Vilniuje. LASS Kelmės aklųjų ir 
silpnaregių centre savo veiklą vykdo 
vokalinis ansamblis, instrumentinis 
ansamblis, juose dalyvauja 22 nariai, 
iš jų 16 su regėjimo negalia. 
Organizuoti 7 teminiai vakarai, 
susitikimai, šventės, vakaronės, 20 
meno kolektyvų pasirodymų 
visuomenei bei aklųjų ir silpnaregių 
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bendruomenei. Organizuota 14 
išvykų, aplankyti 4 muziejai ir 
parodos, 2 koncertai ir spektakliai. 
Centre veikia biblioteka, kuria 
naudojasi 81 regėjimo negalią 
turintys asmenys, Brailio raštu 
leidiniais naudojasi 5 aklieji, garsines 
knygas skaito81 asmuo 

 Priemonės  Nevyriausybinėms 
organizacijoms finansuoti 
patalpų, perduotų pagal 
panaudos sutartis, mokesčius 
šildymui bei kt. komunalinius 
patarnavimus, išlaidas 

  44,0 44,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Suteiktas dalinis 
finansavimas 

Skirtos lėšos rajono nevyriausybinių 
organizacijų ūkinėms išlaidoms 
dalinai finansuoti 

    

 Uždavinys 10.2. Kultūra. 
Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas kultūros programas 

      

 Priemonės  Pasaulinės baltosios lazdelės 
dienos minėjimas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Aklųjų ir silpnaregių 
centras Kelmėje 
organizuos pasaulinės 
baltosios lazdelės 
dienos minėjimą  

Buvo organizuotas išvažiuojamasis 
baltosios lazdelės dienos minėjimas, 
kuris vyko Lykšilio mokykloje, 
moksleiviai supažindinti su Brailio 
raštu 

    

 Priemonės  Pasaulinės diabeto dienos 
minėjimas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Kelmės rajono 
diabeto klubas 
„Diabetas ABC“ 
organizuos pasaulinės 
diabeto dienos 
minėjimą-
konferenciją Kelmėje 

Kelmės rajono cukralige sergančių 
klube „Diabeto ABC“ vyko debatai, 
kuriuose buvo diskutuojama apie 
diabetu sergančių neįgaliųjų socialinę 
integraciją, savivaldybės, visuomenės 
pagalbą sergantiesiems 

    

 Priemonės  Pasaulinės neįgaliųjų dienos 
minėjimas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Suorganizuotas 
pasaulinės neįgaliųjų 

Organizuotas Kelmės neįgaliųjų 
draugijos 20-mečio įkūrimo 
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dienos minėjimas -
konferencija Kelmėje 

minėjimas, kurioje koncertavo 
neįgaliųjų ansamblis ,,Svajonė’’, 
LASS Kelmės aklųjų ir silpnaregių 
centro vokalinis ansamblis, 
instrumentinis ansamblis, folkloro 
kolektyvas „Ramočia“. Organizuota 
43 neįgaliųjų draugijos narių kelionė 
į Lietuvos invalidų draugijos įkūrimo 
80- mečio minėjimą 

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
48 

 
48 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 48 48   
 Institucija 188768545 Kėdainių rajono 

savivaldybės 
      

 Uždavinys 1.2. Įgyvendinti savivaldybės 
socialinės paramos programą 

      

 Priemonės 1.2.7. Organizuoti priemones 
neveiksnumo nustatymui, 
maitinimo talonams, 
informaciniams leidiniams 
leisti (2.1., 2.3.) 

  1 1   

  1.2.9. Teikti pirties paslaugas I, II gr. 
neįgaliesiems ir senatvės 
pensininkams (5.6) 

  48,7 48,7   

  1.2.10. Pavėžėti hemodializuotus 
ligonius (5.6) 

  127,7 127,7   

  1.2.11 Remti neįgaliųjų organizacijų 
socialinės integracijos 
programas (4.2.4., 4.4.6., 
7.12., 8.6., 8.7., 12) 

  15 15   

 Vertinimo 
kriterijai 

 I, II gr. asmenų, gavusių 
pirties paslaugas, skaičius 

426 450     

   Neįgaliųjų, kuriems teikiamos 
pavėžėjimo paslaugos, 
skaičius 

23 241     

   Neįgaliųjų organizacijų 
paremtų socialinės integracijos 
programų skaičius 

5 6     

 Uždavinys 2.1. Išlaikyti socialines paslaugas 
teikiančias įstaigas ir užtikrinti 
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socialinių paslaugų teikimą 
 Priemonės 2.1.1. Išlaikyti Kėdainių 

bendruomenės socialinį centrą 
(4.2.3., 4.4.2., 4.4.3., 5.3., 
6.3.1., 10.2., 10.3, 10.4.) 

  556,7 556,7 418,4  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų, kuriems teikiamos 
gestų kalbos vertimo 
paslaugos, skaičius 

40 40     

   Neįgaliųjų su proto negalia, 
kuriems teikiamos paslaugos 
skaičius 

10 10     

   Neįgaliųjų, kuriems teikiamos 
pagalbos namuose paslaugos, 
skaičius 

107 121     

   Neįgaliųjų, kuriems teikiama 
psichologinė pagalba, skaičius 

20 35     

   Neįgaliųjų, kuriems teikiamos 
kultūrinės paslaugos, skaičius 

40 70     

 Uždavinys 2.2. Sudaryti sąlygas neįgaliųjų 
sporto plėtotei Kėdainių 
rajone 

      

 Priemonės 2.2.1. Bendradarbiavimas ir 
visokeriopa pagalba Kėdainių 
invalidų draugijai ir kt. 
organizacijoms (11.2., 11.4.) 

  4 4   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų, kurie dalyvauja 
sportinėje veikloje, skaičius 

30 45     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
753,1 

 
753,1 

 
418,4 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 753,1 753,1 418,4  
 Institucija 188710823 Klaipėdos miesto 

savivaldybė 
      

33.1 Uždavinys 01.01 Užtikrinti socialinę paramą 
šeimoms ir vaikams, 
neįgaliems asmenims, 
numatytą LR įstatymais ir 
norminiais aktais  

      

 Priemonės 01.01.11 Socialinės globos senyvo 
amžiaus asmenims su negalia, 

  377,7 377,7   
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apgyvendintiems valstybinėse 
globos institucijose, 
apmokėjimas 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Apgyvendintų apskrities 
pavaldumo per metus žmonių 
skaičius 

105 57 ( vid. gyveno per mėn.) 
tiek gauta kvotinių vietų  

    

5.6 Priemonės 01.01.12 Socialinės globos paslaugų 
asmenims su sunkia negalia 
apmokėjimas 

  396,6 396,6   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Asmenų, kuriems teikiama 
globa, skaičius 

41 40     

33.1 Uždavinys 02.01 Užtikrinti socialinių paslaugų 
įvairovę ir aprėptį, skatinant jų 
neinstitucinę plėtrą 
bendruomenėje  

      

4.4.2 Priemonės 02.01.01 Dienos socialinės globos 
paslaugų teikimas asmenims 
su psichine negalia dienos 
socialinės globos centre  

  242,9 242,9   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Per mėnesį paslaugas 
gaunančių asmenų vidutinis 
skaičius 

42 42     

4.4.2 Priemonės 02.06.02 Dienos socialinės globos 
paslaugų teikimas vaikams su 
negalia dienos socialinės 
globos centre  

  151,5 151,5   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Per mėnesį paslaugas 
gaunančių vaikų vidutinis 
skaičius 

35 Vidutiniškai per mėn. 36 
vaikams su negalia ir su 
sunkia negalia 

    

5.3  Priemonės 02.01.03 Medicininių paslaugų teikimas 
asmenims, kurie dėl 
kompleksinės negalios negali 
gyventi savarankiškai  

  52,9 52,9   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Vidutinis lovadienių skaičius 
per mėnesį slaugos ligoninėje 

77 80     

4.2 Priemonės 02.01.04 Ilgalaikės socialinės globos 
paslaugų teikimas grupinio 
gyvenimo namuose asmenims 
su negalia 

  108,1 108,1   

 Vertinimo  Apgyvendintų neįgalių su 8-9 9     
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kriterijai intelekto sutrikimais (psichine 
negalia) asmenų skaičius 

5.6 Priemonės 02.01.07 Nevyriausybinių organizacijų 
socialinių projektų dalinis 
rėmimas (kartu ir neįgaliųjų 
NVO) 

  132,5 132,5   

  Vertinimo 
kriterijai 

NVO projektų dalinai 
finansuojamų iš savivaldybės 
biudžeto skaičius 

20-25 Finansuota 20 neįgaliųjų 
NVO projektų 

    

35.7 Uždavinys 01.01 Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus 
ikimokyklinėse įstaigose pagal 
respublikines programas 
„Vėrinėlis“, ,,Ikimokyklinio 
ugdymo gairės, M. Montessori 
ir Valdorfo sistemas bei 
specialiojo ugdymo programas 

      

7.6. Priemonės 01.01.09 
01.01.12 
01.01.14 
01.01.20 
01.01.25 
01.01.29 
01.01.38 

Lopšelių-darželių „Gintarėlis“, 
„Eglutė“, „Čiauškutė“, 
„Pušaitė“, „Sakalėlis“, 
„Pagrandukas“, „Žiburėlis“ 
veiklos organizavimas pagal 
įstaigos programas 

  839,18 833,23 603,24 5,95 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Vaikams su įvairia negalia 
miesto specialiosiose 
ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose arba specialiose 
grupėse teikiama kvalifikuota 
pagalba (Vaikų ir mokyklų 
skaičius) 

53 vaikams 4 ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose  

53 vaikams su įvairia 
negalia 4 miesto 
specialiosiose 
ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose arba specialiose 
grupėse  

    

35.7 Uždavinys 01.02 Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus 
mokyklose-darželiuose pagal 
gyventojų poreikius 

      

7. 6. Priemonės 01.02.04 
01.02.05 
01.02.06 
01.02.09 
01.02.10 

Mokyklų-darželių Versmės“, 
„Nykštuko“, „Pakalnutės“, 
,,Varpelio“  M.Montessori, 
veiklos organizavimas pagal 
įstaigos programas 

  307,69 307,69 212,38  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Mokinių skaičius mokyklose-
darželiuose, kuriems sudarytos 

25 25     
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sąlygos ugdytis pagal 
poreikius 

35.2. Uždavinys 01.03 Sudaryti sąlygas įgyvendinti 
Bendrąsias programas ir 
ugdymo modelius pradinėse, 
pagrindinėse, vidurinėse ir 
suaugusiųjų mokyklose ir 
gimnazijose 

      

7. 6. Priemonės 01.03.01-
34 

Veiklos organizavimas pagal 
visų tipų bendrojo lavinimo 
mokyklų programas 

  382,70 382,70 255,0  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Mokinių su įvairia negalia 
skaičius įvairiose miesto 
bendrojo lavinimo mokyklose 
taikomos ugdymo formas ir 
metodai priklausomai nuo 
mokinio su negalia 
individualių gebėjimų ir 
poreikių 

88 88     

7.10. Priemonės 01.03.19 Martyno Mažvydo pagrindinės 
mokyklos veiklos 
organizavimas, suvienodinant 
specialaus ugdymo paslaugų 
kokybę ir apimtį bendrojo 
lavinimo mokyklose ir 
specialaus ugdymo įstaigose 

  148,7 148,7 100,8  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Mokinių su judėjimo bei 
kompleksine negalia užtikrinta 
ugdymosi paslaugų kokybė, 
atsižvelgiant į specialiuosius 
poreikius, negalios pobūdį ir 
sunkumą skaičius  

32 32     

7. 10. Priemonės 01.03.35 Nevalstybinės pagrindinės 
specialiosios mokyklos 
„Svetliačiok“ ugdymo 
užtikrinimas 

  495,0 495,0 371,9  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Specialių poreikių mokinių 
skaičius, kuriems suteiktos 
ugdymo paslaugos, 
atsižvelgiant į specialiuosius 

32 32     
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ugdymo poreikius, negalios 
pobūdį ir sunkumą 

35.5. Uždavinys 01.04 Sudaryti sąlygas žmonių su 
regos negalia ugdymui 

      

7.12. Priemonės 01.04.01 Regos ugdymo centro veiklos 
organizavimas pagal įstaigos 
programas 

  460,31 460,31 322,13  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Regos ugdymo centras 
pritaiko informacinę aplinką ir 
užtikrina kokybišką asmenų su 
regos negalia integraciją 
(asmenų skaičius) 

55 55     

35.9 Uždavinys 02.01 Vykdyti švietimo įstaigų 
tinklo pertvarką (Bendrojo 
lavinimo mokyklų tinklo 
pertvarkos iki 2012 m. 
bendrajame plane patvirtintą 
,,Mokyklų reorganizavimo, 
vidaus struktūros pertvarkos ir 
pertvarkymo programą“) 

      

 Priemonės 02.01.07 Dalyvavimas respublikiniuose 
renginiuose ir miesto 
metodinėje veikloje 

  5,0 5,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Švietimo paslaugų kokybė, 
darbuotojų, dirbančių su 
neįgaliaisiais, kvalifikacijos 
kėlimas 

45 45     

35.10 Uždavinys 02.03 Organizuoti edukacinius, 
pilietinius, kultūrinius 
meninius, sportinius ir kitus 
renginius 

      

7.12. Priemonės 02.03.03 Tradicijų puoselėjimo ir 
pilietinių renginių, kultūrinės 
meninės veiklos tradicijų 
puoselėjimo organizavimas 

  10,7 10,7   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Visų tipų bendrojo lavinimo 
mokyklų ir papildomo 
ugdymo įstaigų mokinių su 
negalia dalyvavimas 
kultūrinėje veikloje 
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35.4 Uždavinys 03.01. Renovuoti bendrojo lavinimo 
mokyklų pastatus 

      

7.10 Priemonė 03.01.01. „Žaliakalnio“ gimnazijos 
kapitalinis remontas 

  205,0   205,0 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Lifto ir keltuvo įrengimas 
neįgaliesiems (su judėjimo 
negalia) 

Priemonė nebuvo vykdyta, 
atlikta dalinė pirmo etapo 
rekonstrukcija. Antrame etape 
lifto įrengimas numatytas, gavus 
lėšų 

     

38.1 Uždavinys 01.02. Sudaryti sąlygas įvairių 
socialinių grupių kultūrinei 
saviraiškai 

      

10.4. Priemonės 01.02.01. Gyventojų meninės 
saviraiškos projektų rėmimas 

  9,0 9,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Planuotas paremti projektų 
skaičius, vnt. (5), Žmonių su 
negalia skaičius, dalyvavusių 
kultūriniuose projektuose 
(6000) 

5 projektai 
Apie 6000 dalyvių 

5 projektai, įvyko 50 
renginių, 3230 žmonių su 
negalia ir juos lydinčių 
asmenų  

    

38.2 Uždavinys 01.04. Užtikrinti efektyvią BĮ 
Klaipėdos m. savivaldybės 
kultūros centro Žvejų rūmai 
veiklą 

      

10.2. Priemonės 01.04.02. Meno kolektyvų naujų 
programų parengimas ir 
pristatymas miesto ir šalies 
visuomenei 

  9,7 9,7   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Surengtas žmonėms su negalia 
renginių skaičius, 
dalyvavusiųjų skaičius 

1 renginys 2 renginiai dalyvavo apie 
600 neįgaliųjų 

    

39.1 Uždavinys 02. 01 Užtikrinti efektyvią BĮ 
Klaipėdos kūno kultūros ir 
rekreacijos centro veiklą 
(Sporto ir Kūno kultūros 
plėtros programa) 

      

11.2 Priemonės  02. 01. 01 Įstaigos išlaikymas, 
darbuotojų samda ir personalo 
darbo sąlygų gerinimas 

  42,6 42,6 13,2  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Daruotojų etatų skaičius, 
dirbančių su neįgalųjų 

2 2     
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grupėmis 
12 Priemonės  02. 01. 02 Sporto ir sporto 

sveikatingumo renginių 
organizavimas 

  0,4 0,4   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Dalyvių skaičius sporto 
sveikatingumo renginiuose  

238 238     

39.1 Uždavinys  02. 02 Subsidijuoti sporto klubų 
veiklą remiant jų programas 
(projektus) 

      

11.2 Priemonės  02. 02 .02 Neįgaliųjų sporto klubų 
veiklos subsidijavimas 

  18,0 18,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Dalinai paremtų programų 
skaičius 

3 programos. Sportuojančiųjų 
neįgaliųjų skaičius 320 

3 programos. 
Sportuojančiųjų neįgaliųjų 

skaičius 320 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 4396,18 4185,23 1878,65 210,95 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 4396,18 4185,23 1878,65 210,95 
 Institucija 188773688 Klaipėdos rajono 

savivaldybė 
      

 Uždavinys 1.2. Teikti bendruomenėje 
socialines paslaugas 
(organizavimas, 
koordinavimas, apskaita) 

      

 Priemonės 1.2.1 Dienos globos paslaugų bei 
specialaus transporto 
paslaugos teikimas, 
bendruomenės savipagalbos 
skatinimas Gargždų socialinių 
paslaugų centre 

  555,3: 
469,5 SB, 
60,8 VB, 
25,0 KT 

555,3 316,4  

 Vertinimo 
kriterijai 

  100 neįgalių asmenų planuota 
teikti socialinės ir kt. paslaugas 
Gargždų socialinių paslaugų 
centre 

75 neįgaliems asmenims 
teiktos socialinės ir kt. 
paslaugos Gargždų 
socialinių paslaugų centre 

    

 Priemonės 1.2.2. Dienos globos paslaugų bei 
specialaus transporto 
paslaugos teikimas, 
bendruomenės savipagalbos 
skatinimas, krizių centro 
paslaugos Priekulės socialinių 
paslaugų centre 

  379,0: 
348,5 SB 
18,4 VB 
12,1 KT 

379,0 253,4  
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 Vertinimo 
kriterijai 

  55  neįgaliems asmenims 
planuota teikti socialines ir kt. 
paslaugas Priekulės socialinių 
paslaugų centre 

66 neįgaliems asmenims 
teiktos socialinės ir kt. 
paslaugos Priekulės 
socialinių paslaugų centre. 

    

 Priemonės 1.2.3. Paslaugų klientų namuose 
teikimas, aprūpinimas 
techninės pagalbos 
priemonėmis Paramos šeimai 
centre 

  723,6: 
581,2 SB 
127,5 VB 
14,9 KT 

723,6 480,0  

 Vertinimo 
kriterijai 

  350 neįgalių asmenų planuota 
teikti socialines paslaugas ir 
aprūpinti techninės pagalbos 
priemonėmis 

278 neįgaliems asmenims 
teiktos socialinės 
paslaugos ir aprūpinimas 
techninės pagalbos 
priemonėmis Paramos 
šeimai centre 

    

 Priemonės 1.2.4. Socialinių paslaugų pirkimo 
organizavimas 

  339,9: 
124,9 SB 
215,0 VB 

339,9   

 Vertinimo 
kriterijai 

  30 neįgalių asmenų planuota  
teikti socialinės globos 
paslaugas trumpalaikės -  
ilgalaikės globos įstaigose bei 
kitose globos įstaigose 

50 neįgalių asmenų gavo 
socialines paslaugas 
trumpalaikės ir ilgalaikės 
socialinės globos įstaigose 
bei kitose globos įstaigose 

    

 Priemonės 1.2.6. Dalinė parama NVO 
projektams, skirtiems plėtoti 
paramą šeimai, socialines 
paslaugas, savipagalbą, 
filantropiją 

  35,0 SB* 35,0 SB*   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Planuota 250 rajono neįgalių 
asmenų įtraukti į NVO 
projektinę veiklą 

150 neįgalių asmenų gavo 
socialines ir kt. paslaugas  
per NVO projektinę veiklą 

    

 Uždavinys 1.3. Plėtoti ir modernizuoti 
socialinių paslaugų 
infrastruktūrą pritraukiant 
įvairias investicijas 

      

 Priemonės 1.3.1. Ne socialinėse įstaigose 
esančių socialinių paslaugų 
padalinių plėtros skatinimas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  2 socialinių paslaugų centrų 
padalinius planuota pritaikyti 

Nebuvo pritaikyta 
socialinių paslaugų 
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neįgaliesiems asmenims padalinių neįgaliems 
asmenims, nes neskirtas 
finansavimas 

 Priemonė 1.3.2. Rajone esančių kitų steigėjų 
socialinių paslaugų įstaigų 
modernizavimas 

  22,2 SB* 22,2 SB*   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Dvi kitų steigėjų socialinių 
paslaugų įstaigas planuota 
modernizuoti 

VšĮ „Gyvenimo gija“ 
modernizavimas 

    

 Priemonės 1.3.3. Infrastruktūros pritaikymas 
socialinių paslaugų tinklo 
plėtojimui Klaipėdos rajone 

  1399,66*: 
12,5 SB* 

1387,16 ES* 

1399,66   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Planuotas infrastruktūros 
pritaikymo dviejuose socialinių 
paslaugų centruose užbaigimas 
ir VšĮ „Gyvenimo gija“ 

Infrastruktūra pritaikyta 
dviejuose socialinių 
paslaugų centruose ir VšĮ 
„Gyvenimo gija“ 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas)

VB (Valstybės biudžetas)
ES (Struktūrinių fondų lėšos)

KT- kiti finansavimo šaltiniai (rėmėjai)
* Pastaba: nurodyta bendra suma skirta visai bendruomenės  socialinių paslaugų plėtrai, tačiau šiomis paslaugomis taip pat 

naudojosi neįgalūs asmenys. Šios lėšos į bendrą sumą neskaičiuojamos. 

 
1524,1 
421,7 
1387,16* 
52,0 

 
1524,1 
421,7 
1387,16* 
52,0 

 
1049,8 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 1997,8 1997,8 1049,8  
 Institucija 188715222 Kretingos rajono 

savivaldybė 
      

 Uždavinys 2.1. Užtikrinti teisę ir lygių 
galimybių žmonėms su 
negalia sudarymą gauti 
informaciją įvairiose 
visuomenės švietimo ir 
informavimo srityse 

      

 Priemonės  Informacijos skleidimas ir 
atnaujinimas 

      

   Seminarų, konferencijų 
organizavimas 

      

   Neįgaliųjų, jų organizacijų ir 
savivaldybės administracijos 
skyrių bendradarbiavimo 
organizavimas, užtikrinant 

      



71 
 

žmonių su negalia socialinę 
integraciją 

 Vertinimo 
kriterijai 

  Bendradarbiaujant su 
savivaldybės skyriais, nuolat 
skelbiama ir atnaujinama 
informacija neįgaliesiems apie 
priimtus ar keičiamus teisės 
aktus neįgaliesiems ir pan. 

Rajoniniuose laikraščiuose 
pateikta informacija 
neįgaliesiems dėl 
specialiųjų poreikių lygio 
nustatymo 

    

    Neįgalieji, jų organizacijų 
atstovai yra kviečiami dalyvauti 
Socialinės paramos skyriaus 
organizuojamuose renginiuose, 
seminaruose, konferencijose. 
Kretingos rajono socialinių 
darbuotojų asociacija 2008 m. 
organizavo išvyką į 
Druskininkus 

Išvykoje dalyvavo apie 40 
soc. darbuotojų iš įvairių 
Kretingos miesto 
institucijų 

    

    Skyriaus specialistai pagal 
galimybes dalyvauja NVO 
renginiuose 

Aklųjų ir silpnaregių 
renginys „Susitikimai“ 

    

 Uždavinys 4.2.4. Remti savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo programas 
bendruomenėje, teikti paramą 
socialiai remtinų asmenų 
sveikatos priežiūrai 

      

 Priemonės  Moralinė, psichologinė 
parama, nuolatinė slauga ir 
susirgimų profilaktika vienišų, 
senų, neįgalių žmonių 
kokybiško gyvenimo būtinybė 

  9,5 9,5   

   Programa „Kretingos rajono 
tuberkuliozės profilaktikos ir 
kontrolės programa“ 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Prieštuberkuliozinės 
profilaktikos priemonių 
taikymas 

Įgyvendinus šią programą, 
užtikrinta Kretingos rajono 
savivaldybės neįgaliųjų 
sveikatos stebėsena 

    

 Uždavinys 5. Plėtoti Savivaldybės ir NVO 
bendradarbiavimą, teikiant 
kokybiškas paslaugas 
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neįgaliesiems. Teikti geros 
kokybės dienos socialinės 
globos paslaugas suaugusiems 
proto, psichinę ir fizinę 
negalią turintiems asmenims. 
Formuoti visuomenės 
humanišką požiūrį į proto, 
psichinę ir fizinę negalią 
turinčius asmenis 

 Priemonės  Socialinių paslaugų poreikio 
tyrimo organizavimas 

      

   Socialinių paslaugų plėtimas: 
1.Pagalbos į namus; 
2. Kompensacinės technikos 
įsigijimas. 
3. Darbuotojų etatų skaičius 
atitinkantis paslaugų poreikį  
(darbuotojų kvalifikacija, 
darbuotojų darbo priemonės) 

   
1,7 

163,3 
 

302,0 

 
1,7 

163,3 
 

302,0 

  

   Organizuoti dienos socialinės 
globos kompleksinę paslaugą, 
kuri apima: 
1.Klientų darbinių, kūrybinių- 
meninių įgūdžių ugdymą; 
2.Neįgaliųjų savarankiškumo, 
kasdienio gyvenimo buities 
įgūdžių lavinimą; 
3.Suteikti socialinių įgūdžių 
visuomenėje pagrindus, 
organizuoti jų laisvalaikį; 
4.Pastoviai supažindinti 
visuomenę su neįgaliųjų 
darbais, jų galimybėmis 
sporte, meno saviveikloje ir 
kt., parodant jų galimybes. 

   
 

500,5 

 
 

500,5 

  

   Taikyti nuolatinę slaugą ir 
priežiūrą gyvenamojoje 
vietoje: 
1.Ilgalaikės socialinės globos 
įstaigose; 

   
 
 

211,6 
 

 
 
 

211,6 
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2. Socialinės globos lovos. 150,36 150,36 
 Vertinimo 

kriterijai 
  Tyrimas leis nustatyti šių 

paslaugų poreikį 
     

   Bus užtikrintas socialinių 
paslaugų žmonėms su negalia 
teikimas, stiprės ryšys su 
NVO, jų teikiamos paslaugos 
bus inventorizuojamos ir 
finansuojamos iš Socialinės 
veiklos rėmimo fondo 

Patenkintas pagalbos į namus 
paslaugų  poreikis. Teikiamos 
kokybiškos paslaugos. 
Patenkintas asmenų poreikis 
techninės pagalbos priemonėmis 

Pagalbos į namus 
paslaugas gavo 138 
asmenys. Socialinių 
paslaugų poreikis 
įvertintas: 60 naujų 
asmenų, 78 paslaugas 
gaunantiems asmenims. 
Specialiojo transporto 
paslaugos suteiktos 49 
asmenims (įsigytas naujas 
automobilis). 238 asmenys 
aprūpinti 374 priemonėmis 

    

   Kokybiškos ir nebrangios 
paslaugos leis asmenims su 
raidos (intelekto) sutrikimais 
gyventi šeimoje 

38 klientai 35 klientai     

   Sunkią negalią turintys 
asmenys slaugomi ir 
prižiūrimi gyvenamojoje 
vietoje, įgyvendinamas 
decentralizacijos principas 

Pensionatuose, slaugos 
ligoninių, ilgalaikės 
trumpalaikės socialinės globos 
paslaugos planuotos teikti 60 
neįgaliųjų 

2008 m.  nepradėtos teikti 
dienos socialinės globos 
paslaugos. Pensionatuose, 
slaugos ligoninių, 
ilgalaikės trumpalaikės 
socialinės globos 
paslaugos teiktos 58 
neįgaliesiems 

    

 Uždavinys 7. Įgyvendinti Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir 
kitais norminiais teisės aktais 
nustatytą švietimo politiką, 
teikiant kokybišką ugdymą 
savivaldybės švietimo 
įstaigose bei užtikrinant 
teikiamų paslaugų kokybę 

      

 Priemonės  Neįgaliųjų vaikų 
kompleksiniai tyrimai. 
Duomenų bankas apie rajono 
neįgalius vaikus, integruotai 
ugdomus ikimokyklinio 

  286,8 286,8   
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ugdymo įstaigose, 
gimnazijose, vidurinėse ir 
pagrindinėse mokyklose, 
Vaikų ugdymo centre 

   Švietėjiškas veiklos 
organizavimas neįgaliųjų 
vaikų tėvams. Parengta ir 
vykdoma kompleksinė 
pagalba (specialioji 
pedagoginė, psichologinė, 
socialinė pagalba) Kretingos 
rajono mokykloms, kurios dėl 
mažo mokinių skaičiaus neturi 
specialiojo ugdymo specialistų 

  25,0 25,0   

   Specialiųjų poreikių 
mokiniams, integruotai 
besiugdantiems rajono 
bendrojo ugdymo įstaigose iš 
„Mokinio krepšelio“ paskirta 
lėšų 

  145,2 145,2   

   Įsteigtas Vaikų ugdymo centre 
bendrabutis Kretingos rajono 
neįgaliems mokiniams. Skirtos 
lėšos maitinimo organizavimui 
bendrabutyje gyvenantiems 
neįgaliems mokiniams, 
mokinių pavėžėjimui 

      

   5 mokytojo etatų ir 0,5 
specialiojo ugdymo pedagogo 
įsteigimas 

  345,06 345,06   

   Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2006 m. spalio 
19 d. nutarimu Nr.1110 
patvirtinta Švietimo ir mokslo 
ministerijos „Mokyklų 
aprūpinimo geltonaisiais 
autobusais 2006 - 2008 m. 
programa, gautas autobusas, 
skirtas neįgalių mokinių 
pavėžėjimui 
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   Parengtas projektas 
„Keramika – neįgaliems 
vaikams“ 

  0,7 0,7   

   Vasaros poilsio organizavimas 
rajono neįgaliems vaikams 
„Spindulėlis“ 

  2,5 2,5   

   Sveikos gyvensenos programa 
„Aukime sveiki“ 

  7,8 7,8   

 Vertinimo 
kriterijai 

 1. Kompleksinė neįgalių vaikų 
diagnostika, susistemintas 
duomenų bankas sudaro 
galimybę planuoti šių vaikų 
ugdymo organizavimą, spręsti 
iškilusias problemas. 
2. Suteikta reikalinga 
informacija neįgaliųjų vaikų 
tėveliams, metodinės 
rekomendacijos pedagogams, 
kaip padėti vaikui – parengti 
kokybiškas ugdymo ir 
socializacijos programas 
mokykloje ir namuose. 
3. Užtikrinama kokybiška 
specialioji pedagoginė, 
psichologinė pagalba, 
ugdymas neįgaliems vaikams, 
integruotai besiugdantiems 
rajono švietimo įstaigose. 
4. 2007 m. m. 5 mokytojo 
padėjėjo etatai, 0,5 etato – 
pedagogo specialiajam 
ugdymui. 
5. Vykdytas vadovų ir 
pedagogų kvalifikacijos 
kėlimas neįgaliųjų vaikų ir 
mokinių ugdymo 
socializacijos klausimais. 
Organizuoti 3 kvalifikacijos 
kėlimo kursai, 1 praktinis 
seminaras. Dalyvių skaičius 

 Parengtos ir 
įgyvendinamos 
ikimokyklinio amžiaus 
(specialiųjų poreikių vaikų 
ankstyvojo amžiaus 
programos Kretingos 
rajono Salantų lopšelyje-
darželyje „Rasa“, Vaikų 
ugdymo centre.  
Kvalifikacijos kėlimo 
kursuose dalyvaus 120 
mokytojų, 12 mokyklos 
vadovų, 21 specialiojo 
ugdymo specialistas, 12 
mokytojo padėjėjų.  
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60. 
6. Įsteigta keramikos studija 
neįgaliems vaikams, nuprktos  
Priemonės vaikų veiklai 
organizuoti. 

   7. Vasaros poilsio stovykloje 
dalyvavo 30 rajono neįgaliųjų 
vaikų. Vaikams organizuotas 
aktyvus poilsis, pramogos, 
pažintinės ekskursijos. 
8. Neįgaliųjų ugdytinių 
psichinio ir fizinio vystymosi 
gerinimas, sveikos galvosenos 
įgūdžių ir įpročių mokymas. 

 Vasaros poilsio stovykloje 
dalyvavo 20 rajono 
neįgaliųjų vaikų. Vaikams 
organizuotas aktyvus 
poilsis, pramogos, 
pažintinės ekskursijos. 
Gerinama neįgaliųjų vaikų 
ugdomoji aplinka bei 
socializacija – įsigytas 
virtuvės inventorius, 
treniruokliai, buitinės 
technikos prietaisai. 

    

 Uždavinys 10.  Organizuoti neįgaliems rajono 
gyventojams socialinę 
pagalbą, aptarnavimą, 
švietimą, kultūrinius 
renginius, užimtumą, 
saviraiškos būrelius, 
integravimąsi į visuomenę, 
neįgalių vaikų reabilitaciją 

      

 Priemonės  1. Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas kultūros programas 

  67,19 67,19   

   2.Organizuoti kultūros 
specialistų kvalifikacijos 
programas, skirtas darbui su 
neįgaliaisiais, aktyvų poilsį 

      

   3. Remti žmonių su negalia 
kultūrinę veklą 

  4,0 
6,2 

21,5 
6,9 

4,0 
6,2 

21,5 
6,9 

  

   4. Remti žmonių su negalia 
sporto programas, dalyvavimą 
sporto renginiuose 

      

   5. Organizuoti sporto 
specialistų kvalifikacijos 
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kėlimą 
   6. Remti žmonių su negalia 

aktyvaus poilsio programas 
      

 Vertinimo 
Kriterijai 

  1.Žmonėms su negalia siekiama 
sudaryti sąlygas dalyvauti 
kultūros renginiuose: 
koncertuose, vakaronėse, 
parodose ir kt. Suteikiama 
informacija apie kultūros 
įstaigose vykstančius renginius. 
Kultūros ir pramogų centras 
suteikia patalpas neįgaliųjų 
dienos paminėjimui bei parodai. 
Viešoji biblioteka organizuoja 
bendrus renginius su 
neįgaliaisiais 

Kultūros ir pramogų 
centras suteikė patalpas 
LASS dienoms 
„Susitikimai“ paminėti. 
Buvo organizuojama 
piešinių paroda 

    

    2. Žmones su negalia aptarnauja 
viešosios bibliotekos 
specialistai, turintys atitinkamą 
pasirengimą ir kvalifikaciją, 
teikia skaitymo paslaugas 
namuose, sudaro sąlygas 
naudotis informacinėmis 
technologijomis, organizuoja 
neįgaliųjų kolektyvų 
pasirodymus, bendradarbiauja 
su neįgaliųjų nevyriausybinėmis 
organizacijomis 

Viešosios bibliotekos 
specialistai padėjo 
organizuoti neįgaliųjų 
renginius, talkino rengiant 
parodas 

    

    3. Remiami NVO „Kretingos 
viltis“ projektai: 
3.1. “ Nestacionarių socialinių 
paslaugų teikimas proto 
negalios žmonėms ir jų šeimos 
nariams”; 
3.2. “Šeimos paramos centras”; 
3.3. “Mus jungia muzika”; 
3.4. “Dienos užimtumas 
sutrikusios raidos asmenims”.  

Vykdyta programa 
„Pasaulis nuostabus, kai 
šalia draugai“ (visuomenės 
švietimas ir 
supažindinimas su 
sutrikusio intelekto žmonių 
problemomis) 

    

    3.6. Kretingos aklieji ir 
silpnaregiai, jų šeimos nariai 

Suteiktos sociokultūrinės 
paslaugos Kretingos 
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turi daug informacijos apie 
laisvalaikio organizavimą. 
Įvairių popiečių, vakaronių, 
išvykų metu buvo siekiama 
neregiams padėti nesijausti 
vienišiems, dalyvauti aklųjų ir 
silpnaregių kolektyvų veikloje, 
integruotis į visuomenę 
kultūrinių renginių metu. 

mieste bei rajone 
gyvenantiems neregiams ir 
silpnaregiams.  
Paminėtos LASS dienos 
„Susitikimai“. 

    3.7. Kretingos sutrikusios 
psichikos žmonių globos 
bendrija “Laimės žiburys” 
organizuoja žmonių užimtumą. 

Neįgalaus jaunimo 
integravimas per muzikinę 
veiklą“ Mus jungia muzika 
3“. Šio projekto dėka yra 
tęsiama neįgaliųjų 
integracija į visuomenę per 
muzikinę veiklą. 
Aktyvi neįgalųjų 
komunikacija per sportinę 
saviraišką „Pienės pūkas 
5“, „Pasaulis nuostabus, 
kai šalia draugai“ 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

2257,81 2257,81   

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 2257,81 2257,81   
 Institucija 188774975 Kupiškio rajono savivaldybė       
 Uždavinys  1.4.3. Formuoti rajono poreikius 

atitinkančią socialinių 
paslaugų infrastruktūrą 

      

 Priemonės  Didinti koordinaciją tarp 
socialines problemas 
sprendžiančių institucijų 

      

   Informuoti per rajoninę 
spaudą apie neįgaliųjų 
problemas ir socialinės 
integracijos politiką 

      

   Pagal poreikius įsteigti 
socialinių paslaugų centro 
padalinį vienoje gyvenvietėje 

      

   Organizuoti socialinių 
paslaugų poreikio vertinimą. 
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   Organizuoti savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymą 
Kupiškio socialinių paslaugų 
centre, Vaikų ir jaunimo 
ugdymo centre „Varpelis“, 
neįgaliųjų namuose, teikiant 
socialines paslaugas 

      

   Teikti kokybiškas socialines 
paslaugas Kupiškio socialinių 
paslaugų centre 

  113,3 113,3 51,3  

   Pritaikyti neįgaliesiems 
privažiavimą prie Pirminės 
asmens sveikatos priežiūros 
centro 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Bus išplėtotas 
bendradarbiavimas įgyvendinant 
socialines problemas 
sprendžiančius projektus 

Išplėtotas 
bendradarbiavimas 
įgyvendinant socialines 
problemas sprendžiančius 
projektus 

    

    Bus informuoti neįgalieji apie 
socialinės integracijos politiką 

Informuoti neįgalieji apie 
socialinės integracijos 
politiką 

    

    Bus įsteigtas Kupiškio socialinių 
paslaugų centro padalinys 
Salamiestyje 

Kupiškio socialinių 
paslaugų centro padalinys 
Salamiestyje neįsteigtas 

    

    Bus teikiamos 90 asmenų 
socialinės priežiūros, 25-iems 
asmenims socialinės globos 
paslaugos Kupiškio socialinių 
paslaugų centre 

Buvo teikiamos 35 
asmenų socialinės 
priežiūros, 20 asmenų 
socialinės globos 
paslaugos Kupiškio 
socialinių paslaugų centre 

    

    Bus įrengta mašinų stovėjimo 
vieta neįgaliesiems 

Buvo įrengta 6 mašinų 
stovėjimo vietos 
neįgaliesiems 

    

 Uždavinys 07 Savivaldybės parama 
neįgaliesiems, neįgaliųjų ir 
kitoms nevyriausybinėms 
organizacijoms 

      

 Priemonės  Skirti paramą Kupiškio krašto 
žmonių su negalia sąjungai 

  7,3 7,3   
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   Skirti paramą Kupiškio rajono 
neįgaliųjų draugijai 

  9,4 9,4   

   Skirti paramą Aklųjų ir 
silpnaregių dienos centrui 

  1,3 1,3   

   Skirti paramą Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugijos 
Kupiškio skyriui 

  0,7 0,7   

   Organizuoti Neįgaliųjų dienos 
minėjimą 

  1,0 1,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Skyrus paramą neįgaliųjų ir 
kitoms nevyriausybinėms 
organizacijoms, šios 
organizacijos daugiau ir 
kokybiškesnių socialinių 
paslaugų suteiks neįgaliesiems 

Skirtos lėšos pervestos 
nevyriausybinėms 
organizacijoms jų 
išlaidoms dėl socialinių 
paslaugų teikimo iš dalies 
padengti 

    

 Uždavinys 07 Savivaldybės parama socialiai 
remtinų asmenų ir neįgaliųjų 
sveikatos priežiūrai  

      

 Priemonės  Kompensuoti dantų 
protezavimo išlaidas.  

  10,0 10,0   

   Finansuoti socialinės globos ir 
slaugos lovas Kupiškio 
ligoninėje 

  1 1   

   Kompensuoti hemodialize 
palaikomų ligonių nuvykimo į 
gydymo įstaigas išlaidas 

  0,9 0,9   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Dantų protezavimas bus atliktas 
10 neįgaliųjų 

Dantų protezavimo 
išlaidos padengtos 7 
asmenims 

    

    Bus kompensuojama ilgalaikė 
socialinė globa ir slauga 3 
neįgaliesiems Kupiškio 
ligoninėje 

Kompensuota 2 
neįgaliesiems dalis išlaidų 
už slaugą Kupiškio 
ligoninėje 

    

    Bus kompensuotos nuvykimo į 
gydymo įstaigas išlaidos 3 
hemodialize palaikomiems 
neįgaliesiems 

Kompensuotos nuvykimo 
į gydymo įstaigą išlaidos 1 
hemodialize palaikomam 
neįgaliąjam 

    

 Uždavinys 1.1.1. Įgyvendinti Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir 
kitais norminiais teisės aktais 
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nustatytą švietimo politiką, 
teikiant kokybišką ugdymą 
savivaldybės švietimo 
įstaigose bei užtikrinant 
teikiamų paslaugų kokybę. 

 Priemonės  Užtikrinti vaikų ir jaunuolių su 
negalia ugdymą Vaikų ir 
jaunimo ugdymo centre 
„Varpelis“ 

  112,3 112,3 61,6  

   Užtikrinti mokinių su negalia 
ugdymą namuose 

  34,4 34,4 26,3  

   Rinkti ir analizuoti statistikos 
duomenis apie neįgalius 
(specialiųjų poreikių) vaikus 
pagal negalias 

      

   Rengti neįgalių (specialiųjų 
poreikių) vaikų ankstyvojo 
ugdymo ir tam tikrų funkcijų 
lavinimo programas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Bus užtikrintas ugdymas 
vaikams  ir jaunuoliams su 
negalia ir vaikams, turintiems 
specialiųjų poreikių. 
Bus ugdomi namuose mokiniai, 
negalintys mokytis dėl negalios 
ugdymo įstaigose. 
Susisteminta informacija leis 
nustatyti specialiojo ugdymo 
poreikį ir numatyti lėšas, 
planuoti specialistų pagalbą. 
Leis geriau organizuoti neįgalių 
vaikų ankstyvąjį ugdymą 

Užtikrintas ugdymas 9 
vaikams ir jaunuoliams su 
negalia ir vaikams, 
turintiems specialiųjų 
poreikių. 
4 mokiniai, negalintys 
mokytis dėl negalios 
ugdymo įstaigose, buvo 
ugdomi namuose. 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
291,6 

 
291,6 

 
139,2 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 291,6 291,6 139,2  
 Institucija 188769113 Marijampolės savivaldybė       
 Uždavinys 2 Visuomenės švietimas       
 Priemonės 2.1. Rengti seminarus, 

konferencijas, (tarptautinius, 
respublikinius, regioninius, 

  9,7 9,7   
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tarpžinybinius), pristatymus, 
pranešimus, informacinę, 
metodologinę medžiagą apie 
žmonių su negalia socialinę 
integraciją, negalių prevenciją, 
taip pat teikti informaciją apie 
priimamus ir keičiamus teisės 
aktus negalios srityje 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Surengtų seminarų, 
konferencijų skaičius, renginių 
skaičius 

2 8     

 Priemonės 2.3.  Rengti televizijos ir radijo 
programas, rašyti straipsnius 
apie žmonių su negalia 
problemas ir socialinės 
integracijos politiką  

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Straipsnių skaičius,  
televizijos laidų skaičius 

2 
3 

15 
2 

    

 Uždavinys 4.  Užtikrinti neįgaliųjų 
reabilitaciją 

      

 Priemonės 4.2. 3.  Organizuoti individualų 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymą įvairios 
priklausomybės ir pobūdžio 
reabilitacijos, ugdymo, 
užimtumo, sporto, savitarpio 
pagalbos, socialinės apsaugos 
įstaigose ir organizacijoje, 
namuose 

  99,0 99,0 81,0 - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų, kurie pasinaudojo 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo paslaugomis, 
skaičius 

80 64     

 Priemonės 4.2.4.  Remti savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo programas 
bendruomenėje 

  22,0 22,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paremtų neįgaliesiems 
programų skaičius 

6 9     

 Priemonės 4.4.2. Skatinti socialinių paslaugų 
teikimą bendruomenės 

  4,5 4,5   
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asmenims su raidos (intelekto 
sutrikimais) 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų, pasinaudojusių 
šiomis paslaugomis, skaičius 

20 90     

 Priemonės 4.4.6. Remti tikslines žmonių su 
negalia psichosocialinės 
reabilitacijos programas 

  2,5 2,5   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paremtų programų skaičius 2 2     

 Uždavinys 5.  Užtikrinti socialinių paslaugų 
teikimą neįgaliesiems 

      

 Priemonės 5.6.  Remti tikslines socialinių 
paslaugų teikimo žmonėms su 
negalia programas  

  1119,9 1119,9 613,9 - 

 Vertinimo 
kriterijus 

 Paremtų programų skaičius  17     

 Uždavinys 6.  Užtikrinti aplinkos 
prieinamumą neįgaliesiems 

      

 Priemonės 6.1.3. Pritaikyti žmonėms su negalia 
švietimo ir ugdymo, sveikatos 
apsaugos, visuomeninių 
objektų ir socialinių įstaigų 
aplinką  

  52,0 52,0 - - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Įrengtų pandusų, keltuvų 
skaičius 

2 2     

 Uždavinys 7. Užtikrinti neįgaliųjų švietimą       
 Priemonės 7.4. Rinkti ir analizuoti statistikos 

duomenis apie neįgalius 
(specialiųjų poreikių) vaikus 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Ataskaitų skaičius 2 2     

 Uždavinys 8. Didinti žmonių su negalia 
užimtumą 

      

 Priemonė 8.6. Skatinti savivaldybes ir 
žmonių su negalia 
nevyriausybines organizacijas 
organizuoti bendrąjį užimtumą 

  2,0 2,0 - - 

 Vertinimo 
kriterijus 

 Paremtų programų skaičius 1 1     

 Priemonė 8.7. Remti žmonių su negalia   15,5 15,5 - - 
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užimtumo programas 
 Vertinimo 

kriterijai 
 Paremtų programų skaičius 2 12     

 Uždavinys 10.  Sudaryti lygias galimybes 
neįgaliesiems dalyvauti 
kultūriniuose renginiuose 

      

 Priemonė 10.2. Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas kultūros programas 

  15,0 15,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paremtų kultūrinių programų 
skaičius 

17 11     

 Priemonė  10.4. Remti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą 

  10,0 10,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų, dalyvavusių 
kultūriniuose renginiuose, 
skaičius 

500 520     

 Uždavinys 11..  Užtikrinti žmonių su negalia 
dalyvavimą sportiniuose 
renginiuose 

      

 Priemonė 11.2.  Remti žmonių su negalia 
sporto programas, dalyvavimą 
sporto renginiuose (vietos, 
Lietuvos, tarptautiniuose) 

  3,0 3,0   

 Vertinimo 
kriterijus 

 Paremtų sportinių renginių 
skaičius 

20 6     

 Uždavinys 12. Sudaryti sąlygas neįgaliųjų 
vasaros poilsiui 

      

 Priemonės 12.  Remti žmonių su negalia 
aktyvaus poilsio programas 

  24,0 24,0 - - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Vasaros poilsio stovyklose 
atostogavusių žmonių su 
negalia skaičius 

85 82     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
1379,1 

 
1379,1 

 
694,9 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 1379,1 1379,1 694,9  
 Institucija 167371234 Mažeikių rajono savivaldybė        
 Uždavinys 2. Visuomenės švietimas       
 Priemonės 2.1. Rengti seminarus, 

konferencijas (tarptautinius, 
respublikinius, regioninius, 
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tarpžinybinius), pristatymus, 
pranešimus, informacinę 
metodologinę medžiagą apie 
žmonių su negalia integraciją, 
negalių prevenciją, taip pat 
teikti informaciją apie 
priimamus ir keičiamus teisės 
aktus negalios srityje 

 Vertinimo 
kriterijai 

   Planuotos priemonės 
neįvykdytos, tačiau 2008 
metais rajono gyventojai 
apie priimamus ir 
keičiamus teisės aktus 
negalios srityje 
sistemingai informuojami 
savivaldybės tinklalapyje 
www.mazeikiai.lt, rajono 
laikraščiuose „Santarvė“, 
„Būdas žemaičių“, 
Socialinės paramos 
skyriuje ir seniūnijose. 
Savivaldybės specialistai 
nuolat bendradarbiauja su 
kitomis įstaigomis, 
skyriais, seniūnijomis, 
neįgaliųjų NVO, 
konsultuoja rajono 
gyventojus. 

    

 Priemonės 2.3. Rengti televizijos ir radijo 
laidas, rašyti straipsnius apie 
žmonių su negalia problemas 
ir socialinės integracijos 
politiką 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Planuotos priemonės 
neįvykdytos, tačiau 
Mažeikių vietinė televizija 
UAB „Roventa“ rengė 
įvairias informacines 
programas apie rajono 
neįgaliųjų gyvenimą: 
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aplinkos pritaikymą, 
socialinių paslaugų 
teikimą, neįgaliųjų NVO 
veiklą, rajone 
organizuojamus renginius, 
skirtus neįgaliesiems. 
Rajono laikraščiai 
„Santarvė“, „Būdas 
žemaičių“ publikavo 
straipsnius apie žmones su 
negalia ir jų problemas. 

 Uždavinys  4. Reabilitacija       
 Priemonės 4.2.3. Organizuoti individualų 

savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymą įvairios 
priklausomybės ir pobūdžio 
reabilitacijos, ugdymo, 
užimtumo, sporto, savitarpio 
pagalbos, socialinės apsaugos 
įstaigose ir organizacijose, 
namuose 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Mažeikių bendruomenės 
centras teikia bendrąsias 
socialines paslaugas, 
sociokultūrines, 
laisvalaikio užimtumo 
paslaugas. Organizuoja 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžių užsiėmimus, 
įvairius mokymus, sporto 
užsiėmimus, meno 
saviveiklos būrelius. Šios 
priemonės atskirai išskirti 
negalima, nes savivaldybė, 
pirkdama socialines 
paslaugas iš MBC, 
finansavimą skiria bendrai 
visoms teikiamoms 
paslaugoms, neišskirdama 
vienos paslaugos. Žiūrėti: 
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Vertinimo kriterijai 5.6.4. 
 Priemonės 4.2.4. Remti savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programas 
bendruomenėje 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Žiūrėti: Vertinimo 
kriterijai 5.6.4. 

    

 Uždavinys 5. Socialinės paslaugos       
 Priemonės 5.6. Remti tikslines socialinių 

paslaugų teikimo žmonėms su 
negalia programas 

  30,00, 
265,77, 
31,2, 
23,6, 
70,0, 

112,43 
309,40 
31,10, 
21,69 
17,88, 
15,02, 
16,54 

30,00, 
265,77, 
31,2, 
23,6, 
70,0, 

 
 

31,10, 

28,00, 
265,77, 

16,1, 
17,2, 
49,9, 

 
 

25,80 
 

 

 Vertinimo 
kriterijai 

5.6.1  Planuotos lėšos priemonėms 
vykdyti 27,4 tūkst. Lt. nustačius 
poreikį ir prioritetus organizuoti 
bendrųjų socialinių paslaugų 
pirkimą neįgaliesiems. 
Sutrikusio intelekto žmonių 
bendrijos „Mažeikių Viltis“ 
Paramos šeimai centras teikia 
bendrąsias socialines paslaugas: 
tarpininkavimo, atstovavimo, 
informavimo, konsultavimo, 
transporto organizavimo; 
sociokultūrines paslaugas: 
sutrikusio intelekto asmenų 
užimtumo grupės, savipagalbos 
grupės, laisvalaikio 
organizavimas.  

Paramos šeimai centre 
bendrųjų socialinių 
paslaugų suteikta 105 
neįgaliesiems ir 91 
neįgaliųjų šeimos nariams: 
tarpininkavimo, 
atstovavimo paslaugos 
teiktos 30 neįgaliųjų; 
informavimo, 
konsultavimo paslaugos 
105 neįgaliesiems; 
transporto paslauga 
naudojosi 26 neįgalieji; 
sociokultūrinės paslaugos 
teiktos 27 neįgaliesiems. 

    

  5.6.2.  BĮ Mažeikių rajono Socialinių 
paslaugų tarnyba organizuoja 
socialinės priežiūros paslaugas 
(pagalba į namus), dienos 

BĮ Mažeikių rajono 
Socialinių paslaugų 
tarnyboje socialinių 
paslaugų suteikta 107 

    



88 
 

socialinės globos paslaugas, 
pavežėjimą specialiuoju 
transportu.  

neįgaliesiems: 
informavimo 50 kartų, 
konsultavimo 55, 
tarpininkavimo 107, 
bendravimo 107; asmens 
higienos: kūno 
apiprausimo 85, 
maudymosi vonioje 25, 
patalynės pakeitimo 45; 
šviestuvo valymo 15, 
namų tvarkymo 107, 
kilimų valymo 94; maisto 
ruošos: maisto produktų 
nupirkimo artimiausiame 
prekybos centre 107, 
maisto nupirkimo turguje 
35, maisto paruošimo 107, 
maitinimo bei indų 
išplovimo 107; langų ir 
veidrodžių valymo 75, 
skalbimo paslauga 107, 
lydėjimo 107; malkų ir 
anglių atnešimo, krosnies 
iškūrenimo 80, asmens 
priežiūros dienos metu 
107. Pavėžėjimo paslauga 
pasinaudojo 35 neįgalieji, 
106 kartus. 

  5.6.3.  Viešoji įstaiga Viekšnių 
bendruomenės centras teikia 
bendrąsias socialines paslaugas: 
tarpininkavimo, atstovavimo, 
informavimo, konsultavimo, 
transporto paslaugų teikimo; 
asmens higienos ir priežiūros 
paslaugas: kirpimo, maudymosi, 
skalbimo, lyginimo; 
sociokultūrines paslaugas; 
laisvalaikio užimtumo bei 
kultūrinių renginių organizavimo 

Viešojoje įstaigoje 
Viekšnių bendruomenės 
centre bendrųjų socialinių 
paslaugų suteikta 194 
neįgaliajam: informavimo 
584 kartus, konsultavimo 
615, tarpininkavimo ir 
atstovavimo 687, 
transporto paslaugų 395, 
kirpimo 361, maudymosi 
338, skalbimo 1309, 
lyginimo 717, pravesta 
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paslaugas.  socialinio darbo grupėje 
užsiėmimai 361, 
kompiuterinio raštingumo 
užsiėmimai 522, meno 
saviveiklos užsiėmimai 
1288. 

  5.6.4.  Planuotos lėšos priemonėms 
vykdyti 131,7 tūkst. Lt. Viešoji 
įstaiga Mažeikių bendruomenės 
centras teikia bendrąsias 
socialines paslaugas: 
tarpininkavimo, atstovavimo, 
informavimo, konsultavimo; 
asmens higienos ir priežiūros 
paslaugas: kirpimo, maudymosi, 
skalbimo, lyginimo; 
sociokultūrines paslaugas; 
laisvalaikio užimtumo bei 
kultūrinių renginių organizavimo 
paslaugas. 

Viešojoje įstaigoje 
Mažeikių bendruomenės 
centre bendrųjų socialinių 
paslaugų suteikta 703 
neįgaliesiems: 
informavimo 2689 kartus, 
konsultavimo 2238, 
tarpininkavimo ir 
atstovavimo 1938, 
kirpimo 865, maudymosi 
67, skalbimo 1013, 
lyginimo 569; pravesta 
mobilumo ir orientacijos 
aplinkoje mokymai 303, 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo 
užsiėmimai 354, mokymai 
naudotis kompensacine 
technika 357, sporto 
užsiėmimai 495, meno 
amatų būrelio veikla 479, 
kompiuterinio raštingumo 
užsiėmimai 384, meno 
saviveiklos užsiėmimai 
852, pravesti seminarai, 
paskaitos 684. 

    

  5.6.5.  Mažeikių rajone ilgalaikės 
socialinės globos paslaugas 
institucijoje teikia Mažeikių r. 
vaikų našlaičių ir senelių globos 
namai ir viešoji įstaiga „Vilties 
erdvė“ (Gyvenimo namai). VšĮ 
„Vilties erdvė“ teikia ir 
trumpalaikės socialinės globos 

Mažeikių r. vaikų 
našlaičių ir senelių globos 
namuose ilgalaikės 
socialinės globos 
paslaugomis naudojosi 9 
neįgalūs darbingo amžiaus 
asmenys ir 1 neįgalus 
vaikas. 
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paslaugas institucijoje 
(Specialiosios dirbtuvės). 

VšĮ „Vilties erdvė“ 
ilgalaikės socialinės 
globos paslaugomis 
naudojasi 14 sutrikusio 
intelekto asmenų, o 
trupalaikės socialinės 
globos paslaugomis 
naudojasi 12 sutrikusio 
intelekto asmenų. 

  5.6.6.  Mažeikių rajone trumpalaikės 
socialinės globos paslaugas 
institucijoje teikia Nakvynės 
namai ir VšĮ Sedos PSPC. 

Nakvynės namuose 
trumpalaikės socialinės 
globos paslaugomis 
naudojasi 4 neįgalieji. 
VšĮ Sedos PSPC 
socialinės globos 
padalinyje trumpalaikės 
socialinės globos 
paslaugomis naudojasi 6 
neįgalūs asmenys . 

    

  5.6.7.  Mažeikių rajono savivaldybės 
administracija ilgalaikės 
socialinės globos paslaugas 
institucijoje perka įvairaus 
profilio globos namuose, 
esančiuose kituose rajonuose: 
apskrities pavaldumo globos 
įstaigose (Duseikių ir Stonaičių 
pensionatai), VšĮ Rietavo 
parapijos senelių globos 
namuose, Kuršėnų globos 
namuose. 

Apskrities pavaldumo 
globos įstaigose: Duseikių 
ir Stonaičių pensionatuose 
ilgalaikės socialinės 
globos paslaugomis 
naudojosi 3 neįgalieji. 
VšĮ Rietavo parapijos ir 
senelių globos namuose 
ilgalaikės socialinės 
globos paslaugomis 
naudojosi 2 neįgalūs 
darbingo amžiaus 
asmenys. 
Kuršėnų globos namuose 
ilgalaikės socialinės 
globos paslaugomis 
naudojosi 1 neįgalus 
vaikas. 

    

 Uždavinys 6. Aplinkos prieinamumas       
 Priemonės 6.1.3. Pritaikyti žmonėms su negalia 

švietimo ir ugdymo, sveikatos 
  182,0 182,0 50,0  
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apsaugos, visuomeninių 
objektų ir socialinių įstaigų 
aplinką 

 Vertinimo 
kriterijai 

  Priemonė neplanuota Mažeikių lopšelį – darželį 
„Bitutė“ lanko 118 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintys vaikai. 
Neįgaliems vaikams per 
2008 metus buvo 
pritaikyta šios ugdymo 
įstaigos aplinka: įrengta 
prievaža, praplatinti ir 
pritaikyti pravažiavimai į 
baseiną, aktų salę, dvi 
vaikų ugdymo grupes. 

    

 Priemonės 6.1.5. Parengti ir vykdyti transporto 
ir jo infrastruktūros 
pritaikymo programą 
žmonėms su negalia vietinės 
reikšmės keliuose, parengti jos 
finansavimo tvarką 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Priemonės neįvykdytos     

 Priemonės 6.3.1. Įgyvendinti gestų kalbos 
vartojimo programą, teikti 
žmonėms su negalia vertėjų 
paslaugas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Priemonės neįvykdytos     

 Priemonės 6.3.8. Remti tikslines informacinės 
aplinkos pritaikymo žmonėms 
su negalia programas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Priemonės neįvykdytos     

 Uždavinys 7. Švietimas       
 Priemonės 7.4. Rinkti ir analizuoti statistikos 

duomenis apie neįgalius 
specialiųjų poreikių vaikus 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Priemonės neįvykdytos     
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 Priemonės 7.6. Rengti neįgalių (specialiųjų 
poreikių) vaikų ankstyvojo 
ugdymo ir tam tikrų funkcijų 
lavinimo programas 

  800,0, 
74,7 

788,0, 
74,7 

786,0, 
74,7 

12,0 

 Vertinimo 
kriterijai 

7.6.1.  Specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems vaikams Mažeikių 
lopšelyje – darželyje „Bitutė“ 
teikiama specialioji pedagoginė 
pagalba. Specialiąją pedagoginę 
pagalbą teikia specialieji 
pedagogai logopedai, 
psichologė, judesio korekcijos 
pedagogai, baseino ir masažo 
specialistai. Atsižvelgiant į vaikų 
psichinę ir fizinę negalią, 
vaikams sudaromos 
individualios ugdymo 
programos. Vykdant specialiųjų 
poreikių vaikų integraciją 
įstaigoje sistemingai 
analizuojamos ugdymo proceso 
problemos, atliekami tyrimai. 

Mažeikių lopšelyje – 
darželyje „Bitutė“ pagal 
adaptuotas ir modifikuotas 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
programas, taip pat 
suderinus su tėvais, ir 
atsižvelgus į vaiko raidos 
sutrikimus, pagal 
individualią vaiko ugdymo 
programą, ugdomi 118 
specialiųjų poreikių 
vaikai, iš jų 26 neįgalūs. 

    

  7.6.2.  Regėjimo sutrikimų turintiems 
vaikams Mažeikių lopšelyje – 
darželyje „Žilvitis“ teikiama 
specialioji pedagoginė pagalba. 
Specialiąją pedagoginę pagalbą 
teikia specialieji pedagogai 
logopedai, ortoptikas ir 
tiflopedagogas. Ugdomoji veikla 
organizuojama pagal įstaigos 
pedagogų parengtą programą ir 
bendrąją priešmokyklinio 
ugdymo(si) programą. 

Mažeikių lopšelyje – 
darželyje „Žilvitis“ pagal 
adaptuotas ir modifikuotas 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
programas, taip pat 
suderinus su tėvais, ir 
atsižvelgus į vaiko raidos 
sutrikimus, pagal 
individualią vaiko ugdymo 
programą, ugdomi 45 
specialiųjų poreikių 
vaikai.  

    

 Uždavinys 8. Užimtumas       
 Priemonės 8.6. Skatinti savivaldybes ir 

žmonių su negalia 
nevyriausybines organizacijas 
organizuoti bendrąjį užimtumą 

  2,20, 
3,45, 
0,8, 
2,5 

2,20, 
3,45, 
0,8, 
2,5 

0,98, 
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 Vertinimo 
kriterijai 

8.6.1.  Priemonė neplanuota. Sutrikusio intelekto 
žmonių bendrija 
„Mažeikių Viltis“ 
dalyvavo nevyriausybinių 
organizacijų programų 
projekte „Lietuvių liaudies 
amatai šiandieniniame 
gyvenime“. Šiuo projektu 
bendrija siekė suaktyvinti 
savo bendruomenės narių 
tautinį ir pilietinį 
sąmoningumą, tautiškumo 
pajautimą per kūrybinę 
veiklą. Planuota 
organizuoti senųjų amatų 
mokymo grupės 
užsiėmimus. Organizuota 
10 senųjų amatų mokymo 
grupės užsiėmimų. 
Užsiėmimuose dalyvavo 
17 neįgaliųjų ir 13 šeimos 
narių. 

    

  8.6.2.  Priemonė neplanuota. Mažeikių visuomeninė 
organizacija „Gerumo 
galia“ dalyvavo 
nevyriausybinių programų 
projekte „Galimybė ir 
tau“. Projektas prisidėjo 
prie tolerancijos ugdymo 
neįgaliems žmonėms, 
socialinės atskirties 
mažinimo tarp sveiko ir 
neįgalaus vaiko.Vaikai ir 
jaunuoliai su Dauno 
sindromu turėjo galimybę 
stovyklauti su Šiaulių 
universiteto studentais, 
geriau pažinti vieni kitus. 
Projekte dalyvavo 28 
neįgalieji. 
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  8.6.3.  Priemonė neplanuota.  Mažeikių sutrikusios 
psichikos žmonių globos 
bendrija „Gyvenimo 
spalvos“ dalyvavo 
nevyriausybinių programų 
projekte „Alkoholis ir 
psichinė sveikata“. Šiuo 
projektu bendrija siekė 
suburti savo 
bendruomenės narius ir 
skatinti sveiką gyvenimo 
būdą. Projektas vyko 
Mažeikių r., Plinkšėse. 
Dalyvavo 32 neįgalieji. 

    

  8.6.4.   Viešoji įstaiga Mažeikių 
bendruomenės centras 
dalyvavo nevyriausybinių 
programų projekte „Mes 
kartu, mes tvirti“. Šiuo 
projektu bendrija siekė 
suburti savo 
bendruomenės narius 
vienam tikslui. Šokių 
maratone „Mes kartu, mes 
tvirti“ dalyvavo 85 
neįgalieji. 

    

 Uždavinys 10. Kultūra       
 Priemonės 10.2. Įtraukti žmones su negalia į 

rengiamas kultūros programas 
  1,3, 

2,9, 
14,0 

1,3, 
2,9, 
14,0 

  

 Vertinimo 
kriterijai 

10.2.1  Priemonė neplanuota. Mažeikių sutrikusios 
psichikos žmonių globos 
bendrija „Gyvenimio 
spalvos“ organizavo ir 
vykdė neįgalių žmonių 
pažintinę kultūrinę kelionę 
į Siguldą per Rygą. 
Dalyvavo 25 bendrijos 
nariai. 

    

  10.2.2  Mažeikių rajono neįgaliųjų Kultūrinis renginys     
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draugija organizavo ir vykdė 
neįgaliųjų kultūrinės veiklos 
priemones. Draugijos neįgalieji 
dalyvavo įvairiuose renginiuose 
- šventėse, kurie vyko kituose 
Lietuvos rajonuose. Priemonėm 
įgyvendinti buvo planuota 12,6 
tūkst. Lt. 

Talačkoniuose. Jame 
dalyvavo 30 draugijos 
neįgaliųjų. 
Kultūrinis renginys 
Vilniuje, dalyvavo 55 
neįgalieji. 
Kultūrinis renginys 
Vilniuje, skirtas LID 20 
metų jubiliejui paminėti, 
dalyvavo 55 neįgalieji. 

  10.2.3  Mažeikių rajono savivaldybės 
administracijos socialinės 
paramos skyrius organizavo 
Tarptautinės neįgaliųjų dienos 
paminėjimo šventę – koncertą 
bei Kalėdinės eglutės šventę 
neįgaliems rajono vaikams. Šių 
renginių tikslas – suburti savo 
bendruomenės narius ir įtraukti į 
rengiamas kultūros programas. 
Priemonei įgyvendinti buvo 
planuota skirti 20,0 tūkst. Lt. 

Tarptautinės neįgaliųjų 
dienos paminėjimo 
šventėje  – koncerte 
dalyvavo apie 400 
neįgaliųjų iš viso 
Mažeikių rajono. 
 
Kalėdinės eglutės šventėje 
dalyvavo 302 neįgalūs 
rajono vaikai. 

    

 Uždavinys 11. Sportas       
 Priemonės 11.2. Remti žmonių su negalia 

sporto programas, dalyvavimą 
sporto renginiuose (vietos, 
visos Lietuvos, 
tarptautiniuose) 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Priemonė neįvykdyta     

 Uždavinys 12. Poilsis       
 Priemonės  Remti žmonių su negalia 

aktyvaus poilsio programas 
      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Priemonės neįvykdytos     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
2028,48 

 
2016,48 

 
1314,45 

 
12,00 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 2028,48 2016,48 1314,45 12,00 
 Institucija 188754378 Neringos savivaldybė       
 Uždavinys 1.1. Remti žmonių su negalia       
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kultūrinės veiklos ir aktyvaus 
poilsio programas 

 Priemonės 1.1.1. 
10.01.02.0
4 

Programa „Nebūkime 
abejingi“ (10.4; 12.) 

  18,6 18,6   

 Vertinimo 
kriterijai 

1.1.2.  Skatinti organizuoti žmonių su 
negalia kultūrinę veiklą. 

Pagerėjo žmonių su 
negalia kultūrinė veikla 
bendruomenėje 

    

 Uždavinys  1.2. Remti tikslines socialinių 
paslaugų teikimo žmonėms su 
negalia programas 

      

 Priemonės 1.2.1. 
10.01.02.0
2 

Socialinių paslaugų plėtra 
globos įstaigose (5.6.) 

  32,5 32,5   

  1.2.2. 
07.02.01.0
1. 

PSPC slaugos ir palaikomojo 
gydymo skyriaus išlaikymas 
(5.6.) 

  20,0 20,0   

  1.2.3. 
07.01.03.0
1. 

Dantų protezavimas (5.6.)   5,0 5,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Remti tikslines socialinių 
paslaugų teikimo žmonėms su 
negalia programas. 

Suteiktos  bendruomenėje 
socialinės paslaugos, 
nustatytas šių paslaugų 
poreikis. 

    

 Uždavinys 1.2.3. Organizuoti individualų 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymą namuose 

      

 Priemonės   Vaikų globos ir rūpybos 
įstaigos (4.2.3.) 

  14,1 14,1   

 Vertinimo 
kriterijai 

1.3 
1.3.1. 
10.01.01.0
1. 

 Organizuoti individualų 
savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymą namuose 

Padidėjo galimybės 
patiems patenkinti savo 
reikmes 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
90,2 

 
90,2 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 90,2 90,2   
 Institucija 188746659 Pagėgių savivaldybė       
 Uždavinys  Sudaryti sąlygas asmenims su 

negalia, intelekto sutrikimais 
kuo ilgiau išgyventi pilnavertį 
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gyvenimą savo namuose arba 
įstaigoje 

 Priemonės  Teikti socialines paslaugas   352,5 352,5   
 Vertinimo 

kriterijai 
 Spec. transportu 

pasinaudojusių neįgaliųjų 
asmenų skaičius 

 620     

   Socialines paslaugas gavusių 
neįgalių asmenų skaičius 

 15     

   Kompensacinė technika 
suteikta neįgaliesiems 
asmenims 

 58     

   Asmens higienos (pirties) 
paslaugomis pasinaudojusių 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

 500     

   Senelių globos namuose 
stacionarias paslaugas teiktos 
neįgaliems asmenims  

 25     

   Slaugos lova pasinaudojusių 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

 3     

 Uždavinys  Neįgaliųjų vaikų ankstyvas 
ugdymas įstaigose ir 
adaptuotos mokymosi 
programos pritaikymas 

      

 Priemonės  Vaikų su spec poreikiais 
ugdymas 

  33,3 33,3   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Pedagoginei psichologinei 
tarnybai nukreiptų mokinių 
skaičius 

 38     

   Neįgaliųjų vaikų, ugdomų 
„Pušelės“ mokykloje- 
darželyje, skaičius 

 3     

 Uždavinys  Sudaryti sąlygas žmonėms su 
negalia dalyvauti kultūrinėje 
veikloje 

      

 Priemonės  Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas kultūros programas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Remti kultūriniai renginiai 
neįgaliesiems (Diabeto klubas 
„Rambynas“, Pagėgių 
neįgaliųjų draugija), neįgaliųjų 

 328     
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dalyvių skaičius 
 Uždavinys  Remti neįgaliuosius susidarius 

sunkiai materialinei padėčiai 
šeimoje 

      

 Priemonės  Vienkartinės pašalpos iš 
savivaldybės biudžeto 

  3,1 3,1   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Vienkartinės pašalpos 
išmokėtos neįgaliųjų asmenų 
skaičiui 

 16     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
388,9 

 
388,9 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 388,9 388,9   
 Institucija 188776264 Pakruojo rajono savivaldybė       
 Uždavinys  Šventinių renginių 

organizavimas 
      

 Priemonės  Pasaulinės Parkinsono liga 
sergančių dienos minėjimas, 
Rajoninė neįgalių žmonių 
sporto šventė, rajono 
seniūnijose renginiai skirti 
Tarptautinei pagyvenusių 
žmonių dienai paminėti, 
pasaulinės baltosios lazdelės 
dienos minėjimas, pasaulinės 
diabeto dienos minėjimas, 
pasaulinės neįgaliųjų dienos 
minėjimas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Planuota, kad visuose 
renginiuose dalyvaus apie 900 
neįgaliųjų.  

Renginiuose dalyvavo 875 
neįgalieji. 

7,0 7,0   

 Uždavinys  Medicininė konsultacinė 
pagalba 

      

 Priemonės  Organizuoti gydytojo 
endokrinologo paskaitas ir 
sergančių cukriniu diabetu 
mokymo strategines kryptis. 
Organizuoti Diabeto klubo 
renginius cukraligės 
prevencijos klausimais, 
skleisti informaciją, aprūpinti 
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sunkiai sergančius klubo 
narius diagnostinėmis 
juostelėmis, padėti jiems 
spręsti socialines problemas 

   Organizuoti neįgaliems 
asmenims medicininių 
paslaugų teikimą namuose 

      

   Aprūpinti neįgaliuosius (pagal 
nustatytą tvarką) 
medikamentais ir 
pagalbinėmis medicinos 
priemonėmis 

      

   Organizuoti astma sergančių 
žmonių susitikimus su 
gydytojais specialistais 

      

   Pagal gydytojų duotas 
rekomendacijas padėti 
žmonėms su negalia įsigyti 
techninės pagalbos priemonių 

      

   Teikti specialaus transporto 
paslaugas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Planuota, kad 40 sergančių 
cukriniu diabetu neįgaliųjų bus 
apmokyti gyvenimo kokybės 
išvengiant ligų komplikacijos, 
apie 1500 rajono gyventojų 
atlikti tyrimus dėl cukraus kiekio 
kraujyje, organizuoti susitikimus 
su gydytojais endokrinologais. 

Apmokyta 50 sergančių 
cukriniu diabetu 
neįgaliųjų, cukraligės 
prevencija atlikta 2200 
rajono gyventojų, 
suorganizuota 12 
susitikimų su gydytojais 
endokrinologais. Vienam 
9 metų vaikui nupirkta 
insulininė pompa. 

    

 Uždavinys  Specialistų mokymas, jų 
kvalifikacijos ugdymas 

      

 Priemonės  Organizuoti specialistų, 
dirbančių su neįgaliaisiais 
bendruomenėje ir komandoje, 
mokymą, kvalifikacijos 
kėlimą, organizuoti seminarus, 
pasitarimus žmonių su negalia 
integracijos klausimais rajono 
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socialiniams darbuotojams 
 Vertinimo 

kriterijai 
  Pasitarimų organizavimas rajono 

socialiniams darbuotojams. 
Vieną kartą į mėnesį 
organizuojami seniūnijų 
socialinių darbuotojų 
pasitarimai, kurių metu 
supažindinama su 
pasikeitimais socialinio 
darbo srityje, darbuotojai 
supažindinami su įstatymų 
pasikeitimais. 

    

 Uždavinys  Bendradarbiavimas su 
rajonine spauda 

      

 Priemonės  Rengti pranešimus, straipsnius 
apie neįgaliųjų socialinę 
integraciją, socialines 
paslaugas, specialiųjų poreikių 
nustatymą ir publikuoti juos 
spaudoje, suteikti informaciją 
gyventojams ir konsultuoti 
socialinių išmokų skyrimo, 
paslaugų teikimo klausimais. 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Ruošti straipsnius spaudai 
informuojant gyventojus dėl 
socialinių išmokų pasikeitimo. 

Aktyviai dalyvauta 
rajoninėje spaudoje. 

    

 Uždavinys  Ataskaitų ir informacijos 
teikimas, neįgaliųjų interesų 
gynimas 

      

 Priemonės  Teikti informaciją ir medžiagą 
rajono tarybai dėl rajono 
neįgalių žmonių socialinės 
integracijos klausimų 
įgyvendinimo 

      

   Teikti informaciją apie 
socialinę paramą 
neįgaliesiems, šeimoms 
auginančioms vaikus su 
negalia 

      

   Teikti informaciją apie 
specialiuosius poreikius rajono 
gyventojams, tvarkyti 

      



101 
 

dokumentus specialiesiems 
poreikiams nustatyti 

   Atstovauti neįgaliųjų interesus 
teismuose 

      

   Atlikti socialinių paslaugų 
poreikio Pakruojo rajone 
tyrimą, nustatyti prioritetus 

      

   Teikti statistinę informaciją 
apie rajono neįgaliųjų 
aprūpinimą techninės pagalbos 
priemonėmis 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Reikalingų ataskaitų ir 
informacijos teikimas rajono 
tarybai. 

Teikiamos reikalingos 
ataskaitos , ruošiama 
medžiaga apie neįgaliųjų 
socialinės integracijos 
programą rajono tarybai. 
2008 metais teismuose 
atstovauta 21 neįgaliam 
asmeniui dėl 
neveiksnumo, globos 
nustatymo ir globėjo 
skyrimo. Įvyko 38 teismo 
posėdžiai. Iš jų vienišiems 
asmenims atstovauta 
pareiškėjo teisėmis. Dėl 
neveiksnių asmenų turto 
pardavimo teiktos 2 
išvados. 

    

 Uždavinys  Specialioji pedagoginė 
pagalba 

      

 Priemonės  Darbas su atskiromis 
neįgaliųjų grupėmis, siekiant 
pilnavertės asmenų su negalia 
integracijos 

      

   Užtikrinti specialiosios 
pedagoginės pagalbos teikimą 
specialiųjų poreikių vaikams 
ugdymo įstaigose, namuose 

      

   Sudaryti optimalias 
pedagogines, medicinines ir 
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socialines sąlygas 
   Užimti jaunimo centro 

lankytojus darbine veikla, 
padėti socialiai adaptuotis ir 
integruotis visuomenėje 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Dirbti su atskiromis neįgaliųjų 
vaikų grupėmis. 

Pakruojo rajono bendrojo 
lavinimo mokyklose buvo 
ugdoma 1033 specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių 
mokinių. Iš jų 357 
teikiama specialiojo 
pedagogo, 719 logopedo 
pagalba. Pedagoginėje 
psichologinėje tarnyboje 
dėl specialiųjų poreikių 
įvertinimo konsultuota 
128 vaikai, iš jų 15 
ikimokyklinio amžiaus. Po 
konsultacijų vaikams, jų 
tėvams ir mokytojams 
pateiktos tolimesnės 
ugdymo rekomendacijos, 
pagal poreikį skirtas 
ugdymas pagal 
modifikuotas, adaptuotas, 
specialiąsias programas 
arba nukreipimas į 
specialiąsias ugdymo 
įstaigas. Taip pat skirta 
įvairių ugdymosi įstaigose 
dirbančių specialistų 
pagalba. PPT kartu su 
Mariestado (Švedija) 
kurčiųjų draugija 
įgyvendino projektą 
,,Klausos negalę turinčių 
asmenų ugdymas ir 
socialinė integracija“.  

    

 Uždavinys  Aplinkos pritaikymas 
neįgaliesiems 
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 Priemonės  Fizinės viešosios aplinkos 
pritaikymas. Pritaikyti 
žmonėms su negalia švietimo 
ir ugdymo, kultūros, sveikatos 
apsaugos, visuomeninių 
objektų ir socialinių įstaigų 
aplinką 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   ,,Žemynos“ pagrindinėje 
mokykloje įrengtas liftas. 
Mokykloje mokosi 5 
neįgalieji vaikai, kuriems 
liftas yra būtinybė. 

    

 Uždavinys  Laisvalaikio organizavimas       
 Priemonės  Organizuoti žmonių su negalia 

turiningą laisvalaikio 
užimtumą stacionariose 
socialinės globos įstaigose 

      

   Remti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą, įtraukti juos į 
kultūrinius renginius 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Suteikti galimybę neįgaliesiems 
dalyvauti kultūrinėje veikloje. 

Savivaldybės 
administracijos Kultūros 
skyrius ir įstaigos, 
organizuodamos mėgėjų 
meno veiklą, sudarė 
galimybę juose dalyvauti 
ir žmonėms su negalia. 
Moterų vokalinis 
ansamblis ,,Sidabrinė 
šarma“, liaudiškos 
muzikos kapela 
,,Vėtrungė“ buvo 
kviečiami dalyvauti 
rajoniniuose renginiuose. 
Žmonėms su negalia yra 
sudaromos sąlygos 
nemokamai klausytis 
profesionalios muzikos 
atlikėjų, koncertuojančių 
rajono kultūros namuose, 

7,0 7,0   
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Pakruojo dvare. VšĮ 
,,Retenė“ 2008 metais 
dalyvavo projekte 
,,Nugalėk save“. Judančių 
rankų varomais 
vežimėliais su specialiais 
priedais-varytuvais, 
nuvažiuota 303 km. 

 Uždavinys  Aprūpinimas techninės 
pagalbos priemonėmis 

      

 Priemonės  Bendradarbiauti su Techninės 
pagalbos centru, šio centro 
Šiaulių skyriumi, viešąja 
įstaiga ,,Retenė“ ir kitomis 
įmonėmis, teikiančiomis ir 
remontuojančiomis technines 
pagalbos priemones 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Aprūpinti neįgaliuosius 
techninės pagalbos 
priemonėmis. 

Per 2008 metus TPP 
aprūpinta 425 asmenys - 
855 vienetai. Taip pat 
gauta naudotų TPP iš 
Raudonojo kryžiaus 
Pakruojo skyriaus 
(funkcinių lovų), iš Šv. 
Jono Krikštytojo parapijos 
(vaikštynių, vežimėlių, 
ramentų). Tarpininkauta 
įsigyjant Tiflo priemones 
regėjimo negalią 
turintiems asmenims. 
Suteikta specialaus 
transporto paslauga 408 
asmenims vežant 
neįgaliuosius į gydymo, 
reabilitacijos įstaigas. VšĮ 
,,Retenė“ per metus 
suremontavo 65 TPP. 

    

 Uždavinys  Lengvatos neįgaliesiems       
 Priemonės  Taikyti rajono neįgaliesiems 

lengvatas 
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 Vertinimo 
kriterijai 

  Rajono neįgaliesiems ir 
asmenims, likvidavusiems 
Černobylio atominės elektrinės 
avarijos padarinius, 
neapmokestinami žemės plotai 
iki 0,05 ha mieste ir iki 1,0 ha 
kaime. 
Nevalstybinėms organizacijoms 
taikomos mokesčių už patalpų, 
perduotų pagal panaudos 
sutartis, šildymą bei kitus 
komunalinius patarnavimus, 
lengvatos. 

Rajono neįgaliesiems ir 
asmenims, likvidavusiems 
Černobylio atominės 
elektrinės avarijos 
padarinius, lengvatos 
taikomos vadovaujantis 
Pakruojo rajono 
savivaldybės tarybos 2007 
m. gegužės 24 d. 
sprendimu Nr. T-178. 
Nevalstybinėms 
organizacijoms lengvatos 
taikomos vadovaujantis 
Pakruojo rajono 
savivaldybės tarybos 2007 
m. liepos 26 d. sprendimu 
Nr. T-241. 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
14,0 

 
14,0 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 14,0 14,0   
 Institucija 125196077 Palangos miesto savivaldybė       
 Uždavinys 4.2.4. Remti savarankiško gyvenimo 

ugdymo programas 
bendruomenėje 

      

 Priemonės  Socialinių projektų 
finansavimas 

  17,6 SB 17,6   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų asmenų, 
dalyvaujančių NVO veikloje, 
skaičius 

1020 902     

   Finansuojamų neįgaliesiems 
projektų skaičius 

7 5     

 Uždavinys 5.6. Remti tikslines socialinių 
paslaugų teikimo žmonėms su 
negalia programas 

      

 Priemonės  Socialinių paslaugų teikimo 
užtikrinimas 

  817,2 SB 
206,0 

SB(VB) 
327,8 

SB(SP) 

817,2 
206,0 

 
228,8 

519,6 
108,0 

 

 
 
 

99,0 

 Vertinimo  Socialinių paslaugų neįgaliųjų 270 295     
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kriterijai asmenų gavėjų skaičius 
   Socialinių paslaugų rūšių 

skaičius, proc. 
65 65     

 Priemonės  Socialinių paslaugų įstaigų, 
skirtų žmonėms su negalia, 
veiklos sąlygų gerinimas 

  543,0 SB 
95,8 VB 

464,0 
 

 79,0 
95,8 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Atliktų darbų procentas 100 118     

   Planuoto įsigyti ir įsigyto 
ilgalaikio materialinio turto 
santykis procentais 

90 62     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB Savivaldybės biudžetas

SB(VB) Valstybės biudžeto spec.tikslinė dotacija
VB Valstybės biudžetas

SB(SP) Pajamos už teikiamas paslaugas 

 
1377,8 
206,0 
95,8 

327,8 

 
1298,6 
206,0 

 
228,8 

 
519,6 
108,0 

 
79 

 
 

99,0 
Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 2007,4 1730,0 627,6 273,8 

 Institucija 288724610 Panevėžio miesto 
savivaldybė 

      

 Uždavinys 4.4.6 Remti tikslines žmonių su 
negalia psichosocialinės 
reabilitacijos programas 

      

 Priemonės  Programų rėmimas   38,0 35,5 9,8 2,5 
 Vertinimo 

kriterijai 
 Remtų programų skaičius 15 15     

 Uždavinys 5.6 Remti tikslines socialinių 
paslaugų teikimo žmonėms su 
negalia programas 

      

 Priemonės  Programų rėmimas   14.5 13,6 6,5 0,9 
 Vertinimo 

kriterijai 
 Remtų programų skaičius 4 4     

 Uždavinys 6.1.3 Pritaikyti žmonėms su negalia 
švietimo ir ugdymo, sveikatos 
apsaugos, visuomeninių 
objektų ir socialinių įstaigų 
aplinką 

      

 Priemonės  Programų rėmimas   4,0 4,0   
 Vertinimo 

kriterijai 
 Remtų programų skaičius 1 1     
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 Uždavinys 8.7 Remti žmonių su negalia 
užimtumo programas 

      

 Priemonės  Programų rėmimas   1,5 1,4 0,3 0,1 
 Vertinimo 

kriterijai 
 Remtų programų skaičius 1 1     

 Uždavinys 10.2 Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas kultūros programas 

      

 Priemonės  Renginio žmonėms su negalia 
rėmimas 

  4.3 4,3   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų dienos minėjimas 1 1     

 Uždavinys 10.4 Remti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą 

      

 Priemonės  Programų rėmimas   2.0 1,9  0,1 
 Vertinimo 

kriterijai 
 Remtų programų skaičius 2 2     

 Uždavinys  Patalpų Nevėžio g. 38, skirtų 
neįgaliųjų organizacijoms, 
išlaikymas 

      

 Priemonės  Eksploatacijos išlaidų 
apmokėjimas 

  25,7 25,7   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Organizacijų skaičius 9 9     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

90,0 86,4 16,6 3,6 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 90,0 86,4 16,6 3,6 
 Institucija 188774594 Panevėžio rajono 

savivaldybė 
      

 Uždavinys  Skatinti savanorių darbą       
 Priemonės  Skatinti NVO organizuoti 

bendrąjį užimtumą (8.6)  
  52,5 52,5   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paremtos nevyriausybinės 
organizacijos: Rajono 
neįgaliųjų draugija, „Artritas“, 
„Nefrita“, bendrija „Panevėžio 
viltis“, Maltos ordino pagalbos 
tarnyba, diabeto draugija 
„Viltis“, Aklųjų ir silpnaregių 
centras 

7 7     
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 Uždavinys  Pagerinti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą 
bendruomenėje 

      

 Priemonės  Remti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą (10.4)  

  25,0 25,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Renginiuose dalyvavusių 
neįgaliųjų skaičius 

2000 2000     

     Renginiai vyko 11 rajono 
seniūnijų 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

77,5 77,5   

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 77,5 77,5   
 Institucija 188753657 Pasvalio rajono savivaldybė       
 Uždavinys 1.1. Šviesti visuomenę neįgaliųjų 

socialinės integracijos 
klausimais 

      

 Priemonės 1.1.1. Rengti seminarus, 
konferencijas, pristatymus, 
pranešimus, informacinę, 
metodologinę medžiagą apie 
žmonių su negalia socialinę 
integraciją. Rašyti straipsnius 
apie žmonių su negalia 
problemas ir socialinę 
integraciją 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Surengta susitikimų su rajono 
neįgaliaisiais, kurių metu buvo 
teikiama informacija jiems 
rūpimais klausimais, skaičius 

4 
 
 

4 
 
 

    

   Parengtų straipsnių į apskrities 
ir rajono dienraščius apie 
žmonių su negalia problemas 
ir socialinę integraciją, galimą 
paramą, lengvatas, kita, 
skaičius 

3 4     

 Uždavinys 2.1. Ugdyti žmonių su negalia 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžius ir gebėjimus 
prisitaikyti prie įprastos 
veiklos ir supančios aplinkos 
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 Priemonės 2.1.1 Remti socialinių užimtumo 
grupių organizavimą 
pacientams, turintiems 
psichinę negalią Pasvalio 
PSPC psichikos sveikatos 
centro užimtumo kabinete 

  3,0 3,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Grupių veiklos dažnumas 2 kartus per savaitę 2 kartus per savaitę     

   Gavusių socialines paslaugas 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

60 70     

 Uždavinys 3.1. Numatomos teikti socialinės 
paslaugos, planuojama didinti 
jų įvairovę, gerinti kokybę ir 
prieinamumą žmonėms su 
negalia 

      

 Priemonės 3.1.1. Remti dienos užimtumo 
paslaugų teikimą užimtumo 
centre „Viltis“ sutrikusio 
intelekto, proto negalią 
turintiems žmonėms 

  532,5 532,5 413,2  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Gavusių socialines paslaugas 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

31 asmuo 31 asmuo     

 Priemonės 3.1.2. Remti ilgalaikės socialinės 
globos paslaugų teikimą 
Pasvalio rajono paslaugų ir 
užimtumo centre 
pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems fizinę negalią 
turintiems žmonėms 

      

  Vertinimo 
kriterijai 

 Gavusių socialines paslaugas 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

22 neįgalieji, 
iš jų 7 su sunkia negalia 

26 neįgalieji, iš jų 6 su 
sunkia negalia 

    

 Priemonės 3.1.3. Remti ilgalaikės socialinės 
globos paslaugų teikimą 
apskrities pensionatuose proto 
negalią turintiems žmonėms 

  48,0 48,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Gavusių socialines paslaugas 
neįgaliųjų asmenų skaičius  

9 neįgalieji su sunkia negalia 9 neįgalieji su sunkia 
negalia 

    

 Priemonės 3.1.4. Remti pagalbos į namus 
socialinių paslaugų teikimą 
negalią turintiems žmonėms 

  297,9 297,9 224,0  
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 Vertinimo 
kriterijai 

 Gavusių socialines paslaugas 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

80 92     

 Priemonės 3.1.5 Remti specialaus transporto 
paslaugų teikimą žmonėms su 
negalia 

  95,4 95,4 32,7  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Gavusių socialines paslaugas 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

100 asmenų vienkartinio 
pobūdžio. 15 neįgalių vaikų 

nuolatinio pobūdžio 

85 asmenys vienkartinio 
pobūdžio. 15 neįgalių 

vaikų nuolatinio pobūdžio 

    

 Priemonės 3.1.6. Remti sociokultūrinių 
paslaugų teikimą negalią 
turintiems žmonėms 

  29,6 29,6 22,6 - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Gavusių socialines paslaugas 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

50 33     

 Priemonės 3.1.7. Remti Panevėžio ir Utenos 
apskričių aklųjų ir silpnaregių 
tarybos filialo Pasvalio aklųjų 
ir silpnaregių dienos 
užimtumo centro veiklą  

  4,8 4,8   

  Vertinimo 
kriterijai 

 Rengiamo projekto trukmė 
mėnesiais 

12 mėnesių 12 mėnesių 
 

    

   Gavusių socialines paslaugas 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

Daugiau kaip 120 regėjimo 
negalią turinčių asmenų 

Daugiau kaip 120 
regėjimo negalią turinčių 

asmenų 

    

  Priemonės 3.1.8. Remti Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių bendrijos 
„Viltis“ Pasvalio padalinio 
projektinę veiklą  

  6,0 6,0   

  Vertinimo 
kriterijai 

 Rengiamo projekto trukmė 
mėnesiais  

12 mėnesių 12 mėnesių     

   Gavusių socialines paslaugas 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

31 31     

 Priemonės 3.1.9. Teikti informavimo, 
konsultavimo, tarpininkavimo, 
teisių atstovavimo  paslaugas 
neįgaliesiems  

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Trukmė mėnesiais 12 mėnesių 12 mėnesių     

   Gavusių socialines paslaugas 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

~ 1500 ~ 2000     

 Uždavinys 4.1. Rinkti ir analizuoti statistikos       



111 
 

duomenis apie savivaldybės 
neįgalius (specialiųjų 
poreikių) vaikus pagal 
negalias 

 Priemonės 4.1.1. Duomenys apie neįgalius 
(specialiųjų poreikių vaikus) 
bus suvedami į mokinių 
duomenų bazę 

  43,5 41,5 41,5 2,0 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Veiklos trukmė mėnesiais: 12 mėn. 12 mėn.     

 Uždavinys 4.2. Rengti ir įgyvendinti neįgalių 
(specialiųjų poreikių) vaikų 
ankstyvojo ugdymo ir tam 
tikrų funkcijų lavinimo 
programas 

      

 Priemonės 4.2.1. Sudaryti sąlygas neįgaliems 
vaikams ugdytis pagal 
poreikius ir galimybes. 
(Specialiojo ikimokyklinio 
ugdymo (1-6, 7 metų) 
programa darželyje ,,Žilvitis“)  

  392,6 392,6 332,3  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Programų skaičius 1 programa 1 programa     

   Vaikų, turinčių negalią, 
ugdomų ikimokyklinėse 
įstaigose, skaičius 

14 vaikų 14 vaikų     

 Uždavinys 4.3. Remti žmonių su negalia 
ugdymo ir neformalaus 
mokymo projektus 

      

 Priemonės 4.3.1. Žmonių su negalia mokymo ir 
neformalaus ugdymo projektai 
bendruomenėje pagerins 
ryšius tarp asmens ir 
visuomenės, sudarys 
galimybes padidinti jų 
užimtumą. Muzikinių gabumų 
ugdymas akliesiems 

  2,5 2,0 2,0 0,5 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Projektų skaičius  1 projektas 1 projektas     

 Uždavinys 5.1. Skatinti žmonių su negalia       
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nevyriausybines organizacijas 
organizuoti bendrąjį 
užimtumą, remti žmonių su 
negalia užimtumo programas  

 Priemonės 5.1.1. Remti žmonių su negalia 
nevyriausybinių organizacijų 
bendrojo užimtumo projektus 

  11,5 11,5   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Rengiamų projektų skaičius 3 projektai 3 projektai     

   Jų trukmė mėnesiais 12 mėnesių 12 mėnesių     
   Gavusių socialines paslaugas 

neįgaliųjų asmenų skaičius 
~ 250 neįgaliųjų, iš jų sunkios 

negalios 30 
230 neįgaliųjų, iš jų 
sunkios negalios 32 

    

 Uždavinys 5.2. Remti žmonių su negalia 
užimtumo programas 

      

 Priemonės 5.2.1. Remti žmonių su negalia 
bendrąjį užimtumą centre 
Viltis 

  50,0 50,0 37,0  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Gavusių socialines paslaugas 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

20 neįgalių jaunuolių. 19 neįgalių jaunuolių     

 Uždavinys 6.1. Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas kultūrines 
programas 

      

 Priemonės 6.1.1. Remti įvairių savivaldybės 
institucijų (bibliotekos, 
muziejaus, kultūros centro ir 
jo padalinių, paslaugų centrų) 
veiklą. Kurių pagalba žmonės 
su negalia buvo įtraukti į 
rengiamas kultūros programas 

  30,0 30,0 10,0  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Planuojamų renginių skaičius ~ 15 ~ 20     

 Uždavinys 6.2. Remti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą 

      

 Priemonės 6.2.1 Remti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą, skiriant dalinį 
finansavimą nevyriausybinių 
organizacijų projektams 

  4,0 4,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Rengiamų projektų kiekis ir jų 
trukmė mėnesiais 

2 projektai 
12 mėnesių 

2 projektai 
12 mėnesių 

    

   Gavusių socialines paslaugas ~ 200 240     
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neįgaliųjų asmenų skaičius 
 Uždavinys 7.1. Remti žmonių su negalia 

sporto programas, dalyvavimą 
sporto renginiuose  

      

  Priemonės 7.1.1. Planuojama parengti programą 
„Neįgaliųjų sportas – visų 
mūsų rūpestis“ 

  6,0   6,0 

  Vertinimo 
kriterijai 

 Parengtų programų skaičius 1 programa 1 programa     

   Dalyvaujančių neįgaliųjų 
skaičius 

~ 20 24 asmenys     

 Uždavinys 7.2. Remti žmonių su negalia 
sporto programas, dalyvavimą 
sporto renginiuose 

      

 Priemonės 7.2.1. Tradicinė neįgaliųjų sporto 
šventė 

  1,7 1,7   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Planuojamų renginių skaičius 1 
 

1 
 

    

   Dalyvaujančių neįgaliųjų 
skaičius 

~ 170 186     

 Uždavinys 7.3. Organizuoti sporto specialistų 
kvalifikacijos kėlimą 

      

 Priemonės 7.3.1. Sudaryti sąlygas sporto 
specialistams tobulinti 
kompetenciją darbui su 
neįgaliaisiais 

  2,0 2,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Specialistų kėlusių 
kvalifikaciją skaičius 

10 specialistų 11 specialistų     

 Uždavinys 8.1. Remti žmonių su negalia 
aktyvaus poilsio programas, 
projektus  

      

  Priemonės 8.1.1. Remti žmonių su negalia 
nevyriausybinių organizacijų 
pateiktus projektus aktyviam 
poilsiui organizuoti 

  2,0 2,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Planuojamų vykdyti projektų 
skaičius 

1 1     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
1563,0 

 
1554,5 

 
1115,3 

 
8,5 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 1563,0 1554,5 1115,3 8,5 
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 Institucija 188714469 Plungės rajono savivaldybės       
 Uždavinys 4.2. Ugdyti savarankiško 

gyvenimo įgūdžius 
      

 Priemonės  4.2.3.  Organizuoti individualų 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymą dienos 
centruose 

  113,2 113,2 88,1  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų asmenų skaičius 20 21     

 Uždavinys 5. Teikti socialines paslaugas       
 Priemonės 5.6.1  Remti tikslines socialinių 

paslaugų teikimo namuose 
žmonėms su negalia 
programas 

  191,3 191,3 111,5  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgalių žmonių skaičius 50 52     

 Priemonės 5.6.2. Socialinės globos paslaugų 
teikimas žmonėms su negalia 
globos namuose 

  810,7 810,7   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Socialines paslaugas gavusių 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

80 86     

 Uždavinys 10. Sudaryti sąlygas žmonėms su 
negalia dalyvauti kultūrinėje 
veikloje 

      

 Priemonė 10.4.  Remti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą 

  88,0 88,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgalių žmonių 
nevyriausybinių organizacijų 
remtų programų skaičius 

13 13     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

1203,2 1203,2 199,6  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 1203,2 1203,2 199,6  
 Institucija 288742590 Prienų rajono savivaldybė       
 Uždavinys  Kurti infrastruktūrą, 

užtikrinančią efektyvų, 
kokybišką, gyventojų 
poreikius atitinkančių 
socialinių sveikatos ir 
laisvalaikio paslaugų teikimą 

      

 Priemonės  Socialinių paslaugų centro   751,8: 746,2: 510,6: 5,6 SB 



115 
 

kūrimas (4.2.3) 567,8 SB, 
184,0 VB 

562,2 SB, 
184,0 VB 

370,1 
SB, 

140,5 VB 
 Vertinimo 

kriterijai 
 Socialinių paslaugų centre 

aptarnaujamų neįgaliųjų 
asmenų skaičius 

 20 asmenų     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas)

VB (Valstybės biudžetas) 

 
567,8 
184,0 

 
562,2 
184,0 

 
370,1 
140,5 

 
5,6 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 751,8 746,2 510,6 5,6 
 Institucija 188726247 Radviliškio rajono 

savivaldybė 
      

 Uždavinys 4.4 Įvykdyti socialinės atskirties 
prevenciją ir socialinę 
integraciją 

      

 Priemonės 4.4.1 Nakvynės paslaugos   30 30   
 Vertinimo 

kriterijai 
 Nakvynės paslaugų gavėjų 

skaičius 
 5 neįgalūs asmenys     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 30 30   
Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 30 30   

 Institucija 288740810 Raseinių rajono savivaldybė       
 Uždavinys 2 Užtikrinti teisę ir lygių 

galimybių žmonėms su 
negalia sudarymą gauti 
informaciją įvairiose 
visuomenės švietimo ir 
informavimo srityse 

      

 Priemonės 2.1 Neįgaliųjų, jų organizacijų ir 
savivaldybės administracijos 
skyrių bendradarbiavimo 
organizavimas, užtikrinant 
žmonių su negalia socialinę 
integraciją 

      

  2.3 Seminarų, konferencijų 
organizavimas. Informacijos 
skleidimas ir atnaujinimas. 

      

  2.3 Bendradarbiaujant su 
savivaldybės atstovu ryšiams 
su visuomene, nuolat 
skelbiama ir atnaujinama 
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informacija neįgaliesiems apie 
priimtus ar keičiamus  teisės 
aktus rajono tinklapyje 
www.raseiniai.lt bei rajono 
laikraštyje „Naujas rytas“ 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Rajono neįgaliųjų, informuotų 
apie pasikeitusius teisės aktus, 
bei jų taikymą savivaldybėje, 
skaičius 

5479 5400     

 Uždavinys 4. Gerinti teikiamų socialinių 
paslaugų kokybę 

      

 Priemonės 4.4.3 Teikti pagalbą neįgaliesiems, 
nukentėjusiems nuo fizinio ir 
psichologinio smurto 

  2,5 SB 2,5 SB 2,5  

  4.2.3 Gerinti socialinių įgūdžių 
ugdymo ir palaikymo 
paslaugų kokybę 

  255,98 SB, 
89,16 VB 

255,98 SB, 
89,16 VB 

174,1 
SB, 

73,37 VB 

 

 Vertinimo 
kriterijai 

4.4.3 Neįgaliųjų asmenų skaičius, 
kuriems suteikta krizių 
įveikimo pagalba  

15 25     

  4.2.3 Neįgaliųjų asmenų, kuriems 
suteiktos socialinių įgūdžių 
ugdymo paslaugos, skaičius 

455 481     

 Uždavinys 5 Plėtoti socialines paslaugas į 
namus ir alternatyvias 
paslaugų formas 

      

 Priemonės 5.3 Teikti dienos socialinės globos 
paslaugas neįgaliesiems. 
Įsteigti 20 darbuotojų etatų 

  35,6 SB, 
105,64 VB 

35,6 SB, 
105,64 VB 

2,5 SB, 
105,4 VB 

 

  5.3.1 Užtikrinti trumpalaikės ir 
ilgalaikės socialinės globos 
institucijoje paslaugų teikimą 
neįgaliesiems 

  256,49 SB, 
197,06 VB 

256,49 SB, 
197,06 VB 

  

  5.6 Plėsti teikiamų pagalbos 
namuose paslaugų neįgaliems 
rajono gyventojams apimtis 

  343,7 SB 343,7 SB 231,5 SB  

  5.6 Teikti nemokamo maitinimo 
paslaugas neįgaliesiems  

  27,34 SB 27,34 SB 11,2 SB  

  5.6  Organizuoti skalbimo   6,8 SB 6,8 SB   
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paslaugas už nemokamo 
skalbimo talonus 
neįgaliesiems 

  5.6.1 Patalpų socialinių paslaugų 
centrui paieška bei 
investicinio projekto rengimas 

      

  5.6.2 Parengti projektą ir paraišką 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos infrastruktūros 
plėtros programai dėl Jaunimo 
su proto negalia užimtumo 
dienos centro reorganizavimo 
į Jaunimo su proto negalia 
dienos globos centrą 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

5.3 Įsteigtų etatų skaičius dienos 
socialinės globos paslaugų 
teikimui neįgaliesiems 

20 20     

  5.3.1 Trumpalaikės ir ilgalaikės 
socialinės globos paslaugomis 
pasinaudojusių neįgaliųjų 
skaičius 

50 72     

  5.6 Neįgaliųjų skaičius, kuriems 
teikiamos pagalbos į namus 
paslaugos 

123 159     

  5.6 Neįgaliųjų, pasinaudojusių 
nemokamo maitinimo 
paslaugomis, skaičius 

812 852     

  5.6 Pasinaudojusių skalbimo 
paslaugomis neįgaliųjų 
skaičius 

350 687     

  5.6.1 Parengtas Socialinių paslaugų 
centro steigimo projektas, 
pateikta paraiška ES SF 

1 0     

  5.6.2 Parengtas projektas ir pateikta 
paraiška  

1 0     

 Uždavinys 6 Užtikrinti neįgaliųjų poreikių 
tenkinimą 

      

 Priemonės 6.1.5 Teikti specialaus transporto 
paslaugas neįgaliesiems, kurie 
negali naudotis visuomeniniu 

  117,8 SB 117,8 SB 37,8 SB  
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transportu 
  6.2.4 Neįgaliųjų aprūpinimas 

techninės pagalbos 
priemonėmis 

  77,2 VB 77,2 VB   

 Vertinimo 
kriterijai  

6.1.5 Suteiktų spec. transporto 
paslaugų neįgaliesiems 
skaičius 

4580 5580     

  6.2.4 Neįgaliųjų, aprūpintų 
techninės pagalbos 
priemonėmis, skaičius 

750 538     

  6.2.4 Neįgaliųjų, aprūpintų 
techninės pagalbos 
priemonėmis, skaičius 

750 538     

 Uždavinys 8.1 Gerinti socialinės srities 
įstaigų neįgaliesiems darbo ir 
veiklos sąlygas, atnaujinti 
įrangą  

      

 Priemonės 8.6 Padidinti Raseinių neįgaliųjų 
užimtumo dienos centro 
naudingų patalpų plotą, vietoje 
terasos įrengiant papildomas 
užimtumo patalpas 

  43,59 SB, 
190,0 VB 

43,59 SB, 
190,0 VB 

  

  8.6.1 Plėsti Raseinių neįgaliųjų 
dienos užimtumo centro 
paslaugas, įsigyti džiovyklą 
bei lyginimo aparatą 

  3,0 VB   3,0 VB 

 Vertinimo 
kriterijai 

8.6 Padidėjus naudingų patalpų 
plotui sveikatingumo 
paslaugas gausiančių 
neįgaliųjų skaičius  

120 90     

  8.6.1 Papildomas paslaugas gavusių 
neįgaliųjų skaičius  

180 180     

 Uždavinys 10/11 Remti neįgaliųjų 
nevyriausybinių organizacijų 
veiklą 

      

 Priemonės 10.3 Atnaujinti neįgaliųjų 
nevyriausybinių organizacijų, 
asociacijų rėmimo tvarkos 
aprašą bei prioritetus 

      

  10.4 Remti socialinės veiklos   123,7 SB 123,7 SB   



119 
 

programas neįgaliesiems 
 Vertinimo 

kriterijai 
10.3 Tarybos sprendimų, 

reglamentuojančių neįgaliųjų 
nevyriausybinių organizacijų, 
asociacijų rėmimo tvarką, 
skaičius 

2 2     

  2 Dalinai paremtų 
nevyriausybinių organizacijų 
projektų neįgaliesiems 
skaičius 

45 15     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas)

VB (Valstybės biudžetas) 

 
1213,5 
662,06 

 
1213,5 
659,06 

 
459,6 

178,77 

 
 

3 
Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 1875,56 1872,56 638,37 3 

 Institucija 188747184 Rietavo savivaldybė       
 Uždavinys 02.07.01 Skatinti savivaldybės 

nevyriausybines organizacijas 
dalyvauti teikiant socialines 
paslaugas neįgaliesiems 

      

 Priemonės 02.07.01.0
1 

Socialinių projektų 
finansavimas 

  25,0 25,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 NVO projektų skaičius 7 7     

   Vykdytų NVO socialinių 
projektų neįgaliųjų asmenų 
paslaugų gavėjų skaičius 

429 429     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

25,0 25,0   

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 25,0 25,0   
 Institucija 188772248 Rokiškio rajono savivaldybė       
 Uždavinys 2.7. Sukurti socialinių ir viešųjų 

paslaugų įvairovę 
      

 Priemonės 2.7.1. Socialinės priežiūros paslaugų 
teikimas kuo arčiau 
gyvenamosios vietos 

  25,0 25,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Parengti projektą Rokiškio 
socialinės paramos centre dienos 
centrui neįgaliems vaikams 

Parengtas projektas dėl 
dienos centro įkurimo 
Rokiškio socialinės 
paramos centre 

    

 Uždavinys 2.6. Įgyvendinti prevencijos       
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principus socialinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo srityje 

 Priemonės 2.6.3 Organizuoti sveiko gyvenimo 
būdo ugdymo propagandos 
akcijas ir renginius 

  74,0 74,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Plėtoti sveikatos profilaktinį 
švietimą bendruomenėje, 
švietimo įstaigose 

Parengta renginių 
neįgaliesiems 41 sveikatos 
įstaigose, bendruomenėje, 
vykdytos sveiko gyvenimo 
akcijos 

    

 Uždavinys 2.6. Optimizuoti socialinių ir 
viešųjų paslaugų tinklą, 
modernizuoti paslaugas 
teikiančias įstaigas 

      

 Priemonės 2.6.1 Plėsti rajone socialinės 
priežiūros paslaugas ir dienos 
socialinės globos paslaugas 

  559,9 559,9   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Rokiškio socialinės paramos 
centre teikiama dienos socialinė 
globa, socialinių įgūdžių 
ugdymo ir palaikymo paslaugos 

Rokiškio socialinės 
paramos centre dienos 
socialinė globa suteikta 3, 
paslaugos į namus 77, 
socialinių įgūdžių ir 
ugdymo paslaugos 12 
neįgaliųjų asmenų 

    

 Uždavinys 2.6. Remti savarankiško gyvenimo 
namus, įgūdžių ugdymo 
programas bendruomenėje, 
teikti paramą socialiai remtinų 
asmenų sveikatos priežiūrai 

      

 Priemonės 2.6.3 Rokiškio socialinės paramos 
centro padalinys Obeliuose - 
savarankiško gyvenimo 
namai. Programa ,,Slauga 
pagal socialines indikacijas‘‘ 

  60,0 
10,0 
45,0 

60,0 
10,0 
45,0 

  

 Vertinimo 
kriterijai 

  Planuota suteikti paslaugas 
neįgaliesiems savarankiško 
gyvenimo namuose, slaugos ir 
palaikomo gydymo paslaugos 
neįgaliesiems Rokiškio rajono 
ligoninėje 

Apgyvendinta 
savarankiško gyvenimo 
namuose 3 asmenys, 
slaugos ir palaikomojo 
gydymo paslaugos 
suteiktos 12 neįgaliųjų 
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asmenų 
Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui

SB (Savivaldybės biudžetas) 
 

773,9 
 

773,9 
  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 773,9 773,9   
 Institucija 188751834 Skuodo rajono savivaldybė       
 Uždavinys 2.1. Užtikrinti teisę ir lygių 

galimybių žmonėms su 
negalia sudarymą gauti 
informaciją įvairiose 
visuomenės švietimo ir 
informavimo srityse 

      

 Priemonės  Informacijos skleidimas ir 
atnaujinimas. Žurnalų, 
laikraščių užsakymas mažas 
pajamas gaunantiems 
neįgaliesiems 

  4,5 SB 4,5   

   Seminarų, konferencijų, 
seminarų organizavimas 

  3,0 SB 3,0   

   Neįgaliųjų, jų organizacijų ir 
savivaldybės administracijos 
skyrių bendradarbiavimo 
organizavimas, užtikrinant 
žmonių su negalia socialinę 
integraciją 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Skelbti ir atnaujinti 
informaciją neįgaliesiems apie 
priimtus ar keičiamus teisės 
aktus neįgalios srityje; 
informacija skleidžiama 
įvairiose visuomenės švietimo 
ir informavimo grandyse 

Kas ketvirtį Kas ketvirtį     

   Konferencija Tarptautinei 
žmonių su negalia dienai 
paminėti, dalyvių skaičius 

 2008 gruodžio 4 d. 
250 dalyvių 

    

   Užsakytų neįgaliesiems 
leidinių „Bičiulystė“, „Mūsų 
žodis“ skaičius 

 68     

 Uždavinys 4.2.4. Remti savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo programas 
bendruomenėje 
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  4.4.2. Skatinti socialinių paslaugų 
teikimą bendruomenėse 
asmenims su raidos (intelekto) 
sutrikimais 

      

 Priemonės  Socialinių paslaugų 
organizavimas sutrikusio 
intelekto jaunuoliams ir 
vaikams su negalia 

  387: 
275 SB, 

112 valst. 
spec. t. 
dotac. 

387   

   Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Viltis“ 
kultūrinė švietėjiška veikla 
neįgaliesiems 

  2,0 VB 2,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Skuodo globos ir socialinės 
priežiūros centro dienos 
socialinių paslaugų vaikų ir 
jaunuolių su proto negalia 
gavėjų skaičius 

 21     

   Skuodo vaikų lopšelio 
darželio dienos socialinės 
globos paslaugų vaikų su 
negalia skaičius 

 38     

   Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Viltis“ 
kultūrinės švietėjiškos veiklos 
dalyvių skaičius 

 109     

 Uždavinys 5. Plėtoti savivaldybės 
bendradarbiavimą su 
socialines paslaugas 
teikiančiomis įstaigomis, 
teikiant kokybiškas paslaugas 
neįgaliesiems 

      

 Priemonės  Socialinių paslaugų plėtimas: 
1.Pagalbos į namus teikimas; 
2. Pagalbos pinigai (piniginė 
išmoka) susimokėti už 
pagalbos į namus paslaugas  

   
300,0 SB 

 
24,6 SB 

 
300,0 

 
24,6 

  

   Kokybiškų socialinių paslaugų 
teikimo užtikrinimas Skuodo 
globos ir socialinės priežiūros 
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centre 
   Taikyti nuolatinę slaugą ir 

priežiūrą gyvenamojoje 
vietoje: 
1.Viešojoje įstaigoje Skuodo 
globos namuose; 
 
2. Viešojoje įstaigoje Ylakių  
globos namuose; 
 
 
3. Socialinės globos lovos  
Skuodo PSCP slaugos ir 
palaikomojo gydymo skyriuje 

  462,3: 
146,9 valst. 

spec. t. 
dotac., 

315,4 SB, 
 

347,5: 
89,8 valst. 

spec. t. 
dotac., 

257,7 SB, 
 

37,8 SB 

462,3 
 
 
 
 
 

347,5 
 
 
 
 
 

37,8 

 
 

 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Pagalbos namuose socialinių 
paslaugų (iki 2 val. per dieną) 
gavėjų neįgaliųjų asmenų 
skaičius 

 90     

   Piniginės (išmokų) paramos 
gavėjų neįgaliųjų asmenų 
skaičius 

 20     

   Stacionarių socialinių 
paslaugų  žmonėms su negalia 
teikimo gavėjų skaičius 

 21     

   Slaugos ir palaikomojo 
gydymo skyriuje užtikrintas 
būtinojo gydymo tęstinumas 

 12 (po 4 mėn).     

 Uždavinys 7. Įgyvendinami Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir 
kitais norminiais teisės aktais 
nustatytą švietimo politiką, 
teikiant kokybišką ugdymą 
savivaldybės švietimo 
įstaigose bei užtikrinant 
teikiamų paslaugų kokybę 

      

 Priemonės  Užtikrinti mokinių su negalia 
mokymą 

      

   Užtikrinti vaikų, dėl sunkios 
negalios negalinčių lankyti 
ugdymo įstaigų, mokymą 
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namuose 
   Sukurti sąlygas efektyviai 

ugdyti įvairių gebėjimų ir 
poreikių vaikus 

      

   Užtikrinti veiksmingą 
specialiųjų poreikių vaikų 
integravimo sistemos diegimą 
švietimo įstaigose 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Skuodo vaikų lopšelyje ir 
bendrojo lavinimo mokyklose 
ugdomų vaikų su negalia ir 
turinčių specialiųjų poreikių 
skaičius 

 255     

   Neįgaliųjų vaikų, gaunančių 
mokymą namuose, skaičius 

 10     

 Priemonės  Teikti pedagoginę -
psichologinę pagalbą 
specialiųjų poreikių ir 
problemiško elgesio vaikams 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Renkami ir analizuojami 
duomenys apie neįgalius ir 
specialiųjų poreikių vaikus 

      

 Uždavinys  8.6 Skatinti savivaldybės ir 
žmonių su negalia 
nevyriausybines organizacijas 
organizuoti neįgaliųjų bendrąjį  
užimtumą 

      

 Priemonės  NVO projektų rėmimas   5,0 SB 5,0   
 Vertinimo 

kriterijai 
 Skuodo neįgaliųjų draugijos 

projekte „Jei nusilpo kūnas – 
neleiskime nusilpti sielai“ 
dalyvavusių neįgaliųjų asmenų 
skaičius 

 320     

   NVO projektuose (LID 
Skuodo skyriaus, Sutrikusio 
intelekto žmonių globos 
bendrijos „Viltis“, LASS 
Skuodo dienos centro) 
kultūrinėje, švietėjiškoje 
veikloje dalyvavusių 

 489     
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neįgaliųjų asmenų skaičius 
 Uždavinys 10. Kultūrinių renginių 

neįgaliesiems organizavimas ir 
rėmimas 

      

 Priemonės 10.2 Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas kultūros programas 

      

  10.3. Organizuoti kultūros 
specialistų kvalifikacijos 
programas, skirtas darbui su 
neįgaliaisiais 

      

  10.4. Remti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Žmonėms su negalia siekiama 
sudaryti sąlygas dalyvauti 
kultūros renginiuose: 
koncertuose, vakaronėse, 
parodose ir kt. 

  Nuolat     

 Uždavinys 11. Remti žmonių su negalia 
sporto programas, dalyvavimą 
žmonių su negalia sporto 
renginiuose 

      

 Priemonės  Sporto renginių neįgaliesiems 
organizavimas ir rėmimas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Skuodo globos ir socialinės 
priežiūros centre vykdytoje 
programoje „ Sveikatingumo 
programa“ dalyvavusių 
neįgaliųjų asmenų skaičius 

 129     

   Sporto renginiuose 
dalyvavusių vaikų ir 
suaugusių žmonių su negalia 
skaičius 

 100 (kartą per metus)     

   Socialinės paramos skyriaus, 
NVO ir Kūno kultūros ir 
sporto centro aktyvioje 
sportinėje veikloje 
dalyvavusių neįgaliųjų asmenų 
skaičius 

 150     

 Uždavinys 12. Remti žmonių su negalia 
aktyvaus poilsio programas 
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 Priemonės  Organizuoti išvykas į teatrą, 
pažintines keliones, 
ekskursijas vaikams ir 
suaugusiems su negalia 

      

   Skatinti neįgalių vaikų ir 
suaugusiųjų aktyvų poilsį 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Išvykose į teatrus, pažintinėse 
kelionėse, ekskursijose 
dalyvavusių neįgaliųjų vaikų 
ir suaugusiųjų skaičius 

 380     

 Vertinimo 
kriterijai 

 Aktyvaus poilsio renginiuose 
dalyvavusių neįgalių vaikų ir 
suaugusių asmenų skaičius 

 375     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas)

VB (Valstybnės biudžetas)
SB (VB) Valstybės biudžeto spec.tikslinė dotacija 

 
1223,0 

2,0 
348,7 

 
1223,0 

2,0 
348,7 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 1573,7 1573,7   
 Institucija 188772814 Šakių rajono savivaldybė       
 Uždavinys 3.2.8.1 Spec. transporto paslaugos 

neįgaliesiems 
      

 Priemonės  Nuvežti neįgaliuosius į 
gydymo įstaigas, reabilitacijos 
ligonines 

  80 80 29  

 Vertinimo 
kriterijai 

  Paslaugas teikė neįgaliųjų 
draugija, neįgaliųjų sąjunga bei 
socialinių paslaugų centras 

Neįgalieji buvo vežami į 
Kauno, Vilniaus, 
Klaipėdos ir kitas gydymo 
įstaigas bei reabilitacijos 
centrus. Spec transporto 
paslaugomis per metus 
pasinaudojo 1560 
neįgaliųjų. 

    

 Uždavinys 3.2.8.2 Ugdyti žmonių su negalia 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžius ir gebėjimus 
prisitaikyti prie įprastos 
veiklos ir supančios aplinkos 

     

 

 Priemonės 
 

Remti neįgaliųjų su stuburo 
pažeidimais ir jaunų žmonių, 
sergančių cukriniu diabetu 

  
4,5 4,5 
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stovyklas Šakių rajone (4.2.4) 
 Vertinimo 

kriterijai 
 

Neįgalių jų su stuburo 
pažeidimais, jaunų žmonių, 
sergančiu cukriniu diabetu, 
dalyvavusių stovyklose, 
skaičius 

36 30 
(1 stovykla sergančiųjų 

cukriniu diabetu)    

 

 Uždavinys 3.2.8.3 Didinti socialinių paslaugų 
įvairovę, gerinti jų kokybę ir 
prieinamumą 

     
 

 Priemonės  Remti dienos centruose 
neįgaliems asmenims 
organizuojamas užimtumo, 
kultūrines ir sportines 
programas, teikti socialines 
paslaugas neįgaliesiems (5.6) 

  

120 120 

 

 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Kultūrinėse, sportinėse, 
užimtumo programose 
dalyvavusių ir gavusių 
socialines paslaugas neįgaliųjų 
asmenų skaičius 

2500 2500 

   

 

 Uždavinys 3.2.8.4 Dalinai kompensuoti slaugos 
priemones neįgaliesiems       

 Priemonės  Padėti žmonėms, turintiems 
sunkią negalią, apsirūpinti 
slaugos priemonėmis (14 
savivaldybės seniūnijų dalinai 
aprūpina gyventojus su sunkia 
negalia slaugos 
priemonėmis).(5.6) 

  

50 50 

 

 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Dalinai kompensuotomis 
slaugos priemonėmis 
pasinaudojusių neįgalių 
asmenų skaičius 

300 400 

   

 

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

254,5 254,5 29,0  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 254,5 254,5 29,0  
 Institucija 188718713 Šalčininkų rajono 

savivaldybė 
      

 Uždavinys  Šviesti visuomenę. Skatinti 
neįgaliųjų integraciją į 
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visuomenę 
 Priemonės  Rengti seminarus, 

konferencijas, pristatymus, 
pranešimus, metodologinę 
medžiagą žmonių su negalia 
socialinės integracijos 
klausimais, teikti informaciją 
apie priimamus ir keičiamus 
teisės aktus negalios srityje 

  8,5 8,5   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Pranešimų, seminarų, 
susitikimų ir paskaitų apie 
neįgaliųjų socialinę 
integraciją, skaičius 

6 seminarai, 3 pranešimai, 5 
paskaitos, 4 susitikimai 

4 seminarai, 3 pranešimai, 
8 paskaitos, 3 susitikimai 

    

 Uždavinys  Užtikrinti psichosocialinių 
paslaugų teikimą 
neįgaliesiems 

      

 Priemonės  Remti tikslines žmonių su 
negalia psichosocialinės 
reabilitacijos programas 

  6,0 6,0   

 Priemonė  Organizuoti psichologinę 
pagalbą asmenims, 
patiriantiems dvasines krizes, 
trumpalaikius ir ilgai 
trunkančius psichikos 
sutrikimus 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Psichosocialinių paslaugų 
gavėjų skaičius 

Plėtojamos žmonių su negalia 
psichosocialinės paslaugos 
bendruomenėje, pagerėjusi 
psichikos sutrikimų turinčių 
asmenų psichinė būklė. 

25 neįgalieji 

25     

 Uždavinys  Ugdyti žmonių su negalia 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžius ir gebėjimus 
prisitaikyti prie įprastos 
veiklos ir supančios aplinkos 

      

 Priemonės  Remti tikslines žmonių su 
negalia psichosocialinės 
reabilitacijos programas 

  15,0 15,0   

 Vertinimo   Šias paslaugas planuojama teikti Programoje dalyvavo 35     
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kriterijai 45 neįgaliesiems su psichikos 
sutrikimais  

rajono neįgalieji su 
psichikos sutrikimais 

 Uždavinys  Plėsti neįgaliųjų užimtumo 
galimybes 

      

 Priemonės  Remti dienos užimtumo 
paslaugų teikimą proto negalią 
turintiems žmonėms 

  306,5 306,5   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo paslaugas teikti 30 
rajono sutrikusio intelekto 
asmenims 

Užtikrintas savarankiško 
gyvenimo įgūdžių 
ugdymas 20 jaunuolių su 
protine negalia 

    

 Uždavinys  Didinti socialinių paslaugų 
įvairovę, gerinti jų kokybę ir 
prieinamumą 

      

 Priemonės  Suteikti pagal poreikį 
socialinės globos paslaugas  į 
namus asmenims su sunkia 
negalia 

  70,0 70,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Taikyti nuolatinę slaugą ir 
priežiūrą gyvenamojoje vietoje. 
Organizuoti soc. paslaugų 
teikimą seniems ir neįgaliems 
asmenims slaugos ir 
palaikomojo gydymo įstaigose 

Profesinės reabilitacijos 
paslaugos buvo teikiamos 
24 rajono su sunkia fizine 
negalia asmenims, 
nuolatinė slauga ir 
priežiūra gyvenamoje 
vietoje buvo taikoma 3 
asmenims. 

    

 Uždavinys  Skatinti žmonių su negalia 
dalyvavimą rajono kultūrinėje 
veikloje 

      

 Priemonės  Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas kultūros 
programos. Sudaryti sąlygas 
žmonėms su negalia dalyvauti 
organizuojamoje kultūrinėje 
veikloje. 

  2,5 2,5   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Organizuotų renginių, akcijų, 
parodų skaičius 

5 renginiai, 3 akcijos, 4 parodos 12 renginių , 2 akcijos , 6 
parodos 

    

 Uždavinys  Užtikrinti neįgaliųjų 
integraciją į darbo rinką 

      

 Prieminės  Skatinti savivaldybes ir       
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žmonių su negalia 
nevyriausybines organizacijas 
organizuoti bendrąjį užimtumą 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Užimtumo programose 
dalyvaujančių neįgaliųjų 
skaičius 

Kokybiškai teikiama žmonėms 
su negalia savanoriška pagalba 

Priemonė dėl neskirto 
finansavimo nebuvo 
vykdoma 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
408,5 

 
408,5 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 408,5 408,5   
 Institucija 188771865 Šiaulių miesto savivaldybė        
 Uždavinys 06 Užtikrinti proto negalią 

turinčių asmenų socialinę 
integraciją į visuomenę, 
teikiant dienos socialinės 
globos paslaugas dienos 
socialinės globos centre 
„Goda“ 

      

 Priemonės 01 Dienos socialinės globos 
centras „Goda“. (4.4.2.)  

  1059,5 
145,7 

1059,5 
145,7 

589,7 
95,6 

- 
- 

 Vertinimo 
kriterijai 

  Nuolat teikti paslaugas 59-60 
neįgalių asmenų 

Teiktos paslaugos 64 
neįgaliems asmenims 

    

 Uždavinys 05 Teikti dienos užimtumo 
paslaugas seniems bei 
pagyvenusiems žmonėms, 
fizinę ir psichinę negalią 
turintiems asmenims 

      

 Priemonės 01 Socialinių paslaugų centras 
(5.6.) 

  1280,3 1270,3 802,8 10,0 

 Vertinimo 
kriterijai 

  2008 m. suteikti virš 10000 
paslaugų žmonėms su negalia 

Suteikta 11950 paslaugų 
žmonėms su negalia 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
2485,5 

 
2475,5 

 
1488,1 

 
10,0 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 2485,5 2475,5 1488,1 10,0 
 Institucija 188726051 Šiaulių rajono savivaldybė       
 Uždavinys  Visuomenės švietimas       
 Priemonės 3.3.2.1. Specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymo, žmonių su negalia 
socializacijos projektų Šiaulių 
rajone įgyvendinimas 

      

 Vertinimo  Rengtų seminarų skaičius  3     



131 
 

kriterijai 
 Uždavinys  Socialinės paslaugos       
 Priemonės 3.3.2.14 Sutrikusios psichikos 

neįgaliųjų socialinė integracija 
  5,0 5,0   

   Socialinių paslaugų 
(užimtumo, ugdymo, dienos 
globos ir kt.) teikimas 

  2,2 2,2   

   Socialinių paslaugų (ugdymo, 
mokymo ir išlaikymo) 
pirkimas vaikams, turintiems 
klausos negalią  

  18,9 18,9   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Sutrikusios psichikos 
neįgaliųjų socialinė 
integracijos priemonėje 
dalyvavusių asmenų skaičius 

23 23     

   Neįgaliųjų asmenų, kuriems 
buvo perkamos socialinės 
paslaugos (užimtumo, 
ugdymo, dienos globos) 
skaičius  

2 1     

   Vaikų, turinčių klausos 
negalią, kuriems buvo 
perkamos socialinės paslaugos 
(ugdymo, mokymo ir 
išlaikymo) skaičius 

8 9     

 Uždavinys  Švietimas       
 Priemonės  Parengti ikimokyklinio 

amžiaus specialiųjų poreikių 
vaikų specialiojo ugdymo 
programas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Parengtų ikimokyklinio 
amžiaus specialiųjų poreikių 
vaikų specialiojo ugdymo 
programų skaičius 

 1     

 Uždavinys  Aplinkos prieinamumas       
 Priemonės 3.3.2.1  Įvertinti poreikį ir parengti 

sąrašą seniūnijų dėl įvažų 
neįgaliesiems įrengimo 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Poreikio įvertinimas ir sąrašo 
seniūnijų, kuriose reikia 

Parengtas sąrašas (įrengti įvažus 
7-iose seniūnijose) 

Parengtas sąrašas 
(įrengti įvažus 7-iose 
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įrengti įvažus neįgaliesiems, 
parengimas 

seniūnijose) 

 Uždavinys 3.3.2.12 Sportas       
 Priemonės  Organizuoti sporto renginius 

neįgaliesiems 
  3,47 3,47   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Surengtų sportinių varžybų 
neįgaliesiems skaičius 

6 6     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

29,57 29,57   

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 29,57 29,57   
 Institucija 188773720 Šilalės rajono savivaldybė       
 Uždavinys 23 Skatinti savivaldybės ir 

nevyriausybinių organizacijų 
partnerystę, iniciatyvą bei 
atsakomybę teikiant socialines 
paslaugas, teikti kokybiškas 
socialines paslaugas įvairioms 
savivaldybės gyventojų 
grupėms 

      

 Priemonės  Socialinių paslaugų 
seniūnijose plėtimas 

      

   Socialinių paslaugų poreikio 
tyrimų organizavimas 

      

   Kokybiškų socialinės 
priežiūros paslaugų teikimo 
užtikrinimas BĮ Šilalės rajono 
socialinių paslaugų centre 

      

   Dienos socialinės globos 
paslaugų teikimas BĮ Šilalės 
rajono socialinių paslaugų 
centre 

  83,0 83,0   

   Ilgalaikė socialinė globa 
institucijoje 

  370,9 VB 370,9   

   6. Trumpalaikė socialinė globa 
institucijoje 

  38,9 38,9   

   Pagalba neįgaliems asmenims 
nustatant globą (rūpybą) 

      

   Bendrų socialinių paslaugų 
teikimas rajono neįgaliems 
asmenims 

  9,8 9,8   
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 Vertinimo 
kriterijai 

  Užtikrinti socialinių paslaugų 
teikimą arčiau gyvenamosios 
vietos 

Atliktas socialinių 
paslaugų poreikio tyrimas 

    

    Atlikti socialinių paslaugų 
poreikio tyrimą 

Socialinių paslaugų 
užimtumo centre dienos 
socialinės globos 
paslaugos buvo teikiamos 
13 savivaldybės neįgaliųjų 

    

    Socialinių paslaugų užimtumo 
centre yra visapusiškai lavinami 
ir ugdomi jaunuolių, vaikų ir 
suaugusių asmenų darbo 
įgūdžiai, užtikrinta veikla iki 40 
savivaldybės neįgaliųjų 

Stacionarios slaugos 
paslaugomis pasinaudojo 
18 neįgalių asmenų, 
globos įstaigose naujai 
apgyvendinti 20 neįgalių 
asmenų 

    

    Sudaromos kuo palankesnės 
sąlygos rajono gyventojams 
pasinaudoti stacionariomis 
slaugos, globos paslaugomis, 
užtikrinti socialinį gerbūvį. 
Teikiamos transporto paslaugos 
neįgaliems. 

Teikiamomis transporto 
paslaugomis pasinaudojo 
5055 neįgalūs asmenys 

    

 Uždavinys 4 Ugdomi žmonės su negalia, 
šviečiama visuomenė 

      

 Priemonės  Visuomenės sveikatos 
gerinimo programa 

  1,0 1,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Buvo vykdoma savitarpio 
pagalbos grupių veikla, skaitytos 
paskaitos 

Nupirktas kraujospūdžio 
matavimo prietaisas, 
išdalinti lankstinukai. 
Dalyvavo 118 rajono 
neįgaliųjų. 

    

 Uždavinys 26 Nevyriausybinių organizacijų 
rėmimo programa 

      

 Priemonės  Šilalės krašto neįgaliųjų 
sąjungos dienos užimtumo 
centro veiklos aktyvinimas 

  3,0 3,0   

   Regėjimo neįgaliųjų socialinės 
integracijos galimybių 
gerinimas 

  0,5 0,5   

   Žmonių, turinčių psichikos 
sutrikimų, užimtumas Šilalėje  

  1,0 1,0   
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 Vertinimo 
kriterijai 

  Buvo didinamas neįgalių žmonių 
užimtumas, aktyvinama žmonių 
su negalia socialinė veikla, 
tenkinamas socialinės 
integracijos į visuomenę poreikis 

Suorganizuotos išvykos į 
konkursus, kultūrinius, 
sportinius renginius, 
reabilitacijos centrą, 
suorganizuotas neįgaliųjų 
dienos paminėjimas. 
Dalyvavo apie 200 rajono 
neįgaliųjų. 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

508,1 508,1   

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 508,1 508,1   
 Institucija 188723322 Šilutės rajono savivaldybė       
 Uždavinys  2.1. Užtikrinti teisę ir lygių 

galimybių žmonėms su 
negalia sudarymą, gaunant 
informaciją įvairiose 
visuomenės švietimo ir 
informavimo srityse 

      

 Priemonės  Informacijos skleidimas  ir 
atnaujinimas 

      

   Seminarų, konferencijų 
organizavimas 

      

   Neįgaliųjų, jų organizacijų ir 
savivaldybės administracijos 
skyrių bendradarbiavimo 
organizavimas, užtikrinant 
žmonių su negalia socialinę 
integraciją 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų, besinaudojančių 
internetinėmis paslaugomis, 
skaičius 

35 30     

   Organizuotų renginių, 
seminarų, konferencijų 
skaičius, kuriuose dalyvavo 
NVO atstovai 

5 4     

   NVO renginių, kuriuose 
dalyvavo savivaldybės 
specialistai, skaičius  

6 7     

 Uždavinys 04.07 Užtikrinti socialinių paslaugų 
įvairovę ir aprėptį, skatinant 

      



135 
 

neinstitucinę plėtrą 
bendruomenėje 

 Priemonės 04.07.01 Teikti dienos socialines 
paslaugas paslaugų centre 
suaugusiems neįgaliesiems su 
proto negalia 

  226,0 226,0 133,3  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Dienos socialinės globos 
paslaugų centro lankytojų 
skaičius 

15 20     

 Uždavinys 07.01 Užtikrinti ikimokyklinio 
amžiaus neįgalių vaikų 
socialinę globą 

  461,0 457,0 402,0 4,0 

 Priemonės 07.01.01 Teikti dienos ir trumpalaikės 
globos paslaugas vaikų 
darželyje „Ąžuoliukas“ 
neįgaliesiems ikimokyklinio 
amžiaus vaikams 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų vaikų, lankančių 
darželį, skaičius. 

18 17     

 Uždavinys 10.02 Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas kultūros programas 

      

 Priemonės 10.02.01 Renginių neįgaliesiems 
organizavimas 

  1,0 1,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Renginių organizuotų 
neįgaliesiems skaičius. 

5 2     

 Uždavinys 10.04 Remti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą. 

      

 Priemonės 10.04. 01 Skirti finansavimą žmonių su 
negalia mėgėjų meno 
kolektyvams iš savivaldybės 
kultūros rėmimo programos 
lėšų 

  3,7 3,7   

 Vertinimo 
kriterijus 

 Žmonių su negalia mėgėjų 
meno kolektyvų skaičius 

3 2     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

691,7 687,7 535,3 4,0 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 691,7 687,7 535,3 4,0 
 Institucija 188722373 Širvintų rajono savivaldybė       
 Uždavinys 2.1. Šviesti visuomenę neįgaliųjų 

socialinės integracijos 
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klausimais 
 Priemonės 2.1.1. Rengti seminarus, pristatymus, 

pranešimus, paskaitas žmonių 
su negalia socialinės 
integracijos klausimais 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Organizuotų seminarų skaičius 
 

3 2     

   Organizuota pasitarimų 5 5     
 Uždavinys 4.2. Ugdyti žmonių su negalia 

savarankiško gyvenimo 
įgūdžius ir gebėjimus 
prisitaikyti prie įprastos 
veiklos ir supančios aplinkos 

      

 Priemonės 4.2.1. Remti socialinės neįgaliųjų 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo programos 
vykdymą PSPC psichikos 
sveikatos skyriuje 

  5 5   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Socialines paslaugas gavusių 
asmenų su psichikos 
sutrikimais skaičius 

84 71     

 Uždavinys 4.4. Skatinti socialinių paslaugų 
teikimą bendruomenėse 
asmenims su raidos (intelekto) 
sutrikimais 

      

 Priemonės 4.4.2. Psichosocialinės reabilitacijos 
paslaugų teikimas asmenims 
su raidos (intelekto) 
sutrikimais 

  3 3   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Psichosocialinių paslaugų 
gavėjų skaičius 

26 26     

 Uždavinys 5.6. Plėtoti ir gerinti socialines 
paslaugas neįgaliesiems 
teikiamas NVO 

      

 Priemonės 5.6.1. Skatinti NVO veiklą, 
organizuotą į socialinių 
paslaugų teikimą žmonėms su 
negalia 

  50 50   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Remiamų tikslinių žmonėms 
su negalia programų skaičius 

3 3     
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 Uždavinys 7.4. Rinkti ir analizuoti statistikos 
duomenis apie specialiųjų 
ugdymosi poreikių vaikus, 
esančius savivaldybės 
teritorijos mokyklose 

      

 Priemonės 7.4.1. Keistis informacija su ugdymo 
įstaigomis apie specialiųjų 
poreikių vaikų kontingentą, 
reikalingas lėšas 

  67,9 67,9 51,8  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Specialiųjų poreikių mokinių 
skaičius rajono mokyklose  

171 171     

   Kalbos ir komunikacijos 
sutrikimų (logopedinių) 
mokinių skaičius rajono 
mokyklose ir darželiuose 

221 221     

 Uždavinys 7.10. Organizuoti individualų 
savarankiško ugdymo, 
užimtumo, sporto įgūdžių 
teikimą mergaitei su fizine 
negalia 

      

 Priemonės 7.10.1 Ugdymo procese naudojamos 
spec. pagalbos priemonės, 
teikiama logopedo ir spec. 
pedagogo pagalba 

  11,0 11,0 8,4  

 Vertinimo 
kriterijai 

 1 moksleivė turinti judėjimo 
negalią 

1 1      

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
136,9 

 
136,9 

 
60,2 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 136,9 136,9 60,2  
 Institucija 188766722 Švenčionių rajono 

savivaldybė 
      

 Uždavinys 1 (2)  Šviesti visuomenę       
 Priemonės 1.1.-1.9 Pranešimų, pristatymų, 

paskaitų organizavimas ir 
pravedimas rajono visuomenei 

  4,96 
7,18 

4,96 
7,18 

  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Seminarų, pranešimų ir 
paskaitų apie neįgaliųjų 
socialinę integraciją, skaičius 

5 seminarai, 
2 pranešimai, 

1 paskaita 

4 seminarai 
2 pranešimai 
9 paskaitos 

    

 Uždavinys 2 (2) Informuoti visuomenę       
 Priemonės 2.1.-2.3 Informacijos teikimas,       
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straipsnių publikavimas  
 Vertinimo 

kriterijai 
 Informacinių straipsnių 

publikavimas rajono spaudoje 
skaičius 

5 straipsniai 12 straipsnių     

 Uždavinys 3 (4) Psichosocialinių paslaugų 
teikimas neįgaliesiems 

      

 Priemonės 3.1.-3.2.  Neįgaliųjų savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymas ir 
mokymas; psichosocialinės 
reabilitacijos paslaugų 
teikimas neįgaliesiems 

  7,0 7,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Psichosocialinių paslaugų 
gavėjų skaičius 

30 30     

 Uždavinys 4 (5) Socialinių paslaugų teikimo 
įvairovės ir aprėpties 
užtikrinimas 

      

 Priemonės 4.1. – 4.5.  Socialinių paslaugų 
organizavimas ir teikimas 
neįgaliesiems  

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Socialinių paslaugų neįgaliųjų 
asmenų gavėjų skaičius 

280 296 898,37 898,37   

 Uždavinys 5,6  Socialinės paramos (piniginės, 
nepiniginės) suteikimas 
neįgaliesiems  

      

 Priemonės  5.1. – 5.6; 
6 

Piniginės socialinės paramos 
skyrimas neįgaliesiems 
gydymosi tikslams 

  10,91 10,91   

   Neįgaliųjų aprūpinimas 
specialiosiomis pagalbos 
priemonėmis 

  47,03 47,03   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Piniginės socialinės paramos 
gavėjų skaičius 

60 43     

   Specialiųjų pagalbos 
priemonių neįgaliųjų asmenų 
gavėjų skaičius  

400 432     

 Uždavinys 7 (6) Pritaikyti žmonėms su negalia 
aplinką, panaikinant jų 
socialinę atskirtį 

      

 Priemonės  7.1. – 7.2. 
(6.1.3. – 

Fizinės, viešosios aplinkos 
pritaikymas 

  140, 78 140,78   
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6.2.) 
 Vertinimo 

kriterijai 
 Pritaikytų visuomeninių 

objektų skaičius  
2 objektai objektai nepritaikyti, atlikti 

tik projektiniai darbai 
    

 Uždavinys 8 (7) Rinkti ir analizuoti statistikos 
duomenis apie neįgalius 
(specialiųjų poreikių) vaikus; 
neįgaliųjų (specialiųjų 
poreikių) vaikų ankstyvojo 
ugdymo, lavinimo programų 
rengimas  

      

 Priemonės  8.1. – 8.6.  Statistinių suvestinių analizė; 
tyrimų, apie specialiųjų 
poreikių vaikus, vykdymas; 
specialiųjų poreikių vaikų 
ugdymo programų rengimas 

  0,6 0,6   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Tyrimų skaičius 2 tyrimai 2 tyrimai     

   Ankstyvojo ugdymo programų  
skaičius 

pagal poreikį parengtos 4 individualios 
programos 

    

   Atliktų suvestinių skaičius metų bėgyje metų bėgyje     
 Uždavinys  9 (8) Neįgaliųjų integracijos į darbo 

rinką, užtikrinimas 
      

 Priemonės  9.1. – 9.7.  Neįgaliųjų užimtumo 
programų rėmimas 

  499,1 499,1   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Neįgaliųjų, dalyvaujančių 
savivaldybės užimtumo 
programose, skaičius  

51 59     

 Uždavinys  10 (10) Įtraukti žmones su negalia į 
rajono kultūrinę veiklą 

      

 Priemonės  10.1. – 10-
32.  

Organizuoti rajono 
neįgaliesiems kultūrinius 
renginius; remti neįgaliųjų 
kultūrinė veiklą 

  0,35 
0,3 

0,35 
0,3 

  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Organizuotų renginių, akcijų, 
parodų skaičius 

7 renginiai 
4 akcijos 
8 parodos 

23 renginiai; 
1 akcija; 
9 parodos; 

    

 Uždavinys 11 (11)  Organizuoti žmonėms su 
negalia sportinę veiklą 

      

 Priemonės  11.1 – 
11.4.  

Remti žmonių su negalia 
sporto programas, dalyvavimą 

  1,15 1,15   
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sporto renginiuose 
 Vertinimo 

kriterijai 
 Finansuotų neįgaliesiems 

sporto programų skaičius 
5 programos 4 programos     

 Uždavinys 12 Skatinti žmonių su negalia 
aktyvaus poilsio programų 
organizavimą 

      

 Priemonės  Remti žmonių su negalia 
aktyvaus poilsio programas 

  1,2 1,2   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Finansuotų poilsio programų 
skaičius 

1 1     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 
SB (Savivaldybės biudžetas) 

1618,93 1618,93   

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 1618,93 1618,93   
 Institucija 188737457 Tauragės rajono savivaldybė       
 Uždavinys 10.2 Įtraukti žmones su negalia į 

rengiamas kultūros programas 
      

 Priemonės  Sudaromos galimybės 
žmonėms su negalia dalyvauti 
rajono ir Lietuvos kultūrinėje 
veikloje 

  4,2 4,2   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Organizuotų renginių, į 
kuriuos integruojami 
neįgalieji, renginių skaičius 

4 3     

 Uždavinys 11.2 Remti žmonių su negalia 
sporto programas, dalyvavimą 
sporto renginiuose 

      

 Priemonės  Organizuojami sportiniai 
renginiai 

  3 3   

 Vertinimo 
kriterijus 

 Organizuojama kasmetinė 
neįgaliųjų sporto šventė ir 
sportiniai renginiai išvykose 

2 2     

 Uždavinys 12 Remti žmonių su negalia 
aktyvaus poilsio programas 

      

 Priemonės  Finansuoti nevyriausybinių 
organizacijų parengtas 
aktyvaus poilsio programas 

  21,816 21,816   

 Vertinimo 
kriterijus 

 Programų skaičius 20 18     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 29,016 29,016   



141 
 

SB (Savivaldybės biudžetas) 
Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 29,016 29,016   

 Institucija 180878299 Telšių rajono savivaldybė       
 Uždavinys 02 

 
 
 
 
 
03 

 Teikti kokybiškas socialines 
paslaugas Telšių rajono 
gyventojams ir plėtoti Telšių 
rajono socialinių paslaugų 
infrastruktūrą. Užtikrinti Telšių 
socialinių paslaugų centro 
teikiamų socialinių paslaugų 
tęstinumą, gerinti jų kokybę ir 
plėsti paslaugų tinklą. 

     

 Priemonės  Įgyvendinti Telšių dienos 
centro projektą 

  37,5 37,5 13,3  

   Socialinės dienos globos 
teikimas asmens namuose; 
Socialinės priežiūros paslaugų 
teikimas asmens namuose. 

  109,0 109,0 109,0  

   Dienos užimtumo centrų 
veikla seniūnijose 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Suteiktos informavimo, 
konsultavimo ir 
nepiniginės paramos 
paslaugos Telšių rajono 
neįgaliesiems 
gyventojams, atstovauti jų 
interesai įvairiose įstaigose 
ir organizacijose. 
Paslaugos suteiktos 900 
asmenų. 

    

     Suteiktos 20 neįgaliųjų 
asmenų dienos socialinės 
globos paslaugos namuose 

    

     Suteiktos 222 specialiojo 
transporto paslaugos 
neįgaliems asmenims. 
Gerinama paslaugų 
kokybė. 

    

     Įgyvendintas Telšių dienos 
centro projektas. Veikia 
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nuo 2008-10-10 
 Uždavinys 04 Užtikrinti vaikų ir suaugusių 

asmenų su visiška negalia 
socialinę globą. 

      

 Priemonės  Socialinės globos paslaugų 
teikimas savivaldybės 
įstaigose ir socialinių paslaugų 
pirkimas valstybinėse 
įstaigose 

  412,7 412,7   

   Telšių socialinių paslaugų 
centre – senyvo amžiaus ir 
neįgaliųjų asmenų dienos 
trumpalaikė socialinė globa 
asmens namuose 

      

   Telšių vaikų su negalia centre 
– vaikų ir asmenų iki 21 m. ir 
asmenų virš 21 m. dienos ir 
trumpalaikė socialinė globa 

      

   Telšių senelių globos namuose 
neįgaliųjų asmenų, neturinčių 
psichikos sutrikimų, ilgalaikė 
socialinė globa 

      

   Telšių pirminės sveikatos 
priežiūros centro palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės 
kompleksinių socialinės 
globos ir medicininės slaugos 
paslaugų suteikimas 
neįgaliems asmenims 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Suteiktos 20 asmenų su 
visiška negalia dienos ir 
trumpalaikės socialinės 
globos paslaugos namuose; 
paslaugos teikėjas Telšių 
socialinių paslaugų centras 

    

     Suteiktos 16 asmenims su 
visiška negalia stacionarios 
socialinės globos 
paslaugos Telšių senelių 
globos namuose 
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     Suteiktos 9 su nuolatine 
slauga ir 3 neįgaliems 
asmenims dienos ir 
trumpalaikės socialinės 
globos paslaugos 
globotiniams virš 18 metų 
amžiaus Vaikų su negalia 
centre 

    

     Suteiktos kompleksines 
socialinės globos ir 
medicininės slaugos 
paslaugos 34 neįgaliems 
asmenims 

    

 Uždavinys 06 Užtikrinti pagyvenusių 
žmonių ir asmenų su negalia 
stacionarią socialinę globą ir 
gerinti teikiamų paslaugų 
kokybę 

      

 Priemonės  Ilgalaikės socialinės globos 
paslaugų užtikrinimas Telšių 
rajono senelių globos namuose 

      

   Kompleksinių medicininės 
slaugos ir socialinės globos 
paslaugų teikimas Varnių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro Palaikomojo gydymo 
ligoninės Slaugos skyriuje 
senyvo amžiaus ir neįgaliems 
asmenims 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

   Suteiktos 16 asmenų su 
visiška negalia stacionarios 
socialinės globos 
paslaugos Telšių senelių 
globos namuose. 
Suteiktos kompleksinės 
medicininės slaugos ir 
socialinės globos 
paslaugos 25 neįgaliems 
asmenims 

    

 Uždavinys 07 Skatinti Telšių rajono       
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nevyriausybines organizacijas 
dalyvauti teikiant socialines 
paslaugas 

 Priemonės  Socialinių projektų 
finansavimas 

  33,7 33,7   

 Vertinimo 
kriterijai 

   Bendradarbiaujant su NVO 
teiktos socialinės 
paslaugos neįgaliesiems 
Telšių rajono gyventojams 

    

 Uždavinys  Telšių vaikų su negalia centre 
užtikrinti vaikų ir suaugusių 
asmenų su visiška negalia 
socialinę globą 

      

 Priemonės  Dienos (trumpalaikės) 
socialinės globos grupė 

  71,8 71,8 44,9  

 Vertinimo 
kriterijai 

  Teikiamos asmenims virš 18 m 
dienos ir trumpalaikė socialinė 
globa 

10 neįgalių asmenų 
Iš jų 8 su nuolatine slauga 

    

 Uždavinys 08 Įsteigti neįgaliųjų socialinę 
įmonę 

      

 Priemonės  Neįgaliųjų užimtumo 
skatinimas  

  65,5 65,5 20,5  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Įgyvendinant priemonę 
siekiama remti, plėtoti ir 
skatinti užimtumą, kitokių 
neįgaliųjų darbinio užimtumo 
formų paiešką, ypač sudarant 
galimybę asmenims su sunkia 
negalia 

 Įdarbinti 6 neįgalieji, iš jų 
2 su sunkia negalia 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
730,2 

 
730,2 

 
187,7 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 730,2 730,2 187,7  
 Institucija 188752174 Ukmergės rajono 

savivaldybė 
      

 Uždavinys 1. Didinti socialinių paslaugų 
įvairovę, gerinti jų kokybę ir 
prieinamumą 

      

 Priemonės 1.3. Remti dienos užimtumo 
paslaugų teikimą psichikos ir 
proto negalią turintiems 

  13,0 13,0   
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žmonėms 
 Vertinimo 

kriterijai 
 Paslaugų gavėjų skaičius 20 asmenų su psichikos 

sutrikimais ir 25-30 jaunuolių su 
protine negalia 

25-30 jaunuolių su protine 
negalia 

    

 Uždavinys 1. Ugdyti žmonių su negalia 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžius ir gebėjimus 
prisitaikyti prie įprastos 
veiklos ir supančios aplinkos 

      

 Priemonės 1.1. Remti socialinės neįgaliųjų 
adaptacijos po stacionarinio 
gydymo Ukmergės PSPC 
psichikos sveikatos centro 
užimtumo kabinete programą 

  5,0 5,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugų gavėjų skaičius 30 rajono neįgaliųjų su 
psichikos sutrikimais 

30 rajono neįgaliųjų su 
psichikos sutrikimais 

    

 Uždavinys  2. Plėtoti ir gerinti socialines 
paslaugas teikiančių įstaigų 
infrastruktūrą ir materialinę 
bazę 

      

 Priemonės 2.1. Skatinti NVO veiklą, 
orientuotą į socialinių 
paslaugų teikimą žmonėms su 
negalia 

  124,0 124,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugų gavėjų skaičius 2600 gavėjų 2600 gavėjų     

 Uždavinys 11. Remti žmonių su negalia 
dalyvavimą kultūrinėje, 
sportinėje veikloje, skatinti ir 
remti jų aktyvaus poilsio 
programas  

      

 Priemonės 11.8. Sudaryti sąlygas neįgaliesiems 
dalyvauti kultūriniuose 
renginiuose, užtikrinti 
aktyvaus poilsio, sporto 
paslaugų teikimą 

  20,4 20,4   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Renginių skaičius 5 renginiai 5 renginiai     

   Finansuotų NVO projektų 
skaičius 

7 finansuoti projektai 7 finansuoti projektai     
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Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
162,4 

 
162,4 

  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 162,4 162,4   
 Institucija 188710442 Utenos rajono savivaldybė       
 Uždavinys 13.01.06 Užtikrinti išmokų ir 

kompensacijų mokėjimą 
      

 Priemonės 13.01.06.0
5 

Kompensuoti vieno iš 
laikraščių ,,Utenis”, „Utenos 
diena“, „Utenos apskrities 
žinios“ ar “Bičiulystė”  
50 proc. prenumeratos išlaidų 
asmenims, turintiems didelį 
specialiųjų poreikių lygį ir 
asmenims, netekusiems 75 -
100 proc. darbingumo (2.1.) 

  4,3 4,3   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Suteikta galimybė neįgaliems 
asmenims gauti informaciją 
apie rajono bendruomeninį 
gyvenimą, neįgaliųjų 
gyvenimo aktualijas 

100 asmenų 80 asmenų (10 proc. 
asmenų, turinčių didelį 
specialiųjų poreikių lygį ir 
asmenų, netekusių 75 - 
100 proc. darbingumo) 

    

 Uždavinys 12.01.01 Finansuoti sveikatos 
programas (projektus) 

      

 Priemonės 12.01.01.0
1 

Sveikatos programų 
(projektų), susijusių su 
gyventojų psichikos sveikatos 
gerinimo projektų 
finansavimas (4.4.6.): 
1.Meno terapija – galimybė 
neįgaliesiems gerinti psichinę 
sveikatą . 
2. Psichikos sveikatos 
stiprinimas ir sutrikimų 
prevencija Utenos rajono 
savivaldybėje. 
3. Sutrikusio intelekto žmonių 
ir jų šeimos narių fizinės ir 
psichinės sveikatos stiprinimo 
programa (tęstinė). 
4.Utenos rajono psichikos 
ligonių bei neįgaliųjų 

  13,8: 
 
 
 
 
 

1,8 
 
 

3,3 
 
 
 

3,0 
 
 

3,9 
 

13,8: 
 
 
 
 
 

1,8 
 
 

3,3 
 
 
 

3,0 
 
 

3,9 
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sveikatos gerinimas 
organizuojant užimtumą, 
mokant naujų įgūdžių. 
5. Sveikos gyvensenos įgūdžių 
ugdymas sutrikusio intelekto 
asmenims. 

 
 
 

1,8 

 
 
 

1,8 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Skirtas finansavimas sveikatos 
projektams, susijusiems su 
Utenos rajono gyventojų, 
sergančių psichikos ligomis ir 
turintiems proto negalią, 
sveikatos gerinimas 
organizuojant užimtumą, 
mokant naujų įgūdžių. 

5 projektai 5 projektai 
Dalyvių skaičius apie 750 

asmenų 
 

    

   Surengti dailės terapijos 
užsiėmimai vaikams ir 
jaunuoliams, turintiems proto 
negalią Utenos specialiojo 
ugdymo ir užimtumo centre. 

 86 asmenys     

   Kaimo bendruomenių 
gyventojai, mokyklų 
moksleiviai daugiau sužinojo 
apie alkoholio, rūkymo, 
narkotikų žalą. 

 17 kaimo bendruomenių, 
4 mokyklos 

(apie 330 asmenų)  

    

   Organizuotos savipagalbos 
grupės. Į veiklą įtraukti patys 
neįgalieji. 

 72 asmenys     

   Į veiklą buvo įtraukti 
neįgalieji, turintys skirtingo 
lygio pažinimo sutrikimus: 
atsirado nauji socialiniai 
ryšiai, pagerėjo bendravimo 
įgūdžiai. 

 40 užsiėmimų po 6-7 
asmenis 

(250 asm.)  

    

   Sutrikusio intelekto asmenys 
įgijo sveikos gyvensenos 
įgūdžių: organizavo savo 
laisvalaikį atsisakydami 
žalingų įpročių bei prisirinko 
vaistingų augalų, kuriuos 
vartoja sveikatos stiprinimui. 

 86 asmenys     
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 Uždavinys 13.01.01 Organizuoti socialines 
paslaugas neįgaliems vaikams 
ir suaugusiems asmenims, 
pensinio amžiaus asmenims, 
socialinės rizikos šeimoms, 
vaikams. 

      

 Priemonės 13.01.01.0
1 

Administruoti ir organizuoti 
socialinių globos paslaugų 
teikimą asmenims su sunkia 
negalia (5.6) 

  198,2 VB 198,2 VB   

  13.01.01.0
2 

Administruoti socialinių 
paslaugų (globos, slaugos, 
maitinimo, nakvynės, pirties, 
laidojimo, kai nėra artimųjų ir 
kt.) teikimą neįgaliesiems 
asmenims (5.6) 

  359,4: 
276,8 SB, 
82,6 VB 

359,4: 
276,8 SB, 
82,6 VB 

  

  13.01.01.0
5 

Teikti socialines globos 
paslaugas neįgaliems, pensinio 
amžiaus asmenims Leliūnų 
socialinės globos namuose 
(5.6) 

  231,9 231,9 162,0  

  13.01.01.0
6. 

Teikti bendrąsias ir socialinės 
priežiūros paslaugas 
neįgaliesiems Utenos rajono 
socialinių paslaugų centre 
(5.6) 

  185,0 185,0 184,0  

  13.01.01.0
7 

Organizuoti lengvatinį soc. 
remtinų (neįgaliųjų) asmenų 
pavėžėjimą (5.6) 

  175,9 175,9   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Patenkinamas socialinės 
globos paslaugų teikimas 
asmenims su sunkia negalia 
100 proc. 

 29 
(2007 m.-12 neįgaliųjų) 

 

    

   Teikiamos socialinės globos 
paslaugos neįgaliesiems, 
kuriems nustatytas šių 
paslaugų poreikis. 

 15 asmenų     

   Teikiamos ilgalaikės 
socialinės globos paslaugos 
neįgaliesiems arčiau 

16 vietų 16 asmenų     
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gyvenamos vietos Leliūnų 
socialinės globos namuose. 

   Teikiamos Utenos rajono 
socialinių paslaugų centre 
bendrosios, socialinės 
priežiūros paslaugos klientų 
namuose, suteikiant galimybę 
kuo ilgiau gyventi savo 
namuose. 

313 asmenų 335 asmenys     

   Teikiamos neįgaliesiems 
lengvatos naudojantis 
visuomeniniu transportu, kas 
leidžia neįgaliems asmenims 
gyventi aktyvesnį, pilnavertį 
gyvenimą. 

100 proc. 100 proc.     

 Uždavinys 8.01.01 Organizuoti statybos 
programos darbų vykdymą 

      

 Priemonės 8.01.01.02 Statybų programos darbai 
(6.1.3) 

  66,0 66,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Vykdant kapitalinio remonto 
ar statybos darbus, įrengta 
žmonėms su negalia pandusai, 
pritaikyti tualetai 

- 2 gimnazijose, 
Utenio stadione, 
miesto viešajame tualete.  

    

 Uždavinys  Teikti kokybiškas švietimo 
paslaugas 

      

 Priemonės 9.01.01.03 Mokyti neįgaliuosius pagal 
pradinio ugdymo programą 
(7.8) 

  289,4 VB 289,4 VB 221,0 VB - 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Mokomi specialiųjų poreikių 
vaikai ir jaunuoliai (neįgalieji) 
pagal speciąliąją ugdymo 
programą Utenos vaikų 
socialinės paramos ir ugdymo 
centre. 

20 asmenų 20 asmenų     

 Uždavinys 13.01.02 Remti nevyriausybinių 
organizacijų vykdomus 
socialinius projektus 

      

 Priemonės 13.01.02.0
1 

Remti nevyriausybinių 
organizacijų vykdomus 
socialinius projektus, iš jų: 

  30,0: 
 
 

30,0: 
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a) remti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą (10.4); 
b) remti žmonių su negalia 
sporto programas (11.2); 
c) remti žmonių su negalia 
aktyvaus poilsio programas 
(12); 
d) remti žmonių su negalia 
užimtumo programas (8.6). 

7,75 
 
3,0 
 
4,0 
 
 
15,25 

7,75 
 
3,0 
 
4,0 
 
 
15,25 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Remiama 5 neįgaliųjų 
nevyriausybinių asociacijų 
vykdomi projektai, tuo 
skatinant neįgaliuosius 
aktyviau dalyvauti 
bendruomenės gyvenime 
įvairiose srityse: 
a) remiama žmonių su negalia 
kultūrinė veikla, skiriama 
parama įsigyjant sceninius 
kostiumus, instrumentus; 
b) remiama žmonių su negalia 
sportinė veikla, skatinamas 
dalyvavimas sporto varžybose; 
c) skatinamas žmonių su 
negalia aktyvus poilsis, 
vasaros poilsio stovyklos; 
d) skatinamas neįgaliųjų 
dalyvavimas užimtumo 
programose. 

 300 neįgaliųjų 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 

170 
 
 
 

50 
 

40 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui:
VB (Valstybės biudžetas)

SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
570,2 
983,7 

 
570,2 
983,7 

 
221,0 
346,0 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 1553,9 1553,9 567  
 Institucija 188773873 Varėnos rajono savivaldybė       
 Uždavinys 1.1. Šviesti visuomenę neįgaliųjų 

socialinės integracijos 
klausimais 

      

 Priemonės 1.1.1. Rengti seminarus, 
konferencijas, pristatymus, 
pranešimus, metodologinę 

  10,0 10,0   
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medžiagą žmonių su negalia 
socialinės integracijos 
klausimais 

 Vertinimo 
kriterijai 

1.1.2.  Rengti seminarus, 
konferencijas, informaciją teikti 
NVO renginiuose 

Rengti seminarus, 
konferencijas, informaciją 
teikti NVO renginiuose. 
Buvo rengiami susitikimai 
su rajono neįgaliaisiais, 
teikiama informacija jiems 
rūpimais klausimais 

    

 Uždavinys 2.1. Organizuoti individualaus 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžius 

      

 Priemonės  Socialiniai darbuotojai ir jų 
padėjėjai teikia soc. paslaugas 
probleminėms šeimoms, 
mokydami juos įsisavinti 
elementarius socialinius 
įgūdžius 

  15,9 15,9 12,9  

 Vertinimo 
kriterijai 

  12 šeimų (kuriose yra neįgaliųjų 
asmenų), su kuriomis 
bendraujama dėl elementarių 
soc. įgūdžių įsisavinimo 

12 šeimų (kuriose yra 
neįgaliųjų asmenų), su 
kuriomis bendraujama dėl 
elementarių soc. įgūdžių 
įsisavinimo 

    

 Uždavinys  Remti savarankiško gyvenimo 
įgūdžius ugdymo programos 
bendruomenėje 

      

 Priemonės  Remti visas bendruomenių 
iniciatyvas 

  20,0 20,0   

   Įsteigti Merkinės globos namų 
mišrių paslaugų centrą  

  7,0 7,0 4,7  

 Vertinimo 
kriterijai 

  Remiamos 5 ugdymo programos Paremtos 5 ugdymo 
programos 

    

 Uždavinys  Praktikuoti socialinių paslaugų 
teikimą bendruomenėse 
asmenims su intelekto 
sutrikimais  

      

 Priemonės  Pagal galimybes teikiamos 
paslaugos šeimose, kad kuo 
ilgiau išlaikyti žmogų šeimoje 

  25,3 25,3 11,3  
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 Vertinimo 
kriterijai 

  Rajone gyvena 71 asmuo su 
psichinės raidos sutrikimais, 
kuriems teikiamos paslaugos 

Rajone gyvena 71 asmuo 
su psichinės raidos 
sutrikimais, kuriems 
teikiamos paslaugos 

    

 Uždavinys  Remti žmonių su negalia 
psichosocialinės reabilitacijos 
programas 

      

 Priemonės  Parengtas projektas dėl 
socialinių paslaugų teikimo 
žmonėms su psichine negalia 

  6,0 6,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Suteiktos paslaugos 11 asmenų Suteiktos paslaugos 11 
asmenų 

    

 Uždavinys  Remti tikslines socialinių 
paslaugų teikimo žmonėms su 
negalia programas 

      

 Priemonės  Socialinės paslaugos 
teikiamos nustačius 
specialiųjų poreikių lygį 

  357,0 357,0 230,1  

 Vertinimo 
kriterijai 

  Paslaugos teikiamos 53 
neįgaliems asmenims, apie 500 
paslaugų 

Paslaugos teikiamos 53 
neįgaliems asmenims, apie 
500 paslaugų 

    

 Uždavinys  Rinkti ir analizuoti statistikos 
duomenis apie neįgalius 
vaikus 

      

 Priemonės  Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus renkama informacija 
apie vaikus, ugdomus 
bendrojo lavinimo ir 
neformaliojo švietimo 
įstaigose pagal modifikuotas ir 
individualias programas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  133 neįgalūs vaikai 133 neįgalūs vaikai     

 Uždavinys  Rengti neįgaliųjų (spec. 
poreikių) vaikų ankstyvos 
ugdymo ir tam tikrų funkcijų 
lavinimo programas 

      

 Priemonės  Neįgaliųjų vaikų grupė, kurią 
lanko globojami vaikai su 
dideliais spec. poreikiais 

  179,6 141,8 79,3 37,8 
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 Vertinimo 
kriterijai 

  Lanko 12 vaikų Lanko 12 vaikų     

 Uždavinys  Reglamentuoti ir remti 
suaugusių žmonių su negalia 
testinį ir papildomą mokymą, 
studijas aukštosiose 
mokyklose 

      

 Priemonės  Pagalbos teikimas gabiems 
studentams, kurių vienas iš 
tėvų yra neįgalus 

  2,0 2,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  2 vaikai 2 vaikai     

 Uždavinys  Remti žmonių su negalia 
užimtumo programas 

      

 Priemonės  Remiamos visos 
Nevyriausybinių organizacijų 
programos 

  20,0 20,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  10 programų 10 programų     

 Uždavinys  Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas kultūros programas 

      

 Priemonės  Skatinti ir rengti žmonių 
dalyvavimą kultūrinėje 
veikloje. Remti menininkus su 
negalia, propaguoti jų veiklą 

  5,0 5,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Organizuotos 5 išvykos 
menininkams su negalia 

Organizuotos 5 išvykos 
menininkams su negalia 

    

 Uždavinys  Remti žmonių su negalia 
kultūrinę veiklą 

      

 Priemonės  Remti nevyriausybinių 
organizacijų iniciatyvą ir 
programas šiuo klausimu 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

  Paremti du renginiai Paremti du renginiai     

 Uždavinys  Remti žmonių su negalia 
aktyvaus poilsio programas 

      

 Priemonės  Teikti žmonėms su negalia 
aktyvaus poilsio paslaugas: 
sporto šventes, varžybas, 
turistinius žygius 

  5,0 5,0   
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 Vertinimo 
kriterijai 

  Organizuotos 2 turistinės 
išvykos: į Palangą (1), į 
Šventąją (1) 

Organizuotos 2 turistinės 
išvykos: į Palangą (1), į 
Šventąją (1) 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
Sb (Savivaldybės biudžetas) 

 
652,8 

 
615,0 

 
338,3 

 
37,8 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 652,8 615,0 338,3 37,8 
 Institucija 188774441 Vilkaviškio rajono 

savivaldybė 
      

 Uždavinys 01 Tenkinti rajono gyventojų 
gyvybinius poreikius teikiant 
kokybiškas socialines 
paslaugas, sudaryti žmogaus 
orumą nežeminančias sąlygas, 
grąžinti žmogaus gebėjimą 
pasirūpinti savimi ir 
integruotis į visuomenę 

      

 Priemonės 4.4.3. Teikti socialines ir dienos 
užimtumo paslaugas ugdant 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžius, tenkinant 
specialiuosius poreikius 

  235,0 235,0 195,0  

   Teikti specialiojo transporto 
paslaugas neįgaliesiems 

  62,8 62,8 38,0  

 Vertinimo 
kriterijai 

  Teikti dienos socialinės globos 
paslaugas, ugdant savarankiško 
gyvenimo įgūdžius 

Dienos socialinė globa 
dienos socialinės globos 
centre buvo suteikta 17 
jaunuolių su negalia 

    

    Teikti spec. transporto 
paslaugas neįgaliesiems 

Spec. transporto paslaugų 
suteikta 700 neįgaliųjų 

    

 Uždavinys 02 Teikti kokybiškas socialines 
paslaugas neįgaliems rajono 
gyventojams 

      

 Priemonės 5.3. Socialinių paslaugų teikimas 
neįgaliems Vilkaviškio rajono 
gyventojams 

  395,0 395,0 278,0  

   Socialinės globos lovos 
asmenims su sunkia negalia 

  12,7 12,7   

 Vertinimo 
kriterijai 

  Pagalbos į namus paslaugų 
teikimas  

Pagalbos namuose 
tarnybos 33 darbuotojai 
teikė paslaugas namuose 
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90 asmenų. 15 žmonių 
karštas maistas nuvežamas 
į namus 

    Teikti socialinės globos 
paslaugas neįgaliesiems 
Palaikomojo gydymo ir slaugos 
skyriuje 

Suteiktos socialinės globos 
paslaugos 8 asmenims 
(globos lovos) 

    

 Uždavinys 02 Koordinuoti neįgaliųjų 
nevyriausybinių organizacijų 
veiklą 

      

 Priemonės 4.2.4. Skiriamos lėšos neįgaliųjų 
nevyriausybinių organizacijų 
programų įgyvendinimui 

  67,8 67,8 2,0  

 Vertinimo 
kriterijai 

  Planuota dalinai finansuoti 
neįgaliųjų nevalstybinių 
organizacijų programas  

Lėšos skirtos 10 neįgaliųjų 
nevalstybinių organizacijų 
programoms dalinai 
finansuoti. Neįgaliųjų 
organizacijos teikia 
socialines, kultūrines 
paslaugas.  

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
773,3 

 
773,3 

 
513,0 

 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 773,3 773,3 513,0  
 Institucija 188710061 Vilniaus miesto savivaldybė       
 Uždavinys 02.02.01 Užtikrinti vaikų, jaunuolių ir 

suaugusiųjų su proto ir 
kompleksine negalia globą 

      

 Priemonės  Ilgalaikės ir dienos socialinės 
globos paslaugų teikimas 
vaikams ir jaunuoliams 
Vilniaus miesto vaikų 
pensione (4.4.2., 4.2.3.) 

  2538,8 2538,8 2056,3 - 

 Vertinimo 
kriterijai  

 Paslaugas gaunančių 4-21 m. 
amžiaus vaikų ir jaunuolių su 
proto, kompleksine negalia 
skaičius 

Ilgalaikė globa – 57 
Dienos globa – 7 

Ilgalaikė globa – 56 
Dienos globa – 1 

    

s Priemonės  Ilgalaikės socialinės globos 
paslaugų teikimas Pensionate 
„Vilties namai“ (4.4.2., 4.2.3) 

  1323,5 1312,0 964,0 11,5 

 Vertinimo  Paslaugas gaunančių 37 37     
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kriterijai suaugusių asmenų su proto 
negalia skaičius 

s Priemonės  Dienos ir trumpalaikės 
socialinės globos paslaugų 
teikimas Dienos centre 
„Šviesa“.(4.4.2.,  4.2.3) 

  1583,5 1564,4 1302,2 19,1 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių 
suaugusių asmenų su proto ir 
kompleksine negalia skaičius 

Dienos globa – 72 
Trumpalaikė globa – 12 

Dienos globa – 72 
Trumpalaikė globa – 3 

    

s Priemonės  Dienos ir trumpalaikės 
socialinės globos paslaugų 
teikimas VšĮ Markučių dienos 
veiklos centre (4.4.2., 4.2.3) 

  1052,8 1052,8 1052,8  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių 
suaugusių asmenų su proto ir 
kompleksine negalia skaičius  

Dienos globa – 71 
Trumpalaikė globa – 21 

Dienos globa – 67 
Trumpalaikė globa – 21 

    

s Priemonės  Dienos socialinės globos 
paslaugų pirkimas iš VšĮ 
„Vilties akimirka“ ( 4.4.2., 
4.2.3,  8.6.) 

  123,5 123,5 42,4  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių asmenų 
su sunkia proto, kompleksine 
negalia skaičius 

10 14     

s Priemonės  Profesinio mokymo, socialinės 
globos ir priežiūros paslaugų 
teikimas VšĮ mokymo centre 
„Mes esame“ (4.4.2., 4.2.3, 
7.8. ) 

  1285,3 1285,3 1285,3  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių 
suaugusių asmenų su proto 
negalia skaičius 

90 85     

 Priemonės  Neįgaliųjų nevalstybinių 
organizacijų dalinis 
finansavimas vykdant 
Socialinių projektų rėmimo iš 
Savivaldybės biudžeto lėšų 
konkursą (4.4.2., 4.2.3.,  8.6. ) 

  90,0 90,0 38,4  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Remiamų projektų skaičius 4 4     

 Uždavinys 02.02.02 Užtikrinti senyvo amžiaus       
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asmenų ir asmenų su negalia 
socialinę priežiūrą ir globą 
socialinių paslaugų įstaigose 

 Priemonės   Ilgalaikės (trumpalaikės) 
socialinės globos paslaugų 
organizavimas senyvo 
amžiaus, neįgaliems asmenims 
(5.6. ) 

  2421,9 2421,9   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių senyvo 
amžiaus, neįgalių asmenų 
skaičius 

203 226     

 Priemonės   Apgyvendinimo savarankiško 
gyvenimo namuose paslaugų 
pirkimas iš VšĮ „Giedra“ 
(4.2.4. ) 

  12,1 12,1 12,1  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių asmenų 
su psichikos negalia skaičius 

5 9     

 Priemonės   Socialinės priežiūros paslaugų 
teikimas Vilniaus miesto 
socialinės paramos centro 
Pagalbos psichikos negalią 
turintiems asmenims tarnybos 
3-se dienos centruose (4.2.3. ) 

  142,6 142,6 131,4  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių asmenų, 
turinčių psichikos sveikatos 
sutrikimų, skaičius 

36 84     

 Priemonės  Psichosocialinės reabilitacijos 
paslaugų teikimas VšĮ 
Vilniaus psichosocialinės 
reabilitacijos centre (4.4.6.) 

  191,9 191,9 191,4  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių asmenų, 
turinčių psichikos sveikatos 
sutrikimų, skaičius 

120 120     

 Priemonės  Neįgaliųjų nevalstybinių 
organizacijų projektų dalinis 
finansavimas vykdant 
Socialinių projektų rėmimo iš 
Savivaldybės biudžeto lėšų 
konkursą (8.6. ) 

  125,0 125,0 71,9  

 Vertinimo  Remiamų projektų skaičius  6 6     
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kriterijai 
 Priemonės  Dienos socialinės globos 

paslaugų teikimas senyvo 
amžiaus asmenims, 
sergantiems įvairiomis 
senatvinės demencijos 
formomis, Fabijoniškių 
pensione ( 4.2.3) 

  469,1 469,1 396,1  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių senyvo 
amžiaus asmenų skaičius 

30 30     

 Uždavinys  02.02.03 Užtikrinti senyvo amžiaus 
asmenų ir asmenų su negalia 
socialinę priežiūrą namuose 

      

 Priemonės   Pagalbos į namus paslaugų 
organizavimas Vilniaus miesto 
socialinės paramos centre 

  4901,1 4901,1 4358,6  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių neįgalių, 
senyvo amžiaus asmenų 
skaičius 

1130 1266     

 Uždavinys  02.03.01 Užtikrinti socialinių paslaugų, 
teikiamų įvairioms miesto 
gyventojų socialinėms 
grupėms, įvairovę 

      

 Priemonės  Specialiojo transporto 
paslaugų nefrologiniams 
ligoniams pirkimas iš Lietuvos 
žmonių su negalia sąjungos 
VšĮ „Menava” (5.6.) 

  313,1 313,1 208,6  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių 
nefrologinių ligonių skaičius 

62 65     

 Priemonės   Transporto paslaugų senyvo 
amžiaus, neįgaliems asmenims 
vykti į gydymo įstaigas 
organizavimas Vilniaus miesto 
socialinės paramos centre 
(5.6) 

  Informacija 
nežinoma 

Informacija 
nežinoma 

Informaci-
ja nežinoma 

Informacija 
nežino-ma 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių senyvo 
amžiaus, neįgalių asmenų 
skaičius 

320 283     

 Uždavinys  01.03.01 Prižiūrėti ir finansuoti       
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pavaldžias ikimokyklinio 
ugdymo ir pradinio mokymo 
įstaigas 

 Priemonės  Ikimokyklinis (ankstyvasis) 
neįgalių (specialiųjų poreikių) 
vaikų ugdymas (7.6.) 

  11251,2 11251,2 7395,6  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių neįgalių 
(specialiųjų poreikių) vaikų 
skaičius 

657 657     

 Uždavinys 01.01.01 Finansuoti ir prižiūrėti 
pavaldžias bendrojo lavinimo 
įstaigas, vykdančias 
pagrindinio ir vidurinio 
mokymo programas 

      

 Priemonės   Neįgalių (specialiųjų poreikių) 
vaikų ir jaunuolių bendrojo 
lavinimo organizavimas (7.8.) 

  4094,4 4094,4 2474,0  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Paslaugas gaunančių neįgalių 
(specialiųjų poreikių) vaikų ir 
jaunuolių skaičius 

236 215     

 Uždavinys  09.05.02 Propaguoti konkursinius 
kultūrinius projektus 

      

 Priemonės   Žmonių su negalia kultūros 
projektų rėmimas (10.2, 10.4.) 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Remiamų projektų skaičius - -     

 Uždavinys  06.02 Aptarnauti sveikatingumo 
priemones ir sporto renginius 

      

 Priemonės   Neįgaliųjų sporto klubų 
finansavimas ( 11.2.) 

  100,0 100,0 -  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Remiamų neįgaliųjų sporto 
klubų skaičius 

8 8     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
32019,8 

 
31989,2 

 
21981,1 

 
30,6 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 32019,8 31989,2 21981,1 30,6 
 Institucija 188708224 Vilniaus rajono savivaldybė       
 Uždavinys  Užtikrinti socialinės globos ir 

priežiūros paslaugų įvairovę ir 
aprėptį, skatinant jų 
neinstitucinę plėtrą 
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bendruomenėje 
 Priemonės 5.3. Ilgalaikės ir dienos socialinės 

globos paslaugų teikimas 
socialinės globos įstaigose  

  1955,0 1818,0 472,0 137,0 

  6.1.5. Organizuoti vienišų senyvo 
amžiaus ir neįgalių asmenų 
pavėžėjimą į gydymo ir 
reabilitacijos įstaigas 

  182,0 50,0 42,0 132,0 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Socialinės globos paslaugas 
įstaigose gaunančių neįgalių 
asmenų skaičius 

50 52     

   Transporto paslaugomis 
pasinaudosiančių neįgalių 
asmenų skaičius 

1200 1200     

 Uždavinys  Remti tikslines žmonių su 
negalia psichosocialinės 
reabilitacijos programas, teikti 
paramą socialiai remtinų 
asmenų sveikatos priežiūrai 

      

  4.4.2. Remti dienos užimtumo 
paslaugų teikimą proto negalią 
turintiems žmonėms 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Dalyvauta Dienos užimtumo 
centro proto negalią turintiems 
žmonėms projekto rengime 

1 1     

 Uždavinys  Spręsti žmonių su negalia 
užimtumo problemas, sudaryti 
sąlygas žmonėms su negalia 
dalyvauti visuomeninėje 
veikloje 

      

 Priemonės 11.2. Remti žmonių su negalia 
dalyvavimą sporto veikloje 

  2,0 2,0   

  10.2. Organizuoti žmonių su negalia 
dalyvavimą rengiamose 
šventėse, kultūriniuose 
renginiuose ir kt. 

  3,0 3,0   

  12. Rengti žmonių su negalia 
aktyvaus poilsio programas 

  5,0 5,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Transporto ir priežiūros 
paslaugomis kultūriniuose 

100 100     
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renginiuose pasinaudosiančių 
neįgalių asmenų skaičius 

   Aktyvaus poilsio kelionėse 
dalyvausiančių asmenų 
skaičius 

6 6     

   Transporto ir priežiūros 
paslaugomis sporto 
renginiuose pasinaudosiančių 
neįgalių asmenų skaičius 

20 20     

 Uždavinys  Užtikrinti teisę gauti 
informaciją apie žmonių su 
negalia socialinę integraciją 

      

 Priemonės 2.1. Rengti seminarus, pranešimus 
apie žmonių su negalia 
socialinę integraciją 

      

  2.3. Rašyti straipsnius, rengti 
pasisakymus per radijo 
programas apie žmonių su 
negalia problemas 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

 Šviečiama visuomenė, 
formuojamas palankesnis 
požiūris į žmones su negalia, 
vykdoma negalios prevencija 

Seminarų, pranešimų skaičius 4. 
Straipsnių, pasisakymų per 
radijo programas skaičius 7. 
 

Seminarų, pranešimų 
skaičius 4. 
Straipsnių, pasisakymų per 
radijo programas skaičius 
7. 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

 
2147,0 

 
1878,0 

 
514,0 

 
269,0 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 2147,0 1878,0 514,0 269,0 
 Institucija 188711925 Visagino savivaldybė       
 Uždavinys 1.1 Skatinti socialinių paslaugų 

teikimą bendruomenėse 
asmenims su raidos (intelekto) 
sutikimais 

      

 Priemonės 1.1.1 Dienos socialinės globos 
paslaugų teikimas Visagino 
pensionato dienos darbinio 
užimtumo centre 
,,Vaivorykštė” suaugusiems 
asmenims su proto negalia 

  42,5 42,5 38,5  

 Vertinimo 
kriterijai 

 Dienos socialinės globos 
paslaugų centre ,,Vaivorykštė” 

10 10     
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dienos socialinės globos 
paslaugas gavusių suaugusių 
asmenų su proto negalia 
skaičius 

 Priemonės 1.2.1 Dienos socialinės globos 
paslaugų teikimas vaikams su 
negalia Visagino paramos 
vaikui centre dienos socialinės 
globos skyriuje 

   470,2 470,2 314,5 31,2 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Dienos socialinės globos 
paslaugas Visagino paramos 
vaikui centre gavusių vaikų su 
negalia skaičius 

20 16     

 Uždavinys 2.1  Užtikrinti socialinių paslaugų 
prieinamumą asmenims su 
negalia 

      

 Priemonės 2.1.1. Taikyti nuolatinę slaugą ir 
priežiūrą asmenims su negalia 
jų gyvenamojoje vietoje  

  609,9 609,9 372,6 58,0 

 Vertinimo 
kriterijai 

 Socialinės priežiūros 
(pagalbos namuose) ir 
ilgalaikės (trumpalaikės) 
socialinės globos Visagino 
socialinių paslaugų centre 
gavusių neįgaliųjų asmenų 
skaičius  

104 129     

 Uždavinys 3.1 Remti žmonių su negalia 
sporto klubų programas 

      

 Priemonės  3.1.1 Visagino miesto neįgaliųjų 
sporto klubo ,,Visagalis” 
veiklos programos rėmimas 

  2,0 2,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Įvairiuose sporto renginiuose 
dalyvaujančių savivaldybės 
neįgaliųjų skaičius 

20 20     

 Uždavinys 4.1 Remti savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo programas 
bendruomenėje, teikti paramą 
neįgaliųjų asmenų sveikatos 
priežiūrai 

      

 Priemonės 4.1.2 Tuberkuliozės profilaktikos   9,8 9,8   
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programa 
 Vertinimo 

kriterijai 
 Neįgaliųjų asmenų skaičius, 

kuriems pritaikytos 
prieštuberkuliozinės 
profilaktikos priemonės 

20 18     

 Uždavinys 5.1 Vykdyti neįgaliųjų 
reabilitaciją 

      

 Priemonės 5.1.2 Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos ,,Visagino 
viltis” programos rėmimas 

  3,0 3,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

 Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos ,,Visagino 
viltis” vykdomos programos 
paslaugų gavėjų – vaikų su 
negalia skaičius 

30 35     

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

1137,4 1048,2 725,6 89,2 

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 1137,4 1048,2 725,6 89,2 
 Institucija 188753461 Zarasų rajono savivaldybė       
 Uždavinys 1.1.  Šviesti visuomenę neįgaliųjų 

socialinės integracijos 
klausimais 

      

 Priemonės 1.1.1. Rengti seminarus, 
konferencijas, pristatymus, 
pranešimus, informacinę 
medžiagą apie žmonių su 
negalia socialinę integraciją 

      

 Vertinimo 
kriterijai 

1.1.2  Rengti pranešimus, seminarus, 
konferencijas, teikti informaciją 
NVO renginiuose 

Teikiama informacija 
susitikimų su neįgaliais 
metu, buvo pateikti 6 
pranešimai internete ir 
rajoniniame laikraštyje 

    

 Uždavinys 2.1. Organizuoti individualų 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymą reabilitacijos, 
ugdymo, užimtumo, socialinės 
apsaugos įstaigose ir 
organizacijose, namuose  

      

 Priemonės 2.1.1 Remti savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo ir užimtumo 

  504,3 504,3 348,8  
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programą rajono neįgaliesiems 
Magučių ugdymo centre 
Remti socialinės adaptacijos 
programą Zarasų PSPC 
veikiančiame vaikų raidos 
sutrikimų ankstyvosios 
korekcijos centre 

 Vertinimo 
kriterijai 

2.1.2  Paslaugas planuota teikti 9 
vaikams ir 7 jaunuoliams su 
negalia Magučių ugdymo centre 

Kasdien buvo teikiamos 
paslaugos 9 vaikams ir 8 
jaunuoliams su negalia 

    

    Zarasų PSPC paslaugas gavusių 
vaikų su raidos sutrikimais 
skaičius 

12 vaikų su raidos 
sutrikimais 3 kartus per 
savaitę buvo teikiamos 
socialinės paslaugos 

    

 Uždavinys 2.3 Didinti socialinių paslaugų 
įvairovę, gerinti jų kokybę ir 
prieinamumą 

      

 Priemonės 2.3.1. Remti tikslines socialinių 
paslaugų ir informacinės 
visuomenės žmonių su negalia 
programas 

  60,5 60,5   

   Socialines paslaugas pritaikyti 
senstančios Zarasų 
visuomenės poreikiams, 
neįgaliems asmenims 

  1203,7 1203,7 748,6  

 Vertinimo 
kriterijai 

2.3.2  Remti NVO tikslines programas Finansuotos 5 rajone 
veikiančių NVO tikslinės 
socialinių paslaugų ir 
visuomenės informavimo 
programos 

    

    Teikti bendrąsias, socialinės 
priežiūros ir socialinės globos 
paslaugas Salako bendruomenės 
centre bendruomenės nariams, 
neįgaliems 

Suteiktos 30 asmenų 
socialinės globos 
paslaugos, t.t. 20 proc. 
neįgaliems, bendrosios ir 
socialinės priežiūros 
paslaugos 292 neįgaliems 
asmenims 

    

    Teikti bendrąsias, socialinės 
priežiūros ir socialinės globos 
paslaugas Socialinių paslaugų 

Suteiktos bendrosios 
socialinės paslaugos apie 
1000 neįgaliųjų, 
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centre transporto paslaugos apie 
500 neįgaliems, techninės 
pagalbos priemonės 150 
neįgaliųjų, parama rūbais 
ir avalyne 420 neįgaliųjų, 
sociokultūrinės paslaugos 
100 neįgaliųjų, pagalbos į 
namus paslaugos 57 
neįgaliems 

 Uždavinys 3.1. Sudaryti sąlygas žmonėms su 
negalia dalyvauti kultūros 
projektuose 

      

 Priemonės 3.1.1 Įtraukti žmones su negalia į 
rengiamas kultūros programas 

  15,0 15,0   

 Vertinimo 
kriterijai 

3.2.2  Planuota įtraukti neįgaliuosius į 
kultūros programų vykdymą 

Neįgaliųjų organizacijų 2 
meno kolektyvai dalyvavo 
projekto „Zarasai –
Lietuvos Kultūros sostinė“ 
renginiuose. 
Neįgaliųjų meno 
kolektyvai dalyvavo 
apskrities ir rajono 
savivaldybės 
organizuojamuose kultūros 
renginiuose. 

    

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
SB (Savivaldybės biudžetas) 

1783,5 1783,5 1097,4  

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos vykdyme 1783,5 1783,5 1097,4  
Kaišiadorių rajono savivaldybė informacijos apie tarpinstitucinės programos priemonių vykdymą nepateikė.     
Kalvarijos savivaldybė informacijos apie tarpinstitucinės programos priemonių vykdymą nepateikė.     
Kazlų Rūdos savivaldybė informacijos apie tarpinstitucinės programos priemonių vykdymą nepateikė.     
Lazdijų rajono savivaldybė informacijos apie tarpinstitucinės programos priemonių vykdymą nepateikė.     
Molėtų rajono savivaldybė informacijos apie tarpinstitucinės programos priemonių vykdymą nepateikė.     
Trakų rajono savivaldybė informacijos apie tarpinstitucinės programos priemonių vykdymą nepateikė.     

Iš viso savivaldybės 2008 m. skyrė tarpinstitucinės programos tikslui iš:
Savivaldybės biudžeto 

Valstybės biudžeto 
NVO 

Kitų lėšų (rėmėjai ir kt.) 
SB (VB) valstybės tikslinių dotacijų 

 
82757,9 
4211,7 
48,9 
65,5 
883,3 

 
81778,3 
4112,9 
48,9 
65,5 
883,3 

 
39808,2 
806,3 
 
 
108,0 

 
979,6 
98,8 
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SB (SP) pajamų už teikiamas paslaugas 
Užimtumo fondo 

327,8 
14,0 

228,8 
14,0 

 
14,0 

99,0 
 

Iš viso savivaldybės 2008 m. skyrė tarpinstitucinei programai 88309,04 87131,69 40736,47 1177,35 
Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui iš:

Valstybės biudžeto
Savivaldybės biudžeto

Užimtumo fondo
Europos struktūrinių fondų

NVO
Kitų lėšų (rėmėjai ir kt.)

SB (VB) valstybės tikslinių dotacijų
SB (SP) pajamų už teikiamas paslaugas 

 
163075,1 
82757,9 
13525,4 
859,4 
48,9 
54709,5 
883,3 
327,8 

 
160561,51 
81778,34 
13525,4 
419,98 
48,9 
129,5 
883,3 
228,8 
 

 
879,27 
39808,2 
14 
0 
0 
0 
108 
0 

 
2513,58 
979,55 
0 
439,45 
0 
54580 
0 
99 

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui 316187,3 257575,72 40809,47 58611,58 
Iš viso tarpinstitucinei programai 316187,3 257575,72 40809,47 58611,58 

 
           

 Direktorė   Genovaitė Paliušienė 


