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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija) teikia
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2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1408 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos
2013–2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).
Projektas patikslintas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės
grupės 2019 m. birželio 3 d. išvadoje Nr. NV-1532 ir Socialinės politikos grupės ir Strateginio
planavimo ir stebėsenos grupės 2019 m. birželio 3 d. pažymoje Nr. NV-1542 pateiktas pastabas.
Patikslintas Projektas papildomai darbo tvarka suderintas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupe, Socialinės politikos grupe ir Strateginio planavimo ir stebėsenos grupe,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Projekto tikslas – pratęsti Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų
programą (toliau – Programa) iki 2020 metų, atnaujinant Programos vertinimo kriterijus, siekiamas
jų reikšmes ir atliekant kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus.
Dėl pasiektų Programos įgyvendinimo rezultatų bei numatomų veiklų 2020 metais
Programai įgyvendinti buvo parengti 3 priemonių planai (2013–2015 metų, 2016–
2018 metų ir 2019 metų). Įgyvendinant priemonių planus buvo vykdomos priemonės, apimančios
neįgaliųjų socialinės integracijos, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros,
sporto, aplinkos pritaikymo, teisių gynimo ir kitas neįgaliesiems svarbias sritis. Atsižvelgiant į
vykdytas priemones ir įvertinus 2012 metų pradinius vertinimo kriterijų rodiklius bei pasiektus
2017 metų rodiklius, galima teigti, kad 14,06 balo padidėjo neįgaliųjų gyvenimo kokybės indeksas
(lyginant su 2012 m. rodikliu – 40 procentų), 3,34 balo padidėjo neįgaliųjų lygių galimybių
užtikrinimo indeksas (lyginant su 2012 m. rodikliu – 6 procentais), 2,3 procento padidėjo viešosios
informacinės aplinkos prieinamumas regėjimo, klausos, sutrikusio intelekto negalią turintiems
asmenims, 4 procentais padaugėjo neįgaliųjų, gaunančių įvairias socialines paslaugas,
8,26 procento padaugėjo neįgaliesiems pritaikytų viešųjų statinių ir objektų, 12 procentų išaugo
dirbančių neįgaliųjų skaičius, 2,8 procento padidėjo neįgaliųjų, dalyvaujančių kultūros veikloje,
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skaičius. Siekiant vykdyti Programos veiklas 2020 metais, iki š. m. rugpjūčio 1 d. socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymu bus patvirtintas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos
2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų planas (toliau – planas). Šiuo metu
plano projektas yra tikslinamas pagal suinteresuotųjų institucijų pateiktas pastabas ir artimiausiu
metu bus aptariamas su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios taip pat aktyviai
teikė savo siūlymus dėl plano. Plano projekte numatytoms priemonėms įgyvendinti preliminariai
planuojama

skirti

27,9

mln.
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(2019 m. – 25,3 mln. eurų). Numatoma tęsti kompleksiškai teikiamų paslaugų, socialinės
reabilitacijos paslaugų akliesiems, būsto ir jo aplinkos pritaikymo, gestų kalbos vartojimo,
neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą plėtrą ir skatinti neįgaliesiems
atstovaujančių organizacijų veiklą. Taip pat numatomos ir naujos priemonės: tobulinti negalios
nustatymo, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir profesinės reabilitacijos sistemas;
numatyti atvejo vadybos šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, bei asmeninio asistento
paslaugų plėtrą; įgyvendinti iniciatyvas dėl ginekologijos paslaugų neįgaliesiems teikimo
tobulinimo; sukurti pagalbos priimant sprendimus mechanizmą; sukurti sveikatos priežiūros
paslaugų, būtinų vaikams, turintiems sunkią negalią, teikimo švietimo įstaigose mechanizmą;
nustatyti pareigą valstybės / savivaldybių institucijoms / įstaigoms pritaikyti viešosios paskirties
pastatus neįgaliesiems ir sukurti kontrolės mechanizmą; pritaikyti teismų, kalėjimų, savivaldybių
administracijų, seniūnijų, socialinių paslaugų centrų, sveikatos priežiūros įstaigų, kultūros įstaigų
infrastruktūrą neįgaliesiems ir kt.
Dėl Programos vertinimo kriterijų pavadinimų formuluočių ir tarpinių pasiektų
rodiklių reikšmių
Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės, Socialinės
politikos grupės ir Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės pastabas, Projektas pakoreguotas
papildant Programos vertinimo kriterijus 2017 metais pasiektų rodiklių reikšmėmis. Taip pat
patikslinti Programos vertinimo kriterijų pavadinimai ir jų apskaičiavimo rodikliai, t. y. bus
vertinamas (skaičiuojamas) ne vertinimo kriterijaus rodiklio didėjimas procentais (pvz.,
„patenkinimo padidėjimas (procentais)“, „kokybės indekso padidėjimas (procentais)“, o neįgaliųjų,
gavusių tam tikras paslaugas ar priemones, dalis, procentais nuo bendro neįgaliųjų skaičiaus.
Atsižvelgiant į tai ir į 2017 metais pasiektų rodiklių reikšmes, atitinkamai buvo perskaičiuoti ir
patikslinti vertinimo kriterijų 2020 metais rodikliai.
Dėl keičiamų Programos vertinimo kriterijų reikšmių
Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės,
Socialinės politikos grupės ir Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės pastabą dėl Programos
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2.3.3 vertinimo kriterijaus „sporto veikloje dalyvaujančių neįgaliųjų dalis, procentais (nuo bendro
neįgaliųjų skaičiaus)“ siektino rodiklio 2020 metais mažinimo, informuojame, kad Kūno kultūros
ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto
departamentas) ministerijai pateikė informaciją, jog minėto kriterijaus vykdymas daugiausia
priklauso nuo savivaldybių skiriamų lėšų neįgaliųjų sporto programoms, projektams. Kūno
kultūros ir sporto departamentas, objektyviai vertindamas, kad 2013–2019 metais skiriamų lėšų
neįgaliųjų sporto programoms iš savivaldybių biudžeto smarkiai nedaugėjo, prognozuoja, jog
2019 metais turėtų sportuoti apie 6 350 neįgaliųjų, o tai sudarytų apie 2,4 proc. visų neįgaliųjų.
Kadangi, Kūno kultūros departamento duomenimis, kasmet sportuojančių neįgaliųjų skaičius
padidėja 300 asmenų, tikėtina, jog 2020 metais sportuos 6 750 neįgaliųjų, t. y. apie 2,9 proc. nuo
visų neįgaliųjų skaičiaus (prognozuojama, kad 2020 metais bus 227 190 neįgaliųjų).
Pažymėtina, kad 2.1.3 vertinimo kriterijaus „neįgaliųjų studentų, gavusių socialinę
stipendiją, skirtą studijų prieinamumui didinti, dalis, procentais (nuo visų studentų, gaunančių
socialinę stipendiją, skaičiaus)“ 2017 metų rodiklis viršija 2020 metais siektiną reikšmę. Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija nepritaria šio rodiklio reikšmės 2020 metais didinimui, nes neįgaliųjų
studentų, gaunančių socialines stipendijas, skaičius pastaraisiais mažai keičiasi. Tačiau,
atsižvelgiant į tai, kad rodiklio reikšmė yra skaičiuojama nuo bendro studentų, gavusių paramą,
skaičiaus, kuris smarkiai sumažėjo, darytina prielaida, jog neįgaliųjų, gavusių paramą, procentas
labai padidėjo. Kadangi minėtas rodiklis priklauso ne tik nuo gavusių paramą neįgaliųjų skaičiaus,
bet ir nuo bendro gavusiųjų paramą studentų skaičiaus, o pastarasis sunkiai prognozuojamas,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuomone, tikslinga numatyti, jog 2020 metų rodiklio
reikšmė bus pasiekta 15 proc., kaip buvo numatyta 2019 metais.
Atsakydama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės
ir Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės pastabą dėl 2.1.2 vertinimo kriterijaus „sveikatos
priežiūros paslaugų poreikio patenkinimas (procentais)“ pokyčio vertinimo apskaičiavimo ir šio
rodiklio reikšmės pasiekimo 100 procentų tiek 2012 metais, tiek 2020 metais, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos
53 straipsnyje nurodyta: „Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei
paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos
valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką.“ Tai reiškia, kad kiekvienam asmeniui, apdraustam
privalomuoju sveikatos draudimu, yra užtikrinamos nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos.
Todėl, Sveikatos apsaugos ministerijos nuomone, vertinimo kriterijaus „sveikatos priežiūros
paslaugų poreikio patenkinimas (procentais)“ rodikliai turėtų būti pasiekti 100 procentų. Sveikatos
apsaugos ministerija siekia ir toliau tenkinti visų pacientų sveikatos priežiūros paslaugų poreikius.
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Prognozuojama, kad 2.1.1, 2.2.3 ir 2.3.1 vertinimo kriterijams įgyvendinti numatomų
priemonių 2020 metais finansavimas didės nežymiai, todėl šių vertinimo rodiklių reikšmės
2020 metais, tikėtina, didės mažai.
Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje
sistemoje.
Projektą parengė ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vedėja Daiva Zabarauskienė
(tel. 87 066 81 129, el. p. daiva.zabarauskiene@socmin.lt) ir šio skyriaus vyresnioji patarėja
Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė (tel. 87 066 82 25, el. p. jurgita.ciuladaite@socmin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Projektas, 6 lapai.
2. Projekto lyginamasis variantas, 9 lapai.
Ministras

Linas Kukuraitis
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