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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 

2013–2015 METŲ PROGRAMA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) neįgaliųjų socialinės integracijos 

2013–2015 metų programos (toliau – Programa) pagrindinis tikslas – sudaryti palankias sąlygas 

neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę, mažinti jų socialinę atskirtį, įgyvendinti teisę į 

savarankiškumą, siekti lygių galimybių su kitais visuomenės nariais ir visapusiško dalyvavimo 

visuomenės gyvenime. 

2. Programa skirta įvairias negalias turintiems asmenims, gyvenantiems Savivaldybėje.  

3. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Nacionaline neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013–2019 metų programa, Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–

2019 m. programos įgyvendinimo 2013–2015 m. priemonių planu, Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatymu ir kitais su neįgaliųjų socialine integracija susijusiais norminiais teisės aktais. 

4. Programa parengta atsižvelgiant į Klaipėdos miesto plėtros strateginį planą 2007–2013 

metams ir rengiama pagal Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2015 metų programas. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

5. Klaipėdos miesto statistikos valdybos prie Statistikos departamento duomenimis, 2010 m. 

Klaipėdos mieste gyveno 182752, 2011 m.  – 177823, 2012 m. – 175276 gyventojai.  Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 

Klaipėdos mieste 2011 m. darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičius siekė (kuriems neįgalumas 

nustatytas nuo 2006-01-01) 9354, o asmenų iki 18 metų amžiaus – 673, 2012 m. – 6051 neįgalusis, 

o asmenų iki 18 metų amžiaus – 627.  Klaipėdos mieste 2011 m. buvo 1579 pensinio amžiaus 

gyventojai, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (iš jų 1113 asmenų, kuriems nustatyti dideli 

specialieji poreikiai), 2012 m. – 1483 asmenys (iš jų 1115 asmenų, kuriems nustatyti dideli 

specialieji poreikiai). Lyginant statistinius rodiklius, pastebimas gyventojų mažėjimas, tačiau 

neįgaliųjų skaičius Klaipėdos mieste išlieka beveik nepakitęs. 

Dėl negalios sąlygoto nepakankamo savarankiškumo, šeiminės, finansinės padėties šiems 

asmenims paprastai sudėtinga spręsti įvairius buitinius, sveikatos, ugdymosi, užimtumo, 

psichologinius, socialinius klausimus, dalyvauti visuomenės gyvenime. 

6. Klaipėdos mieste asmenims su negalia organizuojamos ir teikiamos bendrosios bei 

specialiosios socialinės paslaugos. Socialines paslaugas administruoja Socialinės paramos skyrius, o 

teikia Savivaldybės įsteigtos socialinių paslaugų įstaigos, įstaigos, iš kurių perkamos socialinės 

paslaugos, įstaigos, su kuriomis sudaromos lėšų kompensavimo už suteiktas paslaugas sutartys, ir 

nevyriausybinės organizacijos, kurių projektai iš dalies finansuojami iš Savivaldybės biudžeto lėšų. 

2011 m. buvo skirta 28,5 tūkst. Lt 6 nevyriausybinių organizacijų neįgaliųjų veiklų projektams, 

2012 m. – 7 projektams skirta 20,8 tūkst. Lt. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

„Klaipėdos viltis“, Klaipėdos nevalstybinė specialioji pagrindinė mokykla „Svetliačiok“ (Baltijos 

pr. 49) ir VšĮ „Kelias kartu“ (Panevėžio g. 2) organizuoja vasaros stovyklas neįgaliems vaikams ir 

jų šeimoms. VšĮ „Likimo laiptai“ (Kalnupės g. 25-2), Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze 

sergančiųjų ligonių draugija (Liepojos pl. 45), Klaipėdos krašto Alzheimerio ligos klubas „Atmena“ 
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(Galinio Pylimo g. 3) bei Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Klaipėdos miesto skyrius (Taikos 

pr. 107) teikia paslaugas neįgaliems asmenims.  

Klaipėdos mieste nuo 2012 m. pradėtas įgyvendinti ir socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų rėmimas, finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų 

(598,4 tūkst. Lt) buvo skirtas 16 nevyriausybinių organizacijų, dirbančių neįgaliųjų socialinės 

integracijos srityje.  Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar 

atkūrimo, asmeninio asistento, užimtumo, meninių bei kitų gebėjimų lavinimo paslaugas teikė: 

Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija (Zauerveino g. 12A), VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų 

centras (Šviesos g. 3), VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras (Šermukšnių g. 25), Klaipėdos 

sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija (Dragūnų g. 7-45), VšĮ „Likimo laiptai“ (Kalnupės g. 

25-2), Lietuvos asociacija „Gyvastis“ (Nidos g. 3), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 

Klaipėdos skyrius (Taikos pr. 107), OHLB „Kraujas“ (Liepų g. 49), Klaipėdos miesto bendrija 

„Artritas“ (Naikupės g. 8-1), Lietuvos neįgaliųjų draugija (Zauerveino g. 12A), Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“ (Smiltelės g. 22), VšĮ Klaipėdos nevalstybinė 

specialioji pagrindinė mokykla „Svetliačiok“ (Baltijos pr. 49), Lietuvos specialiosios kūrybos 

draugija „Guboja“ (Baltijos pr. 31). 

Sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, klubuose paslaugas teikė: Klaipėdos miesto 

invalidų sporto klubas „Pamarys“ (Šviesos g. 3), Klaipėdos kurčiųjų sporto klubas „Šermukšnis“ 

(Šermukšnių g. 25), Klaipėdos miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas „Žuvėdra“ 

(Sportininkų g. 5-1). 

7. Socialinės paslaugos. Biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos miesto nakvynės namuose 122 

asmenims teikiamos trumpalaikės socialinės globos ir 52 asmenims – laikino apnakvindinimo 

paslaugos. Paslaugos teikiamos senyvo ir darbingo amžiaus asmenims, tarp jų ir asmenims su 

negalia.  2011 m. trumpalaikės socialinės globos paslauga suteikta 67 asmenims su negalia, o 

2012 m. ši paslauga suteikta 60 asmenų su negalia. 

Biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos miesto globos namuose teikiamos ilgalaikės socialinės 

globos paslaugos 82 senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Asmenų, norinčių gauti 

ilgalaikę socialinę globą ir apsigyventi įstaigoje, visuomet yra daugiau, nei galimybė ją suteikti. 

2011 m. pabaigoje eilėje į Klaipėdos miesto globos namus buvo įrašyti 36 asmenys, 2012 m. 

pabaigoje – 40 asmenų. Klaipėdos miesto gyventojai, esant jų pageidavimui, siunčiami ir į 

apskrities globos įstaigas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų 

savivaldybių pavaldumo globos įstaigas). 2012 metais eilių į šias globos įstaigas nebuvo, išskyrus 

Padvarių socialinės globos namus (eilėje laukia 16 asmenų), į kuriuos siunčiami asmenys su 

psichikos sutrikimais. 

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras socialinės pagalbos į namus 

paslaugas teikia vidutiniškai per mėnesį 195 seniems ir neįgaliems asmenims. 2011 m. socialinės 

pagalbos į namus paslaugos suteiktos 228 asmenims, 2012 m. – 250 asmenų. 2012 m. pabaigoje 

pagalbos į namus paslaugų eilėje laukė 11 asmenų. Taip pat teikiama ir specialiojo transporto 

paslauga. Paslauga teikiama specialios paskirties automobiliais, pritaikytais vežti negalią turinčius 

žmones, per mėnesį vidutiniškai ši paslauga teikiama 35 asmenims. Transporto paslaugos suteiktos: 

2011 m. – 166 asmenims, 2012 m. – 169 asmenims. Ši įstaiga teikia ir maitinimo organizavimo 

paslaugas skurdžiai gyvenantiems asmenims, tarp jų ir neįgaliesiems. Maitinimo paslauga 2011 m. 

suteikta 863 asmenims, tarp jų ir asmenims su negalia, 2011 m.  pabaigoje eilėje laukė 46 asmenys; 

2012 m. maitinimo paslaugą gavo 773 asmenys, 2012 m. pabaigoje eilėje laukė 83 asmenys. 

Biudžetinėje įstaigoje Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ (Lakštučių g. 6) teikiamos 

dienos socialinės globos paslaugos asmenims institucijoje ir asmens namuose, turintiems psichikos 

ir elgesio sutrikimų, bei pagalba į namus. Klientams įstaiga teikia ir transporto paslaugas. Įstaigoje 

dienos socialinės globos paslaugos institucijoje teikiamos 45 klientams, 2011 m. pabaigoje eilėje 

laukė 9 asmenys, 2012 m. pabaigoje eilėje laukė 14 asmenų. Dienos socialinės globos asmens 

namuose paslauga 2011 m. suteikta 24 asmenims (eilėje laukė 2 asmenys), 2012 m. – 30 asmenų 

(eilėje laukė 12 asmenų). Pagalba į namus teikiama vidutiniškai per mėnesį 36 asmenims. 2011 m. 
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pagalbos į namus paslaugos suteiktos 51 asmeniui (metų pabaigoje eilėje laukiančių asmenų 

nebuvo), 2012 m. – 45 asmenims, metų pabaigoje eilėje laukė 6 asmenys. 

Nuo 2010 m. liepos 1 d. panaikinus apskritis Savivaldybės pavaldumui perduoti 3 vaikų 

globos namai („Danė“, „Smiltelė“, „Rytas“). Šiose įstaigose paslaugos teikiamos ir neįgaliems 

vaikams, kurių 2012 m. buvo 28. 

Su VšĮ „Gyvenimo namai“ (Žardininkų g. 1-47), VšĮ Telšių vyskupijos Caritas Klaipėdos 

regiono globos namais (Taikos pr. 29A), Klaipėdos miesto slaugos ligonine (K. Donelaičio g. 15) ir 

kitomis ministerijos bei kitų savivaldybių pavaldumo globos įstaigomis (9 įstaigos) Savivaldybė 

sudaro sutartis dėl socialinės globos kompensavimo suaugusiems asmenims su negalia. Paslaugos 

per 2012 m. suteiktos 243 asmenims su negalia.   

Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka perkamos šios socialinės paslaugos: 

Nuo 2010-09-01 dienos socialinės globos paslaugos asmenims su psichine negalia perkamos 

iš VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės ir Klaipėdos nevalstybinės pagrindinės specialiosios 

mokyklos „Svetliačiok“ pagal jų jungtinę paslaugos teikimo sutartį. Paslaugos perkamos 35 

asmenims. 

Klaipėdos nevalstybinėje pagrindinėje specialiojoje mokykloje „Svetliačiok“ (Baltijos pr. 

49) teikiamos dienos socialinės globos paslaugos vaikams su negalia, vaikams su sunkia negalia ir 

suaugusiems asmenims su sunkia negalia. Įstaiga savo klientams teikia ir transporto paslaugas. 

2011 m. paslaugos suteiktos 40 neįgalių vaikų ir 11 neįgalių suaugusių asmenų, 2012 m. – 14 

neįgalių suaugusių asmenų ir 42 vaikams su negalia. 

Nuo 2011-09-01 dienos socialinės globos paslaugos 15 vaikų su sunkia negalia perkamos iš 

VšĮ Dienos centro „Kelias kartu“ (Panevėžio g. 2). 

2010 m. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos projekto „Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 

44)“ įgyvendinimui, teikiant paraišką ES finansinei paramai gauti. Parama gauta, 2013 m. tęsiami 

paruošiamieji darbai, susiję su pastato rekonstrukcija siekiant atidaryti dienos socialinės globos 

centrą senyvo amžiaus asmenims (40 vietų). 

2010 m. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos projekto „Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras 

(Kretingos g. 44)“, „Suaugusių asmenų su protine negalia dienos socialinės globos centras (2 spec. 

mokykla)“ įgyvendinimui, teikiant paraišką ES finansinei paramai gauti. Parama gauta, 2013 m. 

tęsiami paruošiamieji darbai, susiję su pastatų rekonstrukcija, siekiant atidaryti dienos socialinės 

globos centrą asmenims su psichikos sutrikimais (Kretingos g. 44) ir dienos centrą asmenims su 

protine negalia (Panevėžio g. 2). 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2012 m. rugsėjo mėnesį pateikė paraišką 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl dalyvavimo Integralios pagalbos 

plėtros programoje, kuri būtų įgyvendinama 2013–2015 m., finansuojama Europos socialinio fondo 

lėšomis. Projekto vykdytojai – Klaipėdos miesto socialinės paramos centras ir Neįgaliųjų centras 

„Klaipėdos lakštutė“. Projekto įgyvendinimo metu būtų papildomai 50 Klaipėdos miesto gyventojų 

teikiama dienos socialinė globa asmens namuose, sukurta naujų darbo vietų, naujiems darbuotojams 

organizuoti mokymai, įsigytos transporto priemonės. 

8. Specialieji poreikiai. Vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais specialiųjų 

poreikių nustatymą bei jų tenkinimo sąlygas, Socialinės paramos skyrius asmens invalidumo grupę 

ar darbingumo lygį prilygina specialiųjų poreikių lygiui bei nustato specialiojo poreikio lygį, kai 

pensinio amžiaus asmeniui yra nustatomas specialus priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio 

įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos 

poreikis. 2011 m. 1113 asmenų nustatytas didelių, 454 asmenims – vidutinių ir 12 asmenų – 

nedidelių poreikių lygis.  2012 m. 1115 asmenų nustatytas didelių, 464 asmenims – vidutinių ir 4 

asmenims – nedidelių poreikių lygis. Taip pat šiems asmenims išduodamas neįgaliojo pažymėjimas.  

9. Piniginė socialinė parama. Šiuo metu neįgaliųjų socialinė apsauga ir socialinė integracija 

finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės, Savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio 

draudimo fondo, Užimtumo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir kitų teisėtai įgytų lėšų.  
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Daugiausia lėšų skiriama prarastam dėl negalios atlyginimui kompensuoti ir kitokiai 

materialinei paramai teikti, tačiau dauguma neįgalių žmonių gyvena gana skurdžiai. Socialinės 

paramos skyriuje teikiama socialinė parama neįgaliesiems, skiriant ir išmokant šalpos išmokas, 

socialines pašalpas, vienkartines pašalpas, vienkartines pašalpas skoloms už komunalinius 

patarnavimus apmokėti, vienkartines pašalpas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, 

teikiamos kompensacijos už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį ir pan. 

10. Sveikata. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, pastaraisiais metais 

vaikai daugiausia neįgaliais pripažįstami dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, o tarp suaugusiųjų 

neįgaliais pripažįstami asmenys, sergantys kraujotakos sistemos, jungiamojo audinio, taip pat 

skeleto ir raumenų sistemos ligomis. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos iki šiol vis dar dominuoja 

Lietuvos sergamumo ir mirtingumo struktūroje. Būtina vykdyti sveikos gyvensenos skatinimo 

priemones, kad neįgalieji žinotų, kaip rūpintis savo sveikata, sveikai maitintis ir gyventi.  

11. Ugdymas ir švietimas. Ugdymo ir švietimo paslaugos, atsižvelgiant į neįgalių vaikų 

gebėjimus ir galias, jų specialiuosius poreikius, Savivaldybėje teikiamos specialiosiose 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir specialiosiose grupėse, bendrojo lavinimo mokyklose, ugdymo 

centruose. 2012 m. 75 vaikams su įvairia negalia miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir 

specialiosiose grupėse teikta kvalifikuota pagalba. Įstaigose teiktos specialiųjų pedagogų, logopedų, 

gydytojų ir kitų specialistų paslaugos. Miesto mokyklose-darželiuose 2012 m. ugdyti 46 vaikai su 

negalia. 105 mokiniai su įvairia negalia integruotai ugdyti įvairiose bendrojo lavinimo mokyklose, 

taikant įvairias ugdymo formas ir metodus, atsižvelgiant į mokinio su negalia individualius 

gebėjimus ir poreikius. „Gubojos“ ir „Medeinės“ mokyklos yra skirtos intelekto sutrikimų 

turintiesiems mokiniams. Minėtose mokyklose iš viso ugdoma 168 specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniai. Šiose mokyklose 2012 metais buvo teikiama kvalifikuota pagalba 119 neįgalumą 

turintiems mokiniams. Pagalbą teikė psichologai, spec. pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai, 

kineziterapijos specialistai.  

Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje 2012 m. ugdėsi 40 mokinių, 

turinčių klausos negalią. Mokykloje dirba surdopedagogas. Organizuojant mokymo procesą, 

mokytojai taikė ugdymo formas ir metodus, tinkamus  klausos negalią turinčių mokinių ugdymui ir 

lavinimui. 

Klaipėdos nevalstybinėje specialiojoje pagrindinėje mokykloje „Svetliačiok“ ugdyti 46 

vaikai su judesio ir padėties, intelekto, kompleksiniais sutrikimais, teikiamas specialusis ugdymas, 

teikiamos kokybiškos reabilitacijos procedūros. Klaipėdos regos ugdymo centre 6 ikimokyklinio 

amžiaus ugdytiniams ir 20 bendrojo ugdymo mokyklų mokinių su regos negalia buvo teikiama 

kvalifikuota tiflopedagoginė pagalba, vykdoma regimųjų funkcijų korekcija. 43 suaugusiesiems su 

regos negalia sėkmingai vykdomos neformaliojo švietimo programos: dailės, muzikos, keramikos, 

judesio korekcijos, kompiuterinio raštingumo. Iš viso 2012 m. teikta pagalba 69 asmenims. 

12. Užimtumas. Valstybė skatinama imtis priemonių, kad neįgalieji galėtų įgyti ir išlaikyti 

kuo didesnį savarankiškumą, fizinius, protinius, socialinius ir profesinius gebėjimus, taip pat būtų 

integruoti į visas gyvenimo sritis ir jose dalyvautų. Klaipėdos (miesto, rajono) darbo biržos 

duomenimis, 2011–2012 metais neįgalieji dalyvavo įvairiose darbo rinkos programose: 

 

Priemonės pavadinimas Asmenų skaičius 

2011 m. 2012 m. 

Profesinis mokymas 5 - 

Profesinė reabilitacija 31 28 

Įdarbinimas subsidijuojant 112 113 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas - 1 

Viešieji darbai 36 35 

Naujų darbo vietų steigimas 

neįgaliesiems 

5 23 

Savarankiško užimtumo rėmimas 

kompensuojant verslo liudijimo 

0 5 
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įsigijimo išlaidas 

Socialinėse įmonėse naujų darbo 

vietų steigimas 

52 3 

Socialinėse įmonėse dirbančių 

neįgalių asmenų darbo užmokesčio 

subsidija 

485 727 

 

13. Kultūra. Savivaldybė kasmet skiria lėšų kultūriniams renginiams, taip pat ir neįgaliųjų 

kultūros projektams. Savivaldybė iš dalies parėmė neįgaliųjų asociacijų vykdomas kultūrines 

programas, kuriose dalyvavo Klaipėdos miesto bei apskrities neįgalūs asmenys. Visi neįgaliųjų 

vykdomi projektai vyko sklandžiai, atsakingai bei suteikė neįgaliesiems galimybę lengviau 

integruotis į visuomenę.  2011 m. kultūros projektams skirta 12,5 tūkst. Lt (7 kultūros projektai 

skirti neįgaliesiems), o 2012 m. – 9,0 tūkst. Lt (3 neįgaliesiems skirti projektai). 

14. Sportas. Klaipėdos mieste veikia neįgaliųjų sporto klubai – Klaipėdos miesto aklųjų ir 

silpnaregių sporto klubas „Pamarys“, Klaipėdos kurčiųjų sporto klubas „Šermukšnis“, Klaipėdos 

miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas „Žuvėdra“, Klaipėdos m. neįgaliųjų rekreacijos ir 

sporto klubas „Kentauras“, visuomeninė organizacija sporto klubas „Šansas“. 2011 m. ir 2012 m. 

nevyriausybinėms organizacijoms skirtas finansavimas buvo 11,5 tūkst. Lt. Kasmet Savivaldybėje 

organizuojami sporto renginiai, tokie kaip miesto neįgaliųjų sporto šventė (600 dalyvių). Šiai 

šventei organizuoti 2011 m. ir 2012 m. skirta po 6 tūkst. Lt. 

15. Fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas. Fizinės aplinkos pritaikymas – būtina 

sąlyga atkurti žmogaus su negalia fizinį, dvasinį ir ekonominį savarankiškumą. Fizinę aplinką 

galima suskirstyti į viešąją aplinką (visuomeninio lankymo, paslaugų objektų infrastruktūra, darbo 

aplinka, transportas ir jo infrastruktūra) ir būsto aplinką (gyvenamieji namai, butai ir jų aplinka). 

Siekdama sudaryti kuo palankesnes socialinės integracijos sąlygas asmenims, turintiems 

judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, Savivaldybė organizuoja jų būstų ir jų gyvenamosios 

aplinkos pritaikymo darbus (nuolydžiai, takeliai privažiuoti vežimėliu prie būsto, įvairaus tipo 

keltuvų įrengimas, individualių įėjimų įrengimas, turėklų, įvairių atramų, laikiklių pastatymas, 

būsto viduje – sanitarinių mazgų ir gyvenamųjų patalpų pritaikymas). 2011 m. pritaikyti 8 būstai, 

2012 m. – 5 būstai.  

2011–2012 m. buvo atliekamas ir socialinių būstų, socialinių paslaugų, ugdymo, asmens 

sveikatos priežiūros ir kt. įstaigų pritaikymas neįgaliųjų reikmėms. Per minėtą laikotarpį BĮ 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų 

rūmuose, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centre įrengti liftai (keltuvai), pritaikyti 

neįgaliesiems, taip pat įrengtos nuovažos patekti į VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centrą, 

Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus filialo Pilies muziejaus Karlo 

poterną, Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centrą. Nupirkta nuovaža patekti į 

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centrą Žvejų rūmus. Pajūrio bendruomenės tarybos prie 

savivaldybės iniciatyva iš Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programos lėšų įrengta nuovaža 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Kalnupės filiale. Klaipėdos miesto 

savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės infrastruktūra pritaikyta neįgaliesiems: 

patogus privažiavimas ir patekimas į salę, automobilio stovėjimo vietos ir kt.  

Pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ sukurta nauja Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos interneto svetainės versija www.biblioteka.lt, kuri pritaikyta neįgaliesiems ir 

mobiliems įrenginiams. 

Savivaldybė organizuoja neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis. 2011 m. 

BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre išdalyta 1270 vnt., o 2012 m. – 1318 vnt. įvairios 

kompensacinės technikos, padedančios išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių 

funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai (vežimėliai, 

pasėstai praguloms išvengti, ramentai, lazdelės, vaikštynės, tualeto kėdės ir kt.). 
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III. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

16. Programa apima šias neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos sritis: 

16.1. visuomenės švietimą; 

16.2. socialines paslaugas, piniginę socialinę paramą, sveikatos priežiūrą; 

16.3. aplinkos pritaikymą; 

16.4. švietimą, ugdymą; 

16.5. kultūrą, poilsį; 

16.6. sportą. 

17. Programą vykdo Savivaldybės administracija ir šie Savivaldybės administracijos 

struktūriniai padaliniai (toliau – Vykdytojai): 

17.1. Socialinių reikalų departamentas; 

17.2. Ugdymo ir kultūros departamentas; 

17.3. Miesto ūkio departamentas; 

17.4. Investicijų ir ekonomikos departamentas. 

18. Vykdytojai, vykdydami šią Programą, bendradarbiauja su kitomis neįgaliesiems 

atstovaujančiomis, jų interesus ginančiomis institucijomis, su neįgaliųjų nevalstybinėmis 

organizacijomis. 

19. Vykdytojai vadovaujasi Klaipėdos miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 

2013–2015 metų programos priemonių planu (priedas pridedamas). 

 

IV NUMATOMI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

20. Įgyvendinant Programą bus suteikta pagalba tiems asmenims, kurių gebėjimas 

pasirūpinti savimi yra nepakankamas. Žmonėms su negalia ir toliau bus teikiamos bendrosios ir 

specialiosios socialinės paslaugos, gerinama jų gyvenimo kokybė. Neįgalieji bus aktyvinami, 

skatinami užsiimti jiems priimtina veikla. Taip pat, įgyvendinant šią Programą, būsto pritaikymas 

sudarys sąlygas neįgaliesiems dalyvauti švietimo, ugdymo, kultūros, sporto ir kitose gyvenimo 

srityse. Aktyvus žmonių su negalia ir jų organizacijų dalyvavimas sprendžiant įvairius visuomenės 

gyvenimo klausimus leis pasiekti teigiamų rezultatų. Bus skatinama žmonių su negalia socialinių 

paslaugų teikimo, sporto, aktyvaus poilsio veikla.  

 

V. PROGRAMOS FINANSAVIMAS  

 

21. Programos finansavimo šaltiniai yra Savivaldybės biudžeto lėšos, Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos bei kitų struktūrinių fondų lėšos, kitos teisėtai įgytos 

lėšos. 

22. Programos priemonės įgyvendinamos tiesiogiai finansuojant atitinkamas įstaigas, 

vykdant atskiras Savivaldybės programas, organizuojant viešuosius pirkimus, konkursus, remiant 

projektus ir kt. 

 

________________________



Klaipėdos miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013–2015 metų programos  

priedas 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 

2013–2015 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas vykdytojas 
Įvykdymo 

terminas 

 

1. Visuomenės švietimas, bendradarbiavimas 

 

1.1. Teikti informaciją apie neįgaliųjų 

socialinę integraciją, negalių prevenciją, apie 

socialines paslaugas ir paramą, priimamus ir 

keičiamus teisės aktus 

Savivaldybės administracijos 

struktūriniai padaliniai pagal 

kompetenciją 

2013–2015 m.  

1.2. Konsultuoti gyventojus socialinių 

išmokų skyrimo ir socialinių paslaugų 

teikimo klausimais 

Socialinės paramos skyrius 2013–2015 m. 

1.3. Konsultuoti tėvus (įtėvius, globėjus, 

rūpintojus), auginančius vaikus su negalia, ir 

pačius vaikus jų teisių apsaugos ir teisės 

pažeidimų prevencijos klausimais 

Vaiko teisių apsaugos skyrius 2013–2015 m. 

1.4. Bendradarbiauti su įvairias paslaugas 

neįgaliesiems teikiančiomis įstaigomis, 

nevalstybinėmis asmenų su negalia 

organizacijomis, kitomis neįgaliesiems 

atstovaujančiomis, jų interesus ginančiomis 

institucijomis 

Savivaldybės administracijos 

struktūriniai padaliniai pagal 

kompetenciją 

2013–2015 m. 

1.5. Siekiant sustiprinti savivaldybės 

institucijų, įstaigų, nevyriausybinių 

organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės 

integracijos srityje, bendradarbiavimą, rengti 

savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl 

Neįgaliųjų reikalų tarybos patvirtinimo 

Socialinės paramos skyrius 2013 m. 

 

2. Socialinės paslaugos, piniginė socialinė parama, sveikatos priežiūra 

 

2.1. Teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti 

socialinių paslaugų neįgaliesiems projektus 

Socialinės paramos skyrius 2013–2015 m.  

2.2. Teikti pagalbos į namus paslaugas 

žmonėms su negalia 

BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos 

lakštutė“, BĮ Klaipėdos miesto 

socialinės paramos centras 

2013–2015 m. 

2.3. Teikti dienos socialinės globos asmens 

namuose paslaugas asmenims su sunkia 

negalia 

BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos 

lakštutė“, BĮ Klaipėdos miesto 

socialinės paramos centras 

2013–2015 m. 

2.4. Teikti dienos socialinės globos 

institucijoje paslaugas asmenims su sunkia 

negalia 

BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos 

lakštutė“, Klaipėdos 

nevalstybinė pagrindinė mokykla 

„Svetliačiok“, VšĮ Respublikinė 

Klaipėdos ligoninė 

2013–2015 m. 
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2.5. Teikti dienos socialines globos paslaugas 

vaikams su negalia 

Klaipėdos nevalstybinė 

pagrindinė mokykla 

„Svetliačiok“, VšĮ Dienos 

centras „Kelias kartu“ 

2013–2015 m. 

2.6. Teikti ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos paslaugas neįgaliems 

asmenims 

Klaipėdos miesto globos namai, 

Klaipėdos Marijos Taikos 

Karalienės parapijos Carito 

senelių globos namai, VšĮ 

„Gyvenimo namai“, VšĮ 

Klaipėdos medicininės slaugos 

ligoninė, Klaipėdos vaikų globos 

namai „Rytas“, Klaipėdos vaikų 

globos namai „Smiltelė“, 

Klaipėdos vaikų globos namai 

„Danė“ 

2013–2015 m. 

2.7. Išplėsti dienos socialinės globos 

paslaugas, steigiant 3 dienos centrus 

asmenims su psichine ir protine negalia bei 

senyvo amžiaus asmenims 

Socialinės paramos skyrius, 

BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos 

lakštutė“, BĮ Klaipėdos vaikų 

globos namai „Danė“ 

2013–2014 m. 

2.8. Vykdyti Integralios pagalbos plėtros 

programą, teikiant dienos socialinės globos 

asmens namuose paslaugas asmenims su 

sunkia negalia 

Socialinės paramos skyrius, 

BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos 

lakštutė“, BĮ Klaipėdos 

socialinės paramos centras 

2013–2015 m. 

2.9. Teikti specialiojo transporto paslaugas 

neįgaliesiems 

BĮ Klaipėdos miesto socialinės 

paramos centras, BĮ Neįgaliųjų 

centras „Klaipėdos lakštutė“, 

Klaipėdos nevalstybinė 

pagrindinė mokykla 

„Svetliačiok“, „Socialinis taksi“ 

2013–2015 m. 

2.10. Skatinant Lietuvos sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendriją „Klaipėdos viltis“ 

plėtoti teikiamas paslaugas, šiai organizacijai 

panaudai suteiktos patalpos 

Klaipėdos miesto savivaldybė 2013 m.  

2.11. Aprūpinti neįgaliuosius techninės 

pagalbos priemonėmis (lazdelės, ramentai, 

vežimėliai ir kt.) 

BĮ Klaipėdos miesto socialinės 

paramos centras 

2013–2015 m. 

2.12. Vertinti specialiuosius poreikius ir 

nustatyti priemones šiems poreikiams 

tenkinti 

Socialinės paramos skyrius 2013–2015 m. 

2.13. Aprūpinti neįgaliuosius labdara 

(parama), gaunama iš Lietuvos ir užsienio 

valstybių 

BĮ Klaipėdos miesto socialinės 

paramos centras, 

nevyriausybinės organizacijos 

2013–2015 m 

2.14. Teikti paramą nelaimingo atsitikimo, 

sunkios ligos ir kt. atveju  

Socialinės paramos skyrius 2013–2015 m. 

2.15. Iš dalies remti socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektus  

Socialinės paramos skyrius 2013–2015 m. 

2.16. Kompensuoti dantų protezavimo 

išlaidas Klaipėdos miesto gyventojams 

(apdraustiems privalomuoju sveikatos 

draudimu asmenims, kuriems sukako 

senatvės pensinis amžius, nustatytas Lietuvos 

Sveikatos apsaugos skyrius, 

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa 

2014–2015 m. 
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Respublikos valstybinių socialinio draudimo 

pensijų įstatymu; apdraustiems privalomuoju 

sveikatos draudimu asmenims, Lietuvos 

Respublikos neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymo nustatyta tvarka 

pripažintų nedarbingais arba iš dalies 

darbingais) 

2.17. Remti nevyriausybinių organizacijų 

programas sveikatos srityje 

Sveikatos apsaugos skyrius 2014–2015 m. 

 

3. Aplinkos pritaikymas 

 

3.1. Organizuoti būsto (gyvenamosios 

aplinkos) pritaikymą žmonėms su negalia 

Socialinės paramos skyrius, 

Socialinės infrastruktūros 

priežiūros skyrius 

2013–2015 m. 

3.2. Gerinti bibliotekų prieinamumą 

žmonėms su negalia pietinėje miesto dalyje, 

rengiant Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos tinklo optimizavimo 

programą, kurioje numatoma naujos 

bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje 

Kultūros skyrius, Klaipėdos 

miesto savivaldybės viešoji 

biblioteka 

2013-2015 m. 

3.3. Įsigyti žemagrindžių miesto autobusų 

(2013 m. – 12 autobusų, 2014 m. – 2 

autobusai, 2015 m. – 2 autobusai) 

VšĮ „Klaipėdos keleivinis 

transportas“ 

2013-2015 m. 

3.4. Pritaikyti šaligatvius ir pėsčiųjų takus 

neįgaliesiems 

Miesto tvarkymo skyrius 2013-2015 m. 

3.5. Pajūryje įrengti portatyvinius 

konteinerinius tualetus ir biotualetus, 

pritaikytus neįgaliesiems, (12 vnt.) 

Investicijų ir ekonomikos 

departamentas 

2013 m. 

 

4. Švietimas, ugdymas 

 

4.1. Tobulinti švietimo pagalbos specialistų 

kompetenciją teikiant pagalbą tėvams, 

auginantiems neįgalius vaikus 

Klaipėdos pedagogų švietimo ir 

kultūros centras 

2013–2014 m. 

4.2. Tobulinti mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų kvalifikaciją neįgaliųjų 

(specialiųjų poreikių turinčių) asmenų 

atpažinimo, vertinimo ir ugdymo klausimais 

Klaipėdos pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

2014–2015 m. 

4.3. Plėtoti neįgalių mokinių (turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių) socialinius 

įgūdžius ir profesinį informavimą 

Klaipėdos bendrojo ugdymo 

mokyklos 

2013–2015 m. 

4.4. Užtikrinti bendrojo ugdymo 

prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems 

mokiniams (užtikrinti pavėžėjimo poreikio 

tenkinimą) 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija, Klaipėdos 

Martyno Mažvydo progimnazija, 

Klaipėdos „Medeinės“ mokykla, 

Klaipėdos Baltijos gimnazija 

2013–2015 m. 

 

 

5. Kultūra, poilsis 

 

5.1. Įrengti prieigą iš Klaipėdos miesto 

savivaldybės etnokultūros centro kiemo 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

etnokultūros centras 

2013–2015 m. 
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pusės neįgaliesiems su vežimėliais įvažiuoti į 

pastatą 

 

5.2. Eksploatuoti įrengtą liftą neįgaliesiems  Klaipėdos miesto savivaldybės 

etnokultūros centras 

 

2013–2015 m. 

5.3. Parengti edukacinius užsiėmimus, 

pritaikytus skirtingas negalias turintiems 

žmonėms 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

etnokultūros centras 

 

2013–2015 m  

5.4. Esant poreikiui pritaikyti edukacinius 

užsiėmimus Mažosios Lietuvos  istorijos 

muziejuje, Kalvystės muziejuje ir Pilies 

muziejuje 

Klaipėdos miesto savivaldybės  

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejus 

2013–2015 m 

5.5. Įtraukti skirtingas negalias turinčius 

vaikus į vaikų etninės kultūros šventes 

(Atvelykis, Šv. Martyno diena ir kt.) 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

etnokultūros centras 

 

2013–2015 m. 

5.6. Suorganizuoti Klaipėdos miesto 

savivaldybės etnokultūros centro folkloro 

ansamblių koncertus bei vakarones vaikų ir 

senelių globos įstaigose 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

etnokultūros centras 

 

2013–2015 m. 

5.7. Organizuoti  neįgalių ir pagyvenusių 

žmonių  nestacionarinį bibliotekinį 

aptarnavimą Klaipėdos senelių namuose ir 

neįgalių vaikų darželyje „Sakalėlis“ 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka 

2013–2015 m. 

5.8. Palaikyti viešo interneto darbo vietos su  

programine įranga, pritaikyta dirbti žmonėms 

su regėjimo negalia, funkcionavimą (Turgaus 

g. 8) 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka 

2013–2015 m. 

5.9. Taikyti nuolaidas įsigyjant LIBIS 

vieningą skaitytojo bilietą žmonėms su 

negalia (įprasta kaina – 7 Lt, žmonėms su 

negalia – 5 Lt)    

Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka 

2013–2015 m. 

5.10. Sudaryti sąlygas suaugusiems 

neįgaliems vartotojams Viešojoje 

bibliotekoje įgyti kompiuterinio raštingumo 

(individualiai, pagal poreikį) 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka 

2013–2015 m. 

5.11. Taikyti 50 proc. nuolaidą bilietui 

(įprasta kaina  – 5 Lt, žmonėms su negalia –

2,50 Lt) aplankyti Mažosios Lietuvos  

istorijos muziejaus ir Kalvystės muziejaus 

ekspozicijas 

Klaipėdos miesto savivaldybės  

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejus 

2013–2015 m. 

5.12. Taikyti 50 proc. nuolaidą bilietui 

(įprasta kaina – 6 Lt, žmonėms su negalia – 3 

Lt) aplankyti Pilies muziejaus ekspozicijas 

Klaipėdos miesto savivaldybės  

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejus 

2013–2015 m. 

5.13. Taikyti 50 proc. nuolaidą vieningam 

bilietui (įprasta kaina  – 10 Lt, žmonėms su 

negalia – 5 Lt), suteikiančiam teisę tą pačią 

dieną aplankyti Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus, Pilies muziejaus ir Kalvystės 

muziejaus ekspozicijas 

Klaipėdos miesto savivaldybės  

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejus 

2013–2015 m. 

5.14. Taikyti 20 proc. nuolaidą bilietui į 

įstaigos organizuojamus renginius 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

koncertinė įstaiga Klaipėdos 

koncertų salė 

2013–2015 m. 
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5.15. Taikyti 20 proc. nuolaidą bilietui 

vienam lydinčiajam asmeniui 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

koncertinė įstaiga Klaipėdos 

koncertų salė 

2013–2015 m. 

5.16. Sudaryti sąlygas neįgaliesiems 

dalyvauti kultūrinėje veikloje. Viešosios 

bibliotekos skyriuose ir filialuose organizuoti 

neįgaliųjų kūrybinių darbų parodas 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka 

2013–2015 m. 

5.17. Sudaryti sąlygas neįgaliesiems 

dalyvauti Tautinių kultūrų centro kultūrinėje 

veikloje ir organizuoti neįgaliųjų kūrybinių 

darbų parodas 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

tautinių kultūrų centras 

2013–2015 m. 

5.18. Leisti nemokamai lankytis įstaigos 

organizuojamuose renginiuose neįgaliesiems, 

turintiems judėjimo negalią 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

koncertinė įstaiga Klaipėdos 

koncertų salė 

2013–2015 m. 

5.19. Leisti neįgaliesiems nemokamai 

lankytis  Klaipėdos kultūrų komunikacijų 

centro organizuojamuose renginiuose 

Klaipėdos kultūrų komunikacijų 

centras 

2013–2015 m. 

5.20. Iš dalies finansuoti neįgaliųjų kultūrinio 

užimtumo ir meninės saviraiškos projektus, 

pateikus paraišką Klaipėdos miesto 

savivaldybės dalinio finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto lėšų kultūros projektų 

konkursui  

Kultūros skyrius 2013–2015 m. 

5.21. Organizuoti vienos dienos stovyklą 

vaikams, turintiems fizinę ir psichinę negalią 

Vaiko teisių apsaugos skyrius 2013–2015 m. 

 

6. Sportas 

 

6.1. Remti žmonių su negalia sporto 

programas, dalyvavimą sporto renginiuose 

(vietos, visos Lietuvos, tarptautiniuose) 

Sporto ir kūno kultūros skyrius 2013–2015 m. 

 

6.2. Skatinti neįgaliuosius užsiimti įvairiomis 

kūno kultūros formomis ir sportine veikla 

BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir 

rekreacijos centras 

2013–2015 m. 

 

 

________________________________ 


