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Pagrindinės sąvokos 

Darbingumo lygis – asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti 
naują profesinę kompetenciją, arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus.

GM – Gerovės ministerija .
IRNT – Neįgaliųjų reikalų nacionalinė taryba.
LDB –  Lietuvos darbo birža.
LŽNS – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga.
NDNT – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Neįgalumas – dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos 

atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių 
sumažėjimas. 

Neįgalumo lygis – kompleksiškai įvertinus nustatytas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo 
kasdienėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastas.

Neįgalusis – asmuo, kuriam pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 proc. darbingumo lygis 
ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. 

Neįgalus vaikas (LT) –  neįgalus asmuo iki 18 metų.

Neįgalus vaikas (LV) – neįgalus asmuo iki 16 metų.
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Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti 
darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio 
priemonėmis. 

SADM - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
SD – Statistikos departamentas prie LRV. 

Socialinė reabilitacija – socialinio poveikio priemonių visuma, skatinanti neįgaliųjų socialinį 
savarankiškumą, dalyvavimo galimybių didėjimą ir veiklos ribojimo mažėjimą siekiant užtikrinti lygias teises ir 
galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

Sodra – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

Profesinė reabilitacija – neįgalaus asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo 
dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas, kuris didinimas ugdymo, socialinėmis, psichologinėmis, reabilitacijos ir 

kitomis poveikio priemonėmis. Profesinės reabilitacijos paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų 
darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes. Profesinės reabilitacijos paslaugos suteikiamos tik nedirban-
tiems neįgaliesiems. 

TDB – teritorinė darbo birža.
VĮA – Valstybinė įdarbinimo agentūra.
VMI – Valstybinės mokesčių inspekcija.
VSDA –  Valstybinė socialinio draudimo agentūra. 
VSIA – Valstybinės socialinės integracijos agentūra.





1. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ
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Šio skyriaus tikslas – pateikti kuo išsamesnę statistinę informaciją apie neįgaliųjų padėtį Lietuvoje. 
Skyriuje pateikti ir išanalizuoti duomenys apie neįgaliuosius (negalios pobūdį, neįgalumo lygius, išsilavinimą, 
amžių, motyvaciją ir kt.), jų pasiskirstymą darbo rinkoje, profesinę reabilitaciją, verslumą. Didelis dėmesys 
yra skiriamas neįgaliųjų socialinėms, socialinėms įmonėms bei kitoms verslo įmonėms, darbinančioms 
neįgaliuosius. Taip pat šiame skyriuje detaliai nagrinėjamas dirbančių neįgaliųjų pasiskirstymas pagal įvairius 
kriterijus (negalios pobūdį, išsilavinimą, neįgalumo lygius, pateikiami pagrindiniai teisės aktai, reglamentuo-
jantys valstybės pagalbą neįgaliesiems bei fizinės aplinkos prieinamumą.

Esamos būklės analizėje pateikti susisteminti duomenys padės suformuoti objektyvų vaizdą apie 
neįgaliųjų padėtį Lietuvoje, išskirti problematiką, įtakojančią sėkmingą neįgaliųjų integraciją į darbo rinką bei 
visuomeninį gyvenimą. 

Darbe naudota ankstesnių tyrimų duomenys, teisės aktuose, įvairiose institucijų ataskaitose pateik-
ta informacija. Taip pat naudojama VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ tyrimų “Asmenų, turinčių judėjimo, 

regėjimo, klausos negalią, sergančių psichikos, vidaus ligomis padėtis darbo rinkoje ir profesinės reabilitacijos 
paslaugų poreikis“ ir “Europos Sąjungos šalių patirtis teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas asmenims, 
turintiems judėjimo, regos, klausos negalia, sergantiems vidaus, psichikos ligomis” metu surinka informacija.  
Siekiant gauti kuo išsamesnę informaciją apie neįgaliųjų padėtį Lietuvoje buvo apklaustos keturios tikslinės 
grupės.

Neįgaliųjų apklausos metu buvo apklausa 214 respondentų turinčių įvairias negalias. Apklausa buvo vy-
kdoma visoje Lietuvoje. Šia apklausa siekta išsiaiškinti neįgaliųjų išsilavinimo rodiklius, padėtį darbo rinkoje, 
pasiskirstymą pagal amžių, lytį, negalios pobūdį, darbingumo lygį. Taip pat siekta ištirti neįgaliųjų darbinę 
motyvaciją ar jos nebuvimo priežastis, darbo paieškos būdus. Apklausa buvo vykdoma elektroniniu paštu 
platinant apklausos anketą neįgaliesiems.

Neįgaliųjų socialinių įmonių apklausos metu siekta apklausti visas neįgaliųjų socialines įmones (kurių 
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apklausos metu buvo 102), tačiau ne visos sutiko dalyvauti apklausoje. Į daugumą apklausoje pateiktų 
klausimų atsakė 79 įmonės, nors į keletą klausimų atsakė vos 33 įmonės. Apklausoje buvo pateikiami klausi-
mai apie neįgaliųjų socialinių įmonių veiklas, bendrą darbuotojų ir išskirtinai neįgaliųjų darbuotojų skaičių, 
išsilavinimą, darbingumo lygį. Taip pat buvo klausta kas motyvuotų darbinti daugiau neįgaliųjų. Apklausa buvo 
vykdoma telefonu pagal LDB pateiktą neįgaliųjų socialinių įmonių sąrašą.

Kitų verslo įmonių apklausa buvo vykdoma visoje Lietuvoje atrinkus 201 verslo įmonę. Apklausos metų 
siekta išsiaiškinti kiek neįgaliųjų dirba verslo įmonėse, kokiomis veiklomis užsiima įmonės įdarbinusios 
neįgaliuosius. Taip klausta kas motyvuoja darbdavius darbinti neįgaliuosius. Apklausa buvo vykdoma telefonu 
atsitiktiniu būdu pasirenkant įmones.

Visuomenės apklausos metu buvo apklausta 195 asmenys. Šios apklausos metu siekta išsiaiškinti, koks 
yra visuomenės požiūris į neįgaliuosius, ar jie vertinami kaip pilnaverčiai visuomenės nariai. Apklausa buvo 
vykdoma elektroniniu būdu.

1 .1 N E Į G A L I Ų J Ų  S T A T I S T I K A

Šios dalies tikslas yra surinkti išsamius statistinius duomenis apie neįgaliuosius, jų pasiskirstymą pagal 
apskritis, negalios pobūdį, išsilavinimo rodiklius. Šią užduotį apsunkino netiksli ir nepakankama statistinė in-
formacija apie neįgaliuosius Lietuvoje. Nuolatos yra fiksuojamas bendras neįgaliųjų skaičius, jų pasiskirstymas 
pagal neįgalumo grupes ir teritoriniu atžvilgiu, tačiau trūksta detalesnės informacijos (pvz. apie neįgaliųjų 
pasiskirstymą pagal amžių, išsilavinimą, negalios pobūdį, užimtumą ir kt.). Renkant statistinius duomenis apie 
neįgaliųjų situaciją Lietuvoje, susidurta ne tik su informacijos trūkumo, bet ir su duomenų palyginimo prob-
lema, kadangi skiriasi iš skirtingų šaltinių gauti tie patys duomenys bei jų klasifikacinis pasiskirstymas. Dėl šių 
priežasčių buvo sudėtinga sudaryti objektyvų vaizdą apie realią neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje. 

1 .1 .1 Neįga l ių jų  ska i č ius  L ie tuvo je

Statistikos departamento duomenimis, 2010 m. Lietuvoje gyveno apie 3.329 tūkst. gyventojų. 8,03 proc. 
arba 267,2 tūkst. sudarė įvairią negalią turintys asmenys. 

Nuo 2007 m. neįgaliųjų skaičius nuolatos augo ir 2009 m. buvo 5,9 proc. didesnis lyginant su 2007 
m. (žr. 1.1.1.1 pav.). 2010 m., lyginant su 2009 m., neįgaliųjų skaičius nežymiai sumažėjo (0,7 proc.). Tai lėmė 
sugriežtėjusios neįgalumo lygio nustatymo tvarkos. 

1.1.1.1 pav. Neįgaliųjų skaičiaus pokytis šalyje 2007-2010 m., asm.

253.159    

258.894    

269.033    
267.186    

240.000    

250.000    

260.000    

270.000    

2007 2008 2009 2010

Šaltinis: SADM
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Neįgaliųjų santykis su visais Lietuvos gyventojais 2007-2010 m. padidėjo tik 0,55 proc. (žr. 1.1.1.2 
pav.). Tai sietina su tuo, jog 2007-2010 m. ypač suaktyvėjo Lietuvos gyventojų emigracija. Todėl net padidėjus 
neįgaliųjų skaičiui, santykis su šalies gyventojais išliko beveik nepakitęs.

1.1.1.2 pav. Neįgalių ir sveikų gyventojų skaičiaus santykis 2007-2010 m., asm.

253.159    258.894    269.033    267.186    

3.131.741    3.107.506    3.080.867    3.061.814    

-

1.000.000    

2.000.000    

3.000.000    

2007 2008 2009 2010

Neįgalieji Kiti Lietuvos gyventojai

Šaltinis: SADM; SD

2007-2010 metais neįgaliųjų skaičius didėjo. Tačiau Neįgalių vaikų skaičiaus išliko  pastovus ir sudarė 
vidutiniškai apie 6,5 proc. nuo bendro neįgaliųjų skaičiaus. 

Remiantis Sodros duomenis apie neįgalumo pensijų gavėjus, tokie asmenys sudaro 87,44 proc. visų 
neįgaliųjų skaičiaus. Šių asmenų pasiskirstymas pagal lytį: moterys apie 118 tūkst., vyrai – 108,4 tūkst. 
(atitinkamai 52,4 proc. ir 47,6 proc.). Iš šių duomenų galima daryti prielaidą, jog panašiu santykiniu dydžiu 
pagal lytį yra pasiskirstę visi Lietuvoje gyvenantys neįgalieji.

Neįgaliųjų pasiskirstymas pagal Lietuvos apskritis 2010 m. pateiktas 1.1.1.3 pav. Iš grafiko matyti, kad 
daugiausia neįgaliųjų asmenų gyvena Kauno (23,6 proc.) ir Vilniaus (20,1 proc.),  mažiausia Telšių (3,8 proc.) ir 
Tauragės (4,1 proc.) apskrityse. 

1.1.1.3 pav. Neįgaliųjų pasiskirstymas Lietuvos apskrityse 2010 m., asm.

17.321

25.173

16.270

25.594

30.573

10.184

11.004

14.446

53.639

0 20.000 40.000 60.000

Alytaus apskritis

Kauno apskritis

Klaipėdos apskritis

Marijampolės apskritis

Panevėžio apskritis

Šiaulių apskritis

Tauragės apskritis

Telšių apskritis

Utenos apskritis

Vilniaus apskritis

Šaltinis: SADM

Pagal neįgaliųjų skaičiaus dalį (nuo bendro apskrities gyventojų skaičiaus) 2010 m., pirmavo Alytaus 
ir Kauno apskritys. Neįgalieji atitinkamai sudarė 10,4 ir 9,7 proc. Mažiausia neįgaliųjų dalis (6,4 proc.) buvo 
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Vilniaus apskrityje. Taigi neįgaliųjų skaičiaus santykinės dalys apskrityse yra labai panašios ir svyruoja nuo 
6,39 iki 10,36 proc. (1.1.1.4 pav.).

1.1.1.4 pav. Turinčių ir neturinčių negalios gyventojų santykis Lietuvos apskrityse 2010 m., asm., proc.

149.940    

584.627    

341.729    

157.425    

245.189    

298.546    

110.520    
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148.907    

785.213    
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62.982    

25.173    
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alytaus apskritis
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Marijampolės apskritis

Panevėžio apskritis

Šiaulių apskritis

Tauragės apskritis

Telšių apskritis

Utenos apskritis

Vilniaus apskritis

Neturintys negalios gyventojai Turintys negalią

Šaltinis: SADM; SD

Lietuvoje žmonės su negalia turi skirtingus darbingumo lygius. Tai priklauso nuo negalios pobūdžio 
sunkumo, taip pat žmogaus išsilavinimo ir darbinių gebėjimų.

Darbingumo lygis nustatomas asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus. Darbingumo lygis 
dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos nustatomas asmenims neatsižvelgiant į jų amžių. Dar-
bingumo lygis nustatomas remiantis neįgalųjį gydančių gydytojų, profesinės reabilitacijos ir kitų specialistų 
pateiktais dokumentais, įvertinus neįgaliojo sveikatos būklę ir galimybes atlikti turimos kvalifikacijos darbus, 
nereikalaujančius profesinės kvalifikacijos po to, kai yra panaudotos visos galimos medicininės ir profesinės 
reabilitacijos bei specialiosios pagalbos priemonės1.

Kaip pavaizduota 1.1.1.5 pav., 2010 m. didžiausią dalį neįgaliųjų sudarė asmenys, kuriems nustatytas 
30–40 proc. darbingumo lygis – net 57 proc. bendro neįgaliųjų skaičiaus. Sunkiausią negalią (nustatytą 0–25 
proc. darbingumo lygį) turi 13 proc. neįgaliųjų asmenų. Neįgaliųjų, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingu-
mo lygis, 2010 m. buvo 24 proc. 

1.1.1.5 pav. Neįgaliųjų pasiskirstymas pagal darbingumo lygius 2010 m., asm.
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63.639

15.737

Darbingumas 0 -25 proc.

Darbingumas 30 -40 proc.

Darbingumas 45 -55 proc.

Neįgalūs vaikai

Šaltinis: SADM

1  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
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1.1.2 Neįga l ių jų  i š s i l av in imas

Bendras neįgaliųjų išsilavinimo tendencijas galima išskirti atsižvelgiant į NDNT (pagal gautus asmenų, 
besikreipusių dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo, išsilavinimo rodiklius) duomenis ir įvykdytas 
neįgaliųjų ir neįgaliųjų socialinių įmonių apklausas. 

Neįgaliųjų apklausos duomenimis daugiausia neįgaliųjų turi profesinį ir aukštąjį išsilavinimą (73,3 
proc. visų apklaustųjų), nebaigtą vidurinį išsilavinimą – 7,9 proc. apklaustųjų. Apklaustų vyrų ir moterų skaičius 
yra panašus (apklausta vyrų – 105, moterų – 109). Pagal padėtį darbo rinkoje, 43 neįgalieji arba 20,1 proc. 
turėjo darbą. Daugiausia dirbančių buvo tarp aukštąjį, aukštesnįjį ir profesinį išsilavinimą (18,2 proc.) turinčių 
neįgaliųjų. 

Lyginant vyrų ir moterų pasiskirstymą pagal išsilavinimą ir užimamą padėtį darbo rinkoje jokių esminių 

skirtumų nepastebėta, procentiniai rodikliai yra panašūs. 

Atliekant tyrimą buvo klausiama, ar neįgaliųjų išsilavinimui ir darbinei veiklai turi įtakos tai, ar negalia 
buvo įgimta ar įgyta. Informacija apie neįgaliųjų įgimtą ir įgytą negalią bei jų pasiskirstymą pagal išsilavinimą 
bei darbinę veiklą pateikta 1.1.2.1 lentelėje. Paaiškėjo, jog 31,8 proc. arba 68  neįgalieji turi įgimtą negalią, 
kitą dalį (68,2 proc.) sudarė asmenys, kurie negalią įgijo. 

Pagal išsilavinimo rodiklius neįgaliųjų su įgimta negalia grupėje daugiausia buvo turinčių vidurinį 
(36,8 proc.) ir profesinį (29,4 proc.) išsilavinimą, kolegijose mokėsi 8,8 proc., aukštąjį išsilavinimą turėjo 13,2 
proc. neįgaliųjų. 11,8 proc. neturėjo net vidurinio išsilavinimo. Įgimtos negalios grupėje dirbantys neįgalieji 
sudarė 20,6 proc., iš kurių didžiausia dalis (13,2 proc.) darbuotojų turėjo profesinį išsilavinimą. Iš turinčių 
vidurinį išsilavinimą dirbo 5,9 proc. neįgaliųjų, baigusių kolegiją – 1,5 proc. Tarp dirbančių nei vienas neįgalus 
asmuo neturėjo universitetinio išsilavinimo. Nedirbančių tarpe daugiausia buvo neįgaliųjų, turinčių vidurinį 
išsilavinimą – 30,9 proc., 16,2 proc. neįgaliųjų buvo baigę profesinę mokyklą, 7,4 proc. – kolegiją ir 13,2 proc. 
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– universitetą.

Tarp neįgaliųjų, kurie įgijo negalią, daugiausia buvo profesinį ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą (po 
22,6 proc.) turinčių asmenų. Taip pat nemažą dalį (21,2, proc.) sudarė neįgalieji mokęsi kolegijose,  8,21 proc. 
neįgaliųjų įgijo magistro laipsnį. 

Įgytą negalią turinčių neįgaliųjų grupėje dirbo 19,9 proc. neįgalių asmenų. Iš jų, nedirbančiųjų tarpe po 
17,1 proc. turėjo profesinį ir universitetinį, 15,8 proc. – koleginį išsilavinimą. 

1.1.2.1 lentelė. Neįgaliųjų, turinčių įgimtą ir įgytą negalią, pasiskirstymas pagal išsilavinimo rodiklius ir padėtį darbo 
rinkoje 2011 m., asm.

Išsilavinimas 
Įgimta negalia Įgyta negalia

Dirba Nedirba Dirba Nedirba

Nebaigtas vidurinis 0 8 0 9

Vidurinis 4 21 0 15

Profesinė mokykla 9 11 8 25

Aukštasis (kolegija) 1 5 8 23

Aukštasis (universitetinis) 0 9 8 25

Magistro laipsnis 0 0 3 9

Kita 0 0 2 11

Viso 14 54 29 117

Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Pagal šiuos duomenis galima teigti, jog labiau išsilavinę yra asmenys su įgyta negalia. Taip yra dėl 
natūralių priežasčių – didelė tikimybė, kad dauguma jų įgijo negalią jau turėdami išsilavinimą. Tuo tarpu 
žemesni išsilavinimo rodikliai įgimtos negalios grupėje rodo, jog nuo gimimo neįgalumą turintiems asmenims 
yra sunkiau gauti aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą. Tam įtakos gali turėti šios priežastys: įgimta negalia yra 
per sunki ir labiau riboja galimybę siekti išsilavinimo aukštesnėse bei aukštosiose mokyklose, kuriose fizinė 
ir socialinė aplinka nėra pritaikyta judėjimo ar jutimo negalią turintiems asmenims. Savo ruoštu žemesni 
išsilavinimo rodikliai įtakoja ir galimybę įsitvirtinti darbo rinkoje.

Išanalizavus NDNT teikiamus duomenis (žr. 1.1.2.1 pav.), išryškėjo neįgaliųjų išsilavinimo tendencijos. 
Daugiausia neįgaliųjų turėjo vidurinį (34 proc.) ir profesinį (26,5 proc.) išsilavinimą. Apie 13,73 proc. apklaustųjų 
neturėjo net vidurinio išsilavinimo. Pažymėtina, kad 51 proc. neįgaliųjų, kurie kreipėsi dėl profesinės reabili-
tacijos poreikio, turėjo aukštąjį ar profesinį išsilavinimą. 

1.1.2.1 pav. Neįgaliųjų, kuriems 2007 – 2010 m. nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, skaičiaus pasis-
kirstymas pagal išsilavinimą, asm.
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Šaltinis: NDNT
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Neįgaliųjų socialinių įmonių apklausos duomenimis (atsakė 28 įmonės), jose dirbo 762 neįgalieji, iš 
kurių beveik pusė (48,2 proc.) turėjo vidurinį išsilavinimą. Neįgalieji, turintys profesinį (arba baigę profesinės 
reabilitacijos programas), aukštąjį (arba aukštesnįjį) išsilavinimą atitinkamai sudarė 26,9 proc. ir 23,5 proc. 
Neįgalieji, kurie neturėjo vidurinio išsilavinimo, sudarė tik 1,4 proc.

1.1.2.2 pav. Neįgaliųjų socialinėse įmonėse dirbantys neįgalieji pagal išsilavinimo rodiklius 2011 m., asm.
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vidurinį su profesine kvalifikacija

Aukštasis, aukštesnysis, povidurinis

Šaltinis: Neįgaliųjų socialinių įmonių apklausos duomenys

Taigi išanalizavus neįgaliųjų ir neįgaliųjų socialinių įmonių apklausas, NDNT duomenis, pastebima ben-
dra tendencija – žemas neįgaliųjų išsilavinimo lygis. 

1 .1 .3  Ne įga l ie j i  paga l  nega l ios  pobūd į

Remiantis NDNT pateikta informacija apie neįgaliųjų pasiskirstymą pagal negalios pobūdį, galima 
išišskirti  tendencijas, dėl kokių ligų Lietuvoje dažniausiai suteikiamas visiškas ar dalinis darbingumas. Kiekv-
ienam neįgaliajam yra nustatomas dalinis darbingumas, atsižvelgiant į jo negalios pobūdį, sudėtingumą, fizinį 
pajėgumą ir išsilavinimą. Pagal tai yra pateikiamos darbo rekomendacijos, į kurias privalo atsižvelgti darb-
davys, darbinantis neįgalųjį. 

2007 – 2010 metų laikotarpiu dažniausiai ribotas darbingumas suteikiamas dėl kraujotakos sistemos 
ligų (apie 24,04 proc.), jungiamojo audinio ir skeleto – raumenų sistemų ligų (apie 19,8 proc.), navikų (apie 
13,89 proc.) ir nervų sistemos ligų (apie 10,35 proc.). Sergantieji šiomis ligomis sudarė apie 68,08 pro. visų 
neįgaliųjų. Analizuojant kitas ligų grupes, matyti, jog daugėja sergančiųjų psichikos ir elgesio sutrikimais. Pa-
lyginus su 2010 m. jų buvo 23,7 proc. daugiau nei 2007 m. Tuo tarpu neįgaliųjų, kurie turi nedarbingumą dėl 
traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių, 2010 m. buvo 23 proc. mažiau nei 2007 m. Kitomis ligomis 
sergantieji sudarė 0,10 – 3,81 proc. nuo visų, neįgaliais pripažintų asmenų.
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1.1.3.1 pav. Neįgaliųjų, kuriems buvo nustatytas ribotas darbingumas, pasiskirstymas pagal ligas 2007-2010 m., asm.
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Šaltinis: NDNT

1 .1 .4  Ne įga l ių jų  pas i sk i r s tymas  paga l  amž ių 

Sodros duomenimis, neįgalumo ir netekto darbingumo pensijas gauna 87,44 proc. visų neįgaliųjų. Kaip 
matyti iš pateiktų duomenų (žr. 1.1.4.1. pav.), daugiausia neįgaliųjų sudaro vyresni nei 55 metų amžiaus as-
menys (59,9 proc.). Amžiaus grupėse iki 50 metų vyrai ir moterys sudaro panašią procentinę dalį, tačiau vy-
resnio amžiaus grupėse moterų yra apie 5 proc. daugiau. Iš šių duomenų galima daryti išvadas, jog dalinį 
nedarbingumą dažniausiai gauna vyresnio amžiaus asmenys dėl senatvinių sveikatos problemų. Šio amžiaus 
asmenų grupei sudėtinga rasti darbą. Tai sietina su bendru darbdavių požiūriu į vyresnio ir priešpensinio 
amžiaus darbuotojus, jų gebėjimą naudotis naujomis/inovatyviomis technologijomis (kompiuteriais), užsienio 
kalbos mokėjimą (anglų, vokiečių ir kt.) ir fizinį pajėgumą.



18 N E Į G A L I Ų J Ų  Į D A R B I N I M O  G A L I M Y B I Ų  P L Ė T R A

1.1.4.1 pav. Neįgaliųjų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį 2010 m., asm.
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• Lietuvoje neįgalieji sudaro apie 8,03 proc. arba 267,2 tūkst. visų šalies gyventojų.
• Neįgaliųjų santykis su visais šalies gyventojais 2007-2010 m. padidėjo 0,55 proc.
• Neįgaliųjų pasiskirstymas pagal lytį – moterų 52,4 proc. ir vyrų 47,6 proc.
• Daugiausia neįgaliųjų gyvena Kauno, Vilniaus ir Šiaulių apskrityse (viso 55,1 proc.), mažiausia – Tauragės, Telšių 
ir Utenos apskrityse (viso 13,3 proc.). 
• Didmiesčiuose gyvena daugiau neįgaliųjų nei periferiniuose miesteliuose.
• Neįgaliųjų skaičiaus dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus svyruoja nuo 6,4 proc. iki 10,4 proc., 2010 m. 
• Didžioji dalis neįgaliųjų turėjo 30-40 proc. darbingumo lygį (57 proc.), ketvirtadalis (24 proc.) neįgaliųjų turėjo 
45-55 proc. neįgalumą, mažiausią 0-25 proc. darbingumo lygį – 13 proc.

1.
1.

2 
N

eį
ga

lių
jų

 iš
si

la
vi

ni
m

as • Atliktos neįgaliųjų apklausos duomenimis, daugiausia neįgaliųjų turi profesinį ir aukštąjį išsilavinimą (73,3 
proc. visų apklaustųjų), nebaigtą vidurinį išsilavinimą – 7,9 proc. apklaustųjų. 
• Iš apklaustų neįgaliųjų 43 arba 20,1 proc. turėjo darbą, kur daugiausia dirbančių buvo tarp aukštąjį, aukštesnįjį 
ir profesinį išsilavinimą (18,2 proc.) turinčių neįgaliųjų, tarp šių grupių buvo didžiausias ir bedarbių skaičius – apie 
55,2 proc. 
• Visi apklausti neįgalieji, kurie turėjo nebaigtą vidurinį išsilavinimą, buvo bedarbiai (7,9 proc. visų apklaustųjų).
• Daugiausia neįgaliųjų mokėsi profesinėse mokyklose, vidutiniškai apie 57,3 proc., mažiausia – kolegijose apie 
18,2 proc., universitetuose – 24,5 proc.  Labiau išsilavinę yra asmenys su įgyta negalia, kadangi negalia buvo įgyta 
jau turint išsilavinimą. 
• Žemesni išsilavinimo rodikliai įgimtos negalios grupėje rodo, jog nuo gimimo neįgalumą turintiems asmenims 
yra sunkiau gauti aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą. 
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• Dažniausiai ribotas darbingumas (68,08 proc. visų neįgaliųjų) suteikiamas dėl kraujotakos sistemos ligų (apie 
24,04 proc.), jungiamojo audinio ir skeleto – raumenų sistemų ligų (apie 19,8 proc.), navikų (apie 13,89 proc.) ir nervų 
sistemos ligų (apie 10,35 proc.).
• 2007-2010 m. laikotarpiu 23,7 proc. išaugo sergančiųjų psichikos ir elgesio sutrikimais, tuo tarpu, neįgaliųjų, 
kurie turi nedarbingumą dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių, 2010 m. buvo 23 proc. mažiau nei 
2007 m. 
• 2007-2010 m. laikotarpiu neįgaliesiems dažniausiai buvo nustatytas 30-55 proc. darbingumas (vidutiniškai 92 
proc. visų neįgaliųjų), kur vyrų buvo 10,8 proc. daugiau nei moterų. 
• Neįgaliųjų, gavusių mažiausią (0-25 proc.) darbingumo lygį, grupėje vyrų buvo 38 proc. daugiau nei moterų.
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ų • Daugiausiai neįgaliųjų sudaro vyresni nei 55 metų amžiaus asmenys (59,9 proc.). 
• Amžiaus grupėse iki 50 metų vyrai ir moterys sudaro panašią procentinę dalį, tačiau vyresnio amžiaus grupėse 
moterų yra apie 5 proc. daugiau, išskyrus 60-65 metų grupę, kurioje 10 proc. daugiau neįgalių vyrų.
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1 .2   N E Į G A L I Ų J Ų  Į ( S I ) D A R B I N I M O  S I T U A C I J A

Šioje dalyje yra nagrinėjama neįgaliųjų padėtis darbo rinkoje, nedarbo priežastys, dirbančių neįgaliųjų 
skaičius, jų pasiskirstymas pagal apskritis, nedarbingumo lygius. Daug dėmesio yra skirta profesinės reabili-
tacijos paslaugoms,  paslaugų kokybiniams rodikliams. Taip pat yra analizuojamas neįgaliųjų verslumas, pop-
uliariausios veiklų sritys, dinamika. 

Analizės metu susidurta su duomenų trūkumu bei jų nesistemiškumu, kuris apsunkino neįgaliųjų 
padėties darbo rinkoje įvertinimą. Valstybinės institucijos nepateikia informacijos apie didžiąją dalį dirbančių 
neįgaliųjų. Surinkti duomenys suteikia galimybę daryti prielaidas ir nustatyti bendras tendencijas apie 
neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje.

1 .2 .1  D i rbantys  i r  ned i rbantys  ne įga l ie j i

SADM duomenimis, 2010 m. Lietuvoje buvo apie 267,2 tūkst. neįgaliųjų, iš jų apie 64,8 proc. arba 173,3 
tūkst. sudarė darbingo amžiaus asmenys. Iš jų dirbo apie 44 tūkst. arba 25,4 proc. Apibendrinant galima teigti, 
kad dirba tik kas ketvirtas dirbti galintis neįgalus asmuo. 2010 m. bendras šalies nedarbo vidurkis buvo 17,8 
proc., neįgaliųjų tarpe jis siekė 74,6 proc.

 Iš 1.2.1.1 pav. matyti, kad daugiausia dirbančių neįgaliųjų yra didžiausiose Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
apskrityse. Šie rodikliai atitinka tiek bendras neįgaliųjų, tiek visų šalies dirbančių gyventojų pasiskirstymo 
tendencijas Lietuvos apskrityse. Didesnį dirbančių neįgaliųjų skaičių didmiesčiuose įtakoja bendra ekonominė 
padėtis, taip pat ir faktas, jog didžiuosiuose miestuose veiklą vykdo didesnis socialinių įmonių skaičius, darb-
daviai daug palankiau žiūri į neįgaliųjų įdarbinimo galimybes ir aktyviau naudojasi valstybės parama.
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1.2.1.1 pav. Darbingo amžiaus dirbančių ir nedirbančių neįgaliųjų pasiskirstymas apskrityse 2010 m., asm., proc.
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Lietuvoje dirba apie 24,5 tūkst. neįgalių moterų ir apie 19,5 tūkst. neįgalių vyrų. Matyti ryški tendencija, 
jog moterų dirba vidutiniškai 11,4 proc. daugiau nei vyrų. Didesnį dirbančių moterų skaičių galima sieti ne tik 
su didesniu (4,8 proc.) bendru neįgalių moterų skaičiumi, bet ir tuo faktu, kad moterys gerokai rečiau gauna 
didžiausią nedarbingumo lygį 0-25 proc. (žr. 1.1.3. skyrelį). Visa tai padidina jų galimybes įgyti išsilavinimą ir 
įsidarbinti. 

1 .2 .2  Ne įga l ie j i  paga l  da rb ingumo l yg ius 

Kiekvienam neįgaliam asmeniui, turinčiam 18 metų, yra nustatomas darbingumo lygis. Nustatyti dar-
bingumo procentai reiškia, kad neįgalusis yra iš dalies darbingas ir gali dirbti pagal specialistų rekomenduoja-
mas sąlygas. Dauguma darbingo amžiaus neįgaliųjų nedirba. Tokią situaciją sąlygoja įvairios priežastys: bendra 
Lietuvos ekonominė padėtis, neigiamas darbdavių ir visuomenės požiūris į neįgaliuosius, dirbti neskatinanti 
pensijų ir pašalpų sistema, nepakankama pačių neįgaliųjų darbinė motyvacija. 

Darbingumo lygiai skirstomi į 3 lygius. 0-25 proc. darbingumo lygį (buvusi pirma invalidumo grupė) tu-
rintys neįgalieji turi pačias sunkiausias negalias. Dažnai tai būna neįgalieji, turintys sunkius judėjimo sutriki-
mus, visišką aklumą, ryškių bendravimo sutrikimų ir pan. 30-40 proc. darbingumo lygį (buvusi antra invalidu-
mo grupė) neįgalieji gauna dėl vidutinio sunkumo negalių - lengvi judėjimo sutrikimai, vidaus organų funkcijų 
sutrikimai, kurtumas, silpnaregystė, įvairios psichikos ligos. Didžiausią 45-55 proc. darbingumo lygį (buvusi 
trečia invalidumo grupė) turi neįgalieji su lengvais organizmo funkcijų sutrikimais. 

Toliau nagrinėjama kaip pagal neįgalumo grupes yra pasiskirstę dirbantys ir nedirbantys darbingo 
amžiaus neįgalieji. Didžiausią dalį (56,9 proc.) sudaro vidutinio sunkumo negalią turintys neįgalieji su 30-40 
proc. darbingumo lygiu. Beveik trečdalis arba 32 proc. darbingo amžiaus neįgaliųjų turi 45-55 proc. darbingu-
mo lygį. Mažiausią dalį sudaro turintys sunkiausią negalią ir mažiausią 0-25 proc. darbingumo lygį turintys 
neįgalieji. 

Analizuojant darbingo amžiaus dirbančių neįgaliųjų pasiskirstymą pagal darbingumo lygius matyti, jog 
daugiausia dirbančių yra tarp turinčių lengviausią negalią (45-55 proc. darbingumo lygį). Jie sudaro bemaž 
pusę (49,9 proc.) visų dirbančių neįgaliųjų. Savo grupėje, tarp visų turinčių 45-55 proc. darbingumo lygį, 
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dirbantieji sudaro 40,3 proc. Didžiausioje 30-40 proc. darbingumą turinčių neįgaliųjų grupėje, dirba 22 proc. 
neįgaliųjų arba 48,5 proc. visų dirbančių neįgaliųjų. Mažiausioje grupėje, turinčioje sunkiausią negalią (0-25 
proc. darbingumą) dirba mažiausiai neįgaliųjų, tik 3,7 proc. ir šiai grupei priklausantys neįgalieji sudaro vos 1,6 
proc. visų dirbančių neįgaliųjų (žr.1.2.2.1 pav.)

1.2.2.1 pav. Dirbančių ir nedirbančių darbingo amžiaus neįgaliųjų pasiskirstymas pagal darbingumo (invalidumo) lygius 
2010 m., asm., proc.

717    

21.720    

22.347    

18.602    

76.841    

33.154    

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Darbingumas  0 -25 % arba I gr.

Darbingumas 30 -40 % arba II gr.

Darbingumas 45 -55 % arba III gr.

Dirbantys  neįgalieji Nedirbantys darbingo amžiaus neįgalieji

Šaltinis: SADM

1 .2 .3  D i rbanč ių  ne įga l ių jų  pas i sk i r s tymas  paga l  ve ik los  sek to r ius

Vykdant tyrimą, neįgaliųjų apklausos metu, buvo suformuotas uždavinys – sužinoti kokiose veiklos sri-
tyse dirba neįgalieji. Jų pasiskirstymas pagal veiklos sektorius: paslaugų sektoriuje (IT, finansai, švietimas, me-
dicina, vaizdo stebėjimas, verslas ir kt.) dirbo daugiau kaip pusė apklaustųjų, t.y. apie 55,8 proc., mažiausias 
dirbančių neįgaliųjų skaičius (apie 16,3 proc.) pasirinkę darbininko profesiją (įvairaus profilio statybininkai, 
sandėlio darbininkai ir kt.). Tarp apklaustų neįgaliųjų daugiausia buvo moterų – 53,5 proc., kurios sudarė 
didžiausią dalį dirbančių paslaugų ir gamybos sektoriuje (atitinkamai 30,2 proc. ir 20,9 proc.). Darbininkiškų 
profesijų sektoriuje lyderiavo vyrai. Jie sudarė apie 90 proc. tame sektoriuje dirbančių neįgaliųjų. Gamybines 
profesijas turėjo tik apie 7 proc. vyrų. Labiausiai panašus dirbančių vyrų ir moterų santykis paslaugų sektoriuje 
– atitinkamai 45,8 proc. ir 54,2 proc. (žr. 1.2.3.1. pav.).

1.2.3.1 pav. Dirbančių neįgaliųjų pasiskirstymas pagal veiklos sektorius 2011 m., asm.
13

9

1

11

3

6

0

3

6

9

12

Paslaugų sektorius Gamybinės profesijos Darbininko profesija

Moterys Vyrai

Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys



22 N E Į G A L I Ų J Ų  Į D A R B I N I M O  G A L I M Y B I Ų  P L Ė T R A

Daugiau duomenų apie dirbančių neįgaliųjų pasiskirstymą pagal veiklų sektorius išryškės analizuojant 
neįgaliuosius įdarbinusias įmones.

1 .2 .4  Profes inė  reab i l i t ac i j a

2005 m. liepos 1 d. įsigaliojo LR Neįgaliųjų integracijos įstatymas, kuris sudaro sąlygas neįgaliesiems 
naudotis profesinės reabilitacijos paslaugomis. 

Lietuvoje šiuo metu veikia 11 profesinės reabilitacijos įstaigų 10-yje skirtingų miestų. Mokymo 
programų skaičius jose svyruoja nuo 3 iki 64. Nors pagal NDNT pateikiamus duomenis iš viso yra apie 284 
skirtingos mokymo programos, tačiau dauguma jų yra beveik identiškos, pvz.: skiriasi mokomųjų dalykų apim-

tis (valandų skaičius, skirtingas adaptacijos lygis turintiems pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą) ar pavadinimas 
ir pan. Pagrindinės mokomosios programos, kurios dažniausiai pasitaiko reabilitacijos įstaigose, yra: apskai-
tininko, virėjo, viešbučio kambarinės, administracijos darbuotojo, duonos kepinių kepėjo, kasininko-pardavėjo, 
plytelių klojėjo, prekybinės salės darbuotojo, sekretoriaus-referento, valytojo, kompiuterio vartojimo pagrindų 
mokymo programos. 

Valakupių reabilitacijos centro atlikto tyrimo “Asmenų, turinčių judėjimo, regėjimo, klausos negalią, 
sergančių psichikos, vidaus ligomis padėtis darbo rinkoje ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis“ du-
omenimis, asmenys, turintys judėjimo negalią, dažniausiai renkasi juvelyro, apskaitininko, verslo organizato-
riaus, meninių dirbinių iš odos gamintojo, internetinio puslapio kūrimo specialisto mokymo programas. Vid-
aus ligomis sergantys neįgalieji dažniau renkasi aktyvesnes specialybes, kurias įgyja pasirinkdami slaugytojo 
padėjėjo, apdailininko, prekybinės salės darbuotojo, apskaitininko ir verslo organizatoriaus programas. Asme-
nys, turintys regos negalią renkasi apskaitininko ir kompiuterio vartotojo pagrindų, klausos negalią – juvelyro, 
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meninių gaminių iš odos gamintojo, apskaitininko, sergantys psichikos ligomis – pynėjo iš vytelių, vidaus ap-
dailininko, kompiuterio pagrindų vartotojo mokymo programas.

Vadovaujantis 1.2.4.1 pav. pateiktais duomenimis, 2007-2010 m. neįgaliųjų, gavusių profesinės reabili-
tacijos paslaugą, skaičius pasižymėjo augimo tendencijomis. Tik 2007-2008 m. skaičius išliko beveik nepakitęs 
(atitinkamai 282 ir 279 neįgalieji). Nuo 2008 m. šis skaičius nuolatos augo ir 2010 m. profesinės reabilitacijos 
paslaugą gavo 98,6 proc. neįgaliųjų daugiau nei 2008 m. Viso 2010 m. profesinėje reabilitacijoje sudalyvavo 
554 neįgalieji.

Kitas svarbus aspektas – neįgaliųjų, besikreipusių dėl profesinės reabilitacijos ir gavusių profesinės 
reabilitacijos paslaugą, santykis. Remiantis žemiau pateiktame grafike esančia informacija, matyti, kad minėtas 
santykis yra mažiausias 2007 metais – profesinės reabilitacijos paslauga buvo suteikta 99 proc. besikreipusių 
neįgaliųjų, tuo tarpu 2009 metais – apie 77 proc. 2010 m. profesinės reabilitacijos paslaugą gavo daugiau 
neįgaliųjų, nei buvo nesikreipusių dėl šios paslaugos. Tokia situacija susidarė todėl, jog 2010 m. profesinėje re-
abilitacijoje dalyvavo 65 neįgalieji, kuriems profesinės reabilitacijos poreikis buvo nustatytas 2009 m., tačiau 
tais metais nepakako biudžeto lėšų jiems suteikti šią paslaugą. 

Skirtumas tarp nustatyto profesinės reabilitacijos paslaugos poreikio ir neįgaliųjų, besikreipusių dėl jos, 
atsiranda todėl, jog dalis neįgaliųjų, kuriems nustatomas profesinės reabilitacijos poreikis, toliau nebesikreipia 
į TDB. To priežastys nežinomos. Kitas skirtumas, tarp besikreipusių į TDB ir nusiustų į profesinę reabilitaciją, 
atsiranda todėl, kad valstybės biudžete nepakanka lėšų visiems norintiems šią paslaugą gauti.

1.2.4.1. pav. Nustatymas, pasiskirstymas bei pasinaudojusių profesine reabilitacija asmenų skaičius  2007-2010 m., asm.
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Analizuojant pasiskirstymą pagal lytį (žr. 1.2.4.2 pav.), 2007 m. profesinėje reabilitacijoje dalyvavo 
beveik vienodas skaičius vyrų ir moterų (atitinkamai 143 ir 139). 2008  m. profesinės reabilitacijos paslaugą 
gavo mažiau (1,1 proc.) neįgaliųjų nei 2007 m., jų tarpe moterų buvo 9,7 proc. daugiau nei vyrų. 2009 m. 
profesinės reabilitacijos dalyvių buvo 20 proc. daugiau nei 2008 m.).  2010 m. net 38,6 proc. daugiau nei 2009 
m. neįgaliųjų sudalyvavo profesinėje reabilitacijoje. Jų tarpe vyrų buvo 9 proc. daugiau nei moterų.
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1.2.4.2 pav. Neįgalieji dalyvavę profesinėje reabilitacijoje pagal lytį 2007-2010 m., asm.
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Nagrinėjant neįgaliųjų, gavusių 2007-2010 m. profesinės reabilitacijos paslaugą, išsilavinimo rodik-
lius, matyti, jog daugiausia dėl profesinės reabilitacijos kreipėsi turintys vidurinį ir profesinį išsilavinimą, 
atitinkamai 33,9 proc. ir 25,6 proc. Pradinį išsilavinimą turėjo vidutiniškai 1,3 proc., pagrindinį – apie 14 proc. 
neįgaliųjų, kuriems buvo nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis. 2007-2010 m. aukštąjį išsilavinimą 
turėjo vidutiniškai apie 8,8 proc. neįgaliųjų. Tačiau 1.2.4.3  pav. matyti tendencija, jog nuo 2008 m. neįgaliųjų, 
turinčių aukštąjį išsilavinimą, kuriems reikalinga profesinės reabilitacijos paslauga, skaičius nuolat didėja. 

1.2.4.3  pav. Asmenų, kuriems 2007 m. - 2011 m. II ketv. nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, skaičiaus 
pasiskirstymas pagal išsilavinimo rodiklius, asm.
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Analizuojant 1.2.4.4 pav. pateiktus duomenis, matyti, jog 2008-2010 m. baigę profesinės reabilitacijos 
programas įsidarbino vidutiniškai 38,4 proc. neįgaliųjų. 2008-2010 m. skaičius neįgaliųjų, baigusių profesinę 
reabilitaciją ir įsidarbinusių po jos, kito netendencingai. Nors nuo 2008 m. profesinės reabilitacijos dalyvių 
skaičius gana žymiai didėjo (kasmet padidėdavo vidutiškai apie 34,6 proc.), tačiau įsidarbinusiųjų procentinė 
dalis liko beveik nepakitusi. 2008 m. įsidarbino 36,4 proc. neįgaliųjų baigusių profesinę reabilitaciją, 2009 m. 
tokių neįgaliųjų buvo 41,5 proc. Vis gi, 2010 m. neįgaliųjų įsidarbinimo rodiklis buvo 4,1 proc. mažesnis nei 
2009 m.
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1.2.4.4 pav. Neįgaliųjų, baigusių profesinę reabilitaciją ir įsidarbinusių po jos, skaičius  2007-2010 m., asm.
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Pagal LDB duomenis, iš visų darbo vietų, kurias darbo biržos specialistai 2010 m. galėjo pasiūlyti 
ieškantiems darbo asmenims, daugiausia (apie 51 proc.) buvo paslaugų sektoriuje. Paklausiausios buvo šios 
specialybės:

1.2.4.1. Paklausiausios specialybės 2010 m., tūkst.

Paklausiausios specialybės Darbo vietos, tūkst.

Parduotuvių pardavėjai ir prekių demonstruotojai 10,5

Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai 5,7

Siuvėjai, siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai 4,4

Virėjai 4,0

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai 3,6

Pardavimų vadybininkai 3,5

Statybininkai dailidės ir staliai 3,4

Variklinių transporto priemonių mechanikai ir derintojai 2,1

Kepėjai ir konditeriai 2,0

Administracijos sekretoriai 1,9

Šaltinis:  LDB

Lyginant profesinės reabilitacijos įstaigų siūlomas mokymo programas su darbo rinkoje paklau-
siausiomis profesijomis, matyti, jog profesinės reabilitacijos centrai nepatenkina darbo rinkos poreikio 
ir neįgaliesiems siūlo nepaklausias specialybes. Galima daryti išvadą, kad dėl šios priežasties neįgaliųjų, 
įsidarbinusių po profesinės reabilitacijos, skaičius yra toks mažas.

1 .2 .5  Ne įga l ių jų  ve r s lumas

Verslo liudijimai išduodami asmenims, norintiems verstis gamyba ar prekyba. Asmuo, įsigijęs verslo 
liudijimą jame nurodytu laiku gali teikti paslaugas, gaminti gaminius ir juos pardavinėti ar prekiauti. Verslo 
liudijime nurodoma, kokia būtent veikla asmuo gali užsiimti. Jei asmeniui verstis ūkine veikla padeda kiti 
jo šeimos nariai, tai ir juos galima įrašyti į jį. Paprastai asmenims, turintiems verslo liudijimą, neprivaloma 
vesti apskaitą. Už verslo liudijimą yra mokama neatsižvelgiant į asmenų apyvartą ir pelną, atsižvelgiama į as-
mens amžių, darbingumą, veiklos pobūdį, veiklos vietą. Pasibaigus verslo liudijimo galiojimo laikui ir asmeniui 
neįsigijus naujo ar nepratęsus jo galiojimo, laikoma, kad asmuo nutraukė savo veiklą.
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Lietuvos valstybė taiko mokesčio lengvatas neįgaliesiems, kurie dirba pasinaudoję verslo liudi-
jimu. Nuolaidų dydžiai yra skirtingi, yra atsižvelgiama į neįgaliojo darbingumo lygį, vykdomos veiklos rūšį 
bei trukmę. Lengvatas nusistato kiekviena savivaldybė individualiai.  VMI pateikia duomenis apie tai, kiek 
neįgaliųjų pasinaudojo galimybe dirbti pagal verslo liudijimą. 

Lyginant santykį su visais Lietuvoje 2009-2010 m. išduotais verslo liudijimais (1.2.5.1 pav.), neįgaliesiems 
išduota atitinkamai 9,9 proc. ir 9,5 proc. visų verslo liudijimų. Žymaus skirtumo nėra, išduotų verslo liudijimų 
skaičiaus mažėjimas atitinka bendras tendencijas. Sumažėjęs tiek bendras, tiek neįgaliesiems išduotų verslo 
liudijimų skaičius sietinas su prasta ekonomine šalies padėtimi, maža gyventojų perkamąją galia.

1.2.5.1 pav. Bendras verslo liudijimų skaičiau santykis su neįgaliesiems išduotų verslo liudijimų skaičiumi 2009-2010 m., vnt.
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Pažymėtina, jog neįgaliesiems išduotų verslo liudijimų skaičius yra didesnis nei bendras neįgaliųjų 
skaičius (žr. 1.2.5.2 pav.). Tai rodo, jog dalis neįgaliųjų per metus keletą kartų naudojosi galimybe dirbti pagal 
verslo liudijimą arba naudojosi keliomis verslo liudijimų rūšimis. 2009 m. neįgalieji 7889 kartus išsiėmė ver-
slo liudijimą. 2010 m. šia galimybe pasinaudojo apie 15 proc. mažiau neįgaliųjų (6698 kartus). Daugiausia šia 
paslauga naudojosi Kauno ir Vilniaus apskričių neįgalieji. 2009-2010 m. šiose apskrityse buvo vidutiniškai 47,4 
proc. visų neįgaliesiems išduotų verslo liudijimų. Vidutiniškai po 11,2 proc. visų verslo liudijimų buvo išduota 
Šiaulių ir Klaipėdos apskrityse. Mažiausia šia paslauga pasinaudojo Telšių ir Tauragės apskrityse – vidutiniškai 
po 2,2 proc.

1.2.5.2. pav. Neįgaliesiems išduotų verslo liudijimų skaičius pagal apskritis 2009-2010 m., asm.
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Analizuojant VMI pateikiamą informaciją apie 10 populiariausių veiklų 2010 m., kurioms vykdyti 
neįgalieji dažniausiai išsiėmė verslo liudijimus, matyti, jog apie 72,3 proc. veiklas vykdė prekybos sferoje. 
Prekyba prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba, yra populiariausia veikla. 
Ja užsiima 32,7 proc. visų neįgaliųjų dirbančių su verslo liudijimais. Kita dažna veikla yra prekyba tik ne maisto 
produktais prekyvietėse. Ji sudaro apie 25 proc. visų veiklų. Kitos prekybos grupei priklausančios veiklos su-
daro 2,6 – 4,5 proc. visų neįgaliųjų naudotų verslo liudijimų. Paslaugų grupei priklauso apie 27,7 proc. visų 
naudotų verslo liudijimų, didžiąją jų dalį sudarė patalpų nuomos paslauga – apie 11,4 proc. Kitos veiklos buvo: 
kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla – 7,8 proc., esamų statinių atstatymas ir remontas – 
3,5 proc., variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas – 3,5 proc. 

Tarp neįgaliųjų populiariausios veiklos su verslo liudijimais atitinka bendras tendencijas. Minėtos veik-
los yra dažniausiai naudojamas ir kitose tikslinėse grupėse, kurios naudojosi verslo liudijimais.

2006 m. įsigaliojus LR užimtumo rėmimo įstatymui, neįgaliesiems atsirado savarankiško užimtumo 
galimybė. Pasinaudoję šia galimybe neįgalieji gali patys sau „įsisteigti“ darbo vietą ir gauti subsidijuojamą 
valstybės paramą, kurios maksimalus dydis yra iki 40 Vyriausybės patvirtintų minimalių mėnesinių algų. Sub-
sidija skiriama finansuoti: darbo vietos funkcionavimui užtikrinti būtinų darbo ir techninės pagalbos priemonių 
pirkimą, montavimą ir pritaikymą; mokymus, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos 
ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja profesinio mokymo; patalpų, kurios valdomos 
nuosavybės teise, remonto darbus, pritaikant darbo vietos įrengimą; ilgalaikio materialiojo turto draudimą.

LDB duomenimis, 2008-2010 m. 2008 m. tokių neįgalių asmenų buvo 57, 2009 m. – 60, o 2010 m. jų 
sumažėjo 28,3 proc. – iki 43. Tokį sumažėjusį susidomėjimą valstybės parama galėjo lemti apsunkintos para-
mos gavimo sąlygos. 

2008-2009 m. daugiausia darbo vietų įsisteigė Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio apskričių neįgalieji, taip 
sudarydami apie 47,9 proc. visų įsteigtų darbo vietų (žr. 1.2.5.3 pav.). 2010 m. metais daugiausia valstybės 
parama pasinaudojusių buvo Vilniaus apskrityje – 46,5 proc., mažiausia subsidijomis savo darbo vietą įsisteigti 
naudojasi Marijampolės, Alytaus, Telšių apskričių neįgalieji. 

1.2.5.3. pav. Neįgaliųjų pasinaudojusių darbo vietos sau steigimo galimybe skaičius 2008-2010 m., asm.
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1 .2 .6  Ne įga l ių jų  nedarbo  p r iežas tys

Siekiant išsiaiškinti neįgaliųjų nedarbo priežastis, neįgaliųjų apklausos metu buvo užduotas klausi-
mas –„kodėl jie nedirba”. Dažniausiai pasitaikantis atsakymas buvo, jog negali dirbti dėl sveikatos sutrikimų 
(22,9 proc.), neigiamo visuomenės ir darbdavių požiūrio (19,6 proc.), baimės netekti socialinių išmokų (17,3 
proc.). Iš 1.2.6.1 pav. pateiktų duomenų matyti, jog 34,4 proc. apklaustųjų nedirba dėl išsilavinimo problemų. 
Apklaustųjų nuomone, turimi darbo įgūdžiai neatitinka darbo rinkos poreikio (15 proc.). Taip pat didelė prob-
lema netinkamas išsilavinimas (15,4 proc.). Kaip nedarbo priežastį, nepritaikytą darbo aplinką, nurodė tik 
9,3 proc. neįgaliųjų. Visai dirbti nenorėjo ir manė, kad dirbti finansiškai nuostolinga po 14 proc. apklaustų 
neįgaliųjų. Iš šios apklausos matyti, jog neįgaliųjų nedarbo priežastys labai įvairios, bet jas visas galima 
suskirstyti į kelias grupes: psichologinės, finansinės ir išsilavinimo problemos. 

1.2.6.1 pav. Neįgaliųjų nedarbo priežastys 2011 m., proc.
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Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Iš 171 apklausto nedirbančio neįgalaus asmens, 63 pažymėjo, jog šiuo metu ieško darbo. Tarp 
dažniausiai minimų darbo paieškos būdų buvo paminėtas internetas ir teritorinės darbo biržos. Šiais būdai 
naudojosi po 44,4 proc. apklaustųjų (žr. 1.2.6.2 pav.). Daugiau kaip trečdalis (38,1 proc.) darbo ieško su 
pažįstamų ir artimųjų pagalba. Į neįgaliųjų organizacijas dėl pagalbos susirandant darbą, kreipėsi 23,8 proc. 
darbo ieškančių neįgaliųjų. Mažiausia, t.y. apie 6,3 proc., apklaustųjų kreipiasi į privačias įstaigas.
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1.2.6.2 pav. Neįgaliųjų darbo paieškos būdai 2011m., proc.
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• 2010 m. Lietuvoje buvo apie 267,2 tūkst. neįgaliųjų, iš kurių  apie 64,8 proc. arba 173,3 tūkst. sudarė darbingo 
amžiaus neįgalieji.
•  Lietuvoje dirba tik kas ketvirtas neįgalusis (apie 44 tūkst. neįgaliųjų arba 25,4 proc.).
• 2010 m. bendras šalies nedarbo vidurkis buvo 17,8 proc., tuo tarpu neįgaliųjų tarpe jis siekė net 74,6 proc.
• Daugiausia dirbančių neįgaliųjų yra didžiausiose Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse.
• Lietuvoje dirba apie 24,5 tūkst. neįgalių moterų ir apie 19,5 tūkst. neįgalių vyrų.
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• Darbingo amžiaus neįgalieji pagal darbingumo lygius pasiskirstę sekančiai: 56,9 proc. sudaro vidutinio 
sunkumo negalią turintys neįgalieji su 30-40 proc. darbingumo lygiu, 32 proc. darbingo amžiaus neįgaliųjų turi 
45-55 proc. darbingumo lygį, tuo tarpu mažiausią dalį sudaro turintys sunkiausią negalią ir mažiausią 0-25 proc. 
darbingumo lygį turintys neįgalieji.
• Daugiausia dirbančių (49,9 proc.) yra tarp turinčių lengviausią negalią (45-55 proc. darbingumo lygį), kur savo 
grupėje dirbantieji sudaro 40,3 proc.  
• Didžiausioje 30-40 proc. darbingumą turinčių neįgaliųjų grupėje, dirba 22 proc. neįgaliųjų arba 48,5 proc. visų 
dirbančių neįgaliųjų. 
• Mažiausioje grupė, turinčioje sunkiausią negalią (0-25 proc. darbingumą) dirba ir mažiausia neįgaliųjų, vos 3,7 
proc. Šiai grupei priklausantys neįgalieji sudaro vos 1,6 proc. visų dirbančių neįgaliųjų.
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s • Apklausus neįgaliuosius, paaiškėjo jų pasiskirstymas pagal veiklos sektorius: paslaugų sektoriuje (IT, finansai, 
švietimas, medicina, vaizdo stebėjimas, verslas ir kt.) dirbo daugiau kaip pusė apklaustųjų, t.y.  apie 55,8 proc., 
mažiausias dirbančių neįgaliųjų skaičius – apie 16,3 proc. – pasirinko darbininko profesiją (įvairaus profilio 
statybininkai, sandėlio darbininkai ir kt.).
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• 2007-2010 m. neįgaliųjų, gavusių profesinės reabilitacijos paslaugą, išliko beveik nepakitęs (atitinkamai 282 
ir 279 neįgalieji). 
• 2010 m. profesinės reabilitacijos paslaugą gavo 98,6 proc. neįgaliųjų daugiau nei 2008 m. 
• Neįgaliųjų besikreipusių dėl profesinės reabilitacijos ir gavusių šią paslaugą mažiausias santykis yra 2007 m. – 
profesinės reabilitacijos paslauga buvo suteikta 99 proc. besikreipusių neįgaliųjų, 2009 m. – apie 77 proc.
• 2008-2010 m. laikotarpiu profesinėje reabilitacijoje dalyvavo apytiksliai vienodas skaičius vyrų ir moterų, kur 
pastarųjų skaičius 2007-2008 m. buvo apytiksliai 9 proc. didesnis nei vyrų, o 2009-2010 m. atvirkščiai – vyrų 9 proc. 
didesnis nei moterų.
• Pagrindinės mokomosios programos, kurios dažniausiai pasitaiko reabilitacijos įstaigose, yra: apskaitininko, 
virėjo, viešbučio kambarinės, administracijos darbuotojo, duonos kepinių kepėjo, kasininko-pardavėjo, plytelių 
klojėjo, prekybinės salės darbuotojo, sekretoriaus-referento, valytojo, kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo 
programos.
• Asmenys, turintys judėjimo negalią, dažniausiai renkasi juvelyro, apskaitininko, verslo organizatoriaus, meninių 
dirbinių iš odos gamintojo, internetinio puslapio kūrimo specialisto mokymo programas. 
• Vidaus ligomis sergantys neįgalieji labiau orientuoti į aktyvesnes specialybes, kurias įgyja pasirinkdami 
slaugytojo padėjėjo, apdailininko, prekybinės salės darbuotojo, apskaitininko ir verslo organizatoriaus programas. 
• Asmenys turintys regos negalią renkasi apskaitininko ir kompiuterio vartotojo pagrindų,  klausos negalią – 
juvelyro, meninių gaminių iš odos gamintojo, apskaitininko, sergantys psichikos ligomis – pynėjo iš vytelių, vidaus 
apdailininko, kompiuterio pagrindų vartotojo mokymo programas.
• 2008-2010 m. baigę profesinės reabilitacijos programas įsidarbino vidutiniškai 38,4 proc. neįgaliųjų.
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• Lietuvos valstybė taiko mokesčio lengvatas neįgaliesiems, kurie dirba pasinaudoję verslo liudijimu, kur 
nuolaidų dydžiai nustatomi atsižvelgiant į neįgaliojo darbingumo lygį, vykdomos veiklos rūšį bei trukmę. 
• Lyginant santykį su visais Lietuvoje 2009-2010 m. išduotais verslo liudijimais, sumažėjo tiek bendras, tiek 
neįgaliesiems išduotų verslo liudijimų skaičius, kur neįgaliesiems išduota atitinkamai 9,9 proc. ir 9,5 proc. visų 
verslo liudijimų. 
• Neįgalieji keletą kartų per metus naudojosi galimybe dirbti pagal verslo liudijimą arba naudojosi keliomis 
verslo liudijimų rūšimis. 
•  Dažniausiai individualią veiklą vykdė Kauno ir Vilniaus apskričių neįgalieji: 2009-2010 m. šiose apskrityse 
buvo vidutiniškai 47,4 proc. visų neįgaliesiems išduotų verslo liudijimų; vidutiniškai po 11,2 proc. visų verslo 
liudijimų buvo išduota Šiaulių ir Klaipėdos apskrityse. 
• Nepopuliariausi tarp neįgaliųjų verslo liudijimai buvo Telšių ir Tauragės apskrityse – vidutiniškai po 2,2 proc. 
• Pagrindinės populiariausios veiklos 2010 m., kurioms vykdyti neįgalieji dažniausiai išsiėmė verslo liudijimus, 
buvo prekybos sferoje (apie 72,3 proc.). 
• Paslaugų grupei priklauso apie 27,7 proc. visų naudotų verslo liudijimų, kur didžiąją jų dalį sudarė patalpų 
nuomos paslauga – apie 11,4 proc.
• Tarp neįgaliųjų  populiarios verslo sritys: kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla – 7,8 proc., 
esamų statinių atstatymas ir remontas – 3,5 proc., variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas 
– 3,5 proc.

1.
2.

6 
N

eį
ga

lių
jų

 
ne

da
rb

o 
pr

ie
ža

st
ys

• Pagal apklausos duomenis, neįgaliųjų nedarbą lemia: sveikatos sutrikimai (22,9 proc.), neigiamas visuomenės 
ir darbdavių požiūris (19,6 proc.), baimės netekti socialinių išmokų (17,3 proc.). 
• Apklausos duomenimis, 34,4 proc. apklaustųjų nedirba dėl išsilavinimo problemų :turimi darbo įgūdžiai 
neatitinka darbo rinkos poreikio (15 proc.), netinkamas išsilavinimas (15,4 proc.).
• 9,3 proc. neįgaliųjų kaip nedarbo priežastį nurodė  nepritaikytą darbo aplinką, visai dirbti nenorėjo 14 proc. 
apklaustų neįgaliųjų.

1 .3 . V E R S L O  S T A T I S T I K A

Ši dalis skirta išanalizuoti įmones, kuriose dirba neįgalieji. Tokių įmonių yra trys rūšys – socialinės 
įmonės, neįgaliųjų socialinės įmonės ir kitos verslo įmonės. Jos skiriasi pagal valstybės pagalbos rūšis ir 
dydžius, kurią gauna įdarbindamos neįgaliuosius. Verslo statistikos skyriuje išskiriami įmonių dydžiai bei 
pagrindiniai sektoriai, kuriuose veiklas vykdo įmonės darbinančios neįgaliuosius; nagrinėjamas įmonėse 
dirbančių neįgaliųjų pasiskirstymas pagal negalios pobūdį ir lygį, išsilavinimą bei amžių. Šių įmonių analizė 
svarbi nustatant verslo įmonių pajėgumą darbinti neįgaliuosius, išskiriant pagrindinius veiklų sektorius, kuriu-
ose neįgalieji galėtų dirbti atsižvelgiant į jų negalios pobūdį, jos sunkumą, taip pat asmenų išsilavinimą.

Šioje dalyje buvo remiamasi LDB ir neįgaliųjų socialinių įmonių bei verslo įmonių įvykdytų apklausų 
duomenimis.

1 .3 .1  Ap ie  soc ia l ines  įmones

LR Seimas 2004 m. priėmė LR Socialinių įmonių įstatymą, kuriuo siekiama įdarbinti asmenis, praradu-
sius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius vienodomis sąlygomis konkuruoti 
darbo rinkoje. Tai neįgalieji (asmenys, kurių darbingumo lygis 0-55 proc.), ilgalaikiai bedarbiai, priešpensinio 
amžiaus žmonės, asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, vieniši tėvai, auginantys mažamečius vaikus. Įstatyme 
įtvirtinta socialinės įmonės samprata ir nustatytos socialinės įmonės statuso įgijimo sąlygos, tikslinės asmenų 
grupės, kurias įdarbinusios įmonės įgyja teisę į valstybės pagalbą, socialinių įmonių teisės ir pareigos,  darbo 
santykių socialinėse įmonėse ypatumai, reglamentuojama valstybės parama socialinėms įmonėms, šių įmonių 
kontrolė. 

Pagal Socialinių įmonių įstatymą, socialinės įmonės statusą gali įgyti bet kokios teisinės formos juridi-
nis asmuo, tenkinantis šias sąlygas:

•	 Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų ne mažiau kaip 40 proc. ir šių darbuotojų skaičius ne 
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mažesnis kaip 4.

•	 Užsiima darbuotojų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimu bei socialine integracija. 

•	 Pajamos iš socialinių įmonių neremtinos veiklos sudaro ne daugiau kaip 20 proc. 

Neįgaliųjų socialinė įmonė turi socialinės įmonės požymius, tačiau joje darbuotojai, priklausantys 
neįgaliųjų tikslinei grupei, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. jos metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų 
skaičiaus. Neįgalieji, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba neviršijantis 40 proc. dar-
bingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, sudaro ne mažiau kaip 40 proc. metinio 
vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus. Neįgaliųjų socialinės įmonės gali turėti daugiau papildomų 
kaštų, susidarančių dėl to, kad šiose įmonėse dirba neįgalieji. Todėl šioms įmonėms numatyta daugiau 
valstybės pagalbos rūšių. 

Valstybės pagalbos rūšys. Socialinei įmonei gali būti skiriama šių rūšių valstybės pagalba:

•	 darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija;

•	 subsidija darbo vietoms įsteigti, neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms 
įsigyti ar pritaikyti;

•	 subsidija tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti.

Be šių išvardintų valstybės pagalbos rūšių, neįgaliųjų socialinei įmonei gali būti skiriama papildoma šių 
rūšių valstybės pagalba:

•	 subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti;

•	 subsidija papildomoms administracinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti;

•	 subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompensuoti. 

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija yra skirta kompensuo-
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ti neįgaliųjų socialinei ir socialinei įmonei papildomas išlaidas, susijusias su tikslinėms grupėms priklausančių 
darbuotojų darbinių įgūdžių stoka, jų mažesniu darbo našumu ar ribotu darbingumu. Ši kompensacija 
neįgaliųjų socialinei ir socialinei įmonei mokama neterminuotai už kiekvieną neįgalų asmenį, o už kiekvieną 
kitą tikslinei grupei priklausantį asmenį – vienerius metus. 

Be aukščiau išvardintų valstybės pagalbos rūšių, neįgaliųjų socialinėms ir socialinėms įmonėms papil-
domai yra numatyta kita valstybės pagalba. Pelno mokesčio įstatyme numatyta, kad socialinėms įmonėms 
taikomas nulinis pelno mokesčio tarifas. Socialinės įmonės taip pat gali naudotis lengvatomis nurodytomis  
LR Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsniuose. 

1 .3 .2  Soc ia l inės  įmonės 

Nuo LR Socialinių įmonių įstatymo įsigaliojimo pradžios socialinės įmonės statusą gavo 43 įmonės, iš 
jų 5 šio statuso neteko. LDB duomenimis 2011 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje buvo 38 socialinės įmonės. 

Įmonių, gavusių socialinį statusą, skaičiaus pokytis 2005-2010 m. pasižymėjo panašiomis tendencijomis 
(žr. 1.3.2.1 pav.) kaip ir neįgaliųjų socialinių įmonių atveju. Didžiausias įmonių skaičius šį statusą gavo 2005 
m. ir sudarė 24,4 proc. visų įmonių skaičiaus. Po 2005 m., du metus iš eilės naujai įsisteigiančių socialinių 
įmonių skaičius vis mažėjo (2006 m. – 5 įmonės, 2007 m. – 2 įmonės). Lūžis įvyko 2008 m., kai socialinės 
įmonės statusą įgijo vis didesnis įmonių skaičius. Kaip ir neįgaliųjų socialinių įmonių atveju tai galėjo sąlygoti 
ekonominės sąlygos (ekonominė krizė, darbo jėgos migracija, valstybės parama). Augimas buvo iki pat 2010 
m. (9 įmonės) ir socialinės įmonės statusą įgijusių įmonių skaičius pasiekė 2005 m. lygį (10) ir sudarė 22 proc. 
viso socialinių įmonių skaičiaus. Nors 2011 m. neįgaliųjų socialinių įmonių įsisteigė keturis kartus mažiau nei 
2010 m., tačiau šios tendencijos neatsispindėjo socialinių įmonių rodikliuose – 2011 m. socialinių įmonių 
skaičius sumažėjo nežymiai – iki 7.

1.3.2.1 pav. Socialinių įmonių skaičiaus pokytis 2005-2011 m., vnt.
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Šaltinis: LDB

Pagal LDB duomenis (1.3.2.2 pav.) socialinių įmonių turinčių 1-9 darbuotojus yra 42,1 proc., jos priklau-
so mikroįmonių grupei. Įmonių turinčių 10-19 ir 20-49 darbuotojų (smulkių įmonių grupė) yra beveik po lygiai 
– atitinkamai 18,4 proc. ir 23,7 proc. Vidutinių įmonių grupei (50-99 darbuotojai) priklauso 10,5 proc. visų 
socialinių įmonių. Mažiausia yra 100-249 darbuotojų grupė, jai priklauso tik 2 įmonės. Taigi mikroįmonių (1-9 
darbuotojai) ir smulkių įmonių (10-49 darbuotojai) grupėms priklauso po 42,1 proc. visų socialinių įmonių 
skaičiaus.
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1.3.2.2 pav. Socialinių įmonių pasiskirstymas pagal dydžius 2010 m. asm.
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Šaltinis: LDB

Remiantis LDB duomenimis, socialinės įmonės vykdo apie 30 skirtingų veiklų. Analogiškai kaip ir tarp 
neįgaliųjų socialinių įmonių, dauguma įmonių vykdo keletą tarpusavyje susijusių veiklų. Analizuojant 1.3.2.3 
pav., matyti, jog didžioji dalis veiklų pažymėta kaip „Kita veikla“. Šiai kategorijai priklauso veiklos, kurias vykdo 
po vieną įmonę ir jai priklauso 25,4 proc. visų socialinių įmonių. Iš vykdomų veiklų galima paminėti farmacinių 
preparatų gamybą, stiklo dažymą ir fasavimą, teisinių paslaugų veiklą, vaikų dienos priežiūros veiklą. Kitos 
įmonės priklauso stambesnėms veiklų grupėms. Stambiausias grupes sudaro maisto produktų gamybos veikla 
– 15,9 proc. įmonių. Kita stambi grupė yra medienos gaminių gamyba – 12,7 proc. visų socialinių įmonių. Šiek 
tiek mažesnes dalis sudaro fasavimo ir pakavimo veiklų grupė – 7,9 proc., metalo gaminių gamyba – 6,3 proc., 
po lygią dalį – 4,8 proc. – sudaro plastiko gaminių gamybos ir maitinimo paslaugos. Iš pateiktų duomenų 
matyti, jog socialinės įmonės beveik po lygiai pasiskirsčiusios paslaugų ir gamybos sektoriuose (1.3.2.3 pav.).

1.3.2.3 pav. Socialinių įmonių pasiskirstymas pagal veiklas 2011 m., vnt
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Šaltinis: LDB

Pagal LDB pateikiamus duomenis 2011 m. spalio 1 d. 38-iose socialinėse įmonėse dirbo 772 tikslinėms 
grupėms priklausantys darbuotojai, iš jų 94,4 proc. arba 729 neįgalūs asmenys. 1.3.2.4 pav. parodyta kaip 
tikslinių grupių atstovai pasiskirstę pagal neįgalumo lygius socialinėse įmonėse. Nors socialinės įmonės 
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valstybės paramą gali gauti įdarbindamos ir kitų tikslinių grupių atstovus (ilgalaikius bedarbius, priešpensinio 
amžiaus žmonės, asmenis, grįžusius iš laisvės atėmimo vietų, vienišus tėvus, auginančius mažamečius vaikus), 
vis tik jose daugiausia dirba neįgalieji. LDB duomenimis, kitoms tikslinėms grupėms priklausantys asmenys 
sudaro vos 5,6 proc. Analizuojant neįgaliųjų pasiskirstymą pagal darbingumo lygius matyti, jog neįgaliųjų, 
turinčių 30-40 proc. ir 45,55 proc. darbingumą yra beveik po lygiai, atitinkamai 42,7 proc. ir 50,5 proc. visų 
neįgaliųjų. Turintys sunkiausią negalią, t.y. 0-25 proc. darbingumą, sudaro vos 1,2 proc. socialinėse įmonėse 
dirbančių neįgaliųjų. 

1.3.2.4 pav. Socialinėse įmonėse dirbantys neįgalieji pagal darbingumo lygį 2011 m., asm.
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Šaltinis: LDB

1 .3 .3  Ne įga l ių jų  soc ia l inės  įmonės 

Nuo LR Socialinių įmonių įstatymo įsigaliojimo pradžios (2004 m.) neįgaliųjų socialinės įmonės statusą 
gavo 111 įmonių, iš jų 7 organizacijos šio statuso neteko. Remiantis LDB duomenimis 2011 m. gruodžio 31 d. 
Lietuvoje buvo 105 neįgaliųjų socialinės statusą turinčios įmonės.

2005-2011 m. neįgaliųjų socialinės įmonės statusą gavusių įmonių skaičius (išskyrus 2005 ir 2011 me-
tus) kito tendencingai ir pasižymėjo nuolatiniu augimu (žr. 1.3.3.1 pav.). 2005 m. rekordinį įmonių skaičių 
sąlygojo didelis susidomėjimas ir galimybė pasinaudojant teikiamomis lengvatomis integruoti neįgaliuosius 
į darbo rinką. 2011 m. itin mažą įmonių, gavusių neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, skaičių sąlygojo 
sugriežtėjusi statuso suteikimo tvarka. To pagrindinės priežastys gali būti dėl sunkios ekonominės šalies 
būklės susidaręs valstybės lėšų trūkumas ir įtarimai, jog yra įmonių piktnaudžiaujančių socialinių įmonių sta-
tusu.

2006 m. socialinės įmonės statusą gavo tik 8 įmonės (7,1 proc.). Nuo 2006 m. neįgaliųjų socialinių 
įmonių skaičius nuolat augo. Tam įtakos turėjo prasidėjęs ekonominis sunkmetis ir vis didėjanti darbo jėgos 
migracija. Vis daugiau darbdavių domėjosi galimybėmis darbinti neįgaliuosius bei pasinaudoti įvairiomis 
valstybės pagalbos rūšimis. 2010 m. neįgaliųjų socialinių įmonių skaičiumi buvo artimi 2005 metams. Iš viso 
buvo 22 organizacijos arba 19,6 proc. visų įstaigų. Per 2005-2011 m. neįgaliųjų socialinės įmonės statuso 
neteko 7 įmonės, po dvi įmones 2007 m. ir 2009 m., po vieną 2005 m., 2006 m. ir 2008 m. Taip pat buvo keletas 
įmonių, kurios iš socialinių įmonių pakeitė statusą į neįgaliųjų socialines įmonės statusą.
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1.3.3.1. pav. Neįgaliųjų socialinių įmonių statusą gaunančių įmonių skaičiaus pokytis 2005-2011 m., vnt.
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Šaltinis: LDB

1.3.3.2 pav. pavaizduotas 105-ių neįgaliųjų socialinės įmonės statusą turinčių įmonių pasiskirsty-
mas pagal įmonių dydžius (darbuotojų skaičių įmonėse). LDB duomenimis, 2010 m. įmonės priklausančios 
mikroįmonių grupei (1-9 darbuotojai) sudarė 36,5 proc. Įmonės turinčios 10-19 ir 20-49 darbuotojus (smulkių 
įmonių grupė) užimamos dalys yra panašios ir atitinkamai sudarė 26 proc. ir 22,9 proc. Vidutinių įmonių gru-
pei (50-99 darbuotojai) priklausė 12,5 proc. visų neįgaliųjų socialinių įmonių, o mažiausias įmonių skaičius 
(po 1 įmonę) turėjo 100-249 ir 250-499 darbuotojus. Apibendrinant galima teigti, kad daugiausia neįgaliųjų 
socialinių įmonių (48,9 proc.) priklauso smulkių įmonių grupei (10-49 darbuotojai).
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1.3.3.2 pav. Neįgaliųjų socialinių įmonių pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičių įmonėse 2010 m., asm.
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Šaltinis: LDB

Remiantis LDB duomenimis neįgaliųjų socialinės įmonės vykdo apie 54 skirtingas veiklas. Dauguma 
įmonių vykdo keletą tarpusavyje susijusių veiklų. Analizuojant 1.3.3.3 pav., matyti, jog didžioji dalis veiklų 
pažymėta kaip „Kita veikla“. Šiai kategorijai priklauso veiklos, kurias vykdo po vieną įmonę ir jos sudaro 24,6 
proc. visų neįgaliųjų socialinių įmonių. Iš šių veiklų grupės galima paminėti: neįgaliųjų vežimėlių gamybą, 
bibliotekų ir archyvų veiklą, apsaugos paslaugas, socialinio darbo veiklą, odontologinę praktiką, ritualines pa-
slaugas, ryšių įrangos gamybą, kailinių drabužių gamybą, šluotų ir šepečių gamybą, skalbimo ir sauso valymo 
paslaugas. Kitos įmonės priklauso stambesnėms veiklų grupėms. Verslo konsultacijomis ir projektų rengimu 
užsiėmė 9 proc., tekstilės gaminių ir drabužių siuvimu – 7,5 proc., valymo paslaugomis – 6,7 proc. įmonių. 
Vienodą dalį užėmė įmonės, užsiimančios spausdinimu ir su spausdinimu susijusiomis paslaugomis, amatais 
ir rankdarbiais, statybomis ir susijusiomis paslaugomis. Jos sudarė po 6 proc. viso įmonių skaičiaus. Iš šių 
duomenų matyti, jog didesnioji dalis neįgaliųjų socialinių įmonių dirbo paslaugų srityje. Tokios įmonės sudarė 
61,1 proc. visų įmonių. Toks pasiskirstymas sietinas su tuo, jog didžioji dalis neįgaliųjų negali dirbti sunkesnio 
fizinio darbo, ar darbo susijusio su kenksmingais sveikatai veiksniais. Tačiau dažna paslaugų sektoriuje veiki-
anti neįgaliųjų socialinė įmonė vykdo veiklas, kurių atlikimui nereikalinga aukšta kvalifikacija/specializacija 
(valymo ir fasavimo paslaugos, statybos, atliekų tvarkymas). 

1.3.3.3 pav. Neįgaliųjų socialinių įmonių pasiskirstymas pagal veiklas 2011 m., vnt.
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Pagal LDB pateikiamus duomenis 2011 m. spalio 1 d. 101-oje neįgaliųjų socialinėje įmonėje dirbo 
2323 tikslinėms grupėms (neįgalieji, ilgalaikiai bedarbiai, priešpensinio amžiaus žmonės, asmenys, grįžę iš 
laisvės atėmimo vietų, vieniši tėvai, auginantys mažamečius vaikus) priklausantys darbuotojai, iš jų 93,5 proc. 
arba 2173 – neįgalūs asmenys. 1.3.3.4 pav. parodyta kaip tikslinių grupių atstovai pasiskirstė pagal neįgalumo 
lygius. Kitoms tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų skaičius yra mažas – 6,5 proc. 

Analizuojant neįgaliųjų pasiskirstymą pagal darbingumo lygius matyti, jog neįgaliųjų turinčių 30-40 
proc. yra daugiausia – 47,4 proc., šiek tiek mažesnę dalį (35,2 proc.) sudarė didžiausią 45-55 proc. darbingumo 
lygį turintys asmenys. Turintys sunkiausią negalią, t.y. 0-25 proc. darbingumą, sudarė  tik 10,9 proc. dirbančių 
neįgaliųjų.

1.3.3.4 pav. Tikslinės grupės neįgaliųjų socialinėse įmonėse 2011 m., asm.
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Šaltinis: LDB

Neįgaliųjų socialinių įmonių apklausos metu įmonių buvo teiraujamasi apie tai, kokią negalią turintys 
neįgalieji dirba jų įmonėse (atsakė 33 įmonės). Paaiškėjo, jog daugiausia jose dirba neįgaliųjų, turinčių vidaus 
organų sutrikimus – 54,3 proc. (žr. 1.3.2.5 pav.). Panašias dalis sudarė neįgalieji turintys klausos (22,9 proc.) ir 
judėjimo (21,2 proc.) sutrikimus. Apklaustose įmonėse mažiausią dalį dirbančių sudarė neįgalieji turintys re-
gos (8,77 proc.) ir psichikos (2 proc.) sutrikimus.

1.3.3.5 pav. Neįgaliųjų pasiskirstymas pagal negalios pobūdį neįgaliųjų socialinėse įmonėse 2011 m., asm.
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Šaltinis: Neįgaliųjų socialinių įmonių apklausos duomenys

Analizuojant neįgaliųjų socialinių įmonių apklausos duomenis apie neįgaliųjų pasiskirstymą pagal 
išsilavinimą (į anketos klausimą atsakė 33 neįgaliųjų socialinės įmonės) 1.3.3.6 pav. matyti, jog 48,2 proc. 
neįgaliųjų turi vidurinį išsilavinimą, profesinį išsilavinimą – 18,6 proc. Dar mažiau neįgaliųjų turėjo aukštesnįjį 
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ir aukštąjį išsilavinimą (atitinkamai 13,4 proc.ir 10,1 proc.). Mažiausią dalį tarp dirbančių sudarė neįgalieji 
turintys nebaigtą vidurinį išsilavinimą – tik 1,4 proc. Iš šių duomenų matyti, jog neįgalieji daugiausia dirba 
išsilavinimo ir aukštesnės/aukštos kvalifikacijos nereikalaujantį darbą.

1.3.3.6 pav. Neįgalieji pagal išsilavinimo rodiklius neįgaliųjų socialinėse įmonėse 2011 m., asm.
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Šaltinis: Neįgaliųjų socialinių įmonių apklausos duomenys

Analizuojant neįgaliųjų pasiskirstymą pagal amžių (į anketos klausimą atsakė 33 neįgaliųjų socialinės 
įmonės), 1.3.3.7 pav. matyti, jog 57,5 proc. dirbančių neįgaliųjų priklausė 40-56 metų amžiaus grupei, 18-29 
metų amžiaus grupei – 23,9 proc., o 30-39 metų amžiaus grupei – 16 proc. neįgaliųjų. Vyresni nei 57-erių metų 
amžiaus neįgalieji sudarė tik 2,7 proc. Šie duomenys atitinka bendras neįgaliųjų pasiskirstymo pagal amžiaus 
grupes tendencijas.

1.3.3.7 pav. Neįgaliųjų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes neįgaliųjų socialinėse įmonėse 2011 m., asm.
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Šaltinis: Neįgaliųjų socialinių įmonių apklausos duomenys

Paklausus apie tai, kaip įmonės ieško neįgalių darbuotojų, net 87,9 proc. teigė, jog neįgalių darbuotojų 
ieško teritorinėse darbo biržose. Daugiau kaip trečdalis (36,4 proc.) neįgaliųjų socialinių įmonių naudojosi 
profesinės reabilitacijos įstaigų paslaugomis. Žiniasklaidos ir kitomis priemonėmis naudojosi po 12,1 proc. 
apklaustųjų (1.3.3.8 pav.). 
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1.3.3.8 pav. Kokiais būdais neįgaliųjų socialinės įmonės ieško darbuotojų 2011 m., proc.
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Šaltinis: Neįgaliųjų socialinių įmonių apklausos duomenys

Apklausos duomenimis nustatyta (atsakė 29 įmonės), jog paklausiausi būtų siuvėjai, verslo konsultan-
tai ir projektų rengėjai. Kitą, gan didelę grupę sudarytų kirpyklų ir grožio salonų darbuotojai, statybininkai ir 
susijusių paslaugų darbuotojai, informatikai, amatininkai, reklamos darbuotojai (1.3.3.9 pav.). Tačiau iš minėtų 
profesijų vos keletą galimą įsigyti profesinės reabilitacijos įstaigose. 

1.3.3.9 pav. Kokių specialybių neįgalių darbuotojų ateityje ieškotų neįgaliųjų socialinės įmonės 2011 m., proc.
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Šaltinis: Neįgaliųjų socialinių įmonių apklausos duomenys

1 .3 .4  K i tos  ve r s lo  įmonės 

Kaip aprašyta skyriuje 1.2.1 Dirbantys ir nedirbantys neįgalieji , Lietuvoje dirba apie 44 tūkst. neįgaliųjų, 
iš jų vos 6,8 proc. dirba socialinėse įmonėse. 

Apklausus verslo įmones 39-iose (arba tai sudarė 19,4 proc. visų apklaustų įmonių) dirbo neįgalieji. 
Iš 1.3.4.1 pav. matyti, jog mažiausią neįgaliųjų skaičių – nuo 1 iki 5 –  buvo įdarbinusi net 31 įmonė, 4-iose 
įmonėse dirbo 5-15 neįgaliųjų, 15-50 neįgaliųjų dirbo 3-jose įmonėse, o 1-oje įmonėje dirbo net 50-100 
neįgalių asmenų.
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1.3.4.1 pav. Neįgaliųjų skaičius kitose verslo įmonėse 2011 m., vnt.

31

4
1 2 1

0-5

5-15

15-25

25-50

50-100

Šaltinis: Verslo įmonių apklausos duomenys

Kaip pateikta 1.3.4.1 lentelėje daugiausia (38,5 proc.) neįgaliuosius darbino mikroįmonės, turinčios 
1-9 darbuotojus ir smulkios įmonės turinčios 10-49 darbuotojus (20,5 proc.). Vidutinėse įmonėse (50-249 
darbuotojų) dirbo 28,2 proc. neįgaliųjų, stambiose – 12,8 proc. Analizuojant neįgaliuosius įdarbinusias įmones 
pagal veiklas, daugiausia jų veiklą vykdė maitinimo paslaugų sektoriuje – 15,4 proc., maisto produktų gamy-
bos bei reklamos gamybos ir prekybos sektoriuose – 10,3 proc. Po 7,7 proc. įmonių vykdė veiklas buhalterinių 
paslaugų, informacinių technologijų, valymo paslaugų, statybų ir susijusių paslaugų bei popieriaus ir kartono 
produktų gamybos sektoriuose. Jei mikroįmonės, įdarbinusios neįgaliuosius vykdė veiklas paslaugų sektoriuje 
(maitinimo, buhalterijos informacinių technologijų paslaugos), tai vidutinių įmonių veiklos buvo orientuotos į 
gamybą (medžio, metalo, popieriaus ir kartono gaminių gamyba, statybų ir susijusių paslaugų sektoriai). Tarp 
stambių įmonių daugiausia buvo vykdančių valymo paslaugas.

1.3.4.1 lentelė. Verslo įmonių įdarbinusių neįgaliuosius pasiskirstymas pagal veiklos sritis ir įdarbintų neįgaliųjų skaičių 
2011 m., vnt.

Veiklos
Darbuotojų skaičius

Viso
1-9 10-49 50-99 100-249 250-ir daugiau

Apklausos, rinkos tyrimai 1 1

Baldų gamyba 1 1

Buhalterinės paslaugos 3 3

Informacinės technologijos 2 1 3

Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla 1 1

Maisto produktų gamyba 2 1 1 4

Maitinimo paslaugos 4 2 6

Medžio gaminių gamyba 1 1

Metalo gaminių gamyba 1 1 2

Popieriaus ir kartono produktų gamyba 2 1 3

Reklamos gamyba, prekyba 1 1 2 4

Spausdinimas ir susijusios paslaugos 1 1

Statybų ir susijusių paslaugų sektorius 1 1 1 3

Tekstilės gaminių ir drabužių siuvimas 1 1 2

Valymo paslaugos 1 2 3

Verslo konsultacijos, projektų rengimas 1 1

Viso 15 8 7 4 5 39

Šaltinis: Verslo įmonių apklausos duomenys
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Valstybės parama, skiriama neįgaliųjų arba socialinėms įmonėms, naudojosi 12 organizacijų arba 
30,8 proc. iš 39-ių įmonių, kuriose dirbo neįgalieji. Pusė iš tų įmonių (6) naudojosi darbo užmokesčio ir vals-
tybinio socialinio draudimo įmokų daline kompensacija, 5 įmonės – subsidija darbo vietoms įsteigti, neįgalių 
darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti, likusios dvi – darbo įgūdžių 
rėmimo subsidija.

Apklausos metu buvo siekiama ištirti priežastis, kodėl įmonės pasirinko darbinti neįgaliuosius. Į tai 
net 90,2 proc. atsakė, jog darbino neįgaliuosius dėl tinkamos kvalifikacijos (patirties), po 4,9 proc. atsakiusių 
įmonių dėl neįgaliųjų asmeninių savybių ir teikiamos valstybės paramos (žr. 1.3.4.2 pav.).

1.3.4.2 pav. Neįgaliųjų įdarbinimo priežastys verslo įmonėse 2011 m., proc.
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Šaltinis: Verslo įmonių apklausos duomenys

Kaip jau buvo minėta, iš 201-os apklausoje dalyvavusios įmonės 39-iose dirba neįgalieji. Kitų 162-jų 
įmonių buvo teirautasi, ar žino apie valstybės paramą darbinant neįgaliuosius ir, ar jos darbintų šios tikslinės 
grupės asmenis, jei jie būtų tinkamos kvalifikacijos. Apie tai, jog gali naudoti valstybės paramą įdarbindamos 
neįgaliuosius žinojo 82,7 proc. įmonių. Neįgaliuosius įdarbintų, jei jie būtų tinkamos kvalifikacijos, 63,6 
proc. apklaustų įmonių. 1.3.4.3 pav. pavaizduota kokiose veiklos sektoriuose dirbančios įmonės darbintų 
neįgaliuosius. Daugiausia (po 16,5 proc.) neįgaliųjų darbintų maitinimo paslaugų ir informacinių technologijų 
srityse dirbančios įmonės, reklamos gamybos ir prekybos sektoriuje darbintų 10,7 proc. apklaustų įmonių. 
Vidutiniškai apie 7 proc. įmonės neįgaliuosius darbintų metalo gaminių gamybos, amatų ir rankdarbių bei 
spausdinimo ir susijusių paslaugų sektoriuose.

1.3.4.3 pav. Verslo įmonių įdarbinusių neįgaliuosius pasiskirstymas pagal veiklos sektorius 2011 m., vnt.

7
2

5
4

17
1
1

17
4

8
3

11
7

5
5

3
3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Amatai, rankdarbiai

Baldų gamyba

Informacinės technologijos

Maisto produktų gamyba

Medžio gaminių gamyba

Popieriaus ir kartono produktų gamyba

Spausdinimas ir susijusios paslaugos

Tekstilės gaminių ir drabužių siuvimas

Verslo konsultacijos, projektų rašymas

Šaltinis: Verslo įmonių apklausos duomenys



42 N E Į G A L I Ų J Ų  Į D A R B I N I M O  G A L I M Y B I Ų  P L Ė T R A

1 .3 .5  Va l s tybės  pa rama  ne įga l ių jų  į ( s i )da rb in imui

Siekdama neįgaliuosius integruoti į darbo rinką, LDB naudoja aktyvias darbo rinkos politikos priemo-
nes. Pagrindinės iš jų – neįgaliųjų įdarbinimo subsidija darbo vietų steigimui, darbo rotacija, viešieji darbai ir 
kita. 1.3.5.1 pav. pavaizduota kaip 2008-2010 m. keitėsi į aktyvias darbo rinkos politikos priemones siunčiamų 
neįgaliųjų skaičius. 2008 m. įdarbintų neįgaliųjų skaičius siekė 2958, tuo tarpu 2009 m. buvo 15,6 proc. mažiau 
(2467). 2010 m. šis skaičius nežymiai padidėjo iki 2484 neįgalių asmenų, nusiųstų į aktyvias darbo rinkos 
politikos priemones. Pasiskirstymas pagal įdarbinimo priemonių rūšis 2008-2010 m. beveik nekito. Dau-
giausia neįgaliųjų buvo įdarbinama per viešuosius darbus. Procentinė dalis nuo visų tais metais įdarbintų 
neįgaliųjų skaičiaus svyravo nuo 37,2 proc. 2008 m. iki 49,9 proc. 2010 m. Kita aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonė, kurios pagalba įdarbinta apie trečdalis neįgaliųjų, buvo įdarbinimas subsidijuojant (1.3.5.1 pav.). 
Šios priemonės pagalba įdarbinamų neįgaliųjų skaičius per visą laikotarpį išliko beveik nepakitęs. Nuo 2008 
m. kiekvienais metais įsteigiama vis mažiau darbo vietų neįgaliesiems. 2010 m. įsteigta 37,6 proc. mažiau 

darbo vietų nei 2008 m. Darbo rotacijos, kaip įdarbinimo priemonės pagalba 2008-2009 m. buvo įdarbinta 
po 8 neįgaliuosius, o 2010 m. įdarbinta 55,6 proc. daugiau. Kitų priemonių, didinančių neįgaliųjų integraciją į 
darbo rinką, kiekvienais metais naudojama vis mažiau. Jei 2008 m. kitų priemonių pagalba buvo įdarbinti 21,3 
proc. neįgaliųjų, tai 2010 m. tik 5,5 proc. 
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1.3.5.1 pav. Aktyvios darbo rinkos priemonės įdarbinant neįgaliuosius 2008-2010 m., asm.
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• Iš Lietuvoje dirbančių  apie 44 tūkst. neįgaliųjų, tik 6,8 proc. dirba socialinėse įmonėse.
• Pagrindiniai socialinę įmonę iš paprastų įmonių išskiriantys požymiai: darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio 
draudimo įmokų dalinė kompensacija, subsidija darbo vietų steigimui, mokymų galimybės. Neįgaliųjų socialinei įmonei 
būdinga panaši į socialinę įmonę paramos sistema, tačiau neįgaliųjų įmonė papildomai gauna dalinę administracinių ir 
transporto išlaidų bei asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidų kompensaciją.
• Parama bendra abiem socialinių įmonių rūšims yra: pelno mokesčio lengvata ir LR viešųjų pirkimų įstatymo lengvatos.
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• 2005-2011 m. neįgaliųjų socialinės įmonės statusą gavusių įmonių skaičius (išskyrus 2005 ir 2011 metus) kito 
tendencingai ir pasižymėjo nuolatiniu augimu. 2011 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje buvo 105 neįgaliųjų socialinės statusą 
turinčios įmonės.
• 2010 m. įmonės pasiskirstė sekančiai: mikroįmonių grupė (1-9 darbuotojai) sudarė 36,5 proc. Įmonės turinčios 10-19 ir 
20-49 darbuotojus (smulkių įmonių grupė) užimamos dalys yra panašios ir atitinkamai sudarė 26 proc. ir 22,9 proc. Vidutinių 
įmonių grupei (50-99 darbuotojai) priklausė 12,5 proc. visų neįgaliųjų socialinių įmonių.  Stambių įmonių grupei priklausė 
po 1 įmonę, kurios turėjo 100-249 ir 250-499 darbuotojus. 
• Verslo konsultacijomis ir projektų rengimu užsiėmė 9 proc., tekstilės gaminių ir drabužių siuvimu – 7,5 proc., valymo 
paslaugomis – 6,7 proc. įmonių. Vienodą dalį (po 6 proc.) užsiėmė įmonės, užsiimančios spausdinimu ir su spausdinimu 
susijusiomis paslaugomis, amatais ir rankdarbiais, statybomis ir susijusiomis paslaugomis.
• Veiklos, kuriomis užsiėmė viena ar dvi įmonės, yra labai įvairios (neįgaliųjų vežimėlių gamyba, bibliotekų ir archyvų 
veikla, apsaugos paslaugos, socialinio darbo veikla, odontologinė praktika, ritualinės paslaugos, ryšių įrangos gamyba, 
kailinių drabužių gamyba, šluotų ir šepečių gamyba, skalbimo ir sauso valymo paslaugos ir pan.). Tokios įmonės sudarė 24,6 
proc. visų neįgaliųjų socialinių įmonių.
• 2011 m. spalio 1 d. 101-oje neįgaliųjų socialinėje įmonėje dirbo 2.323 tikslinėms grupėms (neįgalieji, ilgalaikiai 
bedarbiai, priešpensinio amžiaus žmonės, asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, vieniši tėvai, auginantys mažamečius 
vaikus) priklausantys darbuotojai. Iš jų 93,5 proc. arba 2.173 neįgalūs asmenys.
• Iš neįgaliųjų pasiskirstymo pagal darbingumo lygius matyti, jog neįgaliųjų turinčių 30-40 proc. buvo daugiausia – 
47,4 proc. Šiek tiek mažesnę dalį (35,2 proc.) sudarė didžiausią 45-55 proc. darbingumo lygį turintys asmenys, o  turintys 
sunkiausią negalią, t.y. 0-25 proc. darbingumą, - 10,9 proc. dirbančių neįgaliųjų.
• Pagal apklausos duomenis, daugiausia įmonėse dirba neįgaliųjų, turinčių vidaus organų sutrikimus – 54,3 proc. Kitos 
dvi  didelės grupės buvo asmenų, turinčių klausos (22,9 proc.) ir judėjimo (21,2 proc.) sutrikimus. Apklaustose įmonėse 
mažiausią dalį dirbančių sudarė neįgalieji turintys regos (8,77 proc.) ir psichikos (2 proc.) sutrikimus.
• 48,2 proc. neįgaliųjų turi vidurinį išsilavinimą, profesinį išsilavinimą – 18,6 proc., dar mažiau neįgaliųjų turėjo 
aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą (atitinkamai 13,4 proc.ir 10,1 proc.). Mažiausią dalį tarp dirbančių sudarė neįgalieji 
turintys nebaigtą vidurinį išsilavinimą – tik 1,4 proc. 57,5 proc. dirbančių neįgaliųjų priklauso 40-56 metų amžiaus grupei, 
18-29 metų amžiaus grupei – 23,9 proc., o 30-39 metų amžiaus grupei – 16 proc. neįgaliųjų. Vyresni nei 57-erių metų 
amžiaus neįgalieji sudaro tik 2,7 proc.
• Apklausus  neįgaliųjų socialinių įmonių, kokioms veikloms jos ateityje ieškotų neįgalių darbuotojų, 29 įmonės atsakė, 
jog paklausiausi būtų siuvėjai, verslo konsultantai ir projektų rengėjai. Kitą, gan didelę grupę sudarytų kirpyklų ir grožio 
salonų darbuotojai, statybininkai ir susijusių paslaugų darbuotojai, informatikai, amatininkai, reklamos darbuotojai.
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• 2011 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje veikė 38 socialinės įmonės. 
• Įmonių, gavusių socialinį statusą, skaičiaus pokytis 2005-2010 m. pasižymėjo panašiomis tendencijomis kaip ir 
neįgaliųjų socialinių įmonių atveju.
• Socialinių įmonių turinčių 1-9 darbuotojus buvo 42,1 proc., jos priklauso mikroįmonių grupei. 
• Įmonių turinčių 10-19 ir 20-49 darbuotojus (smulkių įmonių grupė) buvo beveik po lygiai – atitinkamai 18,4 proc. ir 
23,7 proc. 
• Vidutinių įmonių grupei (50-99 darbuotojai) priklausė 10,5 proc. visų socialinių įmonių. 
• Mažiausia yra 100-249 darbuotojų grupė, jai priklauso tik 2 įmonės. 
• Didžioji dalis veiklų pažymėta kaip „Kita veikla“: farmacinių preparatų gamyba, stiklo dažymas/fasavimas, teisinių 
paslaugų veikla, vaikų dienos priežiūros veikla.
• Stambiausias socialinių įmonių grupes sudarė maisto produktų gamybos veikla – 15,9 proc., medienos gaminių 
gamyba – 12,7 proc. visų socialinių įmonių, fasavimo ir pakavimo veiklų grupė – 7,9 proc., metalo gaminių gamyba – 6,3 
proc., po lygią dalį – 4,8 proc. – sudarė plastiko gaminių gamybos ir maitinimo paslaugos.
• 2011 m. spalio 1 d. 38-iose socialinėse įmonėse dirbo 772 tikslinėms grupėms priklausantys darbuotojai, iš jų 94,4 
proc. arba 729 neįgalūs asmenys.
• Neįgaliųjų, turinčių 30-40 proc. ir 45,55 proc. darbingumą yra beveik po lygiai, atitinkamai 42,7 proc. ir 50,5 proc. visų 
neįgaliųjų, o turinčių sunkiausią negalią, t.y. 0-25 proc. darbingumą, sudarė vos 1,2 proc. socialinėse įmonėse dirbančių 
neįgaliųjų.
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• Iš apklaustų verslo įmonių 39-iose (arba tai sudarė 19,4 proc. visų apklaustų įmonių) dirbo neįgalieji. 
• Mažiausią neįgaliųjų skaičių – nuo 1 iki 5 –  buvo įdarbinusi net 31 įmonė, 4-iose įmonėse dirbo 5-15 neįgaliųjų, 15-50 
neįgaliųjų dirbo 3-jose įmonėse, o 1-oje įmonėje dirbo daugiau kaip 50 neįgalių asmenų.
• Valstybės parama, skiriama neįgaliųjų arba socialinėms įmonėms, naudojosi 12 organizacijų (30,8 proc. iš 39-ių 
įmonių), kuriose dirbo neįgalieji. Dalis  tų įmonių (6) naudojosi darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų 
daline kompensacija, 5 įmonės - subsidija darbo vietoms įsteigti, neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo 
priemonėms įsigyti ar pritaikyti, likusios dvi – darbo įgūdžių rėmimo subsidija.
• Apie galimybę pasinaudoti valstybės parama darbinant neįgaliuosius žinojo 82,7 proc. įmonių. 
• Neįgaliuosius įdarbintų, jei jie būtų tinkamos kvalifikacijos, 63,6 proc. apklaustų įmonių.
• Daugiausia (po 16,5 proc.) neįgaliųjų darbintų maitinimo paslaugų ir informacinių technologijų srityse dirbančios 
įmonės, reklamos gamybos ir prekybos sektoriuje darbintų 10,7 proc. apklaustų įmonių. Vidutiniškai apie 7 proc. įmonių 
neįgaliuosius darbintų metalo gaminių gamybos, amatų ir rankdarbių bei spausdinimo ir su spausdinimų susijusių paslaugų 
sektoriuose.
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• LDB naudoja aktyvias darbo rinkos politikos priemones. Pagrindinės iš jų – neįgaliųjų įdarbinimo subsidija darbo vietų 
steigimui, darbo rotacija, viešieji darbai ir kita.
• 2008 m. įdarbintų neįgaliųjų skaičius siekė 2.958, 2009 m. buvo 15,6 proc. mažiau įdarbintų neįgaliųjų (2.467). 
• Daugiausia neįgaliųjų buvo įdarbinama per viešuosius darbus.Kiekvienais metais procentinė dalis nuo visų tais metais 
įdarbintų neįgaliųjų skaičiaus svyravo nuo 37,2 proc. 2008 m. iki 49,9 proc. 2010 m.

1 .4  K I T A  I N F O R M A C I J A

Šio skyriaus pagrindinis tikslas – pateikti išsamią informaciją apie veiksnius sąlygojančius neįgaliųjų 
gyvenimą: įstatyminę bazę, fizinę aplinką, išsilavinimo galimybes. Čia pateikiama informacija apie nevyr-
iausybines neįgaliųjų organizacijas ir visuomenės apklausos duomenys apie požiūrį į neįgaliuosius, taip pat 
pateikiama informacija apie perkančiąsias organizacijas. 

1 .4 .1  Te i s inė  bazė  reg lamentuo jant i  ne įga l ių jų  da rbą

Neįgalieji – tai viena opiausių daugelio valstybių problemų, nes tai piliečiai turintys sunkumų social-
iai įsitvirtinant į visuomenę. Šiai grupei žmonių kiekviena valstybė stengiasi sukurti kuo daugiau apsaugos 
priemonių, padedančių lengviau ir visapusiškai integruotis į visuomeninį gyvenimą. 

Siekiant atkurti neįgaliųjų darbingumą, didinti profesinę kompetenciją ir gebėjimą dalyvauti dar-
bo rinkoje, NDNT esant poreikiui nustato asmeniui profesinės reabilitacijos poreikį. Asmeniui, kreipiantis į 
teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą, yra sudaromas individualus profesinės reabilitacijos planas, 
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kuris realizuojamas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įmonėje. Dalyvaujant profesinės reabili-
tacijos programoje, asmuo yra draudžiamas visų rūšių valstybiniu socialiniu draudimu ir mokama profesinės 
reabilitacijos pašalpa. Kai asmuo nėra draudžiamas socialiniu draudimu, jam yra mokama dviejų valstybinių 
socialinio draudimo bazinių pensijų dydžio profesinės reabilitacijos pašalpa. Minėta pašalpa asmenims yra 
skiriama kas mėnesį, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų. Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai 
dar kartą yra sprendžiamas asmens darbingumo lygio nustatymas.

Taip pat neįgaliųjų teises ir pagalbą jiems reglamentuoja daugelis įstatymų, kurių pagrindinis tiks-
las – užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje, nustatyti neįgaliųjų socialinės integracijos 
principus, apibrėžti socialinės integracijos sistemą ir jos prielaidas bei sąlygas, neįgaliųjų socialinę integraciją 
įgyvendinančias institucijas, neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymą, profesinės reabilitacijos 
paslaugų teikimą, specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo principus, socialinės pašalpų skaičiavimą ir 
skyrimą, subsidijų administravimą įsigyjant turtą ar reikalingą įrangą ir t.t. 

Viena labiausiai išsivysčiusių problemų, susijusi su neįgaliais asmenimis – didelis nedarbas. Pagal 
NDNT pateiktus duomenis, neįgaliųjų užimtumas pastaruoju metu siekia tik apie 25 proc., t.y. tik kas ket-
virtas neįgalus asmuo turi darbą. Dėl to daugelio šalių vyriausybės skatina jų užimtumą priimdami įvairius 
įstatymus, skatinančius priimti į darbą neįgaliuosius. 

Pagrindinis įstatymas padedantis neįgaliesiems įsilieti į darbo rinką – Lietuvos Respublikos Užimtumo 
rėmimo įstatymas, priimtas 2006 m. birželio 15 d. Nr. X-694 bei nauja šio įstatymo redakcija įsigaliojusi 
nuo 2009 rugpjūčio 1 d. Nr. XI-334. Šis įstatymas nustato darbo ieškančių asmenų užimtumo rėmimo (to-
liau – užimtumo rėmimas) sistemos teisinius pagrindus, jos tikslą, uždavinius, užimtumo rėmimo politiką, 
įgyvendinančių institucijų (įstaigų) funkcijas, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo ir darbo rinkos 
paslaugų teikimo organizavimą ir finansavimą. Šis įstatymas skatina ne tik potencialius darbdavius darbinti 
neįgaliuosius, bet ir pačius neįgaliuosius savarankiškai užsiimti verslu. Sunkią negalią turintiems ir norintiems 
dirbti ar vidutinę negalią turintiems registruotiems bedarbiams steigiant mikroįmonę (kaip tai apibrėžia LR 
Smulkiojo ir vidutinio verslo įstatymas)yra skiriama subsidija darbo vietos kūrimui. Tačiau darbdaviai, norėdami 
įdarbinti neįgalų asmenį, visų pirma turi atsižvelgti į NDNT ir SADM nustatytas darbo pobūdžio sąlygas. Jose 
nustatomi rizikos veiksniai, galintys įtakoti asmens sveikatos būklės pablogėjimą, kuriems veikiant, asmuo 
negali dirbti. Taip pat numatoma rekomendacija dirbti ne visą darbo dieną ar darbo savaitę. Siekiant nedirban-
tiems ir lengvą negalią turintiems darbuotojams padėti įsidarbinti ir įsitvirtinti darbo rinkoje, o vidutinę ir 
sunkią negalią turintiems dar ir sudaryti specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje, pagal LR Užimtumo rėmimo 
įstatymo 24 straipsnio 1 punkto 1 papunktį, darbdaviai skatinami subsidijomis priimti į darbą neįgalius as-
menis.

Pagal LR Užimtumo rėmimo įstatymą papildomai remiamoms neįgaliųjų darbo vietoms yra skiriamos 
subsidijos darbo užmokesčiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms:

•	 75 proc., kai darbinami sunkų neįgalumą turintys asmenys (iki 25 proc. darbingumas).

•	 60 proc., kai darbinami vidutinį neįgalumą turintys asmenys (30-40 proc. darbingumas).

•	 50 proc., kai darbinami lengvą neįgalumą turintys asmenys (45-55 proc. darbingumas).

Subsidijos negali viršyti dviejų Vyriausybės nustatytų minimaliosios mėnesinės algos dydžių. 

Užimtumo rėmimo įstatymas taip pat numato subsidijas neterminuotai įdarbinamų neįgaliųjų darbo 
vietų kūrimui arba esamų pritaikymui prie jų esamos negalios. Subsidija gali būti skiriama darbo priemonėms, 
mokymams skirtiems kvalifikacijos ar kompetencijos kėlimui bei patalpų remonto darbams ar jų pritaikymui. 
Subsidijos dydis negali viršyti 40 minimalių mėnesinių algų dydžio. Darbo vieta turi būti išlaikyta ne mažiau 
kaip 3 metus. Jei ji panaikinama per pirmus metus, darbdavys privalo grąžinti visą subsidiją teritorinei darbo 
biržai, 80 proc. subsidijos, jei darbo vieta panaikinama per pirmus 1-2 metus, 50 proc. subsidijos – per 2-3 
darbo metus.
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Darbdaviai norintys pasinaudoti subsidijomis turi atitikti šias sąlygas: nevykdyti restruktūrizacijos, ne-
gali grėsti bankrotas, neturėti likviduojamos įmonės statuso ir neturėti neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų 
darbo biržai. 

Papildomos sąlygos norintiems gauti subsidijas už darbo vietų kūrimą: reikia turėti nuosavybės 
teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą darbo vietoms steigti bei neturėti skolų valstybės ar 
savivaldybės biudžetams ir fondams. 

Įmonės, darbinančios neįgalius asmenis, gali siekti neįgaliųjų socialinės įmonės statuso. Neįgaliųjų 
socialinės įmonės statusui gauti įmonė turi atitikti visas šias sąlygas:

•	 Neįgalieji, turintys sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumą, turi sudaryti ne mažiau pusė įmonės metinio 
vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus;  sunkų ir vidutinį neįgalumą turintys asmenys turi 
sudaryti ne mažiau 40 proc. įmonės metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus. Į metinį 

vidutinį darbuotojų sąrašą įtraukiami tik ne mažesniu nei pusė etato dirbantys neįgalieji.

•	 Juridinio asmens veikla steigimo dokumentuose turi būti susijusi su neįgaliųjų įdarbinimu, socialinių 
įgūdžių lavinimu ir socialine integracija.

•	 Įmonės vykdoma veikla negali būti įtraukta į neremtinų veiklos rūšių sąrašą.

Neįgaliųjų socialinė įmonė be jau minėtų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, 
neįgaliųjų darbo vietų steigimo bei jų pritaikymo, mokymo bei darbo priemonėms skirtų subsidijų, dar gali 
gauti subsidijas neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti, papildomoms 
administracinėms ir transporto išlaidoms apmokėti ir subsidiją asistento išlaidoms (gestų kalbos vertėjui). 
Taip pat socialinėms įmonėms nėra taikomas pelno mokestis.

Neįgaliųjų darbo sąlygas reglamentuoja ir LR Darbo kodeksas. Jame nustatytos norinčių dirbti neįgaliųjų 
darbo sąlygos, darbo ir poilsio laikas bei kitos su darbu susijusios garantijos. Įstatymas išskiria lengvatas 
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dirbantiems neįgaliems asmenims. Jiems yra suteikiama pirmenybė išlaikyti darbo vietą kai yra mažinamas 
darbuotojų skaičius dėl ekonominių ar technologinių priežasčių bei kai įmonė yra struktūriškai pertvarkoma. 
Šiomis sąlygomis pirmenybę likti turi sunkią ir vidutinę negalią turintys darbuotojai, bet ne žemesnės kvali-
fikacijos už likusius įmonės darbuotojus. Taip pat neįgaliesiems yra suteikiamos ilgesnės (35 kalendorinių 
dienų) kasmetinės atostogos, bei jie savo pageidavimu dar gali gauti 30 kalendorinių dienų neapmokamų 
atostogų, kurios yra įskaičiuojamos į darbo stažą. Jei darbdavys nori, kad neįgalusis dirbtų viršvalandžius, naktį 
ar liktų budėti, jį galima skirti tik su jo sutikimu.

Pagal LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą, dirbantiems neįgaliesiems nėra mažinamos 
socialinės neįgalumo išmokos. Jos netgi didėja atsižvelgiant į neįgaliojo darbo stažą ir gaunamą atlyginimą. 
Tačiau dirbantis neįgalus netenka kitų lengvatų, kurias gauna nedirbdamas:

•	 Dalinė kompensacija už šildymą ir karštą vandenį.

•	 Socialinės paslaugos namuose.

•	 Vienkartinės socialinės paramos ir rūpybos skyriaus išmokos.

•	 Dalinė kompensacija už socialinio būsto nuomą, jei neįgalusis gyvena socialiniame būste.

•	 Jei neįgalusis dirba ir jo metinės pajamos viršija vyriausybės konkrečiai savivaldybei nustatytus 
dydžius, jis negali pretenduoti į socialinį būstą arba (jei jame gyvena) gali būti iš jo iškeldintas.

•	 Nedirbantis neįgalusis gali kreiptis į įvairias paramos ir labdaros organizacijas, kad jos paremtų mais-
tu, drabužiais  ar kitokiomis priemonėmis.

Tokia socialinių lengvatų sistema neskatina neįgaliųjų dirbti. Neįgalieji dažnai neturi aukštos kvalifi-
kacijos ir dirba mažai apmokamus darbus (valymas, siuvimas, fasavimas ir kt.), o jų gaunamos pajamos neat-
perka tų lengvatų, kurių jie netenka pradėję dirbti. Taip pat dirbančiam neįgaliajam atsiranda ir papildomų 
išlaidų (kelionė į darbą ir namo, maitinimas darbo vietoje), kurios įtakoja neįgaliojo apsisprendimą nedirbti. 
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1 .4 .2  Ne įga l ių jų  i š s i l av in imą  i r  gy ven imą  są lygo jant i  ap l inka 

Vienas iš pagrindinių kriterijų sąlygojančių neįgaliųjų integraciją į visuomenę ir darbo rinką yra pritai-
kyta viešoji fizinė aplinka. Viešosios aplinkos prieinamumą reglamentuoja LR neįgaliųjų socialinės integraci-
jos įstatymo principai, pagal kuriuos neįgaliesiems garantuojamos lygios teisės ir galimybės, visapusiško daly-
vavimo, savarankiškumo ir pasirinkimo laisvės užtikrinimas, aplinkos prieinamumas2. 

Remiantis LR Aplinkos ministerijos patvirtintu statybų reglamentu STR 2.03.01:2001 ir STR 2.03.01:2001 
1 priedu,  visa viešoji aplinka turi būti pritaikyta neįgaliesiems: gyvenamieji, viešosios ir administracinės 
paskirties, prekybos ir paslaugų paskirties, gydymo, maitinimo paskirties pastatai, taip pat mokslo, poilsio, 
sporto ir kt. paskirties pastatai3. Remiantis šiuo reglamentu, visi naujai statomi, kapitališkai remontuojami ar 
rekonstruojami pastatai ar susisiekimo sistemos privalo būti pritaikyti neįgaliesiems. Šio įstatymo nesilaikan-
tieji yra baudžiami pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

Viešosios aplinkos pritaikymą ir prieinamumą, taip pat reglamentuoja Lietuvos vyriausybės pasirašyta 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, kurios devintame straipsnyje nurodyta, jog valstybė turi imtis 
atitinkamų priemonių, kad užtikrintų neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis fizinės aplinkos, transporto, in-
formacijos ir ryšių, taip pat kitų visuomenei prieinamų objektų ar teikiamų paslaugų prieinamumą tiek miesto, 
tiek kaimo vietovėse4.

Nors visi minėti įstatymai turėtų užtikrinti neįgaliesiems prieinamą ir saugią aplinką, tačiau ne visur yra 
laikomasi šių nuostatų ir vis dar viena iš opiausių problemų, trukdančių neįgaliesiems integruotis į visuomenę 
ir darbo rinką Lietuvoje, yra fizinės urbanistinės aplinkos ir transporto infrastruktūros neprieinamumas. 
Viešai prieinamos informacijos apie valstybinių institucijų, infrastruktūros ir viešojo transporto pritaikymą 
neįgaliesiems nėra. Galima remtis tik viešojoje erdvėje bei žiniasklaidoje pasirodančiais straipsniais ar ko-
mentarais apie problemas, su kuriomis susiduria neįgalieji viešojoje erdvėje. Iš jų galima daryti prielaidą, jog 
Lietuvos didmiesčiuose padėtis yra kiek geresnė, tačiau mažesniuose miestuose fizinė aplinka nėra pakanka-
mai pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Dauguma visuomeninės paskirties objektų – seniūnijų pastatai, mokyklos 
ir kitos mokymo įstaigos, paštai, administraciniai pastatai, gydymo įstaigos, teritorinės darbo biržos, kultūros 
objektai yra nepritaikyti įvairią negalią turintiems asmenims: nėra įrengti užvažiavimai (rampos), plačios ir 
saugios durys, takeliai ir nuorodos akliesiems, pritaikytos higienos patalpos. Tad dažnas neįgalusis negali 
gauti reikiamos pagalbos, paslaugos ar informacijos. 

Šiek tiek išsamesnė yra informacija apie  Lietuvos aukštųjų mokyklų pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. 
2009 m. Lietuvos studentų sąjunga atliko tyrimą „Neįgalieji studentai Lietuvos aukštosiose mokyklose 2008 
- 2009“, kurio metu buvo surinkti duomenys apie aukštųjų mokyklų aplinkos pritaikymą įvairią negalią tu-
rintiems studentams. Tyrimo metu išaiškėjo, jog 19 aukštųjų mokyklų yra dalinai pritaikytos neįgaliesiems su 
judėjimo negalia, regos negalią turintiems prieinamos tik 4 aukštosios mokyklos, klausos negalią – 7; judėjimo 
negalią turintiems studentams pritaikyti 10 studentų bendrabučių. Papildomos paslaugos neįgaliesiems yra 
teikiamos 13 aukštųjų mokyklų, neįgaliųjų studentų poreikius analizuoja 16, o karjeros klausimais yra konsul-
tuojama 13 aukštųjų mokyklų. Švietimo akcijos neįgalumo temomis akademinei bendruomenei yra organi-
zuojamos vos 3 aukštosiose mokyklose. Daugelis apklaustų aukštųjų mokyklų teigė, jog jų aplinka studijuoti 
asmenims su judėjimo negalia yra pritaikyta tik iš dalies, t.y. yra įrengti pandusai, pritaikyti sanitariniai mazgai, 
kelios auditorijos ar fakultetai.

2  LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas.

3  Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negali reikmėms.

4  Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija.
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1 .4 .3  V i suomenės  pož iū r i s  į  ne įga l iuos ius

Visuomenės apklausos metu viso buvo apklausti 195 žmonės, iš jų 50 vyrų ir 145 moterys.

Respondentų amžius pasiskirstė taip: daugiausia apklaustųjų (50,77 proc.) buvo 18-30 m. amžiaus 
grupėje, 30-40 metų 23,59 proc., iki 18 m. respondentų buvo 20 proc., virš 50 m. – 3,08 proc., 40-50 m. amžiaus 
grupėje – 2,56 proc.

Dauguma apklaustųjų (149) gyvena mieste, likę (46) – kaimo teritorijoje.

Pagal pateiktus duomenis 46,66 proc. respondentų yra dirbantys, 32,31 proc. apklaustųjų mokosi 
vidurinėse mokyklose, 10,77 proc. – studijuoja, o 10,26 proc. yra nedirbantys.

Iš apklaustųjų 5 turėjo neįgalumą, 4 respondentai į šį klausimą neatsakė, o likę respondentai nurodė 
esą sveiki.

Respondentai pagal išsilavinimą pasiskirstė taip: aukštąjį universitetinį mokslą baigė 83, aukštąjį 
neuniversitetinį – 12, vidurinį ir profesinį išsilavinimą atitinkami turėjo 48 ir 16, išsilavinimo neturėjo – 32 
asmenys.

Apklausoje dalyvavę 73 proc. respondentų pažinojo negalią turinčių žmonių, o likę 28 proc. – ne. Iš 
apklaustųjų respondentų negalią turinčių žmonių pažinojo 70 proc. moterų ir 78 proc. apklaustų vyrų. Apie 
72,9 proc. apklaustųjų, grupėse iki 18 metų ir 18-40 metų amžiaus, pažinojo neįgalių asmenų, 40-50 metų 
amžiaus grupėje visi respondentai turėjo pažįstamų neįgaliųjų, vyresnių nei 50 metų amžiaus grupėje 50 
proc. asmenų pažinojo neįgaliuosius. Miesto ir kaimo gyventojai neįgaliųjų pažinojo atitinkamai 72 ir 74 proc. 
Mažiausia negalią turinčių žmonių pažinojo studijuojantys respondentai (52 proc.), o daugiausia – mokiniai (76 
proc.). Kaip paaiškėjo apklausos metu, ne visi neįgalieji turi pažįstamų kitų neįgaliųjų tarpe – iš 5 apklaustų 
neįgaliųjų 2 nepažinojo kitų asmenų su negalia. Analizuojant, kiek respondentų pagal jų išsilavinimą pažįsta 
negalią turinčių asmenų, paaiškėjo, jog mažiausia jų pažįsta aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys asme-
nys (69 proc.), daugiausia – vidurinį išsilavinimą (77 proc.).

Respondentai, kurie nurodė pažįstantys negalią turinčių žmonių taip pat nurodė ir jų negalią. Daugiau-
sia nurodyti judėjimo sutrikimai – 30,36 proc., klausos sutrikimai sudarė 12,5 proc.,vidaus funkcijų sutrikimai 
– 11,31 proc. Kitą negalią pasirinko 28,57 proc. respondentų.

1.4.3.1 pav. Neįgaliųjų, kuriuos pažįsta respondentai, pasiskirstymas pagal negalios pobūdį, asm.

51

15

21
19

14

48

0

10

20

30

40

50

Judėjimo 
sutrikimai

Regėjimo 
sutrikimai

Klausos 
sutrikimai

Vidaus 
funkcijų 

sutrikimai

Psichikos 
sutrikimai

Kita

Šaltinis: Visuomenės apklausos duomenys



50 N E Į G A L I Ų J Ų  Į D A R B I N I M O  G A L I M Y B I Ų  P L Ė T R A

Daugiausia su negalią turinčiais žmonėmis respondentai susiduria viešojoje erdvėje – 67,18 proc., su 
neįgaliaisiais gyvena 12,31 proc. apklaustųjų, gydymo įstaigose su negalią turinčiais asmenimis susiduria 
10,77 proc. apklaustųjų, mokymosi įstaigose – 9,23 proc., o darbe – vos 1 respondentas.

1.4.3.2 pav. Vietos, kuriose respondentai sutinka negalią turinčius asmenis, asm.
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Kaip minėta, daugiausia žmonės su negalią turinčiais asmenimis susiduria viešojoje erdvėje, t.y mieste, 
parduotuvėse, viešajame transporte ir pan. Išimtis yra vyresnio amžiaus žmonės (virš 50 m.), iš jų 50 proc. su 
neįgaliaisiais susiduria namuose, viešojoje erdvėje – 33,33 proc., o gydymo įstaigose –16,67 proc. Apklausti 
neįgalieji su kitais negalią turinčiais asmenimis dažniausiai susiduria gydymo įstaigose (60 proc.), o likę – 
viešojoje erdvėje (40 proc.). Iš visų apklaustų respondentų didesnė dalis vyrų nei moterų negalią turinčius as-
menis sutinka namuose ir gydymo įstaigose. Giminaičius ar artimuosius su negalia dažniausiai minėjo studen-
tai ir mokiniai, o taip pat aukštesnįjį išsilavinimą turintys asmenys. Mokymosi įstaigose sutinkamų neįgaliųjų 
dažniau pasitaiko kaimo gyvenvietėse, o gydymo įstaigose neįgaliuosius dažniau sutinka asmenys iki 18 metų 
(15 proc. visų iki 18 m. apklaustųjų) ir virš 50 m. asmenys (17 proc. visų virš 50 m. apklaustųjų).

Dauguma respondentų, paklaustų apie neįgaliųjų integraciją į visuomenę pasisakė, jog jie nepakanka-
mai integruojami (64,74 proc.), 23,16 proc. apklaustųjų mano, jog neįgaliesiems yra padedama integruotis į 
visuomenę, likusi dalis (5,79 proc.) respondentų teigia, kad neįgalieji nėra integruojami į visuomenę.

1.4.3.3 pav. Respondentų nuomonė apie pagalbą neįgaliesiems integruotis į visuomenę, asm.
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Teigiamą nuomonę, jog neįgaliesiems padedama integruotis į visuomenę, daugiausia išsakė jaunesni 
asmenys (iki 18 m. – 22,7 proc., 18-30m. – 52,3 proc., 30-40m. – 22,7 proc.) bei didesnė dalis miesto gyventojų 
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(75 proc.). Šią nuomonę palaikė ir 2 (iš 5) apklausti negalią turintys asmenys. Optimistiškesni buvo aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą turintys bei dar nieko nebaigę asmenys. Ši nuomonė tarp neįgaliuosius pažįstančių 
ir nepažįstančių pasiskirstė tolygiai: pažįstantys – 52 proc., nepažįstantys neįgalių – 48 proc. Analizuojant 
neįgalių žmonių integraciją į visuomenę pagal negalią, paaiškėjo toks pasiskirstymas. Respondentų, pažįstančių 
klausos sutrikimus turinčius asmenis, nuomone šių asmenų integracija yra pakankama (pasisakė 33,3 proc.), 
vidaus funkcinių sutrikimų atveju – 31,6 proc. Mažiausiai šią nuomonę palaikė pažįstantys regėjimo negalią 
turinčius asmenis – 13,3 proc. Nuomonę, jog neįgaliesiems yra padedama integruotis į visuomenę, pateikė 39 
proc. apklaustųjų, neįgaliuosius sutinkančių mokymosi įstaigose; 25 proc. turinčių neįgalius giminaičius ar ar-
timuosius, 24 proc. neįgaliuosius matantys gydymo įstaigose ir 20 proc. viešojoje erdvėje.

Nuomonę, jog neįgalieji nėra pakankamai integruojami į visuomenę pateikė dauguma respondentų. 
Daugiausiai išsiskyrė neįgalieji, kurių 60 proc. (3 respondentai) pasisakė, jog nėra pakankami integruojami 
į visuomenę. Šią nuomonę palaikė ir neįgaliuosius pažįstantys asmenys (68,8 proc.). Analizuojant neįgalių 
žmonių integraciją į visuomenę pagal negalią pastebima, jog daugiausia pasisakė, kad regėjimo negalią tu-
rintys asmenys nėra pakankamai integruojami į visuomenę (taip teigia 80 proc. juos pažįstančių respondentų). 
Jog judėjimo negalią turintys nėra pakankamai integruojami į visuomenę, pasisakė 72,6 proc. Mažiausiai šią 
nuomonę palaikė pažįstantys psichinę negalią turinčius žmones (50 proc.). Taip pat nuomonę, jog neįgalieji 
nėra pakankamai integruojami į visuomenę, išsakė 67 proc. namų aplinkoje su neįgaliaisiais bendraujantys 
apklaustieji, 66 proc. viešojoje erdvėje, 56 proc. – mokymosi įstaigose ir 48 proc. gydymo įstaigose.

Nuomonę, kad neįgaliesiems nėra padedama integruotis į visuomenę, išsakė asmenys iki 30 m. (iki 18 m. 
– 7,7 proc., 18-30 m. – 8,1 proc.). Tarp šią nuomonę palaikančių daugiau buvo kaimo gyventojų (kaimo gyven-
tojai – 8,7 proc., miesto gyventojai – 4,7 proc.) bei asmenų turinčių vidurinį (8,3 proc.) ir aukštąjį universitetinį 
(7,2 proc.) išsilavinimą. 21,4 proc. apklaustųjų, pažįstančių neįgaliuosius su psichikos sutrikimais, taip pat 
palaikė šią nuomonę, kaip ir pažįstantys judėjimo negalią (5,9 proc.) ir vidaus funkcinius sutrikimus (5,3 proc.) 
turinčius neįgaliuosius.

Nuomonė apie žiniasklaidos skiriamą dėmesį neįgaliesiems pasiskirstė taip: nepakankamai – 53,6 proc., 
neskiria dėmesio – 19,1 proc., pakankamai – 14,9 proc. Neturėjo nuomonės 12,4 proc. respondentų.

1.4.3.4 pav. Respondentų nuomonė apie žiniasklaidos skiriamą dėmesį neįgaliesiems, asm.
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Proporcingai daugiau nuomonę, jog neįgaliesiems žiniasklaida skiria pakankamai dėmesio, palaikė: 
kaimo gyventojai, (17,4 proc.) mokiniai (20,6 proc.) ir tie asmenys kurie nepažinojo negalią turinčių žmonių 
(22,2 proc.). Nuomonę, jog žiniasklaida skiria nepakankamai dėmesio daugiau palaikė vyresni responden-
tai (40-50 m. – 60 proc., virš 50 m. – 66,7 proc.), taip pat studentai (66,7 proc.) ir bedarbiai (65 proc.). Šią 
nuomonę palaikė ir 3 iš 5 apklaustų neįgaliųjų asmenų, bei 75 proc. respondentų namuose susiduriantys 
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su neįgaliaisiais. Nuomonę, kad žiniasklaida visai neskiria dėmesio neįgaliesiems, daugiausia išsakė mokiniai 
(23,8 proc.), miesto gyventojai (20,8 proc.), vidurinį (22,9 proc.) ir profesinį (25 proc.) išsilavinimą turintys bei 
neįgalius asmenis pažinoję asmenys (23,4 proc.).

Į klausimą: „ar įdarbintumėte neįgalų asmenį savo darbovietėje“ respondentų atsakymai pasiskirstė taip: 
įdarbintų – 20,7 proc., nedarbintų – 1,6 proc. ir priklausomai nuo gebėjimų - 77,7 proc.

1.4.3.5 pav. Respondentų nuomonė apie neįgalaus asmens įdarbinimą į savo darbovietę, asm.
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Kategorišką nuomonę, jog nedarbintų  neįgalaus išsakė 3 asmenys, pažinoję neįgalųjį. 2 iš jų buvo 
nedirbantys,1 dirbantis asmuo, kurių visi priklausė amžiaus grupei nuo 18 iki 30 m. 

Apklausus respondentus apie tai ar jie įsivaizduotų save tarp neįgaliųjų asmenų, dauguma (53,1 proc.) 
atsakė teigiamai. Apie tai nesusimąstę buvo 35,6 proc., o neįsivaizduotų net 11,3 proc.

1.4.3.6 pav. Respondentų nuomonė apie įsivaizdavimą savęs šalia neįgaliųjų, asm.
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 Tarp neįgaliųjų savęs neįsivaizduotų daugiausia jauni asmenys (iki 18 m. 5 asmenys, 18-30 m. – 12 
asmenų.). Tarp neįgaliųjų save įsivaizduotų vyresni apklaustieji: visi 40-50 m. apklaustų respondentų, 83 proc. 
virš 50 m. ir 59 proc. 30-40 m. respondentų. Didesnis procentas savęs neįsivaizduojančiųjų tarp neįgaliųjų 
yra tarp nedirbančiųjų (25 proc.) bei mokinių (11,1 proc.). Iš pažįstančių neįgalius asmenis savęs kartu su jais 
neįsivaizduotų 21,4 proc. psichikos negalią pažįstančių asmenų, 15,7 proc. judėjimo sutrikimus turinčiųjų. 

Respondentų pasiskirstymas pagal neįgalumą kaip veiksnį, padedantį atskleisti meninius ar darbinius 
gabumus, pasiskirstė taip: 52,8 proc. respondentų atsakė, jog tai netrukdo; 22,1 proc. teigė, jog neįgalumas 
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trukdo atsiskleisti meniniams ar darbiniams gabumams, 17,4 proc. nurodė, jog tai netgi padeda. Likę 7,7 proc. 
neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

1.4.3.7 pav. Respondentų nuomonė apie neįgalumo veiksnį padedant atskleisti meninius ar darbinius gabumus, asm. 
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Kad neįgalumas trukdo atskleisti meninius ir darbinius gabumus, daugiausia teigė mokiniai (30,2 proc.). 
Nieko nebaigę (31,3 proc.) arba baigę profesinį (37,5 proc.) ir aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (33,3 proc.) 
apklaustieji. Šią nuomonę palaikė ir 23,4 proc. neįgaliuosius pažįstantys apklaustieji. Apie tai, kad neįgalumas 
padeda atskleisti gabumus, daugiau pasisakė turintys vidurinį išsilavinimą (22,9 proc.) ir neįgaliuosius 
pažįstantieji (19,1 proc.).

Didžioji dalis apklaustųjų (69,1 proc.) manė, kad visuomenė neįgaliuosius priima nepakankamai. Kad 
neįgalieji nėra priimami manė 21,1 proc. respondentų, priimami – 6,2 proc. Apklausti neįgalieji (5 responden-
tai) manė, jog jie yra nepakankamai integruojami į visuomenę (80 proc.), o likę (20 proc.) – nėra integruojami. 
Neįgaliuosius į visuomenę priima kaip pilnaverčius asmenis daugiausia manė juos sutinkantys mokymosi 
įstaigose (11,1 proc.) bei tie asmenys, kurie pažinojo negalią turinčius asmenis (7,1 proc.). Iš pasisakančiųjų, 
kad neįgalieji nėra priimami kaip pilnaverčiai asmenys didesnis procentas taip pat buvo pažįstančių 
neįgaliuosius (22,7 proc.). Skirstant pagal negalią respondentai šią nuomonę palaikė: pažinoję psichikos 
sutrikimų turinčiuosius (42,9 proc.), regėjimo sutrikimų (26,7 proc.) ir vidaus funkcijų sutrikimų turinčius as-
menis (26,3 proc.). Taip pat šią nuomonę palaikė didesnis procentas miesto gyventojų (22,8 proc.).

1.4.3.8 pav. Respondentų nuomonė, ar šiuolaikinė visuomenė priima neįgalų žmogų kaip pilnavertį asmenį, asm.
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Respondentų nuomonė apie viešosios erdvės pritaikymą neįgaliesiems pasiskirstė taip: viešoji erdvė 
pritaikyta neįgaliesiems – 6,2 proc. respondentų, nepakankamai pritaikyta – 55,2 proc., nepritaikyta – 28,4 
proc. 10,3 proc. respondentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu. 

1.4.3.9 pav. Respondentų nuomonė apie viešosios erdvės pritaikymą žmonėms su negalia, asm.
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Apie viešosios erdvės pritaikymą žmonėms su negalia pasisakė 8 asmenys pažįstantys neįgaliuosius. 
Visi teigiamai pasisakę buvo sveiki asmenys. Neįgalieji pasisakė, jog viešoji erdvė nėra pritaikyta neįgaliesiems 
(2 respondentai) ir visiškai nepritaikyta (2 respondentai). 29 proc. pažįstančių neįgalius asmenis pasisakė, kad 
viešoji erdvė nėra pritaikyta neįgaliesiems. Skirstant jų pažįstamus pagal negalią, jie pasiskirstė taip: 42,9 
proc. visų respondentų pažinojo psichikos negalią turinčius žmones, 31,6 proc. –  vidaus funkcijų sutrikimus 
turinčius asmenis, 28,6 proc. –  klausos sutrikimus.

1 .4 .4  Ne įga l ių jų  o rgan izac i jos

Lietuvoje yra daugybė neįgaliųjų asociacijų, draugijų ir kitų organizacijų pagal įvairias negalias ar ligas. 
Taip pat yra organizacijų, vienijančių visus neįgaliuosius, ar jų asociacijas, pvz.: asociacija „Lietuvos neįgaliųjų 
forumas“, „Lietuvos žmonių su negalia sąjunga“, „Lietuvos neįgaliųjų draugija“. Visoje šalyje per savo asocijuo-
tus narius veiklą vykdo 14 organizacijų, kurių skaičius svyruoja nuo 6 (Lietuvos specialiosios kūrybos draugija 
„Guboja“) iki 64 (Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija ir Lietuvos neįgaliųjų draugija). Jas 
vienija bendras tikslas – mažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį ir integruoti juos į visuomenę, bei at-
stovauti ir ginti neįgaliųjų pilietines, socialines ir ekonomines teises. Organizacijų pagrindinės veiklos sritys yra 
atstovauti neįgaliuosius kuriant ar papildant įstatyminę bazę, padėti žmonėms su negalia siekiant išsilavinimo, 
informacijos prieinamumo, pastatų bei transporto pritaikymo bendradarbiaujant su savivaldybėmis bei kito-
mis institucijomis. Taip pat žmonėms su negalia yra rengiamos stovyklos, žygiai, maratonai, jie kviečiami į 
įvairius meninius, muzikinius ir kt. užsiėmimus. Organizacijos vykdo žmonių su negalia įdarbinimo projektus, 
informacijos skleidimo apie neįgaliųjų problemas visuomenėje projektus. Vykdomi projektai: „visi skirtingi – 
visi lygūs“, „Prieš diskriminaciją bei netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės“ ir 
kiti.

Lietuvoje taip pat yra daug sporto federacijų, kurios kviečia neįgaliuosius sportuoti taip suteikiant 
paskatinimą mokytis, džiaugtis ir gauti naudos iš dalyvavimo komandiniame ar individualiame sporte. Sporto 
federacijos vienija neįgaliuosius pagal negalią (aklieji, kurtieji ir t.t.). Taip pat pagal sporto šaką (tinklinio, ori-
entavimosi sporto), bei yra organizacijų vienijančių visus neįgaliuosius pvz. Lietuvos neįgaliųjų sporto feder-
acija, Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas. Pagrindinis sporto federacijų tikslas yra padėti žmonėms su 
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negalia integruotis į visuomenę. Daugiausia pasiekę sportininkai gali dalyvauti olimpiadose ir tęsti reguliarią 
sportinę veiklą specialiajame olimpiados sąjūdyje arba tęsti dalyvavimą sportinėje ar kitoje srityje tarp 
sveikųjų.

Minėtos organizacijos vienija visus žmones su negalia, tačiau Lietuvoje yra daugybė klubų, asociacijų 
kurie vienija tik tam tikra liga sergančius žmones. Šios organizacijos siekia skleisti informaciją apie ligų 
simptomus, jų gydimo būdus, teikti socialinę bei psichologinę pagalbą sergantiems, bei ginti jų teises įvairiose 
valdžios institucijose.

Nefrologinėmis (inkstų) ligomis sergančiuosius vienija Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija „GYV-
ASTIS” ir Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija ,,Donorystė”. Pagrindinis šių organizacijų tikslas yra skatinti 
žmones pritarti donorystei, kad atsirastų daugiau donorų ir būtų galima išgelbėti žmonių gyvybes. 

Šeimos, susidūrusios su kurtumu ar neprigirdėjimu, taip pat yra kviečiamos burtis į organizacijas: Lietu-

vos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, Lietuvos neprigirdinčiųjų asociaci-
ja, Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietuvos neprigirdinčio jaunimo asociacija bei naudojant implantus į Lietuvos 
kochlearinių implantų naudotojų asociaciją. Šios organizacijos kaip įprasta teikia informaciją apie šią ligą ir 
lengvesnį prisitaikymą visuomenėje, bei teikia psichologinę pagalbą. Organizacijos vykdo projektus taip pat 
susijusius su šiomis ligomis: „Norime būti sveiki ir saugūs“, „Profesinio orientavimo specialistų, dirbančių su 
kurčiais asmenimis, kvalifikacijos kėlimas“ ir kitus.

Akluosius ir silpnaregius žmones vienija Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių diabetikų bendrija. Šių organizacijų pagrindinis tikslas yra integruoti akluosius ir silpnaregius į 
visuomenę. Pagrindinės veiklos yra ginti šių žmonių teises, šviesti visuomenę apie silpnaregių problemas, vyk-
dyti sociokultūrinę veiklą, bei integruoti akluosius ir silpnaregius į darbo rinką. 

Lietuvoje yra 3 diabetu sergančių žmonių organizacijos. Jų pagrindiniai tikslai yra vienyti visas grupes, 



56 N E Į G A L I Ų J Ų  Į D A R B I N I M O  G A L I M Y B I Ų  P L Ė T R A

t.y. medikus, sergančiuosius ir šeimos narius, skleisti informaciją apie cukrinį diabetą ne tik suinteresuotajai 
grupei, bet ir visai visuomenei bei ginti sergančiųjų teises ir teikti psichologinę ir socialinę pagalbą. Lietuvos 
diabeto asociacija nuo 1989 metų jau yra pasiekusi 100 procentines kompensacijas visų rūšių insulinui ir 
antidiabetinėms tabletės ir grąžinamajam gydimui sanatorijose ir daugybę kitų kompensacijų sergantiems 
cukriniu diabetu, taip pat vykdomi mokymai, stovyklos, kitos švietėjiškos veiklos sergantiesiems, dalyvaujama 
tarptautinėse veiklose.

Sergantiems leukemija žmonėms organizacijos be bendrųjų, visoms organizacijoms įprastų, tikslų ir 
veiklų turi dar vieną – kaupti lėšas sergančiųjų gydimui. Kadangi gydymas yra ilgas bei brangus, tai nėra 
prieinama kiekvienam piliečiui, tad tokios organizacijos kaip Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ ir 
Lietuvos vaikų, sergančių onkohematologinėmis ligomis, tėvų ir globėjų draugija ,,Paguoda“ padeda sergan-
tiesiems.

Galima paminėti, jog Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ siekia integruoti sutri-

kusios raidos žmones į visavertį visuomeninį gyvenimą. Ši bendrija vykdo projektus: „Įgalink jaunimą. Sutriku-
sio intelekto žmonės ir jaunimas dirba kartu“, „Draugystės tiltai apleistuose praeities kiemuose“,“Neįgaliųjų ir 
Vilniaus dailės akademijos studentų partnerystė“ ir kitus.

Lietuvos specialiosios kūrybos draugiją „Guboja“ vienijanti neįgaliuosius su proto negalia (pirmenybė 
teikiama neįgaliems vaikams ir jaunimui) stengiasi juos integruotis į visuomenę per meninę, kūrybinę veiklą. 
Ši organizacija yra įkūrusi neįgaliųjų nacionalinį „Spalvų muzikos“ orkestrą, rengia kultūrinius renginius.

Lietuvos epilepsija sergančiųjų integracijos asociacijos tikslas integruoti epilepsija sergančiuosius į 
visuomenę. Ši asociacija vykdo šiuos projektus: paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą ir neįgaliųjų 
asociacijos veiklos rėmimo projektą.

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga teikia socialinę bei psichologinę pagalbą sergantiesiems ir at-
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stovauja jų interesus valstybinėse įstaigose. Organizacija rengia seminarus, susitikimus ir renginius .Kai kurie 
renginiai sergantiems išsėtine skleroze jau yra tapę kasmetiniais: „Diena be Išsėtinės sklerozės“, vasarą vy-
kstanti aktyvaus užimtumo stovykla.

Apibendrinant visas organizacijas, pastebima jog jos vienija tam tikra liga sergančiuosius ir jų veikla 
apsiriboja tik ta konkrečia liga sergančiųjų pagalbos teikimu. Verta paminėti, jog daugelis organizacijų turi 
savo internetinius tinklalapius, kuriuose ne tik dalijasi informacija, bet ir kuria forumus leidžiančius bendrauti 
suinteresuotoms grupėms joms aktualiomis temomis.

1 .4 .5  Pe rkanč ių jų  o rgan izac i jų  s ta t i s t i ka

Pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį, perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirki-
mus, ne mažiau kaip 5 proc. visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalo atlikti iš neįgaliųjų socialinių 
ir socialinių įmonių, t.y. įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 proc. nuteistųjų, arba įmonių, kurių dalyviai yra 
sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 proc. pacientų, jų 
pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba atlikti pagal remiamų 
asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas, išskyrus atvejus, kai perkančiajai organizacijai 
reikiamų prekių šios įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka.  

Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. ataskaita, bendra supaprastintų viešųjų pirkimų iš socialinių 
įmonių vertė 2010 m. siekė 61,2 mln. Lt ir tai buvo du kartus daugiau nei 2009 m., kai vertė buvo 30,6 mln. Lt. 
Perkančiųjų organizacijų, kurios privalo taikyti LR viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus, 2010 
m. vykdytų viešųjų pirkimų iš socialinių įmonių vertė siekė 52,1 mln. Lt ir tai sudarė 1,2 proc. bendros šių 
perkančiųjų organizacijų vykdytų supaprastintų viešųjų pirkimų vertės (4.336,9 mln. Lt). Tuo tarpu 2009 m. 
perkančiųjų organizacijų vykdytų supaprastintų viešųjų pirkimų vertė siekė 3.466,6 mln. Lt, o iš socialinių 
įmonių vykdytų pirkimų vertė siekė vos 0,84 proc. (29,4 mln. Lt).

1.4.5.1 pav. Perkančiųjų organizacijų, kurios privalo vykdyti pirkimus iš socialinių įmonių, supaprastintų pirkimų duome-
nys 2009-2010 m., mln.Lt.
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Perkančiųjų organizacijų, kurios privalo vykdyti viešuosius pirkimus iš socialinių įmonių, 
vykdytų supaprastintų viešųjų pirkimų vertė,mln. Lt

Perkančiųjų organizacijų, kurios privalo vykdyti viešuosius pirkimus iš socialinių įmonių, 
vykdytų supaprastintų viešųjų pirkimų iš socialinių įmonių vertė, mln. Lt

Šaltinis: Viešųjų pirkimų tarnyba

2010 m. viešuosius pirkimus iš socialinių įmonių atliko 506 perkančiosios organizacijos ir tai yra 37,3 
proc. daugiau lyginanti su 2009 m.,  kai perkančiųjų organizacijų buvo 317.
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2010 m. daugiausia iš socialinių įmonių buvo įsigyta paslaugų, kurių vertė sudarė 46,3 proc. (28,4 mln. 
Lt). Prekių vertė sudarė 27,9 proc. (17,1 mln. Lt) bendros supaprastintų pirkimų iš socialinių įmonių vertės (61,3 
mln. Lt). 

1.4.5.2 pav. Viešieji pirkimai iš socialinių įmonių 2010 m., mln.Lt.
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Šaltinis: Viešųjų pirkimų tarnyba

Iš šių duomenų matyti, jog dalis perkančiųjų organizacijų nesilaiko LR viešųjų pirkimų įstatymo 91 
straipsnio numatytų reikalavimų. Tai trukdo vystytis socialinėms įmonėms. 

Siekiant sužinoti, ar pasikeistų neįgaliųjų socialinių įmonių padėtis, jei perkančiosios organizacijos 
laikytųsi LR viešųjų pirkimo įstatymo 91 str. nuostatų, buvo atlikta neįgaliųjų socialinių įmonių apklausa. Iš 
apklaustų 70 neįgaliųjų socialinių įmonių atsakė 66. Daugiau kaip pusė įmonių (53 proc.) teigė, jog padidėtų 
apyvarta, 45,5 proc. įmonių darbintų daugiau neįgalių darbuotojų, beveik tiek pat įmonių (42,4 proc.) turėtų 
įsigyti daugiau įrangos ir darbo priemonių, 22,7 proc. ieškotų didesnių patalpų ir 30,3 proc. apklaustų įmonių 
teigė, kad atpigtų jų produkcija. Iš apklaustų neįgaliųjų socialinių įmonių 22,7 proc. teigė, jog padėtis visai 
nepasikeistų, jei perkančiosios organizacijos vykdytų savo įsipareigojimus.

1.4.5.3 pav. Kaip pasikeistų neįgaliųjų socialinių įmonių padėtis Perkančiosios organizacijoms laikantis LR viešųjų pirki-
mo įstatymo 91 str. nuostatų, respondentų sk.
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Šaltinis: Neįgaliųjų socialinių įmonių apklausos duomenys
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Remiantis šia apklausa galima teigti, jog pilnai vykdomas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 91 st., padidintų 
neįgaliųjų socialinių įmonių apyvartas. Papildomos lėšos skatintų įmones plėsti savo veiklas, didintų naujai 
steigiamų darbo vietų neįgaliesiems skaičių. Padidėjus darbuotojų skaičiui būtų ieškoma didesnių patalpų, 
atnaujinamos darbo priemonės.

Sant rauka
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• Pagrindinis įstatymas padedantis neįgaliesiems įsilieti į darbo rinką – LR Užimtumo rėmimo įstatymas. Šis 
įstatymas nustato užimtumo rėmimo  sistemos teisinius pagrindus, jos tikslą, uždavinius, užimtumo rėmimo politiką 
įgyvendinančių institucijų (įstaigų) funkcijas, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo ir darbo rinkos paslaugų 
teikimo organizavimą ir finansavimą.
• Papildomai remiamoms neįgaliųjų darbo vietoms yra skiriamos darbingumo lygį atitinkančios subsidijos darbo 
užmokesčiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms padengti.
• LR Užimtumo rėmimo įstatymas taip pat numato subsidijas neterminuotai įdarbinamų neįgaliųjų darbo vietų 
kūrimui arba esamų pritaikymui. Subsidija gali būti skiriama darbo priemonėms, mokymams skirtiems kvalifikacijai 
ar kompetencijai pakelti bei patalpoms remontuoti ar jas pritaikyti. Subsidijos negali viršyti 40 minimalių mėnesinių 
algų dydžio. Darbo vieta turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 3 metus.
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• Lietuvoje viešosios aplinkos prieinamumą neįgaliesiems reglamentuoja LR Neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymas, LR Aplinkos ministerijos patvirtinti statybų reglamentai ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija.
• Viena iš opiausių problemų, trukdančių neįgaliesiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką Lietuvoje yra 
nepakankamas įstatymų laikymasis bei dėl to atsirandantis fizinės urbanistinės aplinkos ir transporto infrastruktūros 
neprieinamumas.
• Lietuvoje aukštųjų mokyklų infrastruktūra neįgaliems pritaikyta tik dalinai: 19 -oje aukštųjų mokyklų patalpos 
yra pritaikytos neįgaliesiems su judėjimo negalia, regos negalią turintiems prieinamos tik 4 aukštosios mokyklos, 
klausos negalią – 7; judėjimo negalią turintiems studentams pritaikyti 10 studentų bendrabučių.
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• Remiantis visuomenės apklausa, respondentai daugiausia pažinojo neįgaliųjų su judėjimo negalia ir dažniausiai 
pastebimi viešojoje erdvėje.
• Visuomenės apklausos duomenimis neįgaliųjų integracija į visuomenę yra nepakankama kaip ir žiniasklaidos 
skiriamas dėmesys neįgaliesiems ir jų problemoms.
• Respondentai teigiamai vertina neįgaliuosius savo aplinkoje ir sutiktų juos darbinti (su jais kartų dirbti), jei jų 
gebėjimai atitiktų keliamus reikalavimus.
• Visuomenės nuomone, neįgalumo veiksnys netrukdo neįgaliųjų darbiniams ar meniniams gebėjimams.

• Visuomenės apklausos duomenimis, visuomenės požiūris į neįgalųjį kaip pilnavertį asmenį yra nepakankamas 
kaip ir viešosios erdvės pritaikymas.
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s • •	 Lietuvoje yra daug nevyriausybinių organizacijų vienijančių neįgaliuosius pagal įvairias negalias ar ligas. 

• •	 Šalyje yra 14 organizacijų, kurios vykdo savo veiklą per savo asocijuotus narius, kurių skaičius svyruoja nuo 
6 (Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“) iki 64 (Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija ir 
Lietuvos neįgaliųjų draugija).
• •	 Pagrindinės neįgaliųjų organizacijų veiklos yra neįgaliųjų užimtumo ir tolerancijos skatinimas, 
psichologinė parama,  konsultavimas, tarpininkavimas, integravimas į visuomenę, įvairūs savitarpio pagalbos būdai.
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• •	 Pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį, perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus 
pirkimus, ne mažiau kaip 5 proc. visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalo atlikti iš neįgaliųjų socialinių ir 
socialinių įmonių.
• •	 Perkančiųjų organizacijų 2010 m. vykdytų viešųjų pirkimų iš socialinių įmonių vertė siekė 52,1 mln. Lt ir 
tai sudarė 1,2 proc. bendros šių perkančiųjų organizacijų vykdytų supaprastintų viešųjų pirkimų vertės.
• •	 LR Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį vykdant pilnu pajėgumu padidėtų socialinių įmonių apyvarta, 
atsirastų paskata naujų darbo vietų kūrimui.





2. PERSPEKTYVŲ ANALIZĖ
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Šioje dalyje, remiantis 1-oje dalyje pateiktais statistiniais duomenimis ir visų apklausų metu surinkta 
informacija, pateikiama moksliškai sudaryta/suformuota analizė apie pagrindines darbo ir veiklos sritis, kuri-
ose gali dalyvauti neįgalieji. Visa tai formuojama atsižvelgiant į negalios pobūdį ir sudėtingumą, išsilavinimą, 
profesiją, gyvenamąją vietą, taip pat apie verslo galimybes bei poreikį darbinti neįgaliuosius, apie socialinių 
įmonių padėtį, jų plėtros galimybes.

2 .1  U Ž S I E N I O  Š A L I Ų  P A T I R T I S  N E Į G A L I Ų J Ų  Į ( S I ) D A R B I N I M O 
S R I T Y J E

Šioje dalyje yra aprašoma užsienio šalių patirtis neįgaliųjų įdarbinimo srityje, apžvelgiamos jų teisinės 
bazės, įdarbinimo priemonės, profesinės reabilitacijos sistema.

2 .1 .1  Ne įga l ių jų  padėt i s  La tv i jo je

Ši dalis yra skirta išsamiai išanalizuoti neįgaliųjų padėtį Latvijoje. Didelis dėmesys yra skiriamas 
neįgaliųjų nedarbui ir jo priežastims, plačiai apžvelgiami teisės aktai, reglamentuojantys neįgaliųjų teises ir 
lengvatas, kaip parama darbdaviams, darbinantiems neįgaliuosius.    

2 .1 .1 .1  Bendras  La tv i jos  ne įga l ių jų  ap ibūd in imas

Šiuo metu išsamiausią informaciją apie neįgaliųjų skaičių Latvijoje teikia VSDA, kuri pagal pensijų ir 
paramų gavėjų skaičių skirsto juos į 4 grupes:

•	 Neįgalumo pensijos gavėjai.

•	 Kitokio pobūdžio pensijų gavėjai neįgalieji (daugiausia senatvės pensijos).

•	 Valstybinės socialinės paramos gavėjai neįgalieji (daugiausia neįgalieji, neturintys pakankamai darbo 
stažo, reikalingo neįgalumo pensijai gauti).

•	 Vaikų neįgaliųjų skaičius nustatomas pagal priemokas už neįgalų vaiką.

Atsižvelgiant į tai, kad tyrimo tikslas susijęs su neįgaliaisiais ir darbo rinka, būtina pažymėti, kad iš visų 
minėtų keturių grupių su darbo rinka ir užimtumu labiau susiję neįgalumo pensijos gavėjai, mažiau – kitų 
pensijų ir paramos gavėjai.

2 .1 .1 .1 .1 .Bendras  ne įga l ių jų  ska i č ius 

Suaugusiųjų turinčių neįgalumą  skaičius 2005-2007 m. Latvijoje ir kiekviename regione atskirai šiek 
tiek krito, tačiau nuo 2008 metų neįgaliųjų skaičius ženkliai padidėjo. Reiktų pabrėžti, kad visuose regionu-
ose pastebimas proporcingai vienodas didėjimas. Viešojoje erdvėje girdima įvairių nuomonių apie neįgaliųjų 
skaičiaus padidėjimo priežastis. Vienas iš paaiškinimų galėtų būti pensinio amžiaus žmonių skaičiaus augimas, 
didinantis neįgalumo pensijų gavėjų skaičių. Neįgaliųjų organizacijos „Apeirons“ nuomone, didėjimą skatina 
ribotos reabilitacijos galimybės. Kiti mano, kad įsivyravus ekonominei krizei, žmonės stengiasi pasinaudoti 
visomis galimybėmis savo finansinei situacijai pagerinti.
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2.1.1.1.1.1 pav. Neįgaliųjų (nuo 16 metų) skaičiaus pokytis 2005-2010 m., asm.
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Suaugusiųjų neįgaliųjų skaičius Latvijoje augo, tuo tarpu neįgalių vaikų skaičius mažėjo (žr. 2.1.1.1.1.1 
pav.). Mažiausia neįgalių vaikų yra Žiemgalos regione, o daugiausia – Latgaloje. Neįgalių vaikų skaičiaus 
sumažėjimas aiškinamas žemu gimstamumo lygiu ir geresne sveikatos priežiūra.

2.1.1.1.1.2  pav. Neįgalių vaikų skaičiaus pokytis 2005-2010 m., asm.
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2 .1 .1 .1 .2  Ne įga l ių jų  pas i sk i r s tymas  ne įga lumo g rupes  i r  paga l  l y t į 

Latvijoje vidutiniškai per pastaruosius penkerius metus mažiausia žmonių turi I neįgalumo grupę – (9 
proc.), daugiausia – antrą neįgalumo grupę (vidutiniškai 58proc.). Palyginus Latvijos rodiklių vidurkius išaiškėja 
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skirtumas pagal regionus – Kuržemėje daugiau yra antros grupės, o Žiemgaloje – trečios grupės neįgaliųjų.

2.1.1.1.2.1 pav. Neįgaliųjų pasiskirstymo pagal neįgalumo grupes vidurkis 2005-2010 m., proc.
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Pirmos ir trečios grupių neįgaliųjų skaičius labiausiai padidėjo 2008 ir 2009 metais, tuo tarpu 2010 me-
tais krito beveik iki 2007 metų lygio. Antros neįgalumo grupės neįgaliųjų skaičius daugiausia padidėjo 2009 ir 
2010 metais. Ši tendencija pastebima visuose regionuose.

Tiriant duomenis pagal lytį, galima pastebėti tam tikrą tendenciją, kad pirmos neįgalumo grupės vyrų ir 
moterų skaičiaus pasiskirstymas pagal lytį yra beveik vienodas. Antrą neįgalumo grupę daugiau turi moterys, 
tuo tarpu trečią – vyrai. Ši tendencija nepakitusi išliko pastaruosius trejus metus.

2 .1 .1 .1 .3  P i rmą  ka r tą  i r  paka r to t ina i  nus ta tomas  ne įga lumas

Per pastaruosius trejus metus Latvijoje padidėjo pirmą kartą neįgaliais pripažintų asmenų skaičius. 
Ši tendencija daugiausia pastebima suaugusiųjų grupėje, kadangi pirmą kartą pripažintų neįgaliais vaikų 
skaičius nuo 2004 metų ir toliau mažėja.

Latvijoje kasmet daugėja susirgimų, susijusių su piktybiniais augliais. Didžiausia piktybinių auglių 
dalis diagnozuojama pavėluotai, todėl ši liga jau keletą metų laikoma dažniausia suaugusiųjų neįgalumo 
priežastimi. 

Per pastaruosius dvejus metus padaugėjo žmonių, kuriems neįgalumas suteikiamas dėl kraujotakos sis-
temos susirgimų. 2008-2009 m. daugiau kaip pusė šių atvejų susiję su cerebrovaskulinėmis ligomis, kurios, 
paprastai, sukelia sunkų ir ilgalaikį neįgalumą.

2005 – 2008 m. dažniausios vaikų pirminio neįgalumo priežastys buvo psichikos ir elgesio sutrikimai. 
Šioje grupėje didžiausiai ligonių daliai neįgalumas suteiktas dėl protinio atsilikimo. Vaikams, sergantiems 
psichiniais ir elgesio sutrikimais, neįgalumas paprastai būna sunkus ir tęsiasi iki kol jie suauga. Tuo tarpu, 2009 
metais dažniausia įgimta vaikų neįgalumo priežastis buvo luošumas ir deformacijos. Iš jų 25,7proc. – įgimti 
kraujotakos sistemos susirgimai. Vaikų, kuriems neįgalumas suteiktas dėl įgimto luošumo ir deformacijų, būklė 
dažniausiai pagerėja sėkmingo gydymo metu.
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2.1.1.1.3.1 pav. Neįgalieji, kuriems pirmą kartą suteiktas neįgalumas 2004-2009 m., asm.
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 Šaltinis: VSDA

2 .1 .1 .1 .4  Ne įga lumo pens i jos  gavė ja i

2005 – 2007 m. neįgalumo pensijų gavėjų skaičius Latvijoje bendrai ir atskiruose regionuose mažėjo. 
Nuo 2008 m. šis skaičius didėjo kaip ir bendras neįgaliųjų skaičius. 

2.1.1.1.4.1 pav. Neįgalumo pensijų gavėjai pagal regionus 2005-2010 m., asm.
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Šaltinis: VSDA

Antros grupės neįgalumo pensijos gavėjai dažniausiai yra asmenys nuo 51 iki 62 metų (53 proc.). Antra 
didžiausia neįgalumo pensijų gavėjų grupė – tai asmenys nuo 41 iki 50 metų (27 proc.).
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2.1.1.1.4.2 pav. Neįgalumo pensijų gavėjai pagal amžių 2011 m., asm. 
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 Neįgalumo pensija Latvijoje suteikiama:

•	 Asmenims, negalintiems gauti senatvės pensijos.

•	 Asmenims, pripažintiems neįgaliaisiais.

•	 Asmenims, dirbusiems ir mokėjusiems mokesčius ne mažiau kaip 3 metus.

•	 Neįgalumo pensija mokama tol, kol asmeniui pradedama mokėti senatvės pensija.

•	 Dirbantis neįgalumą turintis žmogus gauna atlyginimą ir neįgalumo pensiją.

Kaip jau buvo minėta, iš visų Latvijos neįgaliųjų, neįgalumo pensijos gavėjai labiausiai susiję su darbo 
rinkos ir įdarbinimo klausimais. Todėl šioje grupėje apžvelgiamos dirbančių ir nedirbančių proporcijos. Mato-
mas stiprus ryšys taip neįgalumo grupės ir galimybės dirbti. Sunkesnį neįgalumą turinčių žmonių dirba mažiau.

2.1.1.1.4.3 pav. Dirbantys ir nedirbantys neįgalumo pensijos gavėjai 2010 m. gruodžio mėnesį, proc.
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Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, 2010 m. Latvijoje dirbo 24.053 neįgaliųjų. Kiekviename 
iš regionų dirbo maždaug 13-15proc. neįgaliųjų. Didesnio skirtumo pagal regionus nepastebima.
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2.1.1.1.4.3 pav. Dirbantys neįgalieji 2010 m., proc.
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Per pastaruosius trejus metus išaugo bedarbių skaičius. Nepasikeitęs didžiausias nedirbančių neįgaliųjų 
skaičius išliko Latgalos regione. Apie nedirbančių neįgaliųjų demografinius rodiklius informacija teikiama VĮA 
2010 m. ataskaitoje:

•	 Vertinant bendrą nedirbančių neįgaliųjų skaičių didesnio skirtumo pagal lytis nėra (51proc. moterys 
ir 49 proc. vyrai).

•	 2010 metų daugiausia bedarbių neįgaliųjų turėjo profesinį išsilavinimą (42proc. visų nedirbančių 
neįgaliųjų).

•	 Skirstant pagal amžiaus grupes, didžiausią bedarbių neįgaliųjų skaičių sudaro bedarbiai nuo 55 iki 59 
metų (23proc. bendro nedirbančių neįgaliųjų skaičiaus).

•	 Iš visų neįgalumą turinčių bedarbių 44proc. yra ilgalaikiai bedarbiai (dažniausiai nedirbantys nuo 1 
iki 3 metų).

2010 metų pabaigoje didžiausias neįgaliųjų bedarbių skaičius pasiskirstė sekančiai: pagalbiniai dar-
buotojai – 855, mažmeninės prekybos parduotuvių pardavėjai – 470, valytojai – 410, kiemsargiai – 254, vairuo-
tojai – 199, sargai – 180, siuvėjai – 145, virėjai – 134, statybininkai – 116, šildymo/krosnių kūrentojai – 114.

2.1.1.1.4.4 pav. Neįgaliųjų bedarbių skaičius pagal regionus 2008-2010 m., asm.

1.204

540
663

1.772

915
1.068

2.411

1.138
1.347

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Latgalė Žemgalė Kuržemė

2008 2009 2010

Šaltinis: VĮA



68 N E Į G A L I Ų J Ų  Į D A R B I N I M O  G A L I M Y B I Ų  P L Ė T R A

Svarbu pažymėti, kad nepaisant bendro bedarbių skaičiaus mažėjimo 2010 m., neįgaliųjų bedarbių 
skaičius augo. Neįgalieji dažniausiai nedirba nuo 1 iki 3 metų. Tokia situacija neišvengiamai padidina bedarbių 
neįgaliųjų skaičių ilgalaikių bedarbių grupėje. Tai patvirtina ir VĮA 2010 m. tyrimas.

2.1.1.1.4.5 pav. Sveikų ir neįgalių bedarbių skaičiaus santykis 2006-2010 m., asm.
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Šaltinis: VĮA

Per pastaruosius trejus metus Latvijoje bendrai įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius krito. 2010 m. didėjo 
skaičius tų neįgaliųjų, kurie sugebėjo įsidarbinti, augo ir bendras turinčių neįgalumą bedarbių skaičius.

2.1.1.1.4.6 pav. Įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius 2008-2010 m., asm.
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Šaltinis: VĮA

Tiriant įsidarbinusių neįgaliųjų skaičių regionais ir lyginant su bendru valstybės rodikliu, būtina 
pažymėti, kad šalyje ir atskiruose regionais šis rodiklis yra labai nepastovus. 2008 m. labiau sekėsi įsidarbinti 
Latgaloje ir Žemgaloje, tuo tarpu 2009 m. šiuose regionuose buvo pastebimas kritimas. 2010 m. Kuržemės re-
gione įdarbintų neįgaliųjų buvo daugiau nei 2008 m. ir 2009 m.
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2.1.1.1.4.7 pav. Įsidarbinusių neįgaliųjų procentinis dydis nuo visų įsidarbinusių bedarbių regionuose 2008-2010 m., proc.
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2 .1 .1 .1 .5  Bedarb ių  ne įga l ių jų  ak ty vumas  ieškant  da rbo

2010 m. VĮA tyrime teikiama informacija apie bedarbių, turinčių neįgalumą, aktyvų dalyvavimą ieškant 
darbo:

•	 Profesinius mokymus, persikvalifikavimą arba kvalifikacijos kėlimą pradėjo 3,8proc. neįgalumą turinčių 
bedarbių.

•	 Mokymuose pas darbdavį dalyvavo 1,4proc. neįgalių bedarbių.

•	 Neformalius mokymus pradėjo 4,7proc. neįgalių bedarbių.

•	 Konkurencingumo lygio kėlime sudalyvavo 4,1proc. neįgalių bedarbių.

•	 Programoje „Programa komercinei veiklai arba individualiai veiklai pradėti“ dalyvavo 2,1proc. neįgalių 
bedarbių.

•	 Tikslinėms grupėms skirtuose renginiuose dalyvavo 39,3proc. neįgalių bedarbių (48proc. moterys ir 
52proc. vyrai).

•	 Kompleksinėse paramos programose dalyvavo 3,4proc. neįgalių bedarbių.

•	  Programoje „Darbo praktika su stipendija“ dalyvavo 4,5proc. neįgalių bedarbių.

2 .1 .1 .1 .6  Ne įga l ių jų  p rofes inė  reab i l i t ac i j a

Profesinės reabilitacijos paslaugos siūlomos neįgaliesiems, norintiems išmokti naujos profesijos ar 
tobulinantiems savo profesines žinias. Profesinės reabilitacijos programoje gali dalyvauti darbingo amžiaus 
žmonės, kuriems nustatytas neįgalumas ir išduota Sveikatos ir darbingumo komisijos gydytojų ekspertų re-
komendacija. Profesinė reabilitacija Latvijoje vyksta GM VSIA kolegijoje ir Jūrmalos profesinėje vidurinėje 
mokykloje. Šiose įstaigose įdiegtos profesinio pagrindinio išsilavinimo, profesinio vidurinio išsilavinimo, pir-
mos pakopos profesinio aukštojo išsilavinimo (kolegijos išsilavinimo), profesinio tobulinimo programos. Spe-
cialistai rengiami neįgaliesiems būtinos socialinės paramos profesijų srityse.
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Į profesinę reabilitaciją įeina profesinio tinkamumo nustatymas, mokslai kolegijoje arba profesinėje 
vidurinėje mokykloje, taip pat parama ieškant darbo ir psichologinė parama mokymo metu. Registruotis 
profesinio tinkamumo programai ir registruotis mokymams galima visus metus. Mokslai, apgyvendinimas 
tarnybiniame viešbutyje ir neįgaliųjų maitinimas Valstybinės socialinės integracijos agentūros švietimo 
įstaigose yra nemokamas. Valstybinė socialinės integracijos agentūra turi 8 savo paramos punktus (Kuržemėje 
Ciravoje, Žiemgaloje – Jelgavoje ir Viesytėje, Latgaloje – Rezeknėje ir Daugpilyje).

2010 m. Latvijoje (VSIA ir jos paramos punktuose) buvo registruoti 1455 neįgalieji. Paramos punktuose 
neįgalieji informuojami ir konsultuojami dėl SIC paslaugų:

•	 905 asmenys buvo konsultuoti apie persikvalifikavimo ir tolimesnio mokymo galimybes, profesinės 
reabilitacijos paslaugų galimybes ir kt.;

•	 526 informuoti grupinių konsultacijų metu.

Bendradarbiaujant su darbdaviais buvo konstatuotos 38 potencialios darbo vietos. Dirbo ir praktiką 
atliko 72 neįgalumą turintys asmenys. Pagal profesinio tinkamumo nustatyto rezultatus Daugpilio, Rezeknės 
ir Jelgavos paramos punktuose buvo vykdomi mokymai pagal tolesnių mokymų ir profesinio tobulinimo 
programą „Kompiuterių naudojimas“. Iš viso informacijos įvedimo operatoriaus profesijos mokėsi 77 neįgalieji.

Profesinis tinkamumas nustatytas 458 neįgalumą turintiems asmenims (iš jų 186 asmenims regionini-
uose paramos skyriuose). Iš jų:

•	 252 – moterys

•	 206 – vyrai

•	 25 – I grupės neįgalieji

•	 178 – II grupės neįgalieji 
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•	 252 – III grupės neįgalieji 

•	 – vaikai

352 rekomenduota kreiptis į VSIA profesinės reabilitacijos paslaugoms gauti: 259 asmenų rekomen-
duota Jūrmalos profesinė vidurinė mokykla ir 93 asmenims rekomenduota Kolegija.

Išsilavinimas (2010 m.)

2010 metais Jūrmalos profesinė vidurinė mokykla parengė 33 profesinio išsilavinimo programas, iš 
jų 5 pagrindinio išsilavinimo, 5 – profesinio išsilavinimo, 6 – profesinio vidurinio išsilavinimo, 15 – tolesnio 
išsilavinimo ir 4 – profesinio tobulinimo programos.

2010 metais Jūrmalos profesinėje vidurinėje mokykloje profesinio išsilavinimo paslaugos buvo suteik-
tos 287 asmenų, iš jų 80 asmenų baigė mokyklą.

2010 metais Kolegijoje buvo parengtos 7 pirmos pakopos aukštojo profesinio išsilavinimo studijų pro-
gramos.

Kolegijoje profesinės reabilitacijos paslaugos buvo suteiktos 194 studentams. Šią kolegiją baigė 44 
studentai.

Pagalba ieškant darbo (2010 m.)

Siekiant skatinti darbingų neįgaliųjų įsidarbinimą, VSIA teikė paramą ieškantiems darbo (2010 metai):

•	 Individualūs karjeros planai buvo sudaryti 30 Jūrmalos profesinės vidurinės mokyklos mokiniams ir 57 
Kolegijos studentams.

•	 15 Latvijos įmonių organizuotos mokymų ekskursijos, dalyvavimas atvirtųjų durų dienose.
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•	 Kvalifikacijos praktiką atliko 112 Jūrmalos profesinės vidurinės mokyklos mokinių ir 75 Kolegijos stu-
dentai.

2 .1 .1 .2  La tv i jos  ne įga l ių jų  apk lausa

Tyrimas buvo atliekamas vykdant projekto „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra“ (Be-Able), pagal 
Latvijos-Latvijos programą. Projekto pirmoje dalyje tiriama Latvijos statistinė informacija apie neįgaliuosius, o 
antroje atliekama neįgaliųjų apklausa. Pagrindinis apklausos tikslas – pateikti įsidarbinusių neįgaliųjų charak-
teristikas, taip pat išsiaiškinti nedirbančių neįgaliųjų nuomonę apie įsidarbinimo galimybes.

Apklausa buvo vykdoma nuo 2011 metų rugpjūčio iki lapkričio. Iš viso buvo apklausti 500 neįgaliųjų 
Kuržemėje, Žiemgaloje ir Latgaloje. Apklausos metodas – savarankiškai užpildoma anketa el. paštu arba in-
terviu metu. Respondentų atrankos metodas – savaiminės atrankos metodas, dėl ko demografinių duomenų 
pasiskirstymas ne visada atitiko turimos statistinės informacijos pasiskirstymą. Tyrimo metu gauti duomenys 
naudojami pateikti labiausiai paplitusių nuomonių tendencijas. Vienareikšmiai galima teigti, kad atliktas tyri-
mas suteikia daugiau informacijos apie tikslinę grupę nei statistinės informacijos tyrimas.

2 .1 .1 .2 .1 . Apk laus tų  respondentų  ap ibūd in imas

Apklausoje daugiausia dalyvavo moterys. Pagal amžiaus kriterijus daugiausia apklaustųjų sudarė 45 – 
50 amžiaus grupė. Daugiausia apklaustųjų buvo Latgalos regione, o mažiausia – Žiemgalos. Apklaustųjų pasis-
kirstymas pagal regionus atitiko statistinį neįgaliųjų pasiskirstymą.

2.1.1.2.1.1 pav. Neįgaliųjų  demografinis apibūdinimas 2011 m., proc.
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Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Iš visų apklaustųjų 31 proc. turėjo vidurinį profesinį išsilavinimą, o 16 proc. – aukštąjį. Analizuojant 
išsilavinimo rodiklius pagal amžiaus grupes pastebima tendencija, kad aukštąjį išsilavinimą dažniau turi 
jaunesni respondentai. Tuo tarpu pagrindinis ir nepabaigtas vidurinis profesinis išsilavinimas dažniau pasi-
taiko vyresniojo amžiaus žmonių grupėje. Profesinę reabilitaciją kaip išsilavinimą nurodė 5 proc. apklaustųjų.
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2.1.1.2.1.2 pav. Neįgaliųjų išsilavinimo rodikliai 2011 m., proc.
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Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Į apklausos anketą buvo įtrauktas klausimas apie sveikatos sutrikimų pobūdį. Paaiškėjo, kad beveik 
kas antras apklausos dalyvis turi judėjimo sutrikimų, kas trečias – regėjimo, o kas ketvirtas – vidaus organų 
sveikatos sutrikimų. Tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad neįgalumą turintys žmonės gali turėti ir kelis sveikatos 
sutrikimus.

2.1.1.2.1.3 pav. Neįgaliųjų pasiskirstymas pagal negalios pobūdį 2011 m., proc.
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Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Respondentų buvo paprašoma paminėti savo darbingumo lygį, kas, šiuo atveju, yra laikoma savęs 
įvertinimu. Latvijoje yra nustatomos neįgalumo grupės ir tik atskirais atvejais nustatomas procentinis dar-
bingumo lygis. Tačiau būtina pabrėžti, kad Latvijos įstatymuose numatyta, jog nuo 2013 metų sausio 1 d. 
visiems neįgalumą turintiems žmonėms bus nustatomas darbingumo netekimas procentais.

Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol Latvijoje nebuvo praktikuojama nustatyti darbingumo lygį, didžiausia 
apklaustųjų dalis į šį klausimą neatsakė. Reikia pabrėžti, kad dirbantys neįgalieji dažniau gali įvertinti savo 
darbingumo lygį.

Paklausti apie mėgstamiausius laisvalaikio užsiėmimus, neįgalieji dažniausiai minėjo kultūrinius 
renginius ir savo pomėgius, taip pat veiklą neįgaliųjų organizacijose.
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2.1.1.2.1.4 pav. Neįgaliųjų laisvalaikio užimtumas 2011 m., proc.
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Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

2 .1 .1 .2 .2  Už imtumo ap ibūd in imas

Dirbo kas ketvirtas neįgalumą turintis apklaustasis. Iš jų didžiausia dalis dirbo samdomą darbą, o 6 
proc. užsiėmė individualia veikla. Atitinkamai, kas trečias apklaustasis nedirbo, o kas penktas ieškojo darbo.

2.1.1.2.2.1  pav. Neįgaliųjų darbinis užimtumas 2011 m., proc.
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Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Svarbu pabrėžti, aukštąjį išsilavinimą turėjo neįgalieji užsiimantys individualia veika ir vadovaujantys 
savo įmonėms asmenys. Atitinkamai, dirbantys samdomą darbą dažniau turi vidurinį profesinį arba aukštąjį 
išsilavinimą. Ieškantys darbo dažniausiai turėjo vidurinį profesinį išsilavinimą arba profesinį išsilavinimą be 
vidurinio.

Dirbančių apklaustųjų buvo paprašyta nurodyti savo profesiją ar pareigas, taip pat įmonės veiklos sritį. 
Tyrimo rezultatai parodė, kad dažniausiai neįgalieji dirba nevalstybiniame sektoriuje, prekyboje, socialinėje 
rūpyboje, buhalterines paslaugas teikiančiose įmonėse, floristikoje, grožio priežiūros įmonėse, valstybės tarny-
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bose ir kt. Minėtų sričių įmonėse neįgalieji dažniausiai dirbo biuro administratorės, valytojos, socialinio dar-
buotojo, buhalterio, duomenų apdorojimo specialisto, kirpėjo, pardavėjo, tarnautojo, floristo ir kt. darbus.

Kaip nurodė dirbantys apklausos dalyviai, dažniausiai jie darbą rado per VĮA, nevyriausybines organi-
zacijas arba per draugus ir pažįstamus. Būtina pabrėžti, kad tik nedidelė apklaustųjų dalis darbą rado patys.

2.1.1.2.2.2  pav. Neįgaliųjų darbo paieškos būdai 2011 m., proc.

15%

17%

25%

31%

12%

0% 10% 20% 30%

Kita (n=29)

per pažįstamus, draugus (n=33)

Per nevyriausybines organizacijas  
(n=49)

Per Valstybinę įdarbinimo agentūrą 
(n=61)

Pats radau informaciją ir pateikiau 
prašymą (n=23)

Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Didesnės dalies apklaustųjų darbo patirtis viršija 15 metų. Tik 11 proc. apklaustųjų darbo patirtis yra iki 
3 metų. Kaip matyti 2.1.1.2.2.3. pav., 10 metų bėgyje dirbti vis mažiau neįgalumą turinčių žmonių.

2.1.1.2.2.3 pav. Neįgaliųjų darbinė patirtis 2011 m., proc.

2%

9%

13%

17%

4%

55%

0% 20% 40% 60%

Iki 1 metų (n=4)

Nuo 1 iki 3 metų (n=18)

Nuo 4 iki 7 metų (n=25)

Nuo 8 iki 11 metų (n=33)

Nuo 12 iki 15 metų (n=8)

Daugiau kaip 15 metų (n=107)

Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Iš visų apklaustųjų nedirbo, mokėsi arba ieško darbo 260 respondentų. Beveik pusė (48 proc.) minėtų 
asmenų nedirbo ilgiau kaip 4 metus. 23 proc. nedirbo nuo vienerių iki trejų metų. Šie asmenys priskiri-
ami ilgalaikių bedarbių grupei. Tuo tarpu 14 proc. apklaustųjų negali rasti darbo jau 6 mėnesius, o 4 proc. 
respondentų – metus laiko. 
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2.1.1.2.2.4  pav. Neįgaliųjų nedarbo trukmė 2011 m., proc.

11%

14%

4%

23%

44%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Niekada nedirbau (n=29)

Iki 6 mėnesių (n=36)

Iki vienerių metų (n=10)

Nuo 1 iki 3 metų (n=60)

Nuo 4 iki 20 metų (n=115)

21 ir daugiau metų (n=10)

Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Analizuojant nedirbančių respondentų nuomonę apie tai, kodėl jie nedirba, matoma, kad didžiausia 
dalis mini būtent sveikatos sutrikimus. Iš kitų priežasčių minima nepritaikytos darbo vietos, nepasitikėjimo 
savo jėgomis, darbinės patirties ir išsilavinimo trūkumas, žinių apie tai, kaip ieškotis darbo, trūkumas. Dalis 
respondentų minėjo kitas nedarbo priežastis, kurios nebuvo siūlomos atsakymų variantuose. Pagrindinė nuro-
doma priežastis buvo „pasibaigęs projektas“. Ši priežastis rodo, kad dalis dirbančių neįgaliųjų buvo įdarbinti 
tam tikrą laiką trunkančiuose įvairiuose projektuose. Pasibaigus projektui šie žmonės buvo vėl priversti 
ieškotis darbo.

2.1.1.2.2.5  pav. Neįgaliųjų nedarbo priežastys 2011 m., proc.
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3%

5%

2%

10%

15%

6%
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18%
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Negaliu dirbti dėl sveikatos sutrikimų

Nežinau kur ir kaip ieškoti darbo

Neturiu išsilavinimo

Nenoriu dirbti

Nesu tikras dėl savo jėgų

Nepritaikyta darbo vieta/darbo aplinkybės

Gabumai neatitinka darbo rinkos poreikio 

Nenoriu rizikuoti, nenoriu prarasti savo pensijos 

Nežinau, kokį darbą galėčiau dirbti

Kita priežastis

Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Beveik pusė nedirbančiųjų teigė aktyviai ieškantys darbo. Vi gi, dažniausiai tai vyksta tik kartą per 
mėnesį – siunčiant gyvenimo aprašymą ar einant į darbo pokalbį. 
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2.1.1.2.2.6  pav. Neįgaliųjų aktyvumas ieškant darbo 2011 m., proc.

46% 

27% 

27% 
Taip

Ne

Visai neieškau darbo

Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Į klausimą „kodėl aktyviai neieško darbo“ kaip pagrindinę priežastį nurodė galimybių nebuvimą ir 
abejingumą dėl galimybės įsidarbinti, taip pat sveikatos problemas. Tačiau didžiausia apklaustųjų dalis visai 
negalėjo paaiškinti, kodėl aktyviai neieško darbo.

2.1.1.2.2.7  pav. Neįgaliųjų aktyvumas ieškant darbo 2011 m., proc.

16%

14%

5%

5%

5%

3%

3%

3%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Nematau galimybės, nesitikiu

Dėl sveikatos problemų

Mokslai užima visą laiką

Netinkamas darbui

Dėl šeiminių priežasčių

Dėl darbdavių nesupratimo

Nežinau kur ieškoti

Dirbu savanoriu

Nėra atsakymo

Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Iš skirtingų darbo paieškos būdų apklaustieji dažniausiai minėjo VĮA pagalbą. Darbo paieškai svarbūs 
ne tik asmeniniai kontaktai, bet ir neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos bei internetiniai darbo skelbimai. 
Visai mažai apklaustųjų naudojosi privačių įdarbinimo įmonių ir tarpininkų pagalba.
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2.1.1.2.2.8  pav. Neįgaliųjų darbo paieškos būdai 2011 m., proc.

28%

27%

23%

18%

7%

3%

2%

0% 10% 20% 30%

Artimiausias VĮA filialas

Asmeniniai kontaktai

Invalidų organizacijos

Skelbimai internetu

Asmeniškai kreipiuosi į įmones

Profesinės reabilitacijos centrai

Privačios įdarbinimo įmonės

Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Beveik kas antras iš nedirbančiųjų būtų pasiruošęs tobulinti savo žinias ir gebėjimus. Tokia pat dalis 
apklaustųjų būtų pasirengusi pasinaudoti tarpininko paslaugomis. 

2.1.1.2.2.9 pav. Ar Jūs norėtumėte…? (Pateiktas atsakymas „Taip”)

48

54

54

0 20 40 60

Dalyvauti mokymuose

Sutiktumėte praktikuotis įmonėje, kad 
galėtumėte įvertinti savo dabartinius 

darbo gebėjimus

Pasinaudoti tarpininko ar pagalbininko 
paslaugomis

Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

2 .1 .1 .3  Vers lo  įmon ių  apk lausa

Tyrimas buvo atliekamas vykdant projektą „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra“ (Be-Able), pagal 
Lietuvos-Latvijos programą.

Projekto antrajame tyrimo etape buvo apklausiami projekto regionų – Kuržemės, Žiemgalos, Latga-
los verslininkai. Apklausa buvo vykdoma nuo 2011 metų rugpjūčio iki lapkričio. Iš viso buvo apklausti 500 
verslininkų (Žiemgaloje 66 verslininkai, Kuržemėje 72 ir Latgaloje 62 verslininkai). Tyrimo metodas – pokalbis 
telefonu.
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2 .1 .1 .3 .1  Įmon ių , į da rb inanč ių  ne įga l iuos ius , ap ibūd in imas

Iš visų apklaustų verslininkų 26 proc. darbina neįgaliuosius. Tiriant įmonėse dirbančių neįgaliųjų 
pasiskirstymą ir skaičių pagal lytį, būtina pabrėžti, kad jokio skirtumo nėra.

2.1.1.3.1.1 pav. Kokio dalyje verslo įmonių dirba neįgalieji 2011 m., proc.

26%

74%

Taip 

Ne

Šaltinis: Verslo įmonių apklausos duomenys

Tarp apklaustųjų įmonių pagal įdarbintųjų neįgaliųjų skaičių dažniausiai pasitaikė dviejų rūšių 
įmonės: tos, kurios įdarbina nuo 51 iki 100 darbuotojų arba iki 50 darbuotojų (2.1.1.3.1.2 pav.). Didesnėse 
gamybinėse įmonėse daliai dirbančiųjų neįgalumas buvo suteiktas darbo įmonėje metu ir jie tęsia darbą šiose 
įmonėse. Tokią išvadą patvirtina ir verslininkų atsakymai į klausimą „kas motyvavo priimti į darbą žmogų, turintį 
neįgalumą?” (2.1.1.3.1.3 pav.).

2.1.1.3.1.2 pav. Neįgaliųjų pasiskirstymas pagal lytį ir įmonių dydį 2011 m., proc. 

77%

78%

22%

23%

0% 20% 40% 60% 80%

Nuo 51 iki 100 vyrų

Nuo 51 iki 100 moterų

Nuo 1 iki 50 moterų

Nuo 1 iki 50 vyrų

Šaltinis: Verslo įmonių apklausos duomenys
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2.1.1.3.1.3 pav. Verslo įmonių motyvacija darbinti neįgaliuosius 2011 m., proc.

38%

21%

15%

11%

5%

5%

5%

5%

0% 10% 20% 30% 40%

Geros rekomendacijos; geras …

Buvo laisva darbo vieta

Pats pateikė paraišką

Kiti negali susidoroti su darbu

Asmeninės savybės (didesnė …

Žmogus galėjo dirbti ir priėmėme

Noras padėti; Socialinė atsakomybė

Jau seniai dirba

Šaltinis: Verslo įmonių apklausos duomenys

Analizuojant, kokio pobūdžio darbus apklaustose įmonėse vykdo neįgalieji, dažniausiai minėti atsaky-
mai: kompiuterių specialistas, informacijos technologijų technikas, darbininkas statybų srityje, vairuotojas, 
pardavėjas, siuvėja, kiemsargis, dažytojas, buhalteris, apsaugos darbuotojas, mezgėja.

Apklaustose įmonėse, kuriose dirba neįgalieji, tik kas ketvirtas (24 proc.) įdarbintas pagal VĮA programą, 
pagal kurią gaunamos įvairios dotacijos arba lengvatos. Iš visų galimų lengvatų dažniausiai įmonės naudojasi 
darbo atlyginimo dalies kompensacija ir dotacijomis darbo vietos pritaikymui.

Įmonių teirautasi apie tai, kokiu būdu jie rado arba ieškojo darbuotojų turinčių neįgalumą. Dažniausiai 
buvo nurodyta, kad darbuotojo specialiai ieškoma nebuvo : pats atėjo arba jau dirbo įmonėje prieš gaudamas 
neįgalumą. Įmonėje įdarbintas beveik kas pas penktasis į VĮA kreipęsis neįgalusis (18 proc.). 5 proc. verslininkų 
asmeniškai pažinojo neįgalųjį ir tai buvo lemiama priežastis priimant į darbą.

2.1.1.3.1.4 pav. Neįgalių darbuotojų paieškos būdai 2011 m., proc.

50%

27%

18%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Pats norėjo įsidarbinti, specialiai 
neieškojome

Jau seniai dirba

Tarpininkaujant Valstybinei įdarbinimo 
agentūrai

Pažįstamas žmogus

Šaltinis: Verslo įmonių apklausos duomenys

Įmonių, kuriose dirba neįgalieji buvo klausiama, ar planuoja ateityje priimti dirbti daugiau tokių 
darbuotojų. 22 proc. šių įmonių atsakė teigiamai. Dažniausiai tai buvo 10 iki 49 darbuotojų turinčios įmonės. 
Neigiamai atsakiusių įmonių buvo paprašyta paaiškinti, kodėl jie neplanuoja priimti dirbti neįgaliųjų. Vienas 
iš dažniausiai minėtų argumentų buvo tas, kad „nereikia naujų darbuotojų“ ir darbo įsipareigojimai neatitinka 
neįgaliųjų galimybių.
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2 .1 .1 .3 .2   Įmon ių , nedarb inanč ių  ne įga l iuos ius , ap ibūd in imas

Iš visų apklaustų įmonių 74 proc. nedirbo nė vienas neįgalusis. 68 proc. visų įmonių žinojo apie 
valstybės teikiamas dotacijas .

Į klausimą „kodėl įmonė nebuvo suinteresuota priimti dirbti neįgaliųjų“, dažniausiai minimas atsakymas 
buvo, kad įmonės veiklos sritis yra netinkama neįgaliesiems. Antras dažniausiai minimas atsakymas buvo, kad 
įmonei nereikia naujų darbuotojų, nes darbo apimtys neauga. Trečias dažniausias atsakymas – per maža įmonė.

Dalis verslininkų (10 proc.) nurodė, kad nebuvo nė vieno suinteresuoto dirbti neįgaliojo. Šis verslininkų 
atsakymas parodė, kad potencialiems neįgaliems darbuotojams patiems reikėtų būti suinteresuotiems ir akty-
viau ieškoti įsidarbinimo galimybių.

Būtina pabrėžti, kad 5 proc. verslininkų nesijaučia informuoti ir 2 proc. neturi aiškaus supratimo apie 
valstybinio palaikymo programų sąlygas darbinant neįgaliuosius. Tik nedidelė dalis – 2 proc. įdarbino ir 2 
proc. planuoja įdarbinti neįgaliuosius.

2.1.1.3.2.1 pav. Neįgaliųjų neįdarbinimo priežastys 2011 m., proc.
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Nėra pritaikytų patalpų

Šaltinis: Verslo įmonių apklausos duomenys

Verslininkų, kurie šiuo metu nepriima neįgaliųjų paprašė paaiškinti, kas juos galėtų motyvuoti priimti 
dirbti neįgaliuosius. Pagrindinė minima motyvuojanti sąlyga „valstybinės dotacijos ir parama“ (38 proc.). Be to, 
8 proc. iš taip atsakiusiųjų mano, kad valstybė turi pilnai remti neįgaliųjų įdarbinimą. Šią nuomonę patvirtino 
atsakymas (10 proc.), kad dabartinės sąlygos nemotyvuoja įmonių darbinti neįgaliuosius. Antra motyvuojanti 
darbinti neįgaliuosius sąlyga buvo pačios įmonės gebėjimas veikti ir plėstis, trečias motyvas – darbuotojų 
kvalifikacija, specializacija. Konkrečioje srityje nurodytos sąlygos: „jeigu būtų puikus specialistas“, „tinkama 
kvalifikacija, gebėjimai“ (iš viso 12 proc.).
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2.1.1.3.2.2 pav. Kas verslo įmones motyvuotų darbinti neįgalųjį 2011 m., proc.
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Šaltinis: Verslo įmonių apklausos duomenys

Svarbu pažymėti, kad didesnė dalis (68 proc.) apklaustų įmonių, kurios šiuo metu nedarbina neįgaliųjų, 
būtų pasiruošusios tai daryti, jeigu neįgalusis turėtų atitinkamą kvalifikaciją, nors ir negalėtų dirbti visą darbo 
dieną.

2.1.1.3.2.3 pav. Ar verslo įmones darbintų neįgalųjį, jei jis būtų tinkamos kvalifikacijos 2011 m., proc.

63%

25%

12%

Taip

Ne 

Nežinau

Šaltinis: Verslo įmonių apklausos duomenys

2 .1 .1 .4  Ne įga l ių jų  ap l inką  reg lamentuo jant i  te i s inė  bazė  La tv i jo je

Šioje dalyje detaliai analizuojama Latvijos teisinė bazė reglamentuojanti neįgaliųjų fizinė ir socialinę 
aplinką.
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2 .1 .1 .4 .1  Ne įga l ių jų  te i s ių  konvenc i j a 

2008 metų liepos 1 d. Latvija pasirašė ir 2010 metų kovo 1 d. ratifikavo Jungtinių Tautų Organizacijos 
(JTO) Neįgaliųjų teisių konvenciją. Tai reiškia, kad pagal procedūrą JTO Konvencija įsigalioja trisdešimtą dieną 
po patvirtinimo, t. y. 2010 metų kovo 31 d.

Pagal šią konvenciją kiekviena šalis narė turi apibrėžti veiksmus, kurie palaipsniui įgyvendintų 
neįgaliųjų ekonomines, socialines ir kultūrines teises, šiam tikslui maksimaliai išnaudojant turimus išteklius.

GM pasiruošė pagrindiniam 2013-2019 metų Konvencijos įgyvendinimo projektui. Planuojama, kad 
pagrindinės sąlygos bus parengtos kaip programinis dokumentas, kurio pagrindu bus galima išties konstrukty-
viai spręsti neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo klausimus.

Vadovaujantis 2010 metų vasario 17 d. įsigaliojusiu įstatymu „Dėl neįgaliųjų teisių konvencijos“, kon-
vencijos įdiegimą koordinuoja GM, o jos įgyvendinimą kontroliuoja Teisės apsaugos biuras. Konvencijoje nu-
matoma, kad ir pilietinės organizacijos ir ypatingai neįgaliųjų ir jiems atstovaujančios organizacijos dalyvautų 
konvencijos įgyvendinimo priežiūros procese.

2 .1 .1 .4 .2   Ne įga lumo į s ta tymas  La tv i jo je

2011 metų sausio 1 d. Latvijoje įsigaliojo „Neįgalumo įstatymas“. Prieš tai su neįgalumu susijusius 
klausimus reglamentavo 1992 metais priimtas įstatymas „Dėl neįgaliųjų medicininės ir socialinės apsaugos“, 
kuris nebeatitiko naujų ES neįgaliųjų politikos principų.
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ES neįgalumo strategija stipriai pasikeitė per pastaruosius 10 metų. Neįgalieji iš pasyvių paramos, 
kompensacijos ir paslaugų gavėjų pradėjo aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje. 
Neįgalumo politika iš medicininio modelio perėjo prie socialinio neįgalumo modelio, kur kartu su sveikatos 
priežiūros, prevencijos ir reabilitacijos klausimais vykdoma ir socialinė bei profesinė reabilitacija. Reabilitaci-
jos metu skatinamas asmenų dalyvavimas ir atsakomybė dėl savo sveikatos būklės.

Darbas rengiant naują Neįgalumo įstatymo projektą buvo pradėtas jau 2005 metais, kai Ministrų kabi-
netas rugpjūčio 10 įsakymu Nr. 544 patvirtino „Neįgalumo ir jo sukeltų pasekmių mažinimo politikos formu-
luotes 2005-2015 metais“. 2006 metais liepos 19 įsakymu Nr. 541 parengtas „Veiksmų planas Neįgalumo ir jo 
sukeltų pasekmių mažinimo politikos formuluotes 2005-2015 metais“. Šiuose politinio planavimo dokumen-
tuose pateikti neįgalumo politikos plėtros principai įtraukti į naująjį Neįgalumo įstatymą. Naujasis įstatymas 
atitinka ES neįgalumo politikos principus.

„Neįgalumo įstatymo“ tikslas – suteikti neįgaliesiems vienodas galimybes, pašalinti arba mažinti 
neįgalumo riziką asmenims su prognozuojamu neįgalumu. Taip pat mažinti neįgalumo pasekmes neįgalumą 
jau turintiems asmenims.

Įstatyme nustatyta tvarka, kuria vadovaujantis atliekama prognozuojamo neįgalumo ir neįgalumo 
ekspertizė. Taip pat numatyta neįgalumo rizikos ir neįgalumo pasekmių mažinimui būtini palaikymo veiksmai.

2 .1 .1 .4 .3   Esminės  pa ta i sos  sus i jus ios  su  nau ju  „Ne įga lumo į s ta tymu“

Nuo 2013 metų neįgalumas bus nustatomas grupėmis tik nuo 18 metų amžiaus, o ne nuo 16 metų, kaip 
yra dabar. 

Nuo 2013 metų sausio 1 d. visiems neįgaliesiems bus nustatomas darbingumo netekimas procentais.

Neįgalumo, priklausomai nuo fizinių ar psichinių galimybių apribojimo lygio, darbo ir socialinių faktorių 
ir neįgaliojo galimybių integruotis į visuomenę, pasiskirstymas yra toks:

•	 labai sunkus neįgalumas – I neįgalumo grupė – integracija į visuomenę be socialinio palaikymo 
neįmanoma. Darbo ir rūpinimosi savimi galimybės labai ribotos: fizinių ar psichinių galimybių apribo-
jimas sudaro 80-100 proc.

•	 sunkus neįgalumas – II neįgalumo grupė – integracija į visuomenę be socialinės paramos labai ribota. 
Darbingumo ir rūpinimosi savimi galimybės ribotos: fizinių ar psichinių galimybių apribojimas sudaro 
60-79 proc.

•	 lengvas neįgalumas – III neįgalumo grupė – integracija į visuomenę apsunkinta. Darbingumo ir 
rūpinimosi savimi galimybės lengvai ribotos: fizinių ar psichinių galimybių apribojimas sudaro 25-59 
proc.

•	 25 procentų nedarbingumas nelaikomas neįgalumu.

Darbingumo netekimo procentinė išraiška sveikatos sutrikimų atvejais yra orientacinė ir jos lygis 
priklauso nuo to, ar asmuo turi ir kitų sunkių sveikatos sutrikimų. Darbingumo netekimo procentinė išraiška 
priklauso nuo jų poveikio kasdieniam gyvenimo aktyvumui, taip pat asmens amžiaus, išsilavinimo, darbo pat-
irties, darbo santykių, konkurencingumo darbo rinkoje ir darbo prognozės.
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2 .1 .1 .4 .4  Soc ia l inė  reab i l i t ac i j a

Socialinė reabilitacija reiškia žmogaus socialinių galimybių atnaujinimą arba lavinimą. Socialinė rea-
bilitacija sugražina asmenį į visuomeninį gyvenimą, atnaujinami arba mokoma tų dalykų, kurie dėl įvairių 
priežasčių buvo prarasti. Neįgaliesiems tokias socialinės reabilitacijos paslaugas apmoka valstybė.

Socialinė reabilitacija regos negalią turintiems asmenims – Socialinės reabilitacijos paslaugų teikėjas, 
teikdamas socialines paslaugas regos negalią turintiems asmenims. Institucija  įgyvendina veiksmus, 
mažinančius regėjimo netekimo poveikį, pagerina asmens socialinio funkcionavimo galimybes. Socialinės pa-
slaugos teikiamos kliento gyvenamoje vietoje arba pas socialinių paslaugų teikėją.

Socialinių paslaugų teikėjas parengia socialinės reabilitacijos programas ir, atsižvelgdamas į kliento 
individualų socialinės reabilitacijos planą, vykdo:

•	 Psichologinės adaptacijos treniruotes.

•	 Orientavimosi ir judėjimo gebėjimų lavinimą.

•	 Rūpinimosi savimi gebėjimų lavinimą.

•	 Mokymąsi Brailio rašto.

•	 Tiflotechnikos naudojimo mokymus.

•	 Specializuotų kompiuterinių technologijų ir komunikacijos technologijų naudojimo mokymus.

•	 Fizinio ir intelektinio darbo pagrindinių gebėjimų mokymus.

•	 Bendravimo ir kūrybinės saviraiškos gebėjimų mokymus.

•	 Pritaikytų sporto šakų mokymus.

•	 Konsultacijas ir pagalbą klientų socialinių problemų sprendimams.

Socialinių paslaugų teikėjas pagal individualų kliento socialinės reabilitacijos planą suteikia įvairias 
socialinės reabilitacijos paslaugas kliento savarankiško funkcionavimo gebėjimų lavinimui (neviršijant 30 
valandų per metus). Taip pat teikia socialinės reabilitacijos paslaugų kompleksą (apsigyvenus pas socialinių 
paslaugų teikėją) kliento savarankiško funkcionavimo gebėjimų lavinimui (neviršijant 150 dienų kartą per 
penkerius metus). Teikiant kliento socialinės reabilitacijos paslaugas, socialinių paslaugų teikėjas veikia 
komandiniu principu, už socialinės reabilitacijos proceso eigą paskirdamas atsakingąjį asmenį.

Socialinė reabilitacija klausos negalią turintiems asmenims – Socialinės reabilitacijos paslaugų 
teikėjas, teikdamas socialinės reabilitacijos paslaugas klausos negalią turintiems asmenims įgyvendina veiks-
mus, mažinančius klausos netekimo poveikį asmens funkcionavimo galimybėms. Socialinės paslaugos teikia-
mos klientui pagal gyvenamąją vietą arba pas socialinių paslaugų teikėją.

Socialinių paslaugų teikėjas parengia socialinės reabilitacijos programas ir pagal kliento individualų 
reabilitacijos planą suteikia:

•	 Latvių ženklų kalbos vertėjo ir komunikacijos paslaugas.

•	 Latvijos ženklų kalbos vartojimo mokymus.

•	 Bendravimo ir kūrybinės saviraiškos gebėjimų mokymus.

•	 Psichologinės adaptacijos treniruotes.

•	 Pagalbą ir paramą kliento socialinių problemų sprendimui.

Socialinių paslaugų teikėjas pagal kliento individualų socialinės reabilitacijos planą suteikia įvairias 
socialinės reabilitacijos paslaugas socialinės integracijos skatinimui (neviršijant 150 valandų per metus). 
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Taip pat suteikia socialinės reabilitacijos paslaugų kompleksą kliento savarankiško funkcionavimo gabumų 
lavinimui (neviršijant 150 dienų per penkerius metus). Teikiant klientui socialinės reabilitacijos paslaugas, 
socialinių paslaugų teikėjas veikia komandiniu principu, paskirdamas atsakingąjį už socialinės reabilitacijos 
proceso eigą asmenį.

Tuo tarpu asmenims, turintiems funkcinių sutrikimų, valstybė suteikia socialinės reabilitacijos kursą. Tai 
yra veiksmų, padedančių išmokti gyventi su funkciniais sutrikimais, dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir pan. 
Į jį įeina socialinio reabilitacijos plano parengimas, mokymai prisitaikymo prie aplinkos ir pagalbinių priemonių 
naudojimo srityje, gerinantys mobilumo ir savarankiško gyvenimo gebėjimus. Šias paslaugas teikia Valstybinė 
socialinės integracijos agentūra. Paslaugai gauti būtina registruotis savivaldybės socialinėje tarnyboje.

2 .1 .1 .4 .5  Profes inė  ne įga l ių jų  reab i l i t ac i j a

Svarbu pažymėti, kad dėl „Neįgalumo įstatymo“ keičiami ir kai kurie Ministrų kabineto nuostatai. 
Spendžiant klausimą dėl neįgaliųjų įdarbinimo, svarbu apžvelgti naujus Ministrų kabineto nuostatus „Tvarka, 
pagal kurią neįgaliesiems suteikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos“ (įsigaliojo 2012-04-21).

Šiais nuostatais numatoma, kad darbingo amžiaus neįgalieji, įskaitant ir prognozuojamą neįgalumą, 
gali gauti iš valstybės biudžeto apmokėtas profesinės reabilitacijos paslaugas.

Į profesinės reabilitacijos paslaugas įeina profesinio atitikinimo nustatymas, profesinės kvalifikacijos 
įgijimas, individuali socialinė reabilitacija, taip pat gavus profesinę kvalifikaciją parama įsidarbinant.

Asmeniui profesinės reabilitacijos paslaugos gali būti suteikiamos tuo laikotarpiu, per kurį jam nustaty-
tas neįgalumas arba suteiktas prognozuojamo neįgalumo statusas.

Profesinės reabilitacijos paslaugos suteikiamos ir pakartotinai, jeigu Valstybinės sveikatos ir darbingu-
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mo ekspertizės gydytojų komisija pakartotinai nustato prognozuojamą neįgalumą ir gydantysis gydytojas pa-
kartotinai reabilitacijos plane nurodo šių paslaugų suteikimą. Kartu su tuo, tikslinga nustatyti pakartotinų 
paslaugų gavimo tvarką neįgaliesiems.

Kad žmogus su neįgalumu arba žmogus, kuriam nustatytas pakartotinas neįgalumas, galėtų gauti šias 
paslaugas, jis turi pateikti paslaugų teikėjui – Valstybinei socialinės integracijos agentūrai, kelis dokumentus: 
pareiškimą dėl paslaugų suteikimo, šeimos gydytojo išvadą apie asmens sveikatos būklę, gautą ne anksčiau 
kaip prieš mėnesį iki pateikimo paslaugų teikėjui, gydančiojo gydytojo išduotą reabilitacijos plano kopiją, 
jeigu tai asmuo su prognozuojamu neįgalumu, savivaldybės socialinės tarnybos parengto individualaus rea-
bilitacijos plano kopiją, jeigu tai neįgalusis. Taip pat paslaugų teikėjui būtina parodyti pasą ir dokumentus, 
patvirtinančius anksčiau gautą išsilavinimą ar kvalifikaciją.

Jeigu paslaugų gavimo metu, įvertinus asmens funkcinius sutrikimus, Valstybinė sveikatos ir darbingu-
mo ekspertų gydytojų komisija pakartotinai nenustato neįgalumo, asmuo turi teisę užbaigti kursą.

Paslaugos gavimą galima nukelti, jeigu asmuo tuo metu, kai turi būti suteikiamos reabilitacijos paslau-
gos, gydosi stacionare, taip pat ir tada, jeigu mirė jo pirmos eilės giminaitis.

GM skaičiavimais iš valstybės biudžeto apmokėtas profesinės reabilitacijos paslaugas galėtų gauti 
maždaug 10 proc. asmenų su prognozuojamu neįgalumu (vidutiniškai iki 640 asmenų per metus).

2 .1 .1 .4 .6  Ne įga l ių jų  įda rb in imas

Latvijos valstybinę politiką nedarbo mažinimo ir bedarbių, ieškančiųjų darbo bei nedarbo rizikos 
asmenų grupės paramos srityje vykdo VĮA. Ši agentūra organizuoja ir teikiama paramą darbinantis bedarbi-
ams, ieškantiesiems darbo ir nedarbo rizikos asmenų grupei.

VĮA teikia įvairias paslaugas savo klientams. Registruoja bedarbius ir ieškančius darbo, suteikia jiems 
statusą, konsultuoja dėl darbo galimybių Latvijoje, ir užsienyje, aiškinasi dėl profesinių gabumų ir pageidavimų, 
taip pat vykdo aktyvius įdarbinimo ir nedarbo prevencijos veiksmus.

Pagrindinis aktyvių įdarbinimo veiksmų tikslas – teikti paramą darbą praradusiems asmenims, skatinant 
konkurencingumą ir asmens dalyvavimą darbo rinkoje.

Įdarbinimo veiksmų rūšys nustatytos Paramos bedarbiams ir ieškantiesiems darbo įstatyme. Jų detali-
zuotas aprašymas pateikiamas Ministrų kabineto 2011 metų sausio 25 d. nuostatuose Nr. 75 „Nuostatai dėl 
aktyvių įdarbinimo veiksmų ir prevencinių nedarbo mažinimo priemonių organizavimo ir finansavimo tvarkos 
bei priemonių įgyvendintojų pasirinkimo principų“, kuriuose nustatyta tvarka, pagal kurią įgyvendinamos ir 
organizuojamos įdarbinimo priemonės.

Aktyvios įdarbinimo priemonės yra šios:

1) Profesiniai mokymai, persikvalifikavimas arba kvalifikacijos tobulinimas.

2) Samdomi laikini visuomeniniai darbai – priemonės, leidžiančios bedarbiam lavinti darbo įgūdžius, 
kuriančios bendrovės socialinę gerovę ir kurias įgyvendina savivaldybės, bendrijos arba nepelno or-
ganizacijos. Už samdomą laikiną visuomeninį darbą bedarbiui mokamas atlyginimas.

3) Priemonės konkurencingumui skatinti, ir ypač priemonės socialinių ir funkcinių gebėjimų tobulinimui 
ir psichologinės paramos priemonės, darbo rinkai būtinų gabumų ir žinių, taip pat darbo paieškos 
metodų lavinimui, neformaliam išsilavinimui gauti, taip pat valstybinės kalbos žinių tobulinimui ir 
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tolesniam išsilavinimui, įdarbinimas vasaros atostogų metu asmenų, kurie mokosi bendrojo mokymo, 
specializuotose arba profesinio mokymo įstaigose, taip pat kitokios priemonės, skatinančios darbo 
ieškotojų konkurencingumą darbo rinkoje.

4) Priemonės tam tikroms asmenų grupėms, ypatingai asmenims nuo 15 iki 24 metų (imtinai) amžiaus.

Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumas; asmenims per šešis mėnesius po vaiko priežiūros atostogų 
(vaiko priežiūros laikotarpio) pabaigos; asmenims, kuriems iki valstybės senatvės pensijos būtino amžiaus 
liko ne daugiau kaip penkeri metai; asmenims, kurie yra registruoti Valstybinėje įdarbinimo agentūroje ilgiau 
kaip vienerius metus (toliau tekste vadinama – ilgalaikiai bedarbiai); asmenims, atlikusiems bausmę laisvės 
atėmimo vietose; priklausomiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, asmenims, 
globojantiems šeimos narį; asmenims, kurie nedirba jau daugiau kaip vienerius metus; kitiems bedarbiams pa-
gal vietinės darbo rinkos situaciją, taip pat kitoms politikos planavimo dokumentuose numatytoms tikslinėms 
grupėms.

5) Priemonės komercinei veiklai arba individualiai veiklai pradėti.

6) Darbo praktika darbo vietoje, suteikianti galimybę išsiaiškinti profesinį atitikimą.

7) Mokymai pas darbdavį.

8) Kompleksinės paramos priemonės.

9) Kitos Europos Sąjungos struktūriniuose fonduose numatytos priemonės.

Iš visų minėtų aktyvaus įdarbinimo priemonių neįgaliųjų tikslinei grupei ypatingai skirtos:

a) Priemonės tam tikroms asmenų grupėms

Numato bedarbių neįgaliųjų įdarbinimą valstybės iš dalies finansuojamose darbo vietose, kur bedarbis 
galėtų geriau suvokti darbo rinkos reikalavimus, skatintų tikslinės grupės bedarbių dalyvavimą visuomenėje ir 
įdarbintų nuolatinėje darbo vietoje (dalyvavimas iki 2 metų).

b) Kompleksinės paramos priemonės

Tai psichologinės, konsultacinės ir įdarbinimo paramos priemonės bedarbių ir darbo ieškovų paramos 
įstatyme nustatytai tikslinei bedarbių grupei, kuriai konstatuota ypatinga rizika būti atstumtiems (pavyzdžiui, 
neįgalumas, žemas išsilavinimo lygis (tik pagrindinis ar dar žemesnio lygio) – asmenybės problemų ir 
priklausymo problemų sprendimui, taip pat motyvacijos ir stabilumo stiprinimui, kad būtų skatinamas šių 
bedarbių dalyvavimas darbo rinkoje (dalyvavimas iki 2 metų):

1) Išlaidoms už bedarbių socialinės situacijos ir individualių poreikių vertinimą apmokėti.

2) Išlaidoms už specialistų (pavyzdžiui, psichologų, psichiatrų, psichoterapeutų, narkologų) paslaugas, 
teikiamų pagal bedarbių individualių poreikių įvertinimą apmokėti.

3) Išlaidoms už bedarbių socialinio funkcionavimo galimybių gerinimui skirtas programas apmokėti.

4) Išlaidoms už programas, nukreiptas į darbo gabumų atnaujinimą, gerinimą ir darbo gabumų stiprinimą, 
apmokėti.

5) Išlaidoms už tokius bedarbių sveikatos tikrinimus, kurie numatyti norminiuose teisės aktuose, susiju-
siuose su privalomais sveikatos tikrinimais, apmokėti.



89N E Į G A L I Ų J Ų  Į D A R B I N I M O  G A L I M Y B I Ų  P L Ė T R A

2 .1 .1 .4 .7 Pa ramą  ve rs l in inkams , įda rb inant iems  ne įga l iuos ius , reg lamentuo -
j an t i  į s ta tyminė  bazė

Aktyvios įdarbinimo priemonės tam tikroms asmenų grupėms numato bedarbių įdarbinimą valstybės 
iš dalies finansuojamose darbo vietose, skatinant tikslinės bedarbių grupės dalyvavimą visuomenėje ir 
įsidarbinimą nuolatinėje darbo vietoje.

Veiksmų eiga: pagal darbdavio nustatytus išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimus, į subsidijuotas 
darbo vietas priimami tie darbingo amžiaus bedarbiai, kurie pageidauja dirbti pagal savo įgytą profesiją arba 
pagal darbo patirtį; ar profesijoje, kurioje jie neturi nei išsilavinimo, nei darbo patirties.

Šioje programoje (įskaitant kasmetines apmokamas atostogas) galima dalyvauti iki 36 mėnesių, jeigu 
dalyvaujantis darbuotojas – neįgalusis.

Neįgalųjį įdarbinantiems darbdaviams agentūra programos įgyvendinimo metu suteikia tokią finansinę 
paramą:

•	 Kasmėnesinio darbo atlyginimo dotacija įdarbintiems bedarbiams, kuriems nustatytas neįgalumas. 
Dotacija ne mažesnė už valstybėje nustatytą minimalų mėnesinį darbo atlyginimą. Apmokamos ir val-
stybinio privalomojo darbo draudimo įmokos, jeigu subsidijuotą darbo vietą sukūręs asmuo – bendrija 
arba įstaiga, kurios tikslas – parama neįgaliesiems.

•	 Kasmėnesinė darbo atlyginimo dotacija vadovams, kurie dirba su įdarbintais neįgaliais bedarbiais. 
Dotacija – 50 proc. dydžio nuo valstybėje nustatyto minimalaus mėnesinio atlyginimo.

•	 Neįgaliųjų bedarbių darbo vietos pritaikymui skiriama vienkartinė dotacija įrenginiams ir prietaisams 
įsigyti, taip pat techninių pagalbinių priemonių gamybai ir pirkimui. Dotacija suteikiama pagal darb-
davio pateiktą darbo vietos pritaikymo sąmatą, kuri atitinka ergoterapeuto išvadą, bet ne daugiau kaip 
500 latų už vienos darbo vietos pritaikymą.

•	 Gestų kalbos vertėjų, asistentų, ergoterapeutų ir kitų specialistų paslaugų apmokėjimas, jeigu jos teiki-
amos  neįgaliajam  bedarbiui įdarbinti.

•	 Išlaidų už bedarbių, kuriems nustatytas neįgalumas, sveikatos tikrinimus, jeigu jie numatyti normini-
uose teisės aktuose dėl privalomųjų sveikatos tikrinimų.

2 .1 .1 .4 .8  Ap l inkos  p r ie inamumas

2008 metų liepos 18 d. Latvija pasirašė ir 2010 metų kovo 1 d. ratifikavo Neįgaliųjų teisių konvenciją. 
Pagal šį dokumentą Latvija pripažįsta, kad būtina vykdyti atitinkamus veiksmus aplinkos prieinamumui tobu-
linti – visuomeninės aplinkos, transporto, informacijos ir ryšio prieinamumą, taip pat informacinių technologijų 
ir sistemų bei kitų objektų ir paslaugų prieinamumą, kad neįgalieji  galėtų gyventi laisvai ir nepriklausomai.

Priemonės, nukreiptos į prieinamumui trukdančių kliūčių nustatymą ir likvidavimą, įskaitant: pastatus, 
kelius, transportą. Taip pat į kitus vidaus ir lauko objektus, įskaitant mokyklas, butus, gydymo įstaigas ir darbo 
vietas.

Europos Sąjungos šalys taip pat vykdo veiksmus, kad:

a) parengtų, įdiegtų ir kontroliuotų minimalius standartus ir gaires, kad visuomeniniai objektai ir visu-
omenei teikiamos paslaugos būtų prieinamos;

b) visuomenei atviri privataus sektoriaus objektai ir jų teikiamos paslaugos būtų visiškai prieinami 
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neįgaliesiems;

c) visi suinteresuoti asmenys daugiau sužinotų apie prieinamumo problemas, su kuriomis susiduria 
neįgalieji;

d) pastatuose ir kituose gyventojams atviruose objektuose būtų lengvai įskaitomais bei suprantamais 
būdais teikiama informacija Brailio raštu,;

e) būtų suteikiamos įvairių pagalbininkų ir tarpininkų, įskaitant palydovų, skaitytojų ir profesionalių 
gestų kalbos vertėjų, paslaugos, kurios galėtų palengvinti prieinamumą prie pastatų ir kitų gyvento-
jams atvirų objektų;

f) skatintų kitas atitinkamas informacijos prieinamumo pagalbos ir paramos rūšis neįgaliesiems;

g) skatintų informacijos ir ryšio technologijas bei sistemas, įskaitant interneto prieinamumą neįgaliesiems;

h) skatintų prieinamos informacijos ir ryšio technologijų bei sistemų projektavimą, rengimą, gamybą ir 
platinimą tokiu būdu, kad būtų pasiekiamas šių technologijų prieinamumas minimaliomis išlaidomis.

GM sukurtos kelios darbo grupės konvencijai įgyvendinti. IRNT sukurta darbo grupė aplinkos priein-
amumo probleminių klausimų sprendimui žmonėms, turintiems funkcinių sutrikimų. Darbo grupėje da-
lyvauja ministerijos, socialiniai partneriai ir neįgaliesiems atstovaujančios nevalstybinės organizacijos ir 
Teisėsaugos biuras. Konvencijos įgyvendinimui klausimai reguliariai nagrinėjami IRNT susirinkimuose ir GM 
kasmėnesiniuose susitikimuose su JTO atstovais.

Kiti  Latvijos įstatyminiai norminiai dokumentai, reguliuojantys aplinkos prieinamumą:

•	 Statybos įstatymas;

•	 Bendrosios statybų taisyklės;

•	 Nuostatai dėl statybų normų taikymo viešuosiuose pastatuose ir statiniuose;

•	 Nuostatai dėl statybų normų taikymo daugiaaukščių daugiabučių gyvenamuosiuose namuose.

Neįgaliųjų ir jų draugų susivienijimas „Apeirons“, įvertinus turimą reguliavimą, teigia kad: „…su 
įstatymine baze Latvijoje aplinkos prieinamumo srityje viskas yra gerai, ekonomikos ministerija parengė gana 
daug įstatymų ir Ministrų kabineto nuostatų, nustatančių, kaip taisyklingai statyti, projektuoti. Nustatyta, kokie 
turi būti išvažiavimai, kokio pločio durys, kaip įrengti tualetus ir kiti klausimai. Tačiau vis dar tikrinant nau-
jos statybos arba rekonstruotus pastatus, galime pastebėti, kad visa tai padaryta nemokšiškai, o kartais ir 
piktybiškai.“

2 .1 .1 .4 .9   Ne įga l ių jų  o rgan izac i jos

Aktyviausia nevyriausybinė organizacija Latvijoje, sprendžianti aplinkos prieinamumo ir kitus klausimus 
– Neįgaliųjų ir jų draugų organizacija „Apeirons“. Tai visuomeninė organizacija, vienijanti neįgalumą turinčius 
asmenis, jų draugus. Organizacija dirba su tikslu integruoti Latvijos visuomenę. „Apeirons“ aktyviai veikia nuo 
1994 metų. Nuo 1997 metų ši organizacija oficialiai registruota kaip visuomeninė organizacija.

Šios organizacijos nariai dalyvauja įvairiose nacionalinio ir vietinio lygio darbo grupėse, įskaitant ir 
su aplinkos prieinamumu susijusioje (Neįgaliųjų reikalų nacionalinės tarybos aplinkos prieinamumo darbo 
grupė).
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2010 metų kovo mėnesį buvo sudaryta darbo grupė aplinkos prieinamumo funkcinių sutrikimų tu-
rintiems asmenims, probleminių klausimų sprendimui. Numatyti spręstini aplinkos prieinamumo, statybų 
kontrolės mechanizmo klausimai. Darbo grupėje dalyvavo atstovai iš GM, Regioninės plėtros ir savivaldybių 
reikalų ministerijos, Ekonomikos ministerijos ir Susisiekimo ministerijos, taip pat Latvijos savivaldybių su-
sivienijimo, Neįgaliųjų ir jų draugų susivienijimo „Apeirons“, Latvijos neįgaliųjų bendruomenės, Latvijos aklųjų 
bendruomenės, resursų centro žmonėms su protiniais sutrikimais „Zelda“, Latvijos aklųjų susivienijimo, Latvijos 
asociacijos „Rūpju bērns“ ir Latvijos žmonių su ypatingais poreikiais bendradarbiavimo organizacijos SUS-
TENTO.

Neįgaliųjų ir jų draugų susivienijimas „Apeirons“ siekdama šviesti ir keisti situaciją aktyviai realizuoja 
įvairius projektus, susijusius su neįgaliaisiais. Šios asociacijos ryškiausi darbai:

a) Nuo 2004 metų organizuodama Latvijos humaniškiausių pastatų konkursą „Zelta kruķis“ („Auksinis 
ramentas“) vykdo kasmetinius aplinkos prieinamumo stebėjimus. Konkursas vyksta bendradarbiaujant 
su Ekonomikos ministerija ir Latvijos savivaldybėmis.

b) Konkurso metu kasmet nagrinėjami 300-400 Latvijos pastatų. Pastarųjų metu išryškėjo poreikis keisti 
įstatyminę bazę, kadangi nė vienas nėra atsakingas už objektų nepritaikymą.

c) 2008 metais buvo sukurta interneto svetainė www.videspieejamība.lv, kurios tikslas informuoti at-
sakinguosius pareigūnus apie bendrai priimtus standartus. Svetainėje teikiama informacija apie 
prieinamą aplinką Latvijoje ir pasaulyje.

d) 2011 metais organizacija atliko e-aplinkos prieinamumo tyrimą, kurio metu išaiškinta, kad daugelis 
interneto svetainių akliesiems, silpnaregiams interneto vartotojams ir kitiems asmenims, turintiems 
funkcinių sutrikimų, pavyzdžiui, asmenims su epilepsija arba intelektiniais sutrikimais neprieinamos.

Stebėtos 50 Latvijos interneto svetainės, įskaitant 17 ministerijų ir sekretoriatų, 7 respublikinės 
reikšmės miestų savivaldybių interneto svetainės, 10 labiausiai lankomų interneto svetainių, įskaitant www.
inbox.lv, www.draugiem.lv, www.1188.lv, www.delfi.lv, www.ss.lv, www.tvnet.lv ir kt.

Stebėjimą atliko specialiai apmokyti e-aplinkos prieinamumo ekspertai, kurie įvertino interneto 
svetainių atitikimą tarptautiniams interneto svetainių prieinamumo standartams WCAG (Web Content Acces-
sibility Guidelines), kuriuos parengė konsorciumas W3C (World Wide Web Consortium), vadovaujantis e-priein-
amumo iniciatyva WAI (Web Accessibility Initiative).

Būtina pažymėti, kad aktyviai savo teises gina Latvijos Žmonių, turinčių ypatingų poreikių bendradarbi-
avimo organizacija SUSTENTO, kuri aplinkos prieinamumo klausimais teikia tokią nuomonę:

„Europos Sąjungos finansų planavimo metu, Europos pinigines lėšas, skirtas pastatų renovacijai arba 
naujai statybai, galima buvo gauti su sąlyga, kad jie bus prieinami neįgaliesiems. Tačiau – „išleistas mažiausiai 
milijonas latų nesilaikant šio aplinkos prieinamumo reikalavimo. ERPF lėšos aplinkos pritaikymui buvo 
išleidžiamos įvairioms prekėms įsigyti arba erdvių remontui trečiame aukšte, o ne išvažiavimui iki gražiai 
suremontuotų patalpų pirmame aukšte. Todėl mes šiuo metu nagrinėjame galimybę kreiptis į teismą, dėl šiuos 
projektus įgyvendinusių asmenų, kad būtų išieškotos netikslingai panaudotos lėšos. Latvija turėtų sukurti 
tokių objektų kontrolės grupę, kuri atitikimą aplinkos prieinamumui vertins ne „popieriuje“, o realybėje.“

2 .1 .2  Užs ien io  pa r tne r ių  pa t i r t i s  ne įga l ių jų  į ( s i )da rb in imo  s r i ty je

Analizuojant užsienio šalių patirtį neįgaliųjų integracijos į darbo rinką srityje yra remiamasi VšĮ 
„Valakupių reabilitacijos centras“ 2010 metais atliktu tyrimu “Europos Sąjungos šalių patirtis teikiant 
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profesinės reabilitacijos paslaugas asmenims, turintiems judėjimo, regos, klausos negalią, sergantiems vid-
aus, psichikos ligomis”. Tyrimo metu surinkti duomenys apie 11-oje Europos šalių (Suomijoje, Estijoje, Airi-
joje, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Slovėnijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Graikijoje) 
esančias neįgaliųjų profesinės reabilitacijos, įdarbinimo sistemas, darbdavių skatinimo būdus. Tyrimo šaltiniai:

•	 Bendroji Europos Sąjungos teisinė bazė (direktyvos, strategijos, rekomendacijos, nutarimai).

•	 Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostat).

•	 Tarptautinė darbo organizacija (TDO).

•	 Europos neįgaliųjų forumas (European disability forum).

•	 Europos Aklųjų sąjunga, Europos kurčiųjų sąjunga.

•	 Europos negalios tinklas (ANED).

•	 Europos Sąjungos šalių nacionaliniai teisės aktai.

•	 Nacionalinės Darbo biržos, Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, Statistikos departamentai, kitos 
valstybinės ir nevalstybinės neįgaliųjų reikalų institucijos.

Didžioji tyrimo dalis buvo skirta išanalizuoti užsienio šalių neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemą. 
Nustatyta, jog neįgaliųjų profesinis vertinimas, orientavimas ir mokymo programos planavimas užtrunka nuo 
3 savaičių (Slovėnijoje) iki 2 metų (Estijoje). Tuo tarpu profesinio mokymo trukmė – nuo 9 mėn. (Prancūzijoje) 
iki 5 metų (Graikijoje) (žr. 2.1.3.1 lentelė.). Palyginimui Lietuvoje neįgaliųjų profesinis vertinimas ir orien-
tavimas užtrunka iki 10 dienų, mokymo programa 1-12 mėn. (vidutiniškai apie 6-7 mėn.). Ilgesnis mokymosi 
procesas suteikia galimybę neįgaliajam prisitaikyti prie pasikeitusios sveikatos būklės ir aplinkos, nugalėti 
psichologinius barjerus, taip pat yra sėkmingiau atstatomi prarasti įgūdžiai arba mokymosi procese įgaunami 
nauji, kurie bus reikalingi naujoje darbo vietoje.

2.1.2.1 lentelė. Profesinės reabilitacijos paslaugų trukmė Lietuvoje ir kitose Europos šalyse 2010 m.

Šalis Profesinis vertinimas, planavimas, orientavimas Profesinio mokymo trukmė

Slovėnija iki 3 savaičių iki 2 metų

Austrija iki 8 savaičių iki 1,5 metų

Vokietija iki 60 dienų 2- 3,5 metų

Prancūzija 3 mėn. 9-22 mėn.

Olandija 8 savaitės 18 mėn.

Portugalija iki 3 metų

Graikija 1 mėn. 5 metai

Estija 2-3 metai 3 metai

Airija Reabilitacinis mokymas - 12-18 mėn.;
Psichinės sveikatos programos (bendruomeninės) – 

12-18 mėn.;
Bendrųjų įgūdžių lavinimas – 12-18 mėn.;

18-24 mėn.

Lietuva Ne daugiau 10 dienų 1-12 mėn. (vidutiniškai 6-7 mėn.)

Šaltinis: Valakupių profesinės reabilitacijos centro surinkta informacija

Kitų šalių taikomose metodikose skiriamas individualus dėmesys kiekvieno neįgaliojo poreikiams, 
atsižvelgiama į jo ankstesnius gebėjimus, sveikatos bei psichikos būklę. Profesinės reabilitacijos veiklos proc-
esas orientuotas į neįgaliojo profesinį ugdymą, nuolatinį jo pažangos stebėjimą, glaudų bendradarbiavimą su 
Darbo birža, potencialiais darbdaviais. Daug dėmesio yra skiriama praktikos procesui, pvz. Airijoje neįgalusis 
profesinį mokymą gauna laikinoje darbo vietoje, kur tiesiogiai įgyja naujų darbinių įgūdžių, išmoksta ben-
drauti kolektyve. Didžiojoje Britanijoje profesinės reabilitacijos paslaugos yra nukreiptos į negalią ar sutriki-
mus turinčių asmenų aplinkos barjerų naikinimą (aplinkos pritaikymą) ir sėkmingą grįžimą į buvusią ar 
naujai įsteigtą darbo vietą. Taip pat yra taikoma praktika profesinės reabilitacijos metu bendrauti ne tik su 
neįgaliuoju, bet ir su jo giminaičiais bei artimos aplinkos žmonėmis, tokiu būdu pagerinant psichosocialinės 
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reabilitacijos kokybę. 

Ilgesnis ir nuoseklesnis profesinės reabilitacijos procesas ženkliai įtakoja įdarbinimo rodiklius. Lietuvo-
je šis rodiklis yra apie 38 proc. Kur kas geresni įdarbinimo po profesinės reabilitacijos rezultatai kaimyninėje 
Estijoje – 65 proc. bei kitose ES šalyse: Airijoje – 43 proc., Prancūzijoje – 62 proc., Vokietijoje – 71 proc., Por-
tugalijoje – 75 proc., Austrijoje – 78 proc. Itin gerų rezultatų šioje srityje yra pasiekusi Olandija, kadangi po 
profesinės reabilitacijos programos įsidarbinusių asmenų dalis sudaro net 80 proc. 

Aukštiems įdarbinimo rodikliams turi įtakos ir glaudus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių 
įstaigų bendradarbiavimas su vietinėmis darbo biržomis ar kitomis įdarbinimo institucijomis, potencialiais 
darbdaviais. Neįgaliesiems, atsižvelgiant į jų negalią ir poreikį įgyti naują specialybę, yra siūlomos specialybės, 
kurios būtų patrauklios darbo rinkai. Parenkant neįgaliajam būsimą specializaciją yra skiriamas didelis 
dėmesys negalios pobūdžiui ir sunkumui, psichologiniams aspektams, taip pat siūlomos tokios specialybės, 
kurių pagalba yra didžiausia tikimybė įsitvirtinti darbo rinkoje. 

Nėra tikslių duomenų apie neįgaliųjų įsidarbinimą pagal įgytą specialybę, tačiau 2.1.3.2 lentelėje maty-
ti, jog ES šalyse neįgalieji dažniausiai įsidarbina pagal tas specialybes, pagal kurias mokėsi profesinės reabili-
tacijos įtaigose. Lietuvoje šis rodiklis siekia tik 33 proc. 

Pagal negalios pobūdį, judėjimo negalią turintys neįgalieji dirba srityse nereikalaujančiose fizinio 
judrumo: apskaitos, informacinių ir komunikacinių technologijų srityse, litografijoje, taip pat jie užsiima 
technine braižyba ir administraciniu darbu. Sergantys vidaus ligomis dažniausiai renkasi darbą kompiuteriu, 
telekomunikacijų, sveikatos apsaugos, administravimo, ortopedinės įrangos tvarkymo srityse. Aklieji ir silpnar-
egiai (neįgalieji su regos sutrikimais) neretai renkasi masažuotojo, IT specialisto, biuro administratoriaus, 
teisininko profesiją. Klausos negalią turintiems asmenims labiau sekasi dirbti tiesioginio verbalinio bendravi-
mo nereikalaujančius darbus – medžio ir metalo apdirbimas, knygų įrišimas, maisto ruoša, valymo paslaugos, 
techninė braižyba. Sergantys psichikos ligomis asmenys renkasi kūrybiškumo reikalaujančią amatų veiklą, taip 
pat gėlininkystės, maisto ruošos ir komercinę veiklas.

2.1.2.2 lentelė. Pagrindinės profesinės kvalifikacijos, kurias įgyja ir pagal kurias neįgalieji dirba dažniausiai atsižvelgiant 
į negalios pobūdį 2010 m.

Negalios pobūdis Siūlomos profesinės kvalifikacijos Dažniausiai neįgaliųjų dirbami darbai

Judėjimo negalią turintys asmenys Elektronika, apskaita, apsauga, administracinis 
darbas, informacinės ir komunikacinės 
technologijos, litografija, techninė braižyba

Techninė veikla, elektronika,
administracinis darbas, informacinės ir
komunikacinės technologijos, litografija, 
techninė braižyba

Sergantys vidaus ligomis asmenys Elektronika, darbas kompiuteriu, 
telekomunikacijos, sveikatos apsauga, 
administracinis darbas, ortopedinės įrangos 
tvarkymas

Darbas kompiuteriu, administracinis darbas, 
ortopedinės įrangos tvarkymas

Regos negalią turintys asmenys Sveikatos apsauga, biuro administravimas, 
masažai, IT sektorius

Komercinė veikla, pramonės darbuotojai, IT 
sektoriaus, masažai,
žurnalistika, teisė, biuro administravimas

Klausos negalią turintys asmenys Sveikatos apsauga, techninė braižyba, 
sodininkystė, valymo paslaugos, medžio 
apdirbimas, metalo apdirbimas, knygų įrišimas

Techninė braižyba, maisto ruoša, metalo 
apdirbimas, medžio apdirbimas, knygų įrišimas

Sergantys psichikos ligomis 
asmenys

Darbas kompiuteriu, gėlininkystė, amatai Komercinė veikla, amatai, gėlininkystė, maisto 
ruoša

Šaltinis: Valakupių profesinės reabilitacijos centro surinkta informacija

Prie neįgaliųjų integracijos ar sugrįžimo į darbo rinką ženkliai prisideda valstybiniu lygmeniu sukur-
tos darbdavių skatinimo/motyvavimo sistemos. Daugumoje iš analizuojamų šalių yra įdiegtos kvotų sistemos, 
pagal kurias viešajame ir privačiame sektoriuose, atsižvelgiant į įmonių dydžius, privalu darbinti atitinkamą 
procentą neįgaliųjų (Airija, Austrija, Graikija, Prancūzija, Portugalija Slovėnija, Vokietija). Daug kur yra taiko-
ma parama steigiant darbo vietas neįgaliesiems (Airija, Graikija, Prancūzija, Slovėnija, Vokietija). Portugalijoje 
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ir Slovėnijoje yra taikomos nuopelnų prizo (kasmet skiriama piniginė išmoka darbdaviams, kurie labiausiai 
išsiskiria neįgaliųjų įdarbinimo sferoje) ar kasmetinės premijos darbdaviams, pasižymintiems gerąja praktika 
neįgaliųjų asmenų įdarbinimo srityje. (žr. 2.1.3.3 lentelę.).

2.1.2.3 lentelė. Kvotų sistemos pavyzdžiai Europos šalyse 2010 m.

Šalis

Kvotų sistema

Parama darbdaviams įdarbinusiems neįgaliuosiusValstybės 
sektorius

Įstaigoje dirbančių 
asmenų skaičius

Neįgaliųjų 
įdarbinimo 

santykis

Airija Viešasis - 3% • Subsidija neįgaliojo darbo vietai įrengti, darbo 
užmokesčiui.
• Subsidija darbdaviui, norinčiam išlaikyti neįgaliu tapusį 
darbuotoją.
• Išmoka už praktikos vietą.

Privatus Daugiau kaip 50 7%

Austrija Viešasis ir 
privatus

25 ir daugiau 1 neįgalusis 
atitinka 25 
darbuotojus

• Subsidija darbo užmokesčiui.
• Išmoka už praktikos vietą. 
• Jei praktiką atlieka judėjimo arba regos negalią turintys 
asmenys, skiriama dviguba kompensacija.

Graikija Viešasis - 5% • Subsidijos reikalingai įrangai naujoje darbo vietoje 
(padengiama 90% išlaidų).
• Jei darbdavys įdarbina neįgalųjį 4 metams, jam 
finansuojami 3 metai.

Privatus 50 ir daugiau 8%

Prancūzija Viešasis ir 
privatus

Daugiau nei 25 6% Subsidija esamai darbo vietai įrengti arba naujai pritaikyti.

Portugalija Viešasis Kai įdarbinimo
programa apima 
3-10 darbo vietų

1 neįgalusis 
asmuo

• Kompensacinė subsidija, siekiant kompensuoti žemesnį 
produktyvumo lygį, kol negalią turintis asmuo adaptuosis prie 
naujo darbo.
• Negražintinos išmokos (max. dydis-12 mėn. atlyginimų) 
neįgaliųjų darbo vietai paruošti.
• Integracijos prizas - darbdaviams, kurie neįgaliuosius 
įdarbina nuolatiniam darbui arba laikiną darbo sutartį 
pakeičia i nuolatine.
• Nuopelnų prizas - kasmet skiriamas pinigine išmoka 
darbdaviams, kurie labiausiai išsiskiria neįgaliųjų įdarbinimo 
sferoje (geroji praktika).

Slovėnija Viešasis ir 
privatus

Daugiau nei 20 2%-6% • Darbo užmokesčio subsidija.
• Darbo vietos įrengimo ir darbui skirtų priemonių 
subsidija.
• Atleidimas nuo įdarbinto asmens socialinio draudimo 
mokesčių.
• Premijos darbdaviams, viršijantiems neįgalių darbuotojų 
skaičių pagal kvotų sistemą.
• Kasmetines premijos darbdaviams, pasižymintiems 
gerąja praktika neįgaliųjų asmenų įdarbinimo srityje.

Vokietija Viešasis ir 
privatus

Daugiau nei 20 5% • Subsidija darbo vietai įrengti.
• Subsidijos skiriamos pirmaisiais įdarbinimo metais.
• Išmoka darbo asistento paslaugoms apmokėti.

Šaltinis: Valakupių profesinės reabilitacijos centro surinkta informacija

Valstybėse, nepriklausomai ar vykdoma, ar nevykdoma kvotų sistema, yra taikoma priemonė, kuria 
teikiama parama darbdaviui, steigiančiam neįgaliajam naują darbo vietą. Šalyse, kuriose netaikoma kvotų sis-
tema, naudojamos kitos darbdavių skatinimo priemonės (žr.  2.1.3.4 lentelę.). 
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2.1.2.4 lentelė. Kitos darbdavių motyvavimo priemonės 2010 m.

Šalis Paramos priemonės

Didžioji Britanija
Subsidija darbo vietos pritaikymui, specialios įrangos įsigijimui, darbo asistento paslaugos kompensavimui. 
Negalia turinčio asmens kelionės išlaidos į darbą ir iš darbo taip pat kompensuojamos. 100% subsidija 
skiriama įrengiant naują darbo vietą.

Olandija
Subsidija darbo vietos įrengimui. Savanoriška kvotų sistema, kurios pagrindu sudarydamos naujas 
kolektyvines darbo sutartis didelės nacionalinės įmonės, darbdavių organizacijos, profesinės sąjungos 
įsipareigoja įdarbinti negalią turinčius asmenis

Suomija
Subsidija darbo vietos pritaikymui.

Estija

Šaltinis: Valakupių profesinės reabilitacijos centro surinkta informacija

Apibendrinant galima būtų išskirti faktorius, kurie sąlygoja didelį neįgaliųjų, įsidarbinusių po profesinės 
reabilitacijos, skaičių:

2.1.2.5 lentelė. Faktoriai sąlygojantys aukštus įdarbinimo rodiklius

Faktorius Šalis Įdarbinimo rodiklis, proc.

Aukšta klientų motyvacija, teigiamas savęs vertinimas Olandija 80

Austrija 78

Darbo praktika įmonėse Vokietija 71

Airija 43

Austrija 78

Klientų paieškos paslauga profesinės reabilitacijos programai Portugalija 75

Darbo vietos pritaikymo neįgaliajam sistema, kurios pagalba asmuo 
aprūpinamas darbui reikalingomis priemonėmis

Portugalija 75

Prancūzija 62

Olandija 80

Estija 65

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, viešųjų socialinių 
dalyvių, neįgalaus asmens ir jo šeimos glaudus bendradarbiavimas

Prancūzija 62

Vokietija 71

Tinkamas informacijos apie subsidijas pateikimas darbdaviams Vokietija 71

Ilgas profesinės reabilitacijos laikotarpis Vokietija 71

Olandija 80

Portugalija 75

Estija 65

Šaltinis: Valakupių profesinės reabilitacijos centro surinkta informacija

Nors analizuojamose šalyse yra gana aukšti neįgaliųjų, įsidarbinusių po profesinės reabilitacijos, rodikli-
ai, tačiau ir jose yra susiduriama su problemomis, integruojant neįgaliuosius į darbo rinką. Tarp pagrindinių 
problemų būtų šios:

•	 Darbdavių neigiamas požiūris į neįgaliuosius (Prancūzija, Olandija, Austrija).

•	 Aukštas nedarbo lygis, sunki ekonominė situacija (Airija, Slovėnija).

•	 Neigiama šeimos aplinka, bendruomenės nusistatymas (Graikija).

•	 Darbdavių prietarai dėl aklųjų darbo našumo, nelankstumas, neįgaliųjų motyvacijos dirbti neturėjimas, 
bendradarbiavimo stoka, ilgalaikė bedarbystė, nekokybiškos paslaugos iki reabilitacijos (Vokietija).

•	 Sveikatos poveikis darbui, sunkumai su kuriais neįgalus asmuo susiduria vykdamas į darbą (Estija).
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LŽNS pasidalino savo gerąja patirtimi apie Norvegijoje taikomą profesinės reabilitacijos ir įdarbinimo 
sistemą. Norvegijoje gauti neįgalumo išmokas yra ganėtinai sudėtinga – reikia įrodyti, jog esi visiškai ne-
darbingas. Dirbantis neįgalusis neįgalumo išmokų negauna. Jeigu yra nustatoma, jog neįgalusis gali dirbti, 
profesinė ar darbinė reabilitacija yra privaloma. Profesinės reabilitacijos sistemoje yra parengta psichikos 
negalią turinčių žmonių profesinės reabilitacijos ir įdarbinimo strategija, nes ši grupė sudaro daugiau nei 50 
proc. visų neįgaliųjų. Bendras profesinės reabilitacijos laikotarpis gali užtrukti iki 3 metų. Daugelis paslaugų, 
susijusių su profesine reabilitacija, yra nukelta į bendruomeninį lygį ir į šią sistemą yra įtraukti apie 2/3 šalies 
įmonių ir ūkių. Norvegijoje profesinė reabilitacija atliekama darbo vietoje, reabilituojamieji įgauna ne tik 
darbinių, bet ir socialinių įgūdžių. Po tokio reabilitacinio proceso įsidarbina apie 50 proc. neįgaliųjų.

2 .2  N E Į G A L I Ų J Ų  S O C I A L I N I Ų  Į M O N I Ų  K O N K U R E N C I N G U M O 
D I D I N I M A S  I R  N E Į G A L I Ų J Ų  Į D A R B I N I M O  G A L I M Y B Ė S 

Šiame skyriuje siekiama nustatyti, kokiuose veiklos sektoriuose dirbančios įmonės galėtų dar-
binti neįgaliuosius: pagal pajėgumą, negalios pobūdį, išsilavinimą. Pagrindinis skyriaus tikslas – identifi-
kuoti galimybes bei pateikti rekomendacijas, kuriomis pasinaudojus padidėtų neįgaliųjų socialinių įmonių 
konkurencingumas ir iš to seksiantis aktyvesnis neįgaliųjų darbinimas.

2 .2 .1  Pr io r i te t in ių  ( t i k s l in ių )  ve r s lo  sek to r ių / subsek to r ių  nus ta tymas  i r 
ap ib rėž imas  paga l  pa jėgumą be i  ga l imybes  da rb in t i  ne įga l iuos ius 

Neįgalieji, atsižvelgiant į jų negalios pobūdį, gydytojų rekomendacijas ir gebėjimus, gali dirbti pačius 
įvairiausius darbus, tačiau darbdavių požiūris ne visada su tuo sutampa. Vieni darbdaviai nežino apie galimybę 
darbinti neįgaliuosius, kiti nenori jų darbinti dėl vis dar gajaus stereotipinio požiūrio, jog neįgalieji nepajėgus 
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dirbti, gali būti didelė našta įmonei. Taip pat manoma, jog neįgalumas neatsiejamas nuo psichinių sutrikimų. 
Remiantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, iš 173,3 tūkst. darbingo amžiaus 
neįgaliųjų, dirba apie 25,4 proc. Apie verslo sektorių pajėgumą ir galimybes darbinti neįgaliuosius galima 
spręsti pagal sritis, kuriose veiklą vykdo įmonės, kuriose jau dirba neįgalieji. Nors socialinėse ir neįgaliųjų 
socialines įmones dirba tik 6,8 proc. visų dirbančių neįgaliųjų, į šią įmonių grupę reiktų atkreipti dėmesį kaip į 
prioritetinę įmonių grupę, galinčią darbinti neįgaliuosius.

Remiantis 1-oje galimybių studijos dalyje atliktais tyrimais, socialinėse įmonėse, nors ir yra galimybė 
darbinti kitų tikslinių grupių atstovus (ilgalaikius bedarbius, priešpensinio amžiaus asmenis, tėvus auginančius 
neįgalius vaikus, buvusius kalinius ar asmenis, priklausomus nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų), tačiau didžiąją dalį (94,4 proc.) tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų sudaro 
neįgalieji. Todėl neįgaliųjų socialinės ir socialinės įmonės (toliau – socialinės įmonės) pagal pajėgumą ir gal-
imybes darbinti neįgaliuosius bus nagrinėjamos kaip viena įmonių grupė. 

Lietuvoje socialinės įmonės statusą turinčios 139 įmonės vykdo 58 skirtingas veiklas, iš kurių 58,7 proc. 
teikia įvairias paslaugas, o 41,3 proc. užsiima gamyba. Populiariausia veikla yra maisto produktų gamyba.Šia 
veikla užsiima net 15 socialinių įmonių. Verslo konsultacijomis ir projektų rengimu bei medienos gaminių 
gamyba užsiima po 14 įmonių, kitos populiarios veiklos yra tekstilės gaminių ir drabužių siuvimas bei fasavi-
mo ir pakavimo paslaugos. Dar vertėtų paminėti valymo paslaugas atliekančias socialines įmones, tokių Li-
etuvoje yra 11 (žr. 2.2.1.1 pav.).  Analizuojant veiklas matyti, jog tik verslo konsultacijomis ir projektų rengimu 
užsiimančiose įmonėse neįgaliesiems yra keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai: geri darbo su kompiute-
riu įgūdžiai, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas rinkti ir analizuoti informaciją, komunikabilumas.  Kitose 
veiklos srityse (maisto produktų gamyba, medienos gaminių gamyba, tekstilės gaminių ir drabužių siuvimas, 
fasavimo ir pakavimo paslaugos) dirbantiems neįgaliesiems nėra keliami tokie aukšti reikalavimai. Tokiu at-
veju yra pakankamos vienos srities profesinės žinios, kadangi jų atliekami darbai yra konvejerinio pobūdžio, 
monotoniški. Valymo paslaugų srityje dirbantys dažnai neturi aukštesnio ar profesinio išsilavinimo, neretai 
neįgalieji į valymo įmonę darbinasi tik tada, kai negali rasti kito norimo darbo.
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2.2.1.1. pav. Populiariausios veiklos tarp socialinių įmonių 2011 m., vnt.
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Šaltinis: LDB

Nagrinėjant, kokiose srityse darbinama daugiausia neįgaliųjų, buvo išskirtos kelios įmonės, kuriose 
įdarbinta daugiausia šios tikslinės grupės darbuotojų. Kaip matyti 2.2.1.2 pav., didžiausią neįgaliųjų skaičių turi 
valymo paslaugas teikiančios įmonės. Vienoje iš šio sektoriaus įmonių dirbančių neįgalių darbuotojų skaičius 
yra gerokai peržengęs 250, kitose, valymo veikla užsiimančiose įmonėse, neįgaliųjų skaičius siekia nuo 50 
iki 100. Įmonė užsiimanti plastikinių gaminių gamyba yra įdarbinusi 100-250 neįgaliųjų ir pagal reitingą yra 
antra. Trečiąją vietą pagal įdarbinamų neįgaliųjų skaičių pasidalino 4 įmonės. Viena jų užsiima verslo konsul-
tacijomis ir projektų rengimu, kita – maisto produktų gamyba, trečia – medžio gaminių gamyba, fasavimu bei 
pakavimu ir ketvirta –  tekstilės gaminių ir drabužių siuvimu. 

Galima stebėti ryškią tendenciją, jog įmonės, kurių pagal veiklos pobūdį yra daugiausia, įdarbina ir 
didžiausią neįgaliųjų (pagal neįgaliųjų skaičių vienoje įmonėje) skaičių. Dauguma įmonių, darbinančių didelį 
skaičių neįgaliųjų, užsiima gamybine veikla (maisto produktai, siuvimas, plastikiniai ir medžio gaminiai), kuri 
nereikalauja itin aukštos darbuotojų kvalifikacijos. Taip pat galima išskirti stambią verslo konsultacijų ir 
projektų rengimu užsiimančią įmonę, kurioje dirba 50-100 neįgaliųjų, tačiau kitos panašia veikla užsiimančios 
įmonės dažniausiai priklauso smulkių įmonių grupei ir turi iki 20 neįgalių darbuotojų. 

2.2.1.2 pav. Prioritetinių veiklų pasiskirstymas pagal įdarbinamų neįgaliųjų skaičių 2010 m., vnt.
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Atskirai analizuojant šiaurinius Lietuvos regionus (Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Telšių apskritis), 
esančius prie Lietuvos-Latvijos sienos, matyti, jog daugiausiai įmonių užsiima maisto produktų gamyba (10 
įmonių) ir jos sudaro du trečdalius visų šią veiklą vykdančių socialinių įmonių Lietuvoje. Antroje vietoje, po 
5 įmones užsiima valymo paslaugomis ir įvairiais amatais bei rankdarbiais. Trečiąją vietą pagal populiarumą 
dalinasi trys veiklos (po 4 įmones): medienos gaminių gamyba, metalo gaminių gamyba ir statyba bei susijusių 
paslaugų veikla. Reikia paminėti, jog Klaipėdos apskrityje daugiausiai įmonių užsiima statybų ir susijusių 
paslaugų veikla (3 įmonės). Šiaulių apskrityje net 5 įmonės užsiima maisto produktų gamyba, 3 įmonės teikia 
valymo paslaugas. Maisto produktų gamyba yra populiariausia veikla tarp socialinių įmonių ir Panevėžio ap-
skrityje (3 įmonės). 

2.2.1.3 pav. Šiaurinėse apskrityse veikiančių socialinių įmonių pasiskirstymas pagal prioritetines veiklas 2011 m., vnt.

0 1 2 3 4 5 6

Maisto produktų gamyba

Amatai, rankdarbiai

Valymo paslaugos

Medienos gaminių gamyba

Metalo gaminių gamyba

Statybų ir susijusių paslaugų sektorius

Telšių apsk. Panevėžio apsk. Šiaulių apsk. Klaipėdos apsk.

Šaltinis: LDB

Išanalizavus kitas verslo įmones matyti, jog dažniausiai darbinama iki 5 neįgaliųjų mažose ir vidutinėse 
įmonėse (0-50 darbuotojų). Nors įmonių veiklų spektras labai platus, didžioji jų dalis orientuota į įvairių 
paslaugų teikimą: valymo, buhalterinės paslaugos, veiklos susijusios su informacinėmis technologijomis, 
nemažą dalį sudarė įmonės teikiančios maitinimo paslaugas. Stambios įmonės, kurios darbino didesnį skaičių 
neįgaliųjų, vykdė veiklas gamybos sektoriuje – popieriaus ir kartono, metalo dirbinių/gaminių gamyba. Viena 
įmonė teikianti apklausų ir rinkos tyrimų paslaugas yra įdarbinusi 50-100 neįgalių darbuotojų. 

2.2.1.4 pav. Kitų verslų įmonių, darbinusių neįgaliuosius, pasiskirstymas pagal populiariausius veiklų sektorius 2011 m., vnt.
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Apibendrinant socialines įmones ir kitas verslo įmones pagal populiariausias veiklas ir sritis, kuriose 
įdarbinama daugiausiai neįgaliųjų, galima išskirti prioritetinius veiklų sektorius, kuriuose galima būtų darbinti 
didesnį skaičių neįgaliųjų: maisto produktų gamyba, medienos gaminių gamyba, verslo konsultacijos, projektų 
rengimas, tekstilės gaminių ir drabužių siuvimas, pakavimas ir fasavimas ir valymo paslaugos. 

Maisto produktų gamyba – populiariausia veikla „maisto produktų gamyba“ pagal EVRK red 2 priskir-
iama 10 skyriui. 

Maisto produktų gamyba yra veiklos sritis, kurioje veiklas vykdo daugiausia socialinių įmonių. Ši veikla 
yra populiariausia ir tarp šiauriniuose regionuose veikiančių įmonių. Gaminamų maisto produktų rūšys yra 
įvairios: pieno produktai, makaronai, vaisių ir daržovių apdirbimas, arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbi-
mas, džiūvėsių ir sausainių gamyba, sirupų ir vaisvandenių gamyba ir kt. Šioje srityje dirbantiems nėra būtina 
itin aukšta kvalifikacija, kadangi darbai yra konvejerinio pobūdžio, monotoniški, nereikalaujantys verbalinio 
bendravimo, tad pakanka konkrečios srities išmanymo, darbiniai įgūdžiai suteikiami darbo vietoje. Maisto 
produktų gamyba užsiimančiose įmonėse dažniausiai dirba 50-100 neįgalių darbuotojų.

Medienos gaminių gamyba – medienos gaminių gamybos, fasavimo ir pakavimo veikla priskiriama 
skyriui 16 „Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo 
medžiagų gamyba“ ir, atsižvelgiant į tai, kad pusė visų medienos gaminių gamybos įmonių gamina  baldus – 
skyriui 31 „Baldų gamyba“.

Medienos gaminių gamyba yra kita socialinėmis įmonėmis gausi sritis, tačiau šiauriniuose regionuose 
tokių įmonių yra tik 4 (iš 14). Į medienos gaminių gamybą orientuotos įmonės dažniausiai užsiima baldų 
gamyba, tad dirbantiems neįgaliesiems yra reikalingos profesinės šios srities žinios, darbą galima apibūdinti 
kaip lengvą fizinį. Tokiose įmonėse dažniausiai darbinama 20-50 neįgalių darbuotojų.

Verslo konsultacijos, projektų rengimas – pagal EVRK red 2 verslo konsultacinė, projektų  rengimo veik-
la priskirtina 70 skyriui „Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla“. 

Nors verslo konsultavimas yra viena iš populiariausių veiklų tarp socialinių įmonių, tačiau šia veik-
la užsiimančiose įmonėse dirba sąlyginai nedidelis neįgaliųjų skaičius. Taip pat šiauriniuose regionuose šia 
veikla užsiima tik 3 įmonės – 2 Klaipėdos ir 1 Šiaulių apskrityse. Galima teigti, jog šioje Lietuvos dalyje nėra 
neįgalių asmenų su tinkama šiai veiklai vykdyti kvalifikacija. Tai yra vienintelė veiklos sritis (iš populiarių tarp 
socialinių įmonių), kurioje reikalinga aukšta kvalifikacija, IT ir užsienio kalbų žinios. 

Tekstilės gaminių ir drabužių siuvimas - Tekstilės gaminių ir drabužių siuvimas priskirtinas 14 skyriui 
„Drabužių siuvimas (gamyba)“. 

Tekstilės gaminių ir drabužių siuvimas yra populiari veikla ne tik tarp socialinių įmonių. Šią veiklą 
vykdančiose socialinėse įmonėse dažnai yra darbinama 50-100 neįgalių darbuotojų, nors yra ir įmonių, kuri-
ose dirba 10-20 darbuotojų. Neįgaliesiems, norintiems dirbti šioje srityje, yra keliami profesinių žinių reikala-
vimai, siuvimo proceso technologinis išmanymas. 

Pakavimas ir fasavimas - Fasavimo ir pakavimo veikla EVRK žymima atskiru kodu 82.92. 

Pakavimo ir fasavimo veikla taip pat dažna veikla tarp socialinių įmonių. Šioje srityje veiklas vykdančių 
įmonių dydžiai pagal neįgaliųjų skaičių svyruoja nuo 0-9 iki 20-50 asmenų. Darbas yra fizinis, nereikalaujantis 
jokių profesinių žinių ar aukštesnės kvalifikacijos. 

Valymo paslaugos – valymo veikla galėtų būti priskirta bent kelioms 81 skyriaus veikloms. Viena jų – 
81.10 Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla. Kita galima 81 skyriaus veikla 81.2 „Valymo veikla“. 

Siekiant išsiaiškinti prioritetinių verslo šakų neįgaliųjų asmenų darbinimo galimybes, išnagrinėtas Li-
etuvos tokių įmonių skaičius ir jo dinamika, įmonių dydžiai (darbuotojų skaičius) bei plėtros tendencijos.
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Išskyrus ir apibrėžus prioritetines veiklas, būdingas socialinėms įmonėms, galima teigti, jog kitos šiose 
srityse dirbančios įmonės, atsižvelgiant į savo poreikį, galėtų įdarbinti neįgaliuosius. Žemiau esančiame 2.2.1.5. 
pav. matyti, kaip 2006-2012 m. Lietuvoje kito įmonių, dirbančių nagrinėjamose srityse, skaičius.

2.2.1.5 pav. Lietuvoje veikiančių įmonių skaičius, 2006 – 2012 m., vnt.
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2012 m. didžioji dalis įmonių vykdė į konsultacijas orientuotą Pagrindinių buveinių veiklą; verslo 
konsultacinę valdymo veiklą. Pažymėtina, kad nuo 2006 m. šio profilio įmonių skaičius išaugo dvigubai – nuo 
828 iki 1642 vnt. Verslo plėtra pasižymėjo valymo paslaugas teikiančių įmonių grupė: pastatų aptarnavimu 
ir kraštovaizdžio tvarkymu užsiimančių įmonių skaičius išaugo 91 proc. (nuo 254 iki 485 vnt.), administra-
cine veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla – 86 proc. (nuo 148 iki 276 vnt.), baldų gamyba 
– 18 proc. (nuo 611 iki 724 vnt.). Visiškai priešinga situacija buvo medienos gaminių gamybos verslo įmonių 
grupėje – jų skaičius nagrinėjamu periodu sumažėjo ketvirtadaliu. Trečdaliu mažėjo maisto produktų gamybos 
ir drabužių siuvimo grupių įmonių skaičius. Iš šių duomenų matyti, jog verslo konsultacinė veikla ir valymo 
paslaugas teikiančios įmonės turi ryškias augimo ir plėtros tendencijas bei galėtų aktyviai prisidėti kuriant 
naujas darbo vietas neįgaliesiems.

Toliau siekiant išanalizuoti potencialias įmonių galimybes darbinti neįgaliuosius yra pateikiami Statis-
tikos departamento duomenys, kuriais remiantis identifikuojamas nagrinėjamų ekonominių veiklos rūšių ir 
darbuotojų skaičiaus tarpusavio ryšys.
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2.2.1.6 pav. Įmonių pasiskirstymas pagal ekonomines veiklos rūšis ir dydį 2012 m.
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Statistikos departamento duomenimis, visoms nagrinėjamoms ekonominės veiklos rūšims būdingas 
didžiausias įmonių, turinčių 0-4 darbuotojus, skaičius. Iš tokio dydžio įmonių grupės ypač išsiskyrė verslo kon-
sultacijas vykdančios įmonės – jos sudarė 75 proc. visų konsultacinių įmonių.

Valymo paslaugų veikla gausi ne tik socialinių įmonių, bet jose dirbančių neįgaliųjų skaičiumi. Bev-
eik pusė valymo paslaugomis užsiimančių įmonių yra įsikūrusios šiauriniuose regionuose, tačiau dažnai ir 
kitose apskrityse dirbančios įmonės turi savo padalinius šiaurinėse apskrityse. Valymą galima apibūdinti kaip 
fizinį darbą, nereikalaujantį jokių profesinių žinių. Valymo paslaugas teikiančiose įmonėse dirbančių neįgaliųjų 
skaičių varijuoja nuo 10-19 iki 250-450. 

Užimtumo ir nedarbo situacija nemažai priklauso ir nuo rinkos galimybių kurti naujas ir konkurencin-
gas darbo vietas, t.y. didinti darbo jėgos paklausą. Pirmiausia tai siejasi su verslo konkurencingumu – gebėjimu 
prisitaikyti prie vidaus bei tarptautinių rinkų reikalavimų, rinkai siūlyti paklausius produktus ir paslaugas.

Nagrinėjant bendras Lietuvos tendencijas, atsižvelgiant į veiklos sferą įmonės skirtingai prognozuoja 
papildomų darbuotojų poreikį. Vertinant Statistikos departamento teikiamus duomenis apie įmonių, kurios 
per artimiausius 2-3 mėnesius planuoja priimti naujų darbuotojų, verta pastebėti, kad pramonės sektoriaus 
įmonės artimiausiu metu plėtros nenumato.
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2.2.1.7 pav. Pramonės įmonių darbuotojų skaičiaus prognozė artimiausiems 2-3 mėn., vnt.
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Tuo tarpu paslaugas teikiančių įmonių požiūriai išsiskyrė. Pastatų aptarnavimo ir kraštovaizdžio tvarky-
mo nėra numačiusios naujų darbuotojų priėmimo, o verslo konsultacinės įmonės prognozavo darbuotojų 
skaičiaus augimą. Verta pastebėti, jog dėl augančios šių paslaugų paklausos rinkoje (ES fondų, bankų paskolų 
politikos ir apskritai besikeičiančio požiūrio į verslo vykdymą), konsultacijų veiklą vykdančių įmonių skaičius 
nuolatos augo. Tačiau specifinis veiklos vykdymas reikalauja aukštesnio išsilavinimo ir aukštos kvalifikacijos, 
todėl tik maža dalis neįgalių asmenų yra pajėgūs įsitraukti į šią veiklą.

2.2.1.8 pav. Paslaugas teikiančių įmonių darbuotojų skaičiaus prognozė artimiausiems 2-3 mėn. , vnt.
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Teikiama informacija iš esmės neatskleidžia realios neįgaliųjų įdarbinimo situacijos, todėl yra papildo-
mai nagrinėti neįgaliųjų socialinių įmonių apklausos duomenys.

Apklausus neįgaliųjų socialines įmones, kokioms veikloms jos ateityje ieškotų neįgalių darbuotojų, 
didžioji dauguma nurodė siuvėjo, verslo konsultanto ir projektų rengėjo profesijas, apklaustieji taip pat 
išreiškė poreikį darbuotojų, galinčių dirbti kirpykloje, grožio salone, statybų veikloje.

Nagrinėjamose duomenų grupėse galima išskirti ypač perspektyvią įmonių konsultacinę veiklą. 
Natūralu, nes didžiąją dalį Lietuvoje sukuriamos pridėtinės vertės sukuria paslaugų sektorius, kurio tinkamam 
funkcionavimui ir infrastruktūros sukūrimui nėra reikalingos didelės investicijos.

Iš pateiktų duomenų negalime daryti išvadų, kad įmonių vadovų požiūris nepakito ar negali pasikeisti 
dėl pasikeitusios situacijos rinkoje, taip pat buvo apklaustos tik dalis nagrinėjamų sektorių įmonių. Taigi, iš 
esmės nėra duomenų apie įmonių pajėgumus darbinti neįgaliuosius, todėl tikslinga sukurti atskirą informacinę 

darbo rinkos situaciją iliustruojančią sistemą. Darbo rinkos situacija priklauso ne tik nuo pasiūlos, bet ir nuo 
paklausos, t.y. ir nuo pačių neįgaliųjų pasirinkimo.

Pagal reabilitacijos įstaigų pateiktus duomenis, pagrindinės mokomosios programos, kurias rinktųsi 
neįgalieji asmenys yra: apskaitininko, virėjo, viešbučio kambarinės, administracijos darbuotojo, duonos kepinių 
kepėjo, kasininko-pardavėjo, plytelių klojėjo, prekybinės salės darbuotojo, sekretoriaus-referento, valytojo, 
kompiuterio vartojimo pagrindų.

Pažymėtina, kad keletas specialybių – apskaitininko, administracijos darbuotojo, valytojo – atsižvelgiant 
į dabartinę rinkos situaciją (socialinėse konsultacinėse įmonėse augantį darbuotojų poreikį, socialinių valymo 
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paslaugų įmonių dydį) kryptys  yra ypač  perspektyvios. 

Nėra duomenų apie neįgaliuosius dirbančius sveikatos priežiūros srityje, valstybinėse institucijose, 
mokymo įstaigose, sunkiojoje pramonėje, tačiau remiantis galimybių studijos pirmoje dalyje pateiktais du-
omenimis, galima teigti, jog visose kitose srityse yra daugiau ar mažiau dirbančių neįgaliųjų. Darbdaviams yra 
svarbu, kad darbas būtų atliktas laiku bei kokybiškai ir nėra svarbu jį atlieka sveikas ar neįgalus asmuo.

Apibendrinat galima daryti prielaidas, jog nėra išskirtinių veiklos sričių, kuriose neįgalieji negalėtų dirb-
ti, tačiau prioritetinės neįgaliuosius darbinančios verslo šakos būtų šios: verslo konsultacinė, valymo paslaugų, 
maisto produktų gamybos, tekstilės gaminių ir drabužių siuvimo, medienos gaminių gamybos, pakavimo ir 
fasavimo veiklos. 
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s • Didžiausią neįgaliųjų skaičių įdarbinančios neįgaliųjų socialinės, socialinės ir kitos verslo įmonės 
pagal veiklų sektorius: maisto produktų gamyba, medienos gaminių gamyba, verslo konsultacijos ir 
projektų rengimas, tekstilės gaminių ir drabužių siuvimas, fasavimas ir pakavimas, valymo paslaugos.
• Iš visų nagrinėjamų veiklos sektorių galima išskirti verslo konsultacinę veiklą.
• Dėl informacijos trūkumo negalima daryti prielaidų apie galimas neįgaliųjų įdarbinimo apimtis.
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2 .2 .2  Ident i f i kuot i  ve r s lo  sek to r ius / subsek to r ius , ku r iuose  ne įga l ie j i  ga lė tų 
d i rb t i  a t s i žve lg iant  į  j ų   nega l ią , j o s  sudėt ingumą

Remiantis surinktais statistiniais duomenimis, Lietuvoje neįgalieji daugiausia serga vidaus organų li-
gomis: kraujotakos sistemos (beveik ketvirtadalis visų neįgaliųjų), nervų sistemos ligomis, navikais. Didesnę ar 
mažesnę judėjimo negalią turi apie penktadalis neįgaliųjų, jutimines negalias (klausos ir regos ligos) – apie 2 
proc., psichikos ir elgesio sutrikimus – apie 7 proc. neįgaliųjų. Kokiomis darbo sąlygomis neįgalusis gali dirbti 
priklauso nuo gydytojų rekomendacijų, atsižvelgiant į ligos sunkumą. Kitose šalyse yra taikoma praktika, kai 
žmogui įgijusiam negalią yra pilnai atstatomi darbiniai įgūdžiai ir jis, nežiūrint įgytos negalios, gali dirbti tą 
patį ar kitą darbą jam pritaikytomis sąlygomis. Lietuvoje įgytas neįgalumas dažnai labai įtakoja tolimesnę 
žmogaus darbinę veiklą, kadangi jis nebegali atlikti buvusių funkcijų dėl netinkamų darbo sąlygų. Taip pat vis 
dar gajūs stereotipiniai darbdavių ir visuomenės įsitikinimai apie tai, ką gali dirbti tam tikrą negalią turintys 
asmenys. 

Teisinga būtų nuostata, jog neįgalusis gali dirbti bet kokį darbą pagal savo sugebėjimus, jeigu jam yra 
sudarytos tinkamos sąlygos ir atkurti darbiniai gebėjimai. 

Sergantiems vidaus ligomis, dažniausiai yra ribojamas fizinis krūvis, tačiau jie gali dirbti lengvą fizinį, 
sėdimą-rankų, protinį darbą, ribojant darbo krūvį, darant dažnesnes pertraukas, atsižvelgiant į gydytojų reko-
mendacijas. Pagal užsienio praktikas šią negalią turintys asmenys sėkmingai dirba administracinį darbą, elek-
tronikos ir komunikacijų srityje, taip pat darbus, kurie reikalauja gerų techninių įgūdžių.

Turintiems judėjimo negalią rekomenduojami darbai nereikalaujantys fizinio judrumo, t.y. sėdimas ir pro-
tinis darbas jiems pritaikytoje darbo aplinkoje. Užsienyje po profesinės reabilitacijos, neįgalieji su judėjimo 
negalia įsidarbina elektronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų, administravimo srityse, taip pat 
populiarios litografijos ir techninės braižybos veiklos.

Pagal turimus duomenis kurtumą ar klausos sutrikimus turintys neįgalieji sėkmingai dirba fizinius darbus: 
vyrai dirba statybų ir susijusių paslaugų, plastmasės ir popieriaus bei kartono gaminių gamybos sektoriuose, 
moterys daugiausia dirba siuvimo įmonėse. Šie pavyzdžiai puikiai iliustruoja kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų darbo 
galimybes. Taip pat šį jutimo sutrikimą turintys neįgalieji gali dirbti IT ir kitose srityse, nereikalaujančiose tie-
sioginio verbalinio bendravimo. ES šalyse kurtieji sėkmingai dirba maisto ruošos, metalo ir medžio apdirbimo, 
knygų įrišimo srityse.

Kita, jutimo negalią turinčių, neįgaliųjų grupė yra aklieji ir silpnaregiai, kuriems sudėtingiausia rasti 
nišą darbo rinkoje. Lietuvoje aklieji sėkmingai dirba masažistais, konsultantais, IT srityje, vadovaujantį darbą. 
Silpnaregiai gali puikiai dirbti socialinį darbą, būti geri šios srities specialistai. Tačiau jiems reikalinga pritai-
kyta ir saugi darbo aplinka, informacijos prieinamumas. Kaimyninėse valstybėse taikoma panaši praktika – 
neįgalieji dirba sveikatos apsaugos (masažistai) ir informacinių technologijų srityse, užsiima biuro adminis-
travimo veikla. 

Dar viena, kasmet vis didėjanti grupė yra neįgalieji, turintys psichikos ir elgesio sutrikimus. Nors šią 
negalią turintys asmenys neturi jokių fizinių apribojimų ir gali dirbti pačius įvairiausius darbus, tačiau darb-
daviai nenori jų darbinti dėl nestabilios psichinės būsenos. Nors psichinė būsena yra kontroliuojama vaistinių 
preparatų pagalba, tačiau darbdaviai bijo galimų paūmėjimų. Šiuo atveju būtinas visuomenės ir ypač darbdavių 
švietimas, gerųjų darbo pavyzdžių demonstravimas. Užsienio šalyse neįgalieji su psichikos ligomis yra darbi-
nami maisto ruošos, gėlininkystės srityse, taip pat gali vykdyti įvairius amatus.

Remiantis VRC pateiktais duomenimis, vidaus ligomis sergantys neįgalieji dažniau renkasi aktyvesnes 
specialybes, kurias įgyja pasirinkdami slaugytojo padėjėjo, apdailininko, prekybinės salės darbuotojo, apskai-
tininko ir verslo organizatoriaus programas. Asmenys, turintys judėjimo negalią, dažniausiai renkasi juvelyro, 
apskaitininko, verslo organizatoriaus, meninių dirbinių gamybos iš odos, internetinio puslapio kūrimo spe-
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cialisto mokymų programas. Regos negalią turintys asmenys renkasi apskaitininko ir kompiuterio vartotojo 
pagrindų, tuo tarpu klausos negalią – juvelyro, meninių dirbinių gamybos iš odos, apskaitininko – mokymų 
programas. 

Atsižvelgiant į ligos sunkumą, asmenims turintiems negalią yra suteikiamas darbingumo lygis. Dar-
bingumas skirstomas į 3 lygius – 0-25 proc. darbingumo lygį (buvusi pirma invalidumo grupė) turintys 
neįgalieji turi sunkiausias negalias – tai sunkūs judėjimo sutrikimai, visiškas aklumas, ryškūs vidaus organų 
sutrikimai ir pan. 30-40 proc. darbingumo lygį (buvusi antra invalidumo grupė) neįgalieji gauna dėl vidutinio 
sunkumo negalių – tai lengvi judėjimo, vidaus organų funkcijų sutrikimai, kurtumas, silpnaregystė, įvairios 
psichikos ligos. Didžiausią 45-55 proc. darbingumo lygį (buvusi trečia invalidumo grupė) turi neįgalieji su 
lengvais organizmo funkcijų sutrikimais, judėjimo ar psichikos negalia (žr. 2.2.2.1 lentelę). 

Remiantis apklausa, didžioji dalis neįgaliųjų turėjo lengviausią – 45-55 proc. darbingumo lygį ir psi-
chikos negalią. Dėl neigiamo darbdavių požiūrio, tokį negalios pobūdį turintiems asmenims sunkiausia susir-
asti gerai apmokamą į paslaugas orientuotą darbą.

2.2.2.1 lentelė. Neįgaliųjų pasiskirstymas pagal negalios pobūdį ir darbingumo lygį 2011 m. vnt.

Negalios pobūdis 0-25 proc. 30-40 proc. 45-55 proc. Viso:

Judėjimo negalia 25 18 20 63

Vidaus ligos 4 18 51 73

Regos negalia 18 4 - 22

Klausos negalia - 32 3 35

Psichikos negalia - 4 17 21

Viso: 47 76 91 214

Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Išanalizavus duomenis apie įvairias negalias ir susiejus jas su veiklos sritimis, kuriose dirba neįgalieji 
Lietuvoje ir užsienio šalyse, apibendrintą informaciją galima pateikti lentelėje 2.2.2.2. Joje matyti kokius dar-
bus gali dirbti kiekvienos grupės neįgalieji.Pagrindinė sąlyga yra gydytojo darbinės rekomendacijos ir pritai-
kyta bei saugi darbo aplinka.

2.2.2.2 lentelė. Neįgaliųjų pasiskirstymas pagal negalios pobūdį ir galimas veiklas, palyginimas Lietuvoje ir kitose ES 
šalyse.

Negalios pobūdis Darbai Lietuvoje Darbai užsienio šalyse

Judėjimo negalia

• Apskaita
• Administravimo darbai
• Informacinės technologijos
• Klientų aptarnavimas
• Projektų koordinavimas
• Medžio gaminių gamyba
• Juvelyrika
• Įvairūs amatai

• Techninė veikla
• Elektronika
• Administracinis darbas 
• Informacinės ir komunikacinės technologijos
• Litografija
• Techninė braižyba

Klausos negalia

• Apdaila
• Apskaita 
• Siuvimas
• Maisto ruoša
• Valymo paslaugos
• Įvairūs amatai

• Techninė braižyba
• Maisto ruoša
• Metalo apdirbimas
• Medžio apdirbimas
• Knygų įrišimas

Regos negalia

• Masažo paslaugos
• Apskaita
• Informacinės technologijos
• Komercinė veikla

• Komercinė veikla
• Pramonės darbuotojai
• Informacinės technologijos
• Masažo paslaugos
• Žurnalistika
• Teisė
• Biuro administravimas
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Negalios pobūdis Darbai Lietuvoje Darbai užsienio šalyse

Vidaus ligos

• Apskaita
• Siuvimas
• Masažo paslaugos
• Medžio gaminių gamyba
• Administravimo darbai
• Maisto ruoša
• Apdaila
• Klientų aptarnavimas
• Valymo paslaugos

• Darbas kompiuteriu
• Administracinis darbas
• Ortopedinės įrangos tvarkymas

Psichikos ligos

• Įvairūs amatai
• Apdaila
• Siuvimas

• Komercinė veikla
• Įvairūs amatai
• Gėlininkystė
• Maisto ruoša

Šatinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys, Valakupių reabilitacijos centras, LDB

Pagal lentelėje pateiktus duomenis negalima teigti, kad tarp Lietuvos ir užsienio patirties yra žymūs 
skirtumai. Pažymėtinas tik regos negalią turinčių asmenų kur kas aukštesnio išsilavinimo pranašumas: 
užsienyje tokią negalią turintys asmenys dirba ypač gerų gebėjimų reikalaujančius žurnalisto ir teisininko 
darbus.

Taigi, vadovaujantis sugrupuota darbinės veiklos lentele, maisto produktų gamyba galėtų užsiimti vidaus 
ligų, klausos negalią turintys asmenys. Medienos gaminių gamybos veikla labiau orientuota į judėjimo negalią, 
vidaus sutrikimus turinčius asmenis. Verslo konsultacijų ir projektų rengimo veikla galėtų vykdyti judėjimo, re-
gos, klausos, vidaus ligų negalią turintys asmenys, tekstilės gaminių ir drabužių siuvimu – klausos, vidaus ligų, 
psichikos negalią turintys asmenys. Pakavimas ir fasavimas galėtų būti labiau orientuoti į judėjimo, klausos, 
vidaus ligų, valymo paslaugos – klausos, vidaus ligų negalios asmenis.

Sant rauka
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• Judėjimo negalią turintys asmenys tinkamiausi dirbti baldų gamybos, kompiuterių programavimo ir panašios 
veiklos, administracinės veiklos, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veiklos, apskaitos, įvairių amatų (kitos 
gamybos) sektoriuose.
• Drabužių ir tekstilės gaminių siuvimas, medienos gaminių ir baldų gamyba, metalo gaminių gamyba, valymo 
paslaugos, maisto ruoša, apdailos darbai, įvairūs amatai labiau tinkami klausos negalią turintiems asmenims.
• Regos negalią turintys asmenys dažniausiai teikia masažo paslaugas, dirba informacinių technologijų srityje.
• Drabužių ir tekstilės gaminių siuvimas, medienos gaminių ir baldų gamyba, administracinė veikla, įstaigų 
ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla, maisto ruoša, įvairūs amatai  tinkamiausi vidaus ligomis sergantiems 
asmenims.
• Psichikos ligomis  sergančių asmenų darbas labiau orientuotas į drabužių ir tekstilės gaminių siuvimo, 
apdailos, įvairių amatų, maisto ruošos darbus.
• Neįgalieji gali dirbti įvairiose srityse, svarbiausios tam sąlygos yra sveikatos būklė ir gydytojų rekomendacijos 
bei neįgaliojo išsilavinimas.

2 .2 .3  Pa te ik t i  rekomendac i j as , ku r iuose  ve r s lo  sek to r iuose/subsek to r iuose 
ga lė tų  d i rb t i  ne įga l ie j i  paga l  dabar  esamą i š s i l av in imą  i r  p rofes in į  pa reng imą

Neįgaliųjų išsilavinimo rodiklius dalinai galima susieti su neįgaliųjų amžiaus rodikliais ir neįgalumo 
trukme. Dauguma neįgaliųjų yra vyresnio amžiaus (neįgalieji virš 55 metų amžiaus sudaro 60 proc. visų 
neįgaliųjų), kuris laikomas priešpensiniu. Šie asmenys dažnai turi „tarybinį“ išsilavinimą, kuris neatitinka 
dabartinių darbdavių reikalavimų (mažesni gebėjimai naudotis informacinėmis technologijomis, menkos 
užsienio kalbų žinios, ribotas mobilumas), taip pat yra papildoma rizika, jog jie dažniau sirgs ir negalės atlikti 
savo darbo funkcijų. Šios amžiaus grupės neįgalieji dažniausiai neįgalumą yra įgiję dėl senatvinių sveikatos 
problemų ir dažnai jau nėra pajėgūs dirbti (nors jiems nustatomas tik dalinis nedarbingumas). Jeigu pastarieji 



109N E Į G A L I Ų J Ų  Į D A R B I N I M O  G A L I M Y B I Ų  P L Ė T R A

asmenys yra dirbantys, tai dažnai lieka dirbti darbovietėje, kurioje jau yra išdirbę eilę metų.

Vidutinio amžiaus (35-55 metų amžiaus) neįgalieji sudaro apie 30 proc. visų neįgaliųjų. Juos galima 
suskirstyti į du pogrupius. Neįgalieji, kurie įgiję negalią vyresniame amžiuje, jau turi išsilavinimą ir jų sugrįžimą 
į darbo rinką sąlygoja fizinė, socialinė ir profesinė reabilitacija (jei tokia reikalinga) bei darbo aplinkos pritaiky-
mas (jei būtina). Neįgalieji, turintys negalią nuo jauno amžiaus, dažnai būna neįgiję išsilavinimo, kuris padėtų 
integruotis į darbo rinką. Įgijus negalią jiems sudėtinga įgyti išsilavinimą dėl nepritaikytos fizinės mokymo 
įstaigų (profesinių ir aukštesnių mokyklų, universitetų) aplinkos ir infrastruktūros. 

Panaši padėtis yra iki 35 metų amžiaus neįgaliųjų tarpe. Asmenys vaikystėje ar jaunystėje tapę neįgaliais 
dažnai nebūna spėję įgyti jokio išsilavinimo, o atsižvelgiant į nepritaikytą fizinę aplinką, neretai jos ir neįgyja. 

Pagal neįgaliųjų apklausos duomenis matyti, jog tarp nedirbančių ir ieškančių darbo neįgaliųjų dau-
giausiai turinčių profesinį ir vidurinį išsilavinimą. Šiek tiek mažiau turinčių aukštąjį išsilavinimą. Nors vy-
resnio amžiaus žmonių buvo apklausta mažiau, tačiau matyti ryški tendencija, jog jų tarpe yra gerokai mažiau 
neįgaliųjų turinčių tik vidurinį ar nebaigtą vidurinį išsilavinimą. 

2.2.3.1 lentelė. Neįgaliųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą ir amžiaus grupes 2011 m., asm.

Išsilavinimas 18-39 m. 40-59 m. Virš 60 m. Viso:

Nebaigtas vidurinis 13 4 - 17

Vidurinis 22 14 - 36

Profesinė mokykla 21 15 - 36

Aukštasis (kolegija) 9 17 2 28

Aukštasis (universitetinis) 20 12 2 34

Aukštasis (magistras) 5 4 - 9

Kita 5 4 2 11

Viso: 95 70 6 171

Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys

Atskirai nagrinėjant šiaurines Lietuvos apskritis, neįgaliųjų išsilavinimo tendencijos buvo panašios 
kaip ir visoje Lietuvoje: mažiausiai buvo aukštąjį (neuniversitetinį) išsilavinimą įgijusių asmenų, o vidurinį 
išsilavinimą baigusių asmenų skaičius sudarė ketvirtadalį visų apklaustųjų. Tačiau nagrinėjamose šiaurinėse 
apskrityse daugiau asmenų buvo įgiję aukštąjį išsilavinimą (26,3 proc.) ir mažiau baigusių profesinę mokyklą.   

2.2.3.2 pav. Neįgaliųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimo rodiklius šiauriniuose regionuose 2011 m., proc.
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Aukštasis (kolegija)

Šaltinis: Neįgaliųjų apklausos duomenys
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Negalima teigti, kad šiaurinėje Lietuvoje būdingas aukštesnis neįgaliųjų išsilavinimo lygis, tačiau pagal 
esamą situaciją, didžioji jų dalis galėtų ieškoti darbo galimybių verslo konsultavimo sferoje.

Lietuvoje neįgalieji reabilitacijos įstaigose gali persikvalifikuoti ar įgyti specialybę.Valstybė suteikia 
galimybę neįgaliesiems gauti profesinės reabilitacijos paslaugas, tačiau šiuo metu esanti profesinės reabili-
tacijos sistema nėra tokia funkcionali, kokia turėtų būti. Profesinės reabilitacijos paslaugas gauti yra gana 
sudėtinga. Dauguma profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų siūlo mokymo programas, kurios ne-
atitinka darbo rinkos poreikių. Taip pat mokymo laikotarpis yra per trumpas, kad konkrečios srities žinios būtų 
pakankamai gerai įsisavintos. Pagal surinktos statistinės informacijos duomenis, vidutiniškas įsidarbinimo po 
profesinės reabilitacijos rodiklis siekia tik 40 proc. Žemiau pateiktoje schemoje matyti, koks sudėtingas proc-
esas yra gauti profesinę reabilitaciją. Reiktų pabrėžti, jog neįgalusis, baigęs profesinės reabilitacijos ciklą, vėl 
patenka į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kur jam iš naujo nustatomas darbingumo lygis. Dažnai 
būna taip, jog neįgalusis turėjęs mažesnį darbingumo lygį (pvz. 30-40 proc.) po profesinės reabilitacijos tampa 
labiau darbingas (pvz. gauna 45-55 proc.). Padidėjus jo darbingumui, sumažėja socialinės išmokos ir įvairios 
lengvatos, tačiau galimybė gauti darbą išlieka palyginti nedidelė. Dėl šios priežasties dažnas neįgalusis atsi-
sako profesinės reabilitacijos bijodamas gauti sumažintas socialines išmokas.

2.2.3.3 schema. Profesinės reabilitacijos paslaugos gavimo schema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teritorinė darbo birža
 

Profesinės reabilitacijos 
paslaugas teikianti įmonė

 

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba (NDNT)

 

Individualaus profesinės 
reabilitacijos plano 

sudarymas 

Profesinės reabilitacijos 
plano realizavimas 

Darbingumo lygio 
nustatymas 

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba (NDNT)

Profesinės reabilitacijos 
paslaugų poreikio 

nustatymas 

Šaltinis: NDNT

Apibendrinant duomenis apie neįgaliųjų išsilavinimą, galima daryti prielaidą, jog pagal išsilavinimo 
tendencijas neįgalieji galėtų dirbti gana įvairiuose sektoriuose. Nors matyti tendencija, jog neįgaliųjų su 
aukštuoju išsilavinimu yra mažiau nei turinčių profesinį išsilavinimą, tačiau turinčių vidurinį ir profesinį 
išsilavinimą santykis yra labai panašus. Taip pat pažymima, kad aukšto išsilavinimo reikalaujančius darbus 
galėtų dirbti ketvirtadalis nedirbančių neįgaliųjų, apie 40 proc. neįgaliųjų būtų pajėgūs atlikti profesinės kval-
ifikacijos reikalaujančius darbus, apie 30 proc. neįgaliųjų, kurie turi vidurinį ar nebaigtą vidurinį išsilavinimą, 
- paprastą mechaninį darbą, nereikalaujantį jokių profesinių žinių.
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• Neįgaliųjų išsilavinimo rodikliai sietini su amžiaus kriterijais ir negalios įgijimo laikotarpiu; asmenys įgiję 
negalią vyresniame amžiuje (maždaug nuo 35 m.) dažnai jau būna įgiję išsilavinimą.
• Pažymėtina, kad žmonėms, turintiems skirtingas negalias, sudaromos nevienodos sąlygos įgyti išsilavinimą, 
kadangi mokymo įstaigos (universitetai, kolegijos, profesinės mokyklos) dažnai nepritaikyti negalią turinčių 
asmenų patekimui ir laisvam judėjimui.
• Akivaizdi didelė problema yra nepakankamos profesinės reabilitacijos galimybės, kadangi neįgaliųjų 
profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos siūlo nepaklausias darbo rinkoje specialybes, mokymo 
procesas itin trumpas, žemi įsidarbinimo rodikliai. Dažnai neįgaliajam gavusiam profesinės reabilitacijos paslaugą 
yra sumažinamas darbingumo lygis, atitinkamai ir socialinės išmokos, tačiau nėra suteikiamos darbo garantijos.
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• Žemi neįgaliųjų išsilavinimo rodikliai dėl nepritaikytos mokymo įstaigų fizinės ir socialinės aplinkos.
• Sudėtinga profesinės reabilitacijos sistema.
• Nekokybiškos profesinės reabilitacijos paslaugos (per trumpas profesinio orientavimo laikotarpis, per 
trumpas profesinio mokymo laikotarpis, darbinės praktikos stoka nepaklausios darbo rinkoje specialybės) ir 
atitinkamai žemi į(si)darbinimo rodikliai.

2 .2 .4  Ident i f i kuot i  ve r s lo  įmon ių  moty vac i j ą  da rb in t i  ne įga l iuos ius

Neįgaliųjų darbo jėga pasižymi šiais aspektais:

•	 Neįgalieji nėra pilnavertė darbo jėga, jie dažniau serga.

•	 Pilnai neatlieka savo darbo funkcijų.

•	 Dažnai negali dirbti pilną darbo dieną.

•	 Turi kitų apribojimų susijusių su negalios pobūdžiu. 

Dėl šių priežasčių darbdaviai dažnai nenori darbinti neįgaliųjų, kadangi tai gali turėti įtakos papil-
domoms darbo sąnaudoms arba jų atliekamas darbas gali būti nekokybiškas. Siekiant paskatinti darbdavius 
aktyviau darbinti neįgaliuosius, valstybė siūlo įvairias paramos priemones darbdaviams pasiryžusiems inte-
gruoti neįgalųjį į savo įmonę ir jos vykdomą veiklą.

Paramą įmonėms darbinančioms neįgaliuosius reglamentuoja LR Užimtumo rėmimo įstatymas ir LR 
Socialinių įmonių įstatymas. Remiantis šių įstatymų nuostatomis, darbdaviai sukūrę darbo vietą neįgaliam 
asmeniui, gauna įvairaus dydžio ir paskirties pinigines subsidijas arba mokesčių lengvatas.

Pagal LR Socialinių įmonių įstatymą, Neįgaliųjų socialinė įmonė turi socialinės įmonės požymius, tačiau 
joje darbuotojai, priklausantys neįgaliųjų tikslinei grupei, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. jos metinio vidutinio 
sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus. Neįgalieji, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis 
arba neviršijantis 40 proc. darbingumo, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygio, sudaro ne mažiau 
kaip 40 proc. metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus. Socialinės įmonės gali patirti papil-
domus kaštus, susidarančius dėl to, kad šiose įmonėse dirba tik neįgalieji, todėl šioms įmonėms numatyta 
daugiau valstybės pagalbos rūšių. 

Valstybės pagalbos rūšys. Socialinei įmonei gali būti skiriama šių rūšių valstybės pagalba:

•	 Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija.

•	 Subsidija darbo vietoms įsteigti, neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms 
įsigyti ar pritaikyti.

•	 Subsidija tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti.

Be šių išvardintų valstybės pagalbos rūšių, neįgaliųjų socialinei įmonei papildomai gali būti skiriama 
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šių rūšių valstybės pagalba:

•	 Subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti.

•	 Subsidija papildomoms administracinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti.

•	 Subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompensuoti. 

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija yra skirta kompensuo-
ti socialinei ir neįgaliųjų socialinei įmonei papildomas išlaidas, susijusias su tikslinėms grupėms priklausančių 
darbuotojų darbinių įgūdžių stoka, jų mažesniu darbo našumu ar ribotu darbingumu. Ši kompensacija 
neįgaliųjų socialinei ir socialinei įmonei mokama neterminuotai už kiekvieną neįgalų asmenį, o už kiekvieną 
kitą tikslinei grupei priklausantį asmenį – vienerius metus. 

Be aukščiau išvardintų valstybės pagalbos rūšių, socialinėms ir neįgaliųjų socialinėms įmonėms papil-
domai yra teikiama kita valstybės pagalba. Pelno mokesčio įstatyme numatyta, kad socialinėms ir neįgaliųjų 
socialinei įmonėms taikomas nulinis pelno mokesčio tarifas. Šios įmonės taip pat gali naudotis lengvatomis 
nurodytomis  LR Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsniuose. 

Parama socialinėms ir neįgaliųjų socialinėms įmonėms yra skiriama nuolat 

Kaip matyti iš didėjančio dirbančių neįgaliųjų skaičiaus (2.2.4.1. pav.), ši priemonė efektyviai skatina 
neįgaliųjų integraciją į aktyvią darbo rinką. 

2.2.4.1 pav. Neįgaliųjų skaičiau pokytis neįgaliųjų socialinėse įmonėse 2008-2011m., asm.

2.289

1.903

2.452

3.504

0 1.000 2.000 3.000 4.000

2008

2009

2010

2011

Šaltinis: LDB

Apklaustos socialinės įmonės teigė, jog jų padėtis dar labiau pagerėtų, jeigu perkančios organi-
zacijos pilnai laikytųsi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsnio nuostatų. Augant įmonių apyvartai 
atsirastų poreikis plėsti įmones, jų teikiamų paslaugų asortimentą, kas sąlygotų ir skatintų naujų darbo vietų 
neįgaliesiems sukūrimą (žr 2.2.4.2. pav.)



113N E Į G A L I Ų J Ų  Į D A R B I N I M O  G A L I M Y B I Ų  P L Ė T R A

2.2.4.2 pav. Kaip pasikeistų socialinių įmonių padėtis, jei perkančiosios organizacijos pilnai vykdytų LR viešųjų pirkimų 
13 ir 91 str. 2011m., proc.
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Paramą kitoms verslo įmonėms reglamentuoja LR Užimtumo rėmimo įstatymas, pagal kurį darbinant 
neįgaliuosius yra taikomos aktyvios darbo rinkos priemonės. Įmonėms, darbinančioms neįgalųjį, yra skiria-
mos subsidijos darbo užmokesčiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms. Subsidijos dy-
dis priklauso nuo įdarbinamo neįgaliojo darbingumo lygio ir svyruoja nuo 50 proc. iki 75 proc. Įstatymas 
taip pat numato subsidijas skiriamas neįgaliųjų darbo vietų kūrimui pagal neterminuotas darbo sutartis arba 
esamų darbo vietų pritaikymui pagal dirbančių neįgaliųjų negalios pobūdį. Subsidija gali būti skiriama darbo 
priemonėms įsigyti, kvalifikacijos kėlimo mokymams, patalpų remonto darbams ir jų pritaikymui. Subsidijos 
dydis negali viršyti 40 minimalių mėnesinių algų dydžio. Darbo vieta turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 3 me-
tus. Kai yra taikoma darbo rotacija, subsidijos dydis priklauso nuo laikinai įdarbinto neįgaliojo darbingumo 
lygio ir svyruoja nuo 50 proc. iki 75 proc. Kaip matyti 2.2.4.3. pav. daugiausia neįgaliųjų buvo įdarbinta naudo-
jant viešųjų darbų priemonę. Nors pagal šią priemonę darbdaviams įdarbinusiems neįgalųjį yra subsidijuoja-
mas visas įdarbintojo darbo užmokestis ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos (jei jos neviršija 
tą mėnesį galiojančio Vyriausybės patvirtinto minimalaus atlyginimo), tačiau viešųjų darbų trukmė per 12 
mėnesių laikotarpį negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai.

2.2.4.3 pav. Aktyvių darbo priemonių skaičiaus pokytis 2008-2010 m., vnt.
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Paramą kitoms verslo įmonėms, norinčioms darbinti neįgaliuosius pasinaudojus aktyviomis darbo 
rinkos priemonėmis, skiria teritorinės darbo biržos. Tačiau ne visada darbdavys, norintis įdarbinti neįgalųjį, 
paramą gauna, kadangi valstybė skiria ribotą kiekį lėšų aktyvios darbo rinkos priemonėms. Skiriamų lėšų suma 
dažnai neatitinka darbdavių poreikio darbinti neįgaliuosius. Kaip matyti iš 2.2.4.3 pav., aktyvios darbo rinkos 
priemonės yra tinkamas būdas skatinti neįgaliųjų įdarbinimą, tačiau šį procesą riboja lėšų stygius.

Dar vienas aspektas, skatinantis darbdavius įdarbinti neįgaliuosius, yra tinkama būsimų darbuotojų 
kvalifikacija. Šią priežastį nurodė net 90,2 proc. apklaustų verslo įmonių. Galima daryti prielaidą, kad dažnai 
darbdaviui nėra svarbu ar jo darbuotojas turi negalią ar neturi, daug svarbesnė yra tinkama kvalifikacija ir 
kokybiškai atliktas darbas.

2.2.4.5 pav. Verslo įmonių motyvacija darbinti neįgaliuosius 2011 m., proc.
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• Pažymėtina, kad asmenims, turintiems skirtingas negalias, sudaromos nevienodos sąlygos įgyti išsilavinimą, 
kadangi mokymo įstaigos (universitetai, kolegijos, profesinės mokyklos) ir jų infrastruktūra dažnai nėra pritaikyta 
asmenims su negalia.
• Didelė problema yra nepakankamos profesinės reabilitacijos galimybės, kadangi neįgaliųjų profesinės 
reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos siūlo nepaklausias darbo rinkoje specialybes, mokymo procesas 
itin trumpas, žemi įsidarbinimo rodikliai. Dažnai neįgaliajam, gavusiam profesinės reabilitacijos paslaugą, yra 
sumažinamas darbingumo lygis, atitinkamai ir socialinės išmokos, tačiau nėra suteikiamos darbo garantijos.

 P
ro

bl
em

os

• Žemi neįgaliųjų išsilavinimo rodikliai dėl nepritaikytos mokymo įstaigų fizinės ir socialinės aplinkos.
• Sudėtinga profesinės reabilitacijos sistema.
• Nekokybiškos profesinės reabilitacijos paslaugos (per trumpas profesinio orientavimo laikotarpis, per 
trumpas profesinio mokymo laikotarpis, darbinės praktikos stoka nepaklausios darbo rinkoje specialybės) ir 
atitinkamai žemi į(si)darbinimo rodikliai.

2 .2 .5  Pa te ik t i  rekomendac i j as , kok ios  p r iemonės  a r  ve iksma i  pad id in tų  ve r s lo 
įmon ių  moty vac i j ą  da rb in t i  ne įga l iuos ius

Šioje dalyje, remiantis atlikta analize, siekiama pateikti rekomendacijas, kokios priemonės ar veiksmai 
padidintų verslo įmonių motyvaciją darbinti neįgaliuosius. 
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• Didėjo įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius ir jų ekonominio aktyvumo lygis, tačiau bendras neįgaliųjų 
užimtumo lygis tebėra žemas – dėl prasto profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumo, nepakankamos 
kokybės, skeptiško visuomenės požiūrio. Paramos neįgaliesiems srityje trūksta sistemingo požiūrio, kuris 
apimtų socialines ir sveikatos paslaugas, kvalifikacijos suteikimą ar tobulinimą, įsidarbinimo galimybių 
didinimą ir paslaugas šeimoms (kuriose gyvena neįgalūs asmenys).
• Didelė dalis gyventojų yra ekonomiškai neaktyvūs, tebėra gana didelis nepanaudotos neįgaliųjų, socialinės 
rizikos asmenų darbo jėgos rezervas. Tuo tarpu daugelio šių asmenų motyvacija dirbti yra gana silpna, didelis 
skurdo lygis ir socialinė atskirtis. Ryšio su darbo rinka neužtikrina ir veikianti psichologinės, socialinės bei 
techninės pagalbos sistema.
• Per pastaruosius metus  Lietuvoje sukurtas nemažas socialinių paslaugų tinklas, pradėta šio tinklo 
modernizacija. Vis dėlto šio tinklo paslaugų įvairovė bei kokybė nėra pakankama, paslaugos sunkiai 
pasiekiamos – ypač mažesnėse savivaldybėse ir kaimo vietovėse. Dominuoja institucinė globa ir mažai 
išvystytos kitos socialinės paslaugos. Dar tik kuriami modeliai, kurie apimtų įvairių institucijų įgyvendinamas 
priemones ir suteiktų reikalingą socialinę pagalbą bei padėtų integruotis į darbo rinką.

Socialinės įmonės. Kasmet didėjantis neįgaliųjų socialinių ir socialinių įmonių bei jose dirbančių 
neįgaliųjų skaičius rodo, jog socialinis įmonės statusas yra efektyvi darbdavių skatinimo priemonė. Tačiau 
remiantis statistiniais duomenimis, socialinėse įmonėse dirba tik 6,8 proc. visų dirbančių neįgaliųjų, todėl 
būtina didinti socialinių įmonių ir jose dirbančių neįgaliųjų skaičių. Taip pat būtina skatinti jau turinčių šį 
statusą įmonių konkurencingumą ir plėtrą. Socialinių įmonių konkurencingumą padidintų ir plėtrą paskatintų, 
jei perkančiosios organizacijos laikytųsi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsnių nuostatų. Taip pat 
būtina verslo įmones informuoti apie galimybę įgyti socialinės įmonės statusą ir tapti socialiai atsakinga.

Aktyvios darbo rinkos priemonės. Statistiniai duomenys rodo šių priemonių teikiamą naudą, tačiau aki-
vaizdu, kad valstybė skiria per mažai dėmesio šiai sričiai. Darbdaviai aktyviai domisi šia paramos rūšimi, tačiau 
dažnai susiduria su lėšų, skiriamų aktyvios darbo rinkos priemonėms, stygiumi (pvz.: darbdavys, norintis met-
ams įpusėjus ar jų pabaigoje įdarbinti neįgalųjį pasinaudojęs valstybės parama, teritorinėje darbo biržoje būna 
informuojamas apie tai, jog valstybės pagalbos lėšos jau pasibaigė). Daugiau lėšų skiriamų šioms priemonėms 
ir aktyvus darbdavių informavimas, gerokai padidintų įdarbinamų neįgaliųjų skaičių. 

Užsienio šalių patirtis. Remiantis užsienio šalių patirtimi ir daugelyje šalių taikomomis praktikomis, būtų 
tikslinga sugrąžinti neįgalių įdarbinimo kvotų sistemą. 1991 m. LR Invalidų socialinės integracijos įstatyme5 
kaip pagrindinė priemonė skatinanti neįgaliųjų įdarbinimą buvo kvotų sistema. Įstatyme buvo įtvirtinta nu-
ostata, kad savivaldybės darbo biržų teikimu kasmet privalo nustatyti darbdaviams neįgaliųjų įdarbinimo arba 
papildomų darbo vietų skaičiaus steigimo kvotas (ne mažiau kaip 2 proc. bendro darbuotojų skaičiaus, jeigu 
yra ne mažiau kaip 50 darbuotojų). Vėliau darbo vietų kvotų skaičius buvo padidintas iki 5 proc.6. Už darbo 
vietų steigimo ar įdarbinimo kvotų nesilaikymą darbdaviai privalėjo mokėti nustatyto dydžio įmoką, tačiau 
nė vieno karto iš darbdavių minėta įmoka nebuvo išieškota. Įstatyme nebuvo numatyta tvarka, pagal kurią šią 
įmoką galima būtų išreikalauti iš neįgaliųjų įdarbinimo kvotų nevykdančių darbdavių. 2006 m. įsigaliojusiame 
LR Užimtumo rėmimo įstatyme įpareigojimų darbdaviams steigti neįgaliesiems darbo vietų kvotas nebe-
liko. Kadangi kitose ES šalyse pastaroji ir kito panašaus pobūdžio sistemos pasiteisino, būtų tikslinga tokią 
praktiką taikyti/įdiegti ir Lietuvoje. Įmonės besilaikančios kvotų sistemos galėtų būti skatinamos įvairiomis 
lengvatomis. Kaip pavyzdį galima pateikti Slovėnijoje taikomas priemones: atleidimas nuo įdarbinto asmens 
socialinio draudimo mokesčių, premijos darbdaviams, viršijantiems neįgalių darbuotojų skaičių , kasmetinės 
premijos darbdaviams, pasižymintiems gerąja praktika neįgaliųjų asmenų įdarbinimo srityje. Lėšas, kurios būtų 
surinktos iš darbdavių, nesilaikančių kvotos sistemos, galima būtų skirti neįgaliųjų profesinei reabilitacijai, 
įdarbinimui skatinti, socialinėms išmokoms.

Neįgaliųjų išsilavinimo gerinimas. Kaip parodė tyrimas, darbdaviams yra itin svarbu darbuotojo kvalifi-
kacija ir gebėjimas kokybiškai atlikti darbą. Tačiau dabartiniai neįgaliųjų išsilavinimo rodikliai dažnai neatitin-
ka darbdavių/rinkos poreikių. Tad rekomenduotina gerinti sąlygas, padėsiančias neįgaliesiems įgyti tinkamą 
išsilavinimą ar kvalifikaciją: pritaikyti fizinę mokymo įstaigų aplinką, sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu, 

5  LR Invalidų socialinės integracijos įstatymas // Valstybės žinios. 1991, Nr. 36-969.

6  LR Bedarbių rėmimo įstatymo 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16(1), 19, 20(1), 22 straipsnių pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios. 2002, Nr. 2-51.
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pagerinti profesinės reabilitacijos sistemą. Tinkama būsimo darbuotojo kvalifikacija yra vienas iš pagrindinių 
veiksnių motyvuojančių darbdavį.

Visuomenės ir darbdavių švietimas. Informuojant visuomenę ir ypatingai darbdavius apie neįgaliųjų dar-
bo galimybes, pateikiant geruosius neįgaliųjų darbo pavyzdžius, skatinant socialinę atsakomybę, būtų pager-
inta neįgaliųjų padėtis ne tik darbo rinkoje, bet ir visuomeniniame gyvenime. Darbdaviai, informuoti neįgaliųjų 
darbo galimybes, palankiau juos vertintų kaip galimus/potencialius darbuotojus. Teigiamas visuomenės 
požiūris mažintų neįgaliųjų socialinę atskirtį.

Prevencinės priemonės. Lietuvoje yra gana didelis nepanaudotos neįgaliųjų, socialinės rizikos asmenų 
darbo jėgos rezervas, nes šių asmenų užimtumo bei ekonominio aktyvumo lygis yra gana žemas. Siekiant 
įtraukti šiuos asmenis į darbo rinką, būtina spręsti ne tik jau egzistuojančias problemas. Reikia atsižvelgti ir į 
prevencijos galimybes, įvertinti įvairių institucijų įgyvendinamas priemones bei tarpinstitucinio bendradarbi-
avimo klausimus.
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• Neįgaliųjų socialinės ir socialinės įmonės naudojasi įvairiomis paramos rūšimis. Tokių įmonių ir jose dirbančių 
neįgaliųjų skaičius kasmet didėja. Tai rodo, jog ši priemonė yra efektyvus būdas didinti dirbančių neįgaliųjų skaičių.
• Kitos verslo įmonės, darbindamos neįgaliuosius, gali naudotis aktyvios darbo rinkos priemonėmis. Statistiniai 
Lietuvos darbo biržos duomenys rodo, jog tai yra gana veiksminga priemonė, tačiau valstybė tam skiria nepakankamai 
dėmesio ir lėšų, trūksta darbdavių informavimo apie neįgaliųjų darbinimo galimybes.
• Valstybės teikiama parama ir tinkama neįgaliųjų kvalifikacija yra pagrindinės priežastys motyvuojančios 
darbdavius domėtis neįgaliųjų įdarbinimo galimybėmis.
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os • Mažas neįgaliųjų socialinių ir socialinių įmonių ir jose dirbančių neįgaliųjų skaičius.
• Nepakankamas kiekis lėšų skiriamų aktyvioms darbo rinkos priemonėms.
• Informacijos ir jos sklaidos trūkumas darbdaviams apie potencialias neįgaliųjų darbinimo galimybes. 
• Visuomenės ir darbdavių socialinės atsakomybės trūkumas. 
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2 .2 .6  Soc ia l inės -ekonominės  naudos  ve r t in imas , j e i  p r io r i te t inės  ve r s lo  šakos 
p r i imtų  ne įga l iuos ius  paga l  p i lną  pa jėgumą

Nagrinėjant neįgaliųjų integracijos į darbo rinką procesą, verta panagrinėti būsimą neįgaliųjų, darbdavių 
ir visuomenės galimą ne tik socialinę, bet ir ekonominę naudą.

Visų pirma, visuomenei būtų teikiama didelė, tačiau sunkiai išmatuojama socialinė nauda – savimonės 
ugdymas, socialinė atsakomybė, tolerantiškumo didėjimas ir socialinės atskirties mažėjimas. Visuomenės narių 
buvimas tarp neįgaliųjų tiek darbo, tiek neformalioje aplinkoje, mažintų arba visiškai panaikintų egzistuojančią 
psichologinę ribą tarp šių dviejų visuomenės grupių ir sudarytų palankias sąlygas vengti neigiamo stere-
otipinio požiūrio į juos. Tai skatintų neįgaliuosius aktyviau ir drąsiau įsilieti net tik į darbo rinką, bet į aktyvų 
visuomeninį gyvenimą.

Dar didesnė socialinė-ekonominė nauda būtų sukurta neįgaliųjų, verslo įmonių ir valstybės lygmeniu.

Socialinė ir ekonominė nauda neįgaliesiems 

Nedirbantys neįgalieji turi skirtingo lygio negalias, kurios dažnai nulemia galimybę darbintis vienoje ar 
kitoje pozicijoje. Didžioji dauguma nedirbančių neįgaliųjų turi vidutinį darbingumo lygį. Pagal atliktą neįgaliųjų 
darbinimosi galimybių tyrimą vidutinę negalią turintys asmenys gali dirbti įvairius darbus. Deja, nėra tikslių 
faktinių duomenų kaip nedirbantys asmenys pasiskirsto pagal negalios pobūdį, tačiau pagal bendrą neįgaliųjų 
skaičių ir jų darbingumo galimybes, didžioji dauguma neįgaliųjų turi vidaus organų sutrikimų negalias, kurios 
iš esmės nesudaro prielaidų dirbti blogiau nei sveiki darbuotojai. 

Atlikus darbdavių apklausą paaiškėjo, kad pagrindinė neįgaliųjų įdarbinimą lemianti sąlyga yra tinkama 
darbuotojo kvalifikacija. Iš esmės darbdaviui nebuvo labai svarbu valstybės teikiamos lengvatos ar asmeninės 
neįgaliojo savybės (didesnė motyvacija, lojalumas).  Tačiau dažnai paslaugų sektoriuje veikiančios įmonės 
vykdo veiklas, kurių atlikimui nereikalinga aukšta kvalifikacija/specializacija (valymo ir fasavimo paslaugos, 
statybų veikla ir susijusios paslaugos). Tinkamai paskirsčius esamą darbo jėgą, neįgaliuosius būtų galima 
įdarbinti pilnu pajėgumu. Aktyvi neįgaliųjų integracija į darbo rinką suteiktų sekančias naudas:

• Mažėtų neįgaliųjų nedarbo lygis.
• Vyktų neįgaliųjų socializacija ir integracija į visuomeninį gyvenimą.
• Padidėtų neįgaliųjų užimtumas ir savirealizacija.
• Pakistų neįgaliųjų požiūris į save, pagerėtų psichologinė būsena, atsirastų pasitikėjimas savo jėgomis, 
vidinė motyvacija, kas įtakotų stabilesnę fizinę sveikatą.
• Pagerėtų neįgaliųjų ne tik socialinė, bet ir ekonominė/finansinė padėtis, kadangi dalyvaudami darbo 
rinkoje generuotų didesnes asmenines pajamas.

Socialinė ir ekonominė nauda verslui

Lietuvoje smulkaus ir vidutinio verslo įmonės sudaro didžiąją dalį visų įmonių. Rinkoje įmonės susi-
duria su įvairaus pobūdžio problemomis, viena iš kurių yra didelė mokesčių našta (Sodra, PVM, pelno mokes-
tis). Nepakankama darbuotojo kompetencija ir žinios bei su kvalifikacijos kėlimu susiję mokymai yra pakanka-
mai didelė finansinė našta naujam ir dar tik besikuriančiam verslui. Pagal LR Užimtumo rėmimo įstatymą 
darbdaviams, neterminuotai darbinantiems neįgalųjį, numatytos subsidijos neįgaliųjų kvalifikacijos ir kom-
petencijos kėlimo mokymams. Tokiu būdu yra sudaryta galimybė įsteigti neįgaliajam naują darbo vietą ar 
gauti darbo užmokesčio ir Sodros mokesčio dalines subsidijas. Dar daugiau lengvatų yra taikoma neįgaliųjų 
socialinėms ir socialinėms įmonėms (dalinės subsidijos darbo užmokesčiui ir Sodros mokesčiams, steigiant 
naują darbo vietą, pritaikant aplinką neįgaliojo poreikiams, transporto ir asistento paslaugos, pelno mokesčio 
lengvatos). Itin svarbi paramos rūšis socialinėms įmonėms yra ta, jog perkančiosios organizacijos, atlikdamos 
supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 5 proc. visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalo atlikti iš 
neįgaliųjų socialinių ir socialinių įmonių.
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Pagal 1.3.3 skyrių, didžioji dalis visų neįgaliųjų socialinių įmonių (48,9 proc.) priskiriamos smulkių 
įmonių grupei, kur dirba 10-49 darbuotojai, ypač mažų – mikroįmonių grupė (1 – 9 darbuotojai) sudaro 36,5 
proc. visų įmonių, vidutinių įmonių grupė (50 – 99 darbuotojai) – 12,5 proc. Mažiausias įmonių skaičius (po 1 
įmonę) turėjo 100-249 ir 250-499 darbuotojus. 

Remiantis studijos 1.2.1 skyriaus informacija, 2010 m. Lietuvoje buvo apie 267,2 tūkst. neįgaliųjų, iš 
kurių 173,3 tūkst. sudarė darbingo amžiaus neįgaliuosius. Iš jų dirbo tik 44 tūkst. neįgaliųjų. 

Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. vienam užimtajam gyventojui teko 69,3 tūkst. Lt 
pridėtinės vertės. Įdarbinus neįgaliuosius pilnu pajėgumu, 129,3 tūkst. neįgaliųjų galėtų sukurti 8,9 mln. Lt 
pridėtinės vertės.

Pagal 1.3.3 skyriuje nustatytus įmonių dydžius ir vidutines apimtis, darbinant neįgaliuosius pilnu 
pajėgumu, smulkių įmonių grupė turėtų įdarbinti apie 63 tūkst. neįgaliųjų (2180 įmonių), mikroįmonių grupė 
turėtų priimti 47 tūkst. neįgaliųjų (11798 įmonių), vidutinių įmonių grupėje dirbtų 16 tūkst. neįgaliųjų (231 
įmonė), stambių įmonių grupėje – 2,7 tūkst. (9 įmonės). Pažymėtina, kad apie 61 proc. visų įmonių priklausytų 
paslaugų sektoriaus įmonėms (8672 įmonės), kitos 5546 įmonės – gamybos, prekybos įmonių grupėms. 

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje veikia apie 83 tūkst. įmonių. Pagal atlik-
tus skaičiavimus, socialinių, neįgaliųjų socialinių įmonių, kitų verslo įmonių, įdarbinusių neįgaliuosius skaičius 
sudarytų apie 17 proc. visos Lietuvos verslo rinkos.

Taigi, darbinant neįgaliuosius pilnu pajėgumu, neįgaliųjų įdarbinimu reiktų sudominti apie penktadalį 
visų įmonių. Dėl šios priežasties būtina sukurti aktyvias neįgaliųjų įdarbinimą skatinančias rinkos priemones. 

Nauda įmonėms darbinančioms neįgaliuosius:

• Valstybės parama įmonėms darbinančioms neįgaliuosius.
• Sumažėjusios investicijos iš įmonės lėšų.
• Didelį skaičių neįgaliųjų turinčioms įmonėms taikomos papildomos galimybės parduoti prekes ar 
paslaugas.
• Dirbantys neįgalieji yra labiau motyvuota ir lojali darbo jėga.
• Socialiai atsakingos įmonės darbinančios neįgaliuosius būtų palankiau priimamos visuomenėje.

Socialinė ir ekonominė nauda valstybei

Didėjantis dirbančių neįgaliųjų skaičius teiktų naudą ir valstybei. Dirbantys neįgalieji gaudami daugiau 
pajamų skirtu jas įvairių prekių įsigijimui. Tokiu būdu valstybė gautų naudą per sumokamą PVM (pridėtinės 
vertės mokestį) mokestį. 

Žinant sąryšį tarp geros psichologinės ir emocinės būklės bei sveikatos, galima teigti, jog neįgaliesiems 
dirbant, aktyviai dalyvaujant visuomeniniame gyvenime, didėtų jų vidinė motyvacija, gerėtų fizinė sveikata, 
kas savo ruoštu sumažintų išlaidas sveikatos priežiūrai. Kadangi neįgaliesiems didžiąją dalį sveikatos 
priežiūrai skirtų priemonių ir paslaugų kompensuoja valstybė, tai pagerėjus neįgaliųjų sveikatai sumažėtų 
valstybės išlaidos šiai sričiai.

Ugdant privataus ir viešojo sektoriaus socialinę atsakomybę, skatinant darbinti neįgaliuosius nesinau-
dojant valstybės parama, būtų ne tik mažinamas šalies nedarbo lygis, bet valstybė turėtų naudą ir iš mokamų 
mokesčių už dirbančius neįgaliuosius.

Įmonės, kurios darbina neįgaliuosius pasinaudojusios valstybės parama, turi nors ir mažiau našią, tačiau 
pigesnę darbo jėgą, tad gali skirti daugiau investicijų įmonės plėtrai, darbo vietų kūrimui, naujos įrangos 
pirkimui.  Tai įtakoja daugiau sumokamų mokesčių, pritraukiamų į Lietuvą investicijų.
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• Padidėjusi neįgaliųjų perkamoji galia.
• Mažėjantis nedarbo lygis.
• Mažesnės išlaidos neįgaliųjų sveikatos priežiūrai.
• Naujų investicijų pritraukimas.
• Verslo plėtra.
• Didesnė sumokėtų mokesčių suma.

2 .2 .7 L ie tuvos  i r  La tv i jos  sva rbesn ių  rod ik l ių  pa lyg in imas

Pavadinimas Lietuva Latvija

Bendri duomenys apie 
neįgaliuosius 

2010 m. neįgaliųjų skaičius siekė 
267.186.   

2010 m. neįgaliųjų skaičius siekė 135.196.

Procentas nuo bendro 
gyventojų skaičiaus

8,03 proc. 6,07 proc.

Pasiskirstymas pagal lytį Moterys sudarė 52 proc.,
 vyrai – 48 proc.

Moterys sudarė 51 proc.,
 vyrai – 49  proc.

Neįgalieji pagal amžių Vyresni nei 55 metų amžiaus 
neįgalieji sudaro 59,9 proc. visų 
neįgaliųjų. Antra didžiausia 
neįgalumo pensijų gavėjų grupė – 
tai asmenys nuo 45-55 metų (26,9 
proc.).

Daugiausia neįgaliųjų yra  51-62 amžiaus grupėje (53 proc.). 
Antra didžiausia neįgalumo pensijų gavėjų grupė – tai asmenys 
nuo 41-50 metų (27 proc.).

Kiek dirbančių neįgaliųjų Dirbo 25,4 proc. neįgaliųjų. Dirbo 17,8 proc. neįgaliųjų.

Koks nedarbo lygis lyginant su 
šalies rodikliu

Šalies nedarbo rodiklis – 17,8 proc. Šalies nedarbo rodiklis – 14,6 proc. 

Neįgalieji pagal darbingumo 
lygius

Darbingumas 0-25 proc. – 13 proc.
Darbingumas 30-40 proc. – 57 
proc.
Darbingumas 45-55 proc. – 24 
proc.

I grupė – 9 proc.
II grupė – 33 proc.
III grupė – 58 proc.

Dirbantys neįgalieji pagal 
neįgalumo lygius (grupes)

Darbingumas 0-25 proc. – 1,6 proc.
Darbingumas 30-40 proc. – 48,5 
proc.
Darbingumas 45-55 proc. – 49,9 
proc.

I grupė – 3 proc.
II grupė – 44 proc.
III grupė – 53 proc.

Įdarbinami neįgalieji per Darbo 
biržą (Valstybinę įdarbinimo 
agentūrą)

2010 metais įsidarbino 2484 
neįgalieji

2010 metais įsidarbino 98 neįgalieji

Parama įmonėms 
darbinančioms neįgaliuosius

Dalinės darbo užmokesčio 
ir valstybinio socialinio 
draudimo įmokos įdarbintiems 
neįgaliesiems. 
Dalinė subsidijas neterminuotai 
įdarbinamų neįgaliųjų darbo vietų 
kūrimui arba esamų pritaikymui 
prie jų esamos negalios.
Neįgaliųjų darbo vietų steigimo 
bei jų pritaikymo, mokymo 
bei darbo priemonėms skirtos 
subsidijos.

Kasmėnesinio darbo atlyginimo Subsidija įdarbintiems 
bedarbiams, kuriems nustatytas neįgalumas. 
Apmokamos ir valstybinio privalomojo darbo draudimo įmokos, 
jeigu subsidijuotą darbo vietą sukūręs asmuo – tai bendrija arba 
įstaiga, kurios tikslas – parama neįgaliesiems;
Kasmėnesinė darbo atlyginimo subsidija vadovams, kurie dirba 
su įdarbintais neįgaliais bedarbiais. Subsidija – 50 proc. dydžio 
nuo valstybėje nustatyto minimalaus mėnesinio atlyginimo;
Vienkartinė subsidija įrenginiams ir prietaisams įsigyti, taip pat 
techninių pagalbinių priemonių gamybai ir pirkimui, kad darbo 
vietos būtų pritaikomos neįgaliems. 
Gestų kalbos vertėjų, asistentų, ergoterapeutų ir kitų specialistų 
paslaugų apmokėjimas, jeigu jos teikiamos, kad neįgalus  
bedarbis būtų įdarbintas;

Profesinės reabilitacijos 
sistema

Įdarbinimo rodikliai

Profesinėje reabilitacijoje 
dalyvavo  554 asmenys

Vidutiniškai 38,4 proc.

Profesinėje reabilitacijoje dalyvavę 458 asmenys

15,7 proc.
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Pavadinimas Lietuva Latvija

Aplinkos pritaikymas Remiantis STR 2.03.01:2001 ir STR 
2.03.01:2001 1 priedu, visi naujai 
statomi, kapitališkai remontuojami 
ar rekonstruojami pastatai ar 
susisiekimo sistemos privalo 
būti pritaikyti neįgaliesiems. 
Šio įstatymo nesilaikantieji 
yra baudžiami pagal Civilinį 
kodeksą ir Administracinių teisės 
pažeidimų kodeksą. Dauguma 
visuomeninės paskirties objektų 
– seniūnijų pastatai, mokyklos 
ir kitos mokymo įstaigos, paštai, 
administraciniai pastatai, gydymo 
įstaigos, teritorinės darbo biržos, 
kultūros objektai yra nepritaikyti 
įvairią negalią turintiems 
asmenims.

Konkurso metu kasmet nagrinėjami 300-400 Latvijos pastatų. 
Tačiau pastarųjų metų išvados organizuojant šį konkursą, yra 
tokios, kad būtina keisti įstatyminę bazę, nes nė vienas nėra 
atsakingas už objektų nepritaikymą.

Apibendrinus, gali teigti jog:

•	 Lietuvoje neįgaliųjų 1,96 proc. punkto daugiau nei Latvijoje.

•	 Lietuvoje ir Latvijoje neįgalių moterų buvo šiek tiek daugiau nei vyrų.

•	 Abejose šalyse daugiausia yra vyresnio (virš 55 m.)  amžiaus neįgaliųjų.

•	 Lietuvoje ir Latvijoje neįgalieji turintys sunkiausią neįgalumą (0-25 proc. darbingumą arba I gr.) suda-
ro mažiausia dalį (13 proc. ir 9 proc.). Neįgalieji turintys 30-40 darbingumą arba II gr. Lietuvoje sudaro 
didžiausią dalį (57 proc.), Latvijoje didžiausią dalį sudaro turintys III grupę  - 58 proc.

•	 Pagal darbingumo lygius ir grupes dirbantys neįgalieji abejose šalyse pasiskirstę panašiai – mažiausiai 
dirba turintys sunkiausią neįgalumą, kitose grupėse neįgalieji pasiskirstę tolygiai.

•	 Lietuvoje per Darbo biržą įdarbinama kur kas daugiau neįgaliųjų nei Latvijoje;

•	 Nors Latvijoje bendrai mažesnis nedarbo lygis, neįgaliųjų nedarbas Lietuvoje mažesnis.

•	 Latvijoje nėra socialinių įmonių ir verslo įmonėse dirba visi dirbantys neįgalieji.

•	 Lietuvoje ir Latvijoje taikomos panašios aktyvios darbo rinkos priemonės.

•	 Latvijos profesinės reabilitacijos programose dalyvauja mažiau neįgaliųjų, taip pat gerokai mažesnis 
įsidarbinusių neįgaliųjų rodiklis.

•	 Lietuvoje ir Latvijoje aktuali neįgaliųjų aplinkos pritaikymo problema.
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2 .2 .8  SSGG ana l i zė

Išnagrinėjus neįgaliųjų skaičiaus dinamiką, išsilavinimo rodiklius, atskirai paanalizavus neįgaliuosius 
pagal negalios pobūdį bei amžiaus grupes; dirbančių ir nedirbančių neįgaliųjų grupes, darbingumo lygius, 
neįgaliųjų darbo veiklos sektorius, profesinės reabilitacijos sistemą, neįgaliųjų verslumą bei nedarbo priežastis; 
peržvelgus Lietuvoje veikiančių socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių, kitų verslo įmonių veiklos 
rezultatus; išanalizavus Lietuvoje taikomą neįgaliųjų integracijos į darbo rinką reglamentuojančią teisinę 
sistemą; identifikavus populiariausius neįgaliųjų veiklos sektorius, bei darbo juose pagal negalią galimybes, 
peržvelgus išsilavinimo ir profesinės reabilitacijos sistemas parengta apibendrinanti stiprybių, silpnybių, 
galimybių ir grėsmių analizė (SSGG).

Stiprybės Silpnybės

• Augantis socialinių įmonių skaičius (LT).
• Kompleksiškai taikomos aktyvios darbo rinkos priemonės.
• Veikianti profesinės reabilitacijos sistema. 
• LR Neįgaliųjų integracijos įstatymu taikomos lengvatos (LT).
• LR Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 str. taikoma pirkimų 
lengvata (LT).
• Neįgaliųjų aplinkos pritaikymą reglamentuojantis LR Užimtumo 
rėmimo įstatymas (LT).
• Valstybės lygmeniu taikoma Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių 
konvencija.

• Mažas socialinių įmonių skaičius (LT).
• Mažai lėšų skiriamų aktyvioms darbo rinkos priemonėms. 
• Profesinės reabilitacijos sistemos sudėtingumas ir prasta 
paslaugų kokybė.
• Didelis neįgaliųjų nedarbas. 
• Žemi neįgaliųjų išsilavinimo rodikliai.
• Dauguma neįgalių yra vyresnio amžiaus asmenys.
• Neįgalių darbinės motyvacijos trūkumas.
• Neįgaliųjų poreikiams nepritaikyta fizinė infrastruktūra.
• Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų 
nesilaikymas.
• LR Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 str. nuostatų nesilaikymas 
(LT).
• Nepakankamas darbdavių ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimas.
• Neišvystytos darbo paieškos sistemos.
• Darbo vietos prieinamumas.

Galimybės Grėsmės

• Didelis darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičius.
• Augantis neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų skaičius.
• Užsienio šalių patirtis ir praktikos pritaikymas (kvotų sistema) 
(LT).
• Neįgaliųjų išmokų sistemos koregavimas (LT).
• Socialinių įmonių ir jose dirbančių neįgaliųjų darbinimo 
galimybės (LT). 
• Darbdavių informavimo sistemos kūrimas.
• Viešosios nuomonės apie neįgaliuosius ir jų darbo galimybes 
keitimas.
• Fizinės aplinkos neįgaliųjų poreikiams pritaikymas.
• Nepriklausomai nuo negalios, galimos didelės neįgaliųjų darbo 
galimybės. 
• LR Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 str. nuostatų laikymosi 
sugriežtinimas (LT).
• Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų 
aktyvesnis taikymas.
• Didesnė didmiesčiuose gyvenančių neįgaliųjų integracija.

• Augantis neįgaliųjų santykis su šalies gyventojais.
• Blogėjanti neįgaliųjų sveikata.
• Neigiamas visuomenės ir darbdavių požiūris.
• Nepasiteisinusi užsienio šalių praktika. 
• Neįgaliųjų nepasitenkinimas pasikeitusia išmokų sistema.
• Socialinių įmonių piktnaudžiavimas jiems taikomomis 
lengvatomis.
• Nekintanti švietimo sistema.
• Nepakankamai pritaikyta aukštųjų mokyklų infrastruktūra.
• Neįgaliųjų abejingumas.
• 





3. NEĮGALIŲJŲ ĮDARBINIMO 
PLĖTROS STRATEGIJA
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Šioje Neįgaliųjų įdarbinimo plėtros strateginio plano dalyje pateikiama Neįgaliųjų įdarbinimo plėtros 
strategija, susidedanti iš vizijos, plėtros prioritetų, tikslų, uždavinių ir priemonių.

Atlikus Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtros tyrimą, suformuluota neįgaliųjų įdarbinimo plėtros 
vizija:

Neįgalieji – pilnaverčiai visuomenės ir darbo rinkos nariai.

NEĮGALIŲJŲ ĮDARBINIMO PLĖTROS PRIORITETAI

Atsižvelgus į atliktos statistinės situacijos analizės ir neįgaliųjų, socialinių įmonių, neįgaliųjų socialinių 
įmonių, kitų verslo sektorių bei visuomenės apklausos rezultatas, taip pat įvertinus suformuluotą neįgaliųjų 
įdarbinimo plėtros strategijos viziją, numatyti šie neįgaliųjų įdarbinimo plėtros prioritetai:

1. Neįgaliųjų darbo aplinkos gerinimas.
2. Neįgaliųjų kompetencijų ir darbinės motyvacijos didinimas.
3. Socialinės atsakomybės visuomenėje ugdymas.

Suformuluoti specifiniai neįgaliųjų integracijos į darbo rinką tikslai ir uždaviniai įgyvendinami 
neįgaliųjų, verslo įmonių, socialinių ir neįgaliųjų socialinių įmonių, visuomenės auditorijose, kurių apibūdinimas 
pateiktas 3.1 lentelėje. 

3.1 lentelė. Tikslinės auditorijos ir jų charakteristikos

Tikslinė auditorija  Tikslinės auditorijos apibūdinimas

1. Neįgalieji (LT, LV) • Tai visi Lietuvos, Latvijos neįgalieji. 
• Įvaizdžio formavimo požiūriu, ypač svarbus  neįgaliųjų noras gyventi ir dirbti 
kuriant bendrą miesto ekonominę gerovę ir visuomeninę naudą.
• Atsižvelgiant į tai, siektina, kad neįgalūs asmenys matytų asmeninę 
perspektyvą gyvenimui ir darbui.

2. Verslininkai

2.1 Socialinės, neįgaliųjų socialinės įmonės (LT) • Tai Lietuvoje ir Latvijoje įsikūrusių gamybos, prekybos bei paslaugų įmonių  
savininkai ir vadovai. Jų vaidmuo svarbiausias kuriant naujas darbo vietas, 
skatinant neįgaliųjų darbinimąsi.
• Socialinių, neįgaliųjų socialinių įmonių aktyvumas formuoja nuomonę apie 
verslo situaciją šalių mastu.
• Pagrindiniai lūkesčiai yra susiję su naujausios ir patikimos informacijos 
pasiekiamumu bei socialine parama verslo plėtrai.

 2.2 Verslo įmonės (LT, LV) • Verslo įmonės, ieškančios verslo plėtros galimybių neįgalių asmenų darbo 
rinkoje.
• Šios tikslinės auditorijos atstovų pasirinkimo motyvai siejami su darbo jėgos 
kvalifikuotumu bei patikimumu.

3. Visuomenė (LT, LV) • Šiai tikslinei grupei priskiriami visi Lietuvos ir Latvijos piliečiai.
• Prie visuomenės grupės priskiriamos ir viešosios organizacijos.

Atsižvelgiant į lentelėje įvardintų tikslinių auditorijų lūkesčius ir suformuluotus uždavinius, numatomos 
Neįgaliųjų įdarbinimo plėtros priemonės (3.2. lentelė).
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3.2. lentelė. Neįgaliųjų įdarbinimo plėtros priemonės

Priemonė Rezultatas Tikslinė grupė

I PRIORITETAS. NEĮGALIŲJŲ DARBO APLINKOS GERINIMAS

1 Tikslas. Pagerinti neįgaliųjų teisinę aplinką

1.1. Uždavinys. Užtikrinti palankią neįgaliųjų darbo rinkai įstatyminę bazę

1.1.1. Neįgaliųjų gyvenimo sąlygas 
reglamentuojančių įstatymų 
dirbantiems ir nedirbantiems 
neįgaliesiems suvienodinimas  

Neirbantiems neįgaliesiems  
teikiama dalinė kompensacija už 
šildymą ir karštą vandenį, socialinės 
paslaugos namuose, vienkartinės 
socialinės paramos ir rūpybos 
skyriaus išmokos, socialinis būstas 
ir dalinė kompensacija už socialinio 
būsto nuomą ir kitos paramos 
priemonės

Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Dirbantis neįgalusis netenka papildomų finansinių lengvatų: dalinė kompensacija už šildymą ir karštą vandenį, socialinės paslaugos 
namuose, vienkartinės socialinės paramos ir rūpybos skyriaus išmokos, galimybė gyventi socialiniame būste bei dalinė kompensacija 
už socialinio būsto nuomą, kitos paramos priemonės. Siekiant pagerinti neįgaliųjų darbinimąsi, būtina atlikti įstatymų, reglamentuojančių 
neįgaliųjų gyvenimą korekciją, dirbantiems ir nedirbantiems neįgaliesiems taikant vienodas gyvenimo aplinką reglamentuojančias sąlygas.

1.1.2. Fizinės aplinkos 
prieinamumą reglamentuojančios 
įstatyminės bazės tobulinimas

Suformuotos atsakingos 
institucijos, aiškus baudų 
reglamentavimas

Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Remiantis statybos reglamentu, visi naujai statomi, kapitališkai remontuojami ar rekonstruojami pastatai ar susisiekimo sistemos privalo 
būti pritaikyti neįgaliesiems. Tačiau dėl neaiškaus baudų reglamentavimo bei atsakingų institucijų nebuvimo, fizinės urbanistinės 
aplinkos ir transporto infrastruktūros neprieinamumas vis dar aktualus. Atsižvelgiant į tai, priemonės įgyvendinimui numatoma 
suformuoti tesisės aktų, reglamentuojančių atsakingų institucijų bei baudų skyrimo tvarką, koregavimą.

1.2. Uždavinys. Sukurti efektyvią darbo rinkos priemonių sistemą

1.2.1. Papildomų subsidijų 
numatymas 

Numatytos papildomos finansinės 
lėšos

Neįgalieji (LT, LV)
Socialinės įmonės (LT)

Priemonės pagrindimas: 
LR Užimtumo rėmimo įstatymas numato 40 minimalių mėnesinių algų dydžio subsidiją neterminuotai įdarbinamų neįgaliųjų darbo 
vietų kūrimui arba esamų pritaikymui, tačiau tik prasidėjus finansiniams metams (jau I-ame ketvirtyje) jaučiamas finansinių lėšų 
trūkumas. Norintys pasinaudoti finansine lengvata dažnai to padaryti nespėja. Atsižvelgiant į tai, darbo vietos subsidijavimui būtina 
numatyti papildomų finansinių lėšų.  

1.2.2. Kvotų sistemos efektyvumo 
nustatymas 

Parengta galimybių studija, 
numatytos kompleksinės 
priemonės

Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Remiantis užsienio šalių patirtimi ir daugelyje šalių taikomomis praktikomis, būtų tikslinga sugrąžinti neįgalių įdarbinimo kvotų sistemą. 
Siekiant išsiaiškinti kvotų sistemos taikymo galimybes, būtina išanalizuoti užsienio šalyse taikomą praktiką, parengti galimybių studiją 
ir identifikuoti galimą tokios kvotų sistemos efektyvumą bei numatyti kompleksines darbdavius skatinančias priemones. 

1.2.3. Kvotų sistemos diegimas Atnaujintas LR Užimtumo rėmimo 
įstatymas, įmokų reglamentavimas

Neįgalieji (LT, LV)
Socialinės įmonės (LT)
Verslo įmonės (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Iki 2006 m. už darbo vietų steigimo ar įdarbinimo kvotų nesilaikymą darbdaviai privalėjo mokėti nustatyto dydžio įmoką, tačiau nė vieno 
karto iš darbdavių minėta įmoka nebuvo išieškota. Siekiant paskatinti aktyvesnį neįgaliųjų darbinimąsi, persvarstytinos LR Užimtumo 
rėmimo įstatyme taikomos neįgaliųjų darbinimo nuostatos. Atsižvelgiant į tai, gražinant kvotų sistemą, būtina aiškiai reglamentuoti 
įmokas ir iš to kylančias pareigas.

2 tikslas. Užtikrinti konkurencingą ir prieinamą darbo vietą

2.1. uždavinys. Padidinti socialinių įmonių konkurencingumą

2.1.1. LR viešųjų pirkimų įstatymo 
taikymas

Viešinimo priemonių sukūrimas, 
baudų reglamentavimas

Socialinės įmonės (LT)
Visuomenė (LT)

Priemonės pagrindimas: 
Perkančiosios organizacijos, atlikdamos supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 5 proc. visų supaprastintų pirkimų vertės privalo atlikti 
iš neįgaliųjų socialinių ir socialinių įmonių. Pirkimai iš socialinių įmonių sudaro tik penktadalį visų galimų pirkimų. Atsižvelgiant į 
tai, būtina informuoti apie tai perkančiaisiais organizacijas, ryškinti socialinių įmonių pirkimus informacinėse sistemose, už įstatymo 
nesilaikymą numatyti sankcijas. Šios priemonės įgyvendinimas prisidės prie socialinių įmonių pajamų augimo, sudarys prielaidas 
įmonės plėtrai bei naujų darbo vietų kūrimui.
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Priemonė Rezultatas Tikslinė grupė

2.1.2. Informavimo apie socialinės 
įmonės statuso gavimą ir 
išlaikymą sistemos sukūrimas 

Renginiai, dalomoji medžiaga, 
informacinis portalas

Socialinės įmonės  (LT)

Priemonės pagrindimas: 
Pagrindinės socialinei įmonei teikiamos kompensacijos skirstomos į: darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė 
kompensacija, subsidija darbo vietoms įrengti, neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ir pritaikyti, 
subsidija tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti bei kitos subsidijos. Teikiamos lengvatos tenkina dabartinį 
rinkos poreikį. Tačiau sudėtinga socialinės įmonės statuso gavimo procedūra mažina šio tipo įmonės patrauklumą. Atsižvelgiant į tai, 
būtina organizuoti renginius, parengti bukletus, sukurti informacinį portalą detaliai nagrinėjančius socialinės įmonės statuso gavimo 
procedūras.

2.1.3. Papildomų darbo įgūdžių 
rėmimo subsidijų nustatymas

Numatytos papildomos finansinės 
lėšos

Socialinės (LT)
 Kitos verslo įmonės (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Atlikus tikslinių grupių apklausą, nustatyta, kad viena pagrindinių neįgaliųjų įdarbinimo problemų – tinkamų įgūdžių, kvalifikacijos 
nebuvimas. Dėl to tikslinga numatyti papildomas kvalifikacijos kėlimo galimybės. Šia priemone numatyta padidinti lėšų, skirtų darbo 
įgūdžių rėmimo subsidijos finansavimui. 

2.1.4. Darbdavių motyvavimo 
priemonių sukūrimas

Įdiegtos priemonės Socialinės (LT),
kitos verslo  įmonės (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Šalyje taikomos įvairios neįgaliųjų darbinimą skatinančios priemonės, tačiau būtina ieškoti naujų/inovatyvių sprendimų, gerinti socialiai 
atsakingų įmonių įvaizdį. Užsienio šalyse taikomos darbdavių skatinimo priemonės tokios kaip: premijos darbdaviams, viršijantiems 
neįgaliųjų darbuotojų skaičių pagal kvotų sistemą, kasmetinės premijos darbdaviams, pasižymintiems gerąja praktika neįgaliųjų 
įdarbinimo srityje, už tai skiriami nuopelnų, integracijos prizai, kurių dalį galima pritaikyti mūsų rinkai. Priemonės įgyvendinimas 
prisidėtų prie palankesnio darbdavių požiūrio į neįgaliuosius formavimo.

2.2. uždavinys. Padidinti darbo vietos prieinamumą

2.2.1. Reikšmingų visuomeninių 
pastatų ir objektų prieinamumo 
nustatymas

Galimybių studija Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Atlikus neįgaliųjų viešosios aplinkos analizę paaiškėjo, kad šiai diena nėra numatytų svarbesnių neįgaliųjų gyvenimui pritaikytinų 
objektų sąrašo. Viešojoje erdvėje galima aptikti pranešimų apie neįgaliųjų nusiskundimus dėl judėjimui nepritaikytų visuomeninių 
pastatų ir objektų. Atsižvelgiant į tai, būtina parengti reikšmingų neįgaliesiems pritaikytų ir pritaikytinų visuomeninių pastatų ir objektų 
galimybių studiją. Priemonės įgyvendinimas prisidėtų prie neįgaliųjų mobilumo didinimo.

2.2.2. Nuotolinio darbo praktikos 
taikymas

Gerosios praktikos skiltis Socialinės (LT)
Kitos verslo įmonės (LT, LV)
Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Atlikus vertinimą paaiškėjo, kad dalis darbų, gali būti atliekami namuose ar nuotoliniu būdų neįgaliajam patogioje vietoje. Atsižvelgiant 
į tai, interneto svetainėje www.galiudirbti.lt būtina sukurti gerosios darbų praktikos taikymo skyrelį, viešinantį neįgaliųjų darbo 
galimybes. Priemonė prisidėtų prie aktyvesnio neįgaliųjų į darbo rinką įsitraukimo.

3 tikslas. Užtikrinti neįgaliųjų ir darbdavių efektyvią komunikaciją

3.1. uždavinys. Sukurti prieinamą darbo rinkos informavimo sistemą

2.2.3. Informacinio portalo www.
galiudirbti.lt viešinimas

Informacinė medžiaga Socialinės (LT)
 Kitos verslo įmonės (LT, LV)
Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Atlikus tikslinių grupių apklausą, nustatyta, kad viena pagrindinių neįgaliųjų įsidarbinimo problemų – kontakto tarp darbdavio ir 
neįgaliojo užmezgimas. Atsižvelgiant į tai, būtų pravartu parengti informacinę medžiagą viešinančią informacinį portalą www.
galiudirbti.lt. Taip pat būtina užtikrinti šios informacijos prieinamumą labiausiai orientuojantis į informacijos sklaidą internetu, nes šis 
informacijos kanalas yra dažniausiai naudojamas tarp neįgaliųjų. Šios priemonės įgyvendinimas prisidės prie komunikacijos proceso 
gerinimo, sudarys prielaidas efektyvesnės ir prieinamesnės informacijos sklaidai. 

3.1.2. Gerųjų neįgaliųjų darbo 
pavyzdžių viešinimo sistema

Gerosios praktikos skiltis Socialinės (LT) 
Kitos verslo įmonės (LT, LV)
Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Apklausus įmones paaiškėjo, jog daugelis jų nuogąstauja dėl būsimų su neįgaliojo įdarbinimu susijusių iššūkių: papildomos sąlygos, 
sveikatos priežiūra, galų gale kompetencijos galimybės. Atsižvelgiant į tai, būtina suskurti gerųjų neįgalių asmenų darbų viešinimo 
sistemą. Šios priemonės įgyvendinimas prisidėtų prie palankesnio darbdavio požiūrio formavimo bei pačių neįgaliųjų motyvacijos ir 
pasitikėjimo savimi didinimo.
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3.2. uždavinys. Sukurti įmonių ir neįgaliųjų bendradarbiavimo sistemą

3.2.1. Tarpinės institucijos 
priskyrimas

Priskirta institucija Socialinės (LT),
kitos verslo  įmonės (LT, LV)
Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Rengiant galimybių studiją, nuolatos buvo susiduriama su informacijos trūkumu. Atsižvelgiant į tai, tikslinga priskirti už neįgaliųjų 
aplinkos statistinių rodiklių surinkimą, neįgaliuosius, neįgaliųjų socialines organizacijas ir įmones atstovaujančią instituciją. Daugiausia 
informacijos ir duomenų pateikia LDB, tad galima būtų numatyti atskirą už neįgaliųjų aplinkos informaciją atsakingą skyrių. Priemonė 
prisidėtų taip pat prie neįgaliojo ir darbdavio glaudesnės komunikacijos.

3.2.2. Įmonių tarpusavio ryšių 
palaikymas

Informaciniai renginiai, susitikimai 
ir kontaktų mugės

Socialinės (LT)
Kitos verslo įmonės (LT, LV)
Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Dažnai verslo įmonės nežino ko tikėtis iš įdarbinto neįgaliojo. Dėl to formuojasi neobjektyvus požiūris. Atsižvelgiant į tai, tikslinga 
organizuoti įvairius informacinius renginius, susitikimus ir kontaktų muges, kurių metu įmonės įdarbinusios neįgaliuosius dalintųsi 
gerąją neįgaliųjų įdarbinimo patirtimi.

II PRIORITETAS. NEĮGALIŲJŲ KOMPETENCIJŲ IR DARBINĖS MOTYVACIJOS DIDINIMAS

1. tikslas. Gerinti išsilavinimo prieinamumą neįgaliesiems 

1.1. uždavinys. Sudaryti sąlygas nuotoliniam neįgaliųjų mokymui

1.1.1 Adaptuoti mokymo 
programas nuotoliniam neįgaliųjų 
mokymui

Adaptuotos mokymo programos Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Šiuo metu dauguma mokymo programų nėra pritaikytos nuotoliniam mokymuisi. Atsižvelgiant į tai, būtina adaptuoti didesnį skaičių 
mokymo programų. Ši priemonė suteiks sąlygas sunkesnę negalią turintiems ar periferijoje gyvenantiems neįgaliesiems įgyti išsilavinimą 
padėsiantį įsitvirtinti darbo rinkoje. 

1.1.2. Sukurti, išleisti ir išplatinti 
informavimo priemones apie 
nuotolinio mokymo galimybes

Informaciniai leidiniai, renginiai ir 
susitikimai 

Socialinės (LT),
kitos verslo įmonės (LT, LV)
Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Informacinis leidinys, apie nuotolinio mokymo galimybes informuos ir paskatins siekti išsilavinimo. Leidiniai būtų platinami renginių ir 
susitikimų su neįgaliaisiais metu.

1.2. uždavinys. Pritaikyti mokymų įstaigų aplinką neįgaliųjų poreikiams

1.2.1. Įsigyti įrangą skirtą 
neįgaliesiems su jutimine negalia

Įsigyta įranga Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Šiuo metu neįgaliųjų turinčių jutiminę negalią mokymosi galimybės labai apribotos dėl nepritaikytos infrastruktūros. Įsigyta įranga 
suteiks galimybę neįgaliesiems su jutimine negalia įgyti išsilavinimą padėsiantį įsitvirtinti darbo rinkoje.

1.2.2. Pritaikyti mokymo įstaigų 
fizinę aplinką

Pritaikyta aplinka Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Šiuo metu dėl nepritaikytos infrastruktūros neįgaliųjų turinčių judėjimo negalią mokymosi galimybės labai apribotos. Pritaikyta fizinė 
aplinka sudarys galimybes neįgaliesiems su judėjimo negalią įgyti išsilavinimą padėsiantį įsitvirtinti darbo rinkoje.

1.2.3. Seminarų mokymo įstaigų 
darbuotojams apie negalios 
etiketą organizavimas

Pritaikyta aplinka Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Mokymo įstaigų darbuotojams trūksta žinių susijusių su negalios pažinimu, iškyla sunkumų bendraujant su įvairią negalią turinčiai 
neįgaliaisiais. Seminarų metu mokymo įstaigų darbuotojai būtų supažindinti su įvairiomis negalios formomis, specialiaisiais neįgaliųjų 
poreikiais, bendravimo specifika. Tai sudarys sąlygas sėkmingesniam neįgaliųjų integravimui į bendrą švietimo sistemą.

2 tikslas. Gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir kokybę 

2.1. uždavinys. Pritaikyti užsienio šalių patirtį

2.1.1. Galimybių studijos  
atlikimas ir pasiūlymų teikimas

Galimybių studija Neįgalieji (LT, LV)



128 N E Į G A L I Ų J Ų  Į D A R B I N I M O  G A L I M Y B I Ų  P L Ė T R A

Priemonė Rezultatas Tikslinė grupė

Priemonės pagrindimas: 
Atliktos galimybių studijos tikslas surinkti ir susisteminti  užsienio šalių patirtį ir praktiką teikiant  profesinės reabilitacijos paslaugas, 
jų gavimo mechanizmą, išanalizuoti profesinės reabilitacijos trukmę, mokymo priemones, neįgaliųjų motyvavimo būdus. Pagal surinktus 
duomenis  pateikti vyriausybei pasiūlymus dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo, paslaugų teikimo ir finansavimo 
nuostatų keitimo.

2.1.2. Naujos profesinės 
reabilitacijos sistemos įdiegimas

Sistema Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Įdiegta naujas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema leis teikti Europos Sąjungos kokybės standartus atitinkančias 
paslaugas. Tai sudarys sąlygas profesinės reabilitacijos paslaugas gauti didesniam neįgaliųjų skaičiui, o pagerėjusi paslaugų kokybė 
ženkliai įtakos šias paslaugas gavusių neįgaliųjų įsidarbinimo rodiklius.

2.2. uždavinys. Skurti bendradarbiavimo tinklus tarp profesinės reabilitacijos įstaigų ir darbdavių 

2.2.1. Sukurti darbdavių ir 
profesinės reabilitacijos įstaigų 
atstovų darbo grupes

Darbo grupės Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Šiuo metu trūksta komunikacijos tarp darbdavių ir profesinės reabilitacijos įstaigų. Atsižvelgiant į tai, tikslinga sukurti šių tikslinių 
grupių atstovų darbo grupes. Sukurtų darbo grupių tikslas teikti ir įgyventi pasiūlymus gerinant profesinės reabilitacijos paslaugų 
kokybę, efektyviai bendradarbiauti siekiant, kad profesinės reabilitacijos paslaugas gaunantys neįgalieji galėtų įgyti darbo rinkos 
poreikius atitinkančias specialybes.

2.2.2. Sukurti galimybę 
neįgaliesiems atlikti praktika 
įmonėse

Praktikos galimybė Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Neįgaliesiems pasinaudojusiems profesinės reabilitacijos paslauga trūksta praktinių įgūdžių. Todėl tikslinga, remiantis užsienio 
patirtimi, suteikti galimybę neįgaliesiems dalį profesinio mokymo laikotarpio įgyti darbo įgūdžių darbo vietoje. Suteikus galimybę 
neįgaliesiems atlikti darbinę praktiką įmonėse, bus sudarytos sąlygos jiems įgyti trūkstamų įgūdžių, pritaikyti praktikoje įgytas žinias, 
kas ženkliai padidins neįgaliųjų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.

3 tikslas. Didinti neįgaliųjų darbinę motyvaciją

3.1. uždavinys. Sukurti neįgaliųjų informavimo priemones

3.1.1. Plėsti ir viešinti internetinį 
tinklalapį www.galiudirbti.lt

Internetinio puslapio plėtra Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
VšĮ „Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga“  iniciavo tinklalapio www.galiudirbti.lt sukūrimą. Šiame tinklalapyje sudaryta galimybė 
registruotis neįgalieji ieškantiems darbo ar norintys jį pakeisti, taip pat ten talpinama visa aktuali neįgaliesiems informacija. Todėl 
tikslinga išnaudoti jau sukurtą produktą. Jį plečiant ir viešinant suteikti neįgaliesiems išsamią informaciją apie darbo galimybes.

3.1.2. Organizuoti mokomųjų-
informacinių seminarų ciklus

Mokymai Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų inicijuotuose mokomuosiuose-informaciniuose seminaruose neįgaliesiems būtų suteikta 
informacija apie įsidarbinimo galimybę, darbo paieškos būdus, valstybės pagalbą, apmokyta kaip rašyti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį 
laišką, prisistatyti darbdaviui. Seminarų ciklai suteiks galimybę neįgaliesiems gauti trūkstamą informaciją apie darbo rinką.

3.1.3. Sukurti, išleisti ir išplatinti 
dalomąją medžiagą apie dirbančių 
neįgaliųjų teises ir valstybės 
pagalbą įsidarbinant

Dalomoji medžiaga Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Leidinyje butų patalpinta aktuali informacija apie dirbančių neįgaliųjų teises ir lengvatas, taip pat valstybės pagalbą įsidarbinant. Ši 
informacija suteiks neįgaliesiems daugiau pasitikėjimo ir užtikrintumo mėginant įsitvirtinti darbo rinkoje. Leidinys būtų platinamas 
profesinės reabilitacijos centruose, TDB, nevyriausybinėse organizacijose ir kitose neįgaliųjų gausiai lankomose vietose.

3.2. Uždavinys. Skleisti geruosius neįgaliųjų darbo pavyzdžius

3.2.1. Sukurti televizijos ir radijo 
laidų ciklą apie sėkmingus 
neįgaliųjų darbo pavyzdžius

Reprezentacinė medžiaga Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Tikslinga išnaudoti informacinius kanalus, kurie prieinamiausi didžiajai daliai neįgaliųjų. Sukurta reprezentatyvi medžiaga apie 
sėkmingus neįgaliųjų pavydžius pasitarnaus kaip motyvacinė ir skatinamoji priemonė padėsianti nedirbantiems neįgaliesiems aktyviau 
integruotis į darbo rinką.
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Priemonė Rezultatas Tikslinė grupė

3.2.2. Įtraukti nevyriausybines 
neįgaliųjų organizacijas į 
informacijos sklaidą apie 
geruosius neįgaliųjų darbo 
pavydžius

Renginiai, seminarai Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Kadangi nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos yra gausiai lankomos nedirbančių neįgaliųjų būtų tikslinga joms perimti dalį 
informacinės sklaidos apie geruosius neįgaliųjų darbo pavyzdžius.

3.2.3. Sukurti, išleisti ir išplatinti 
leidinį apie neįgaliųjų darbo 
galimybes atsižvelgiant į jų 
negalios pobūdį

Leidinys Neįgalieji (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Negalią įgijęs asmuo, pasikeitus jo fizinėms galimybėms, dažnai nežino apie jo darbo galimybes. Leidinys suteiktų galimybę neįgaliajam 
gauti informaciją apie tai, ką jis galėtų dirbti apsižvelgiant į savo negalios pobūdį ir objektyviau vertinti savo darbo galimybes.

III PRIORITETAS. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VISUOMENĖJE UGDYMAS

Tikslas. Ugdyti visuomenės socialinę atsakomybę 

1.1. Uždavinys. Sukurti teigiamą neįgaliojo įvaizdį 

1.1.1. Sukurti viešinimo 
priemonės apie 
neįgaliųjų pasiekimus

Sukurtos viešinimo priemonės Visuomenė (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Plačioji visuomenė nėra informuota apie neįgaliųjų  galimybes ir pasiekimus. Sukurti  televizijos ir radijo laidų, socialinių reklamų 
ciklai apie neįgaliųjų pasiekimus sporto, meno, darbo  ir kt. srityse paskatins visuomenė identifikuoti neįgaliuosius kaip pilnaverčius 
visuomenės narius, formuos teigiamą požiūrį, mažins stereotipinį pažiūrį į neįgaliuosius

1.1.2. Metodinės 
priemonės sukūrimas 
mokyklinio amžiaus 
vaikams 

Sukurta metodinė priemonė Visuomenė (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Požiūris į aplinką ir supančius žmonės formuojasi vaikystėje, todėl būtina nuo mažens skiepyti vaikams tolerantišką požiūrį į 
neįgaliuosius. Metodinė medžiaga apie įvairias negalias, jų atsiradimo priežastis, specialius poreikius formuos teigiamą vaikų ir jaunimo 
požiūrį į neįgaliuosius, leis priimti juos kaip lygiaverčius visuomenės narius, neleis įsišaknyti diskriminaciniams stereotipams.

1.2. Uždavinys. Integruoti neįgaliuosius į visuomenę

1.2.1. Skatinti 
neįgaliųjų integraciją 
bendruomeniniame 
lygyje

Sukurtos priemonės Neįgalieji (LT, LV)
Visuomenė (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Neįgaliojo integracijos procesas turi prasidėti nuo jo aplinkos žmonių. Todėl tikslinga skatinti neįgaliųjų integraciją bendruomeniniame 
lygmenyje. Neįgaliųjų įtraukimas į aktyvų bendruomenės gyvenimą turės dvejopą poveikį: motyvuos neįgaliuosius aktyvesnei veiklai, 
integracijai į į visuomeninį gyvenimą ir darbo rinką; skatins sveikųjų visuomenės narių geranoriškumą, toleranciją, keis požiūrį į 
neįgaliuosius.

1.2.2. Skatinti 
savanorystės idėją

Įtraukti asmenys Visuomenė (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Negalia dažnai apriboja neįgaliųjų galimybes savarankiškai atlikti sunkesnes fizines užduotis. Todėl jiems būtina sveikų žmonių 
pagalba, kurią gali suteikti savanoriai. Informacija apie savanorišką veiklą ir jos atlikimas gerins neįgaliųjų ir sveikųjų visuomenės narių 
bendravimą, tarpusavio supratimą.

1.2.3. Organizuoti 
viešuosius renginius

Reguliariai organizuojami 
renginiai

Neįgalieji (LT, LV)
Visuomenė (LT, LV)

Priemonės pagrindimas: 
Apklausus visuomenę paaiškėjo, jog dauguma sveikųjų žmonių nėra susidūrę su neįgaliaisiais. Dėl to yra susiformavę neigiami stereotipiniai 
požiūriai apie neįgaliųjų uždarumą ir nenorą dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Viešieji renginiai skatins visuomeniškumą, teigiamą 
požiūrį, bendravimą tarp neįgaliųjų ir kitų visuomenės narių, viešins neįgaliųjų problemas ir pristatys geruosius integracijos pavydžius.





PRIEDAI
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1  PRIEDAS

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINIŲ ĮMONIŲ TYRIMO KLAUSIMYNAS

Gerbiami vadovai,

Įgyvendinant, pagal 2007-2013 Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, vykdomo 
projekto „Neįgaliųjų socialinių įmonių konkurencingumo didinimas“ veiklas, VšĮ „Neįgaliųjų socialinių įmonių 
sąjunga“ rengia galimybių studiją „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra“. Vienas iš galimybių studijos tikslų 
yra surinkti ir išanalizuoti statistinę informaciją apie socialinių įmonių padėtį Lietuvoje, perspektyvas ir prob-
lemas.

Kreipiamės į Jus su prašymu atsakyti į tyrimo metu iškeltus klausimus. Jūsų atsakymai įgalins objekty-
viai įvertinti neįgaliųjų socialinių įmonių padėtį. 

Maloniai prašome užpildyti šią anketą ir atsiųsti mums elektroniniu paštu virginija@nsis.lt. 

1. Kokiame mieste/regione vykdote savo veiklas ..............................................................................

2. Įmonės veiklos pobūdis.

A Statybų ir susijusių paslaugų sektorius

B Informacinės technologijos 

C Amatai, rankdarbiai

D Maisto produktų gamyba

E Maitinimo paslaugos

F Reklamos gamyba, prekyba

G Verslo konsultacijos, projektų rengimas

H Tekstilės gaminių ir drabužių siuvimas

I Baldų gamyba

J Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos  

K Metalo gaminių gamyba

L Medžio gaminių gamyba

M Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

N Buhalterinės paslaugos

O Popieriaus ir kartono produktų gamyba

P Valymo paslaugos 

Q Apklausos, rinkos tyrimai 

3. Kiek darbuotojų dirba Jūsų įmonėje? 

A 0 – 9 

B 10 – 49 

C 50 – 99 

D 100 – 249 

E 250 – ir daugiau 

4. Ar jūsų įmonėje dirba asmenys su negalia?

A Taip 

B Ne 

C Nežinau 
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Jei TAIP
5. Kiek asmenų su negalia dirba Jūsų įmonėje?

A 0 – 5

B 5 – 15 

C 15 – 25 

D 25 – 50 

E 50 – 100 

6. Ar naudojatės valstybės teikiamomis subsidijomis įdarbinus neįgalų asmenį?

A Taip 

B Ne 

7. Jei naudojatės valstybės pagalba, tai kokia:

A Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

B Subsidija darbo vietoms įsteigti, neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar 
pritaikyti

C Darbo įgūdžių rėmimo subsidija

8. Kas paskatino įdarbinti neįgalius darbuotojus?

A Tinkama kvalifikacija (patirtis)

B Valstybės teikiamos subsidijos

C Dėl asmeninių savybių (labiau motyvuotas, lojalesnis)

9. Ar planuojate ateityje darbinti daugiau neįgalių darbuotojų?

A Taip 

B Ne 

C Nežinau 

Jei NE 
10. Ar žinote apie valstybės teikiamas subsidijas, kurios yra skiriamos darbinant neįgalų asmenį?

A Taip 

B Ne 

11. Ar įdarbintumėte neįgalų asmenį jei jis būtų tinkamos kvalifikacijos, bet negalėtų dirbti visos darbo dienos?

A Taip 

B Ne 

12. Jei darbintumėte neįgalų asmenį, kokias pareigas jis galėtų užimti pas Jus įmonėje?
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2  PRIEDAS

NEĮGALIŲJŲ TYRIMO KLAUSIMYNAS

Gerbiami,

Įgyvendinant, pagal 2007-2013 Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, vykdomo 
projekto „Neįgaliųjų socialinių įmonių konkurencingumo didinimas“ veiklas, VšĮ „Neįgaliųjų socialinių įmonių 
sąjunga“ rengia galimybių studiją „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra“. Vienas iš galimybių studijos tikslų 
yra surinkti ir išanalizuoti statistinę informaciją apie socialinių įmonių padėtį Lietuvoje, perspektyvas ir prob-
lemas.

Kreipiamės į Jus su prašymu atsakyti į tyrimo metu iškeltus klausimus. Jūsų atsakymai įgalins objekty-
viai įvertinti socialinių įmonių padėtį. 

Maloniai prašome užpildyti šią anketą ir atsiųsti mums elektroniniu paštu virginija@nsis.lt.

1. Lytis 

Moteris

Vyras 

2. Amžius 

18 – 39 m.

40 – 59 m.

60 m. ir vyresni

3. Miestas ..................................................

4. Kokia Jūsų negalia 

Judėjimo negalia

Vidaus ligos

Regos negalia

Klausos negalia

Psichikos ligos

Sutrikęs intelektas

Kita negalia ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5. Jūsų negalia yra:

Įgimta 

Įgyta 

6. Koks Jūsų darbingumo lygis:

0 – 25 proc.

30 – 40 proc.

45 – 55 proc.

7. Išsilavinimas 

Nebaigtas vidurinis

Vidurinis

Profesinis

Aukštesnysis (kolegija)

Aukštasis
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Profesinė reabilitacija

Kita...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Profesinė reabilitacija (kokia įstaiga, kokia profesija)

Įstaiga

Profesija 

9. Šiuo metu dirbate

Taip

Ne 

Ieškau darbo

10. Jei dirbate, koks yra Jūsų darbo pobūdis ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

11. Nedarbo priežastys:

Negaliu dirbti dėl sveikatos sutrikimų

Nežinau kur ir kaip ieškoti darbo

Neturiu išsilavinimo

Nenoriu dirbti

Psichologinės problemos

Nepritaikyta darbo aplinka

Turimi darbo įgūdžiai neatitinka darbo rinkos poreikių

Bijau netekti socialinių išmokų

Paini įstatyminė bazė

Dirbti yra finansiškai nuostolinga

Neigiamas visuomenės ir darbdavių požiūris

12. Kokiu būdu ieškote (-jote) darbo:

Teritorinėje darbo biržoje

Neįgaliųjų organizacijoje

Privačiose įstaigose

Internetiniuose puslapiuose...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Per pažįstamus

Reabilitacijos centruose

Kita.....visur kur įmanoma....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Visuomeninis aktyvumas (pažymėti visus tinkančius punktus):

Lankausi kultūriniuose renginiuose

Dalyvauju sporto klubo veikloje (sportuoju)

Dalyvauju neįgaliųjų organizacijos veikloje

Dalyvauju meno užsiėmimuose (vaidyba, dainavimas, šokiai, piešimas ir kt.)

Turiu mėgstamą hobį (įvardinkite)

Niekur nedalyvauju

Kita (įvardinkite)

14. Ar turite idėjų nuosavam verslui?

Taip, bet neturiu tam pinigų Taip 

Ne 

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ APKLAUSOJE!
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3  PRIEDAS

ĮMONIŲ TYRIMO KLAUSIMYNAS

Gerbiami vadovai,

Įgyvendinant, pagal 2007-2013 Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, vykdomo 
projekto „Neįgaliųjų socialinių įmonių konkurencingumo didinimas“ veiklas, VšĮ „Neįgaliųjų socialinių įmonių 
sąjunga“ rengia galimybių studiją „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra“. Vienas iš galimybių studijos tikslų 
yra surinkti ir išanalizuoti statistinę informaciją apie socialinių įmonių padėtį Lietuvoje, perspektyvas ir prob-
lemas.

Kreipiamės į Jus su prašymu atsakyti į tyrimo metu iškeltus klausimus. Jūsų atsakymai įgalins objekty-
viai įvertinti įmonių padėtį. 

Maloniai prašome užpildyti šią anketą ir atsiųsti mums elektroniniu paštu virginija@nsis.lt.

1. Kokiame mieste/regione  vykdote savo veiklas ..............................................................................

2. Įmonės veiklos pobūdis.

Statybų ir susijusių paslaugų sektorius

Informacinės technologijos 

Amatai, rankdarbiai

Maisto produktų gamyba

Maitinimo paslaugos

Reklamos gamyba, prekyba

Verslo konsultacijos, projektų rengimas

Tekstilės gaminių ir drabužių siūvimas

Baldų gamyba

Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos  

Metalo gaminių gamyba

Medžio gaminių gamyba

Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

Buhalterinės paslaugos

Popieriaus ir kartono produktų gamyba

Valymo paslaugos 

Apklausos, rinkos tyrimai 

Kita

3. Kiek darbuotojų dirba Jūsų įmonėje? 

0 – 9 

10 – 49 

50 – 99 

100 – 249 

250 – ir daugiau 

4. Nurodykite neįgalių darbuotojų skaičių pagal negalios pobūdį:

Skaičius Negalios pobūdis

Judėjimo sutrikimai 

Vidaus organų sutrikimai
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Regos sutrikimai

Klausos sutrikimai

Psichikos sutrikimai

5. Nurodykite neįgalių darbuotojų skaičių pagal darbingumo procentus:

Skaičius Darbingumo procentai

0-25 proc.

30-40 proc.

45-55 proc.

6. Nurodykite neįgalių darbuotojų skaičių pagal išsilavinimą:

Skaičius Išsilavinimas

Nebaigtas vidurinis

Vidurinis

Profesinis

Baigę profesinę reabilitaciją

Aukštesnysis

Aukštasis

Kita (įrašykite) ..... . . . . . . . . . . .

15. Nurodykite neįgalių darbuotojų skaičių pagal amžių: 

Skaičius Amžius

18 – 29 m.

30 – 39 m. 

40 – 56 m. 

57 ir vyresni

7. Kiek neįgalių darbuotojų Jūsų įmonėje dirba? (Įrašykite skaičių)

Visu etatu 

Mažiau nei visu etatu

8. Nurodykite neįgalių darbuotojų pareigas pagal negalios pobūdį ir darbuotojų skaičių. (Pvz. 
apskaitininkas - 2) 

Negalios pobūdis Darbo pobūdis ir darbuotojų skaičius

Darbuotojai, turintys judėjimo negalią

Darbuotojai, sergantys vidaus ligomis

Darbuotojai, turintys regos negalią

Darbuotojai, turintys klausos negalią

Darbuotojai turintys  kitą negalią
(įrašykite) ..... . . . . . . . . . . . . .  

9. Kokia valstybės teikiama pagalba pasinaudojote įdarbindami neįgaliuosius Jūsų įmonėje? 
(Pažymėkite „+“ visus tinkamus atsakymus.)

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

Subsidija darbo vietoms įsteigti, neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar 
pritaikyti

Subsidija neįgaliems darbuotojams mokyti

Subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti

Subsidija papildomoms administracinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti
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Subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompensuoti

Kita (įrašykite) 

10. Ar planuojate ateityje įdarbinti daugiau neįgalių darbuotojų? (Atsakymą pažymėkite „+“.)

Taip (įrašykite, kokioms pareigoms ir kiek darbuotojų) 

Ne

11. Su kokiomis organizacijomis/įmonėmis bendradarbiaujate, įdarbindami neįgaliuosius? (Atsakymą 
pažymėkite „+“ ir atsakymus įvardykite.) 

Su teritorinėmis darbo biržomis (įrašykite, su kuriomis)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Su žiniasklaida (įrašykite, kokiose priemonėse)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Su privačiais įdarbinimo tarpininkais (įrašykite, su kuriais)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Su profesinės reabilitacijos centrais (įrašykite, su kuriais)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Su kitomis įmonėmis, organizacijomis (įrašykite, su kuriomis)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kita (įrašykite)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Kokie, Jūsų nuomone, neįgalių asmenų įgūdžiai turėtų būti stiprinami? (1- visai nereikia, 5 – labai 
reikia):

1 2 3 4 5 Neturiu 
nuomonės

Kompiuterinis raštingumas

Profesinės žinios

Lietuvių kalbos žinios

Užsienio kalbos žinios

Bendravimo įgūdžiai

Individualus darbas

Darbas komandoje

13. Kas, Jūsų nuomone, skatina darbdavius įdarbinti asmenis turinčius negalią?

Valstybės teikiama parama

Neįgalieji yra lojalesni darbuotojai

Neįgaliųjų kvalifikacija 

14. Kokios priežastys sąlygoja darbdavių nenorą darbinti neįgaliuosius (1- visai nesąlygoja, 5 – labai 
sąlygoja):

1 2 3 4 5 Neturiu 
nuomonės

Neįgalieji yra neišsilavinę

Neįgalieji neturi reikiamos kvalifikacijos/profesijos

Mažesnis neįgaliųjų darbo našumas

Neįgalieji yra nemotyvuoti dirbti

Per maža valstybės parama

Neigiamas visuomenės požiūris

15. Ar dalyvaujate viešuosiuose pirkimuose?

Taip 

Ne
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16. Ar Jūs žinote apie Viešųjų pirkimų 13 ir 91 straipsnius

Taip 

Ne

17. Ar pasikeistų Jūsų įmonės ekonominė padėtis, jei Perkančiosios organizacijos vykdytų savo 
įsipareigojimus.

Padėtis nepasikeistų

Padidėtų apyvarta

Reiktų įdarbinti daugiau neįgalių darbuotojų

Reiktų įsigyti daugiau įrangos/darbo priemonių

Reiktų atnaujinti technologijas

Atpigtų  produkcija

Reiktų didesnių patalpų

18. Jūsų pastabos ir pasiūlymai............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
............................

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ APKLAUSOJE
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4  PRIEDAS

Lengvatos neįgalumą turintiems asmenims

Nr. Norminis teisės aktas Neįgalumo 
grupė Dirbantiems Nedirbantiems Vaikams iki 18 metų

1. 2009 metų rugpjūčio 4 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 872 „Nuostatai dėl 
keleivių, turinčių teisę 
į transporto lengvatas, 
kategorijų“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=195934 

I, II I ir II neįgalumo grupes 
turintiems asmenims (..), 
pateikiant neįgalumo 
pažymėjimą, taip pat 
lydinčiam I neįgalumo 
grupę turintį asmenį 
arba neįgalumą turintį 
asmenį iki 18 metų 
amžiaus, teisė nemokamai 
naudotis visuomeninio 
transporto priemonėmis, 
miesto reikšmės 
maršrutuose, regioniniuose 
tarpmiestiniuose 
maršrutuose ir 
regioniniuose vietinės 
reikšmės maršrutuose. 

I ir II neįgalumo grupes 
turintiems asmenims (..), 
pateikiant neįgalumo 
pažymėjimą, taip pat 
lydinčiam I neįgalumo 
grupę turintį asmenį 
arba neįgalumą turintį 
asmenį iki 18 metų 
amžiaus, teisė nemokamai 
naudotis visuomeninio 
transporto priemonėmis, 
miesto reikšmės 
maršrutuose, regioniniuose 
tarpmiestiniuose 
maršrutuose ir 
regioniniuose vietinės 
reikšmės maršrutuose.

(..) neįgalumą turintiems 
asmenims iki 18 metų 
amžiaus, pateikiant 
neįgalumo pažymėjimą, 
taip pat lydinčiam I 
neįgalumo grupę turintį 
asmenį arba neįgalumą 
turintį asmenį iki 18 metų 
amžiaus, teisė nemokamai 
naudotis visuomeninio 
transporto priemonėmis, 
miesto reikšmės 
maršrutuose, regioniniuose 
tarpmiestiniuose 
maršrutuose ir 
regioniniuose vietinės 
reikšmės maršrutuose.

2. Transporto priemonių 
savininkų civilinės 
atsakomybės privalomojo 
draudimo įstatymas 
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=87547 

I, II ir III Draudėjo nustatytos 
draudimo premijos 
mokėjimas sumažinamas 40 
procentų I ir II neįgalumo 
grupes turintiems 
transporto priemonių 
savininkams, III neįgalumo 
grupės neįgaliesiems, 
kuriems apsunkintas 
judėjimas. Tai patvirtina 
Valstybinės sveikatos ir 
darbingumo ekspertizės 
komisijos išvada (draudžiant 
lengvąjį automobilį). 

Draudėjo nustatytos 
draudimo premijos 
mokėjimas sumažinamas 40 
procentų I ir II neįgalumo 
grupes turintiems 
transporto priemonių 
savininkams, III neįgalumo 
grupės neįgaliesiems, 
kuriems apsunkintas 
judėjimas. Tai patvirtina 
Valstybinės sveikatos ir 
darbingumo ekspertizės 
komisijos išvada (draudžiant 
lengvąjį automobilį).

-

3. Transporto priemonės 
naudojimo mokesčio ir 
įmonių lengvųjų transporto 
priemonių įstatymas 
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=223536 

I, II ir III Transporto priemonės 
naudojimo mokestis 
nemokamas už:
• lengvąjį automobilį, 
motociklą, triciklą 
ir kvadraciklą, kurio 
savininkas, valdytojas arba 
vairuotojas yra I arba II 
grupės neįgalusis.
• neįgaliesiems skirtą 
transporto priemonę, kurios 
savininkas, valdytojas arba 
vairuotojas yra III grupės 
neįgalusis.
Atleidžiama nuo 
apmokestinimo viena šio 
asmens valdoma, turima 
arba nuosavybėje esanti 
transporto priemonė. 

Transporto priemonės 
naudojimo mokestis 
nemokamas už:
• lengvąjį automobilį, 
motociklą, triciklą 
ir kvadraciklą, kurio 
savininkas, valdytojas arba 
vairuotojas yra I arba II 
grupės neįgalusis.
• neįgaliesiems skirtą 
transporto priemonę, kurios 
savininkas, valdytojas arba 
vairuotojas yra III grupės 
neįgalusis.
Atleidžiama nuo 
apmokestinimo viena šio 
asmens valdoma, turima 
arba nuosavybėje esanti 
transporto priemonė. 
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Nr. Norminis teisės aktas Neįgalumo 
grupė Dirbantiems Nedirbantiems Vaikams iki 18 metų

4. Įstatymas „Dėl lengvųjų 
automobilių ir motociklų 
mokesčio“ 
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=81065

I, II ir III Mokesčio nemoka neįgalūs 
asmenys, turintys judėjimo 
sutrikimų, kuriems gydytojų 
rekomenduota įsigyti 
specialiai pritaikytą lengvąjį 
automobilį ir suteikiama 
parama transporto išlaidų 
kompensacijai (už vieną šio 
asmens vardu registruotą 
specialiai pritaikytą lengvąjį 
automobilį) 

Mokesčio nemoka neįgalūs 
asmenys, turintys judėjimo 
sutrikimų, kuriems gydytojų 
rekomenduota įsigyti 
specialiai pritaikytą lengvąjį 
automobilį ir suteikiama 
parama transporto išlaidų 
kompensacijai (už vieną šio 
asmens vardu registruotą 
specialiai pritaikytą lengvąjį 
automobilį)

5. 2011 metų rugpjūčio 30 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 669 „Nuostatai dėl 
valstybinės traktorių ir 
jų priekabų registracijos 
rinkliavos“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=235213&from=off 

I, II ir III Neįgaliesiems taikoma 
transporto priemonių 
registracijos valstybinės 
rinkliavos lengvata ir 
nustatoma transporto 
priemonių registracijos 
valstybinės rinkliavos norma 
– 3,55 latai. Šiai lengvatai 
gauti neįgalusis pateikia 
neįgalumo pažymėjimą. 

Neįgaliesiems taikoma 
transporto priemonių 
registracijos valstybinės 
rinkliavos lengvata ir 
nustatoma transporto 
priemonių registracijos 
valstybinės rinkliavos norma 
– 3,55 latai. Šiai lengvatai 
gauti neįgalusis pateikia 
neįgalumo pažymėjimą.

6. 2011 metų gruodžio 
27 d. Ministrų kabineto 
nuostatai Nr. 1031 
„Nuostatai dėl valstybinės 
akcijų bendrovės „Kelių 
eismo saugos inspekcija“ 
paslaugų kainų“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=242187 

I, II ir III Neįgalumą turintys asmenys 
atleidžiami nuo šių KESI 
paslaugų apmokėjimo: 
• leidimas asmenims 
dalyvauti kelių eisme, 
jeigu jį išduoda lengvajam 
automobiliui, kuriame 
įrengta speciali valdymo 
priemonė, kuris registruotas 
vairuotojo neįgaliojo vardu, 
taip pat automobiliui su 
automatine pavarų dėže, 
kuris registruotas neįgaliojo, 
turinčio judėjimo sutrikimų 
vardu;
• transporto priemonės 
techninė ekspertizė 
lengvajam automobiliui 
po jo perplanavimo, jeigu 
ji priklauso vairuotojui 
neįgaliam asmeniui ir po 
perplanavimo buvo įrengta 
speciali valdymo sistema;
• transporto priemonės 
techninė apžiūra specialia 
valdymo sistema įrengtam 
lengvajam automobiliui, 
jeigu jis registruotas 
vairuotojo neįgaliojo 
vardu, taip pat transporto 
priemonės techninė apžiūra 
automobiliui su automatine 
pavarų dėže, jeigu jis 
registruotas vairuotojo 
neįgaliojo, turinčio judėjimo 
sutrikimų, vardu.

Neįgalumą turintys asmenys 
atleidžiami nuo šių KESI 
paslaugų apmokėjimo: 
• leidimas asmenims 
dalyvauti kelių eisme, 
jeigu jį išduoda lengvajam 
automobiliui, kuriame 
įrengta speciali valdymo 
priemonė, kuris registruotas 
vairuotojo neįgaliojo vardu, 
taip pat automobiliui su 
automatine pavarų dėže, 
kuris registruotas neįgaliojo, 
turinčio judėjimo sutrikimų 
vardu;
• transporto priemonės 
techninė ekspertizė 
lengvajam automobiliui 
po jo perplanavimo, jeigu 
ji priklauso vairuotojui 
neįgaliam asmeniui ir po 
perplanavimo buvo įrengta 
speciali valdymo sistema;
• transporto priemonės 
techninė apžiūra specialia 
valdymo sistema įrengtam 
lengvajam automobiliui, 
jeigu jis registruotas 
vairuotojo neįgaliojo 
vardu, taip pat transporto 
priemonės techninė apžiūra 
automobiliui su automatine 
pavarų dėže, jeigu jis 
registruotas vairuotojo 
neįgaliojo, turinčio judėjimo 
sutrikimų, vardu.
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Nr. Norminis teisės aktas Neįgalumo 
grupė Dirbantiems Nedirbantiems Vaikams iki 18 metų

7. Socialinių paslaugų ir 
socialinės pagalbos 
įstatymo http://
www.likumi.lv/doc.
php?id=68488 
9.1 straipsnis „Valstybės 
finansuojamos ilgalaikės 
socialinės priežiūros ir 
socialinės reabilitacijos 
institucijų paslaugos“

I, II Iš valstybės biudžeto 
finansuojamos ilgalaikės 
socialinės priežiūros ir 
socialinės reabilitacijos 
paslaugos asmenims su 
protiniais sutrikimais, kurie 
šiose institucijose buvo 
įforminti iki 2003 metų 
sausio 1 d., pilnamečiams 
akliesiems asmenims 
ir asmenins, turintiems 
sunkių protinių sutrikimų 
bei našlaičiams ir likusiems 
be tėvų globos vaikams 
iki dviejų metų amžiaus 
bei vaikams su protiniais 
ir fiziniais sutrikimais iki 
ketverių metų amžiaus.

Iš valstybės biudžeto 
finansuojamos ilgalaikės 
socialinės priežiūros ir 
socialinės reabilitacijos 
paslaugos asmenims su 
protiniais sutrikimais, kurie 
šiose institucijose buvo 
įforminti iki 2003 metų 
sausio 1 d., pilnamečiams 
akliesiems asmenims 
ir asmenins, turintiems 
sunkių protinių sutrikimų 
bei našlaičiams ir likusiems 
be tėvų globos vaikams 
iki dviejų metų amžiaus 
bei vaikams su protiniais 
ir fiziniais sutrikimais iki 
ketverių metų amžiaus.

Iš valstybės biudžeto 
finansuojamos ilgalaikės 
socialinės priežiūros 
paslaugos vaikams, 
turintiems sunkių protinių 
sutrikimų nuo ketverių 
iki aštuoniolikos metų 
amžiaus. 

8. Socialinių paslaugų ir 
socialinės pagalbos 
įstatymo 
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=68488 
23 straipsnis

I, II ir III - Teisė į priežiūrą namuose 
– jeigu šeimos nariai dėl 
objektyvių priežasčių 
nesugeba užtikrinti 
priežiūrą.  

-

9. Socialinių paslaugų ir 
socialinės pagalbos 
įstatymo 
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=68488 
25 straipsnio pirma dalis, 
2009 metų gruodžio 15 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 1474 „Techninių 
pagalbinių priemonių 
nuostatai“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=202674 
2009 metų gruodžio 
15 d. Ministrų kabineto 
nuostatai Nr. 1472 „Tvarka, 
pagal kurią Latvijos 
Aklųjų bendrija ir Latvijos 
Aklųjų sąjunga teikia 
socialinės reabilitacijos 
paslaugas ir suteikia 
technines pagalbines 
priemones – tiflotechniką ir 
surdotechniką“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=202630 

I, II ir III Pateikiant specialią išvadą 
dėl techninės pagalbinės 
priemonės būtinybės, yra 
teisė nemokamai gauti: 
• ortozes, protezus 
ir ortopedinę avalynę, 
kurie pagal medicinines 
rekomendacijas pagaminti 
arba pritaikyti konkrečiam 
asmeniui;
• asmeninio naudojimo 
pagalbinę įrangą; 
• asmeninės priežiūros 
pagalbines priemones;
• technines pagalbines 
priemones asmenims su 
regos ir klausos sutrikimais;
• surdotechniką ir 
tiflotechniką.

Pateikiant specialią išvadą 
dėl techninės pagalbinės 
priemonės būtinybės, yra 
teisė nemokamai gauti: 
• ortozes, protezus 
ir ortopedinę avalynę, 
kurie pagal medicinines 
rekomendacijas pagaminti 
arba pritaikyti konkrečiam 
asmeniui;
• asmeninio naudojimo 
pagalbinę įrangą; 
• asmeninės priežiūros 
pagalbines priemones;
• technines pagalbines 
priemones asmenims su 
regos ir klausos sutrikimais;
• surdotechniką ir 
tiflotechniką.

Vaikai neįgalūs asmenys 
iki 18 metų, pateikiant 
specialisto išvadą dėl 
techninės pagalbinės 
priemonės būtinybės, turi 
teisę nemokamam gauti 
technines pagalbines 
priemones. Techninių 
pagalbinių priemonių, 
kurias galima gauti iš 
valstybės biudžeto lėšų, 
sąrašas pateikiamas 
Ministrų kabineto 
nuostatose. 

10. Socialinių paslaugų ir 
socialinės pagalbos 
įstatymo 
 http://www.likumi.lv/doc.
php?id=68488 
26 straipsnis

I, II ir III Teisė gauti profesionalios 
reabilitacijos paslaugas 
(darbingo amžiaus). 

Teisė gauti profesionalios 
reabilitacijos paslaugas 
(darbingo amžiaus).
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Nr. Norminis teisės aktas Neįgalumo 
grupė Dirbantiems Nedirbantiems Vaikams iki 18 metų

11. Socialinių paslaugų ir 
socialinės pagalbos 
įstatymo 
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=68488 
27 straipsnis

I, II ir III Dieninės priežiūros ir 
socialinės reabilitacijos 
institucijos suteikia 
priežiūrą ir galimybę 
dalyvauti fizinio ir protinio 
lavinimo programose 
asmenims, turintiems 
fizinių sutrikimų, taip pat 
asmenims, turintiems 
protinių sutrikimų. 

12. Socialinių paslaugų ir 
socialinės pagalbos 
įstatymo 
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=68488 
27.1 straipsnis, 1998 metų 
birželio 30 d. Ministrų 
kabineto nuostatai Nr. 233 
„Nuostatai dėl dokumentų, 
patvirtinančių asmens 
(šeimos) teisę nuomotis 
socialinį būstą ir bendrų 
būsto ploto normų“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=48995&from=off 

I, II Teisė nuomotis socialinį 
būstą (asmenims, turintiems 
sunkių funkcinių sutrikimų).

Teisė nuomotis socialinį 
būstą (asmenims, turintiems 
sunkių funkcinių sutrikimų).

13. 2009 metų kovo 31 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 279 „Nuostatai dėl 
tvarkos, pagal kurią 
asmenims suteikiamos 
socialinės reabilitacijos 
paslaugos socialinės 
reabilitacijos institucijose 
ir reikalavimai, keliami 
socialinės reabilitacijos 
paslaugų teikėjams“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=190188&from=off  

I, II ir III Teisė darbingo amžiaus 
asmenims iki 21 dienos 
gauti valstybės apmokamų 
socialinės reabilitacijos 
paslaugų kursą (šiuose MK 
nuostatuose nurodytomis 
sąlygomis). 

Teisė darbingo amžiaus 
asmenims iki 21 dienos 
gauti valstybės apmokamų 
socialinės reabilitacijos 
paslaugų kursą (šiuose MK 
nuostatuose nurodytomis 
sąlygomis).

Teisė nuo 15 metų 
amžiaus iki 21 dienos 
gauti valstybės apmokamų 
socialinės reabilitacijos 
paslaugų kursą (šiuose MK 
nuostatuose nurodytomis 
sąlygomis).

14. 2010 metų gruodžio 21 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 1170 „Nuostatai dėl 
tvarkos, pagal kurią 
neįgalumą turintys 
asmenims suteikiama 
parama būsto pritaikymui 
ir paramos gavimo sąlygos“ 
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=223578&from=off 

I, II I grupės neįgaliesiems, II 
grupės regos ir klausos 
neįgaliesiems (…) 
suteikiama teisė gauti 
paramą vieno būsto 
pritaikymui. Ministrų 
kabinetas nustato paramos 
sąlygas ir gavimo tvarką. 

I grupės neįgaliesiems, II 
grupės regos ir klausos 
neįgaliesiems (…) 
suteikiama teisė gauti 
paramą vieno būsto 
pritaikymui. Ministrų 
kabinetas nustato paramos 
sąlygas ir gavimo tvarką. 

Asmenims iki 18 metų 
amžiaus, kuriems medikų 
rekomenduota vaiko 
neįgaliojo ypatinga 
priežiūra, suteikiamos 
teisės gauti paramą vieno 
būsto pritaikymui. Ministrų 
kabinetas nustato paramos 
sąlygas ir gavimo tvarką. 

15. 2010 gruodžio 28 
d. Ministrų kabineto 
nuostatai Nr. 1208 
„Nuostatai dėl psichologo 
paslaugų asmenims iki 18 
metų amžiaus, kuriems 
pirmą kartą nustatytas 
neįgalumas ir kurie 
gyvena šeimose, taip pat 
jų teisėtiems atstovams bei 
paslaugų gavimo tvarka“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=223858 

Asmeniui iki 18 metų, 
kuriam neįgalumas 
nustatytas pirmą kartą ir 
kuris gyvena šeimoje, taip 
pat jo teisėtam atstovui 
suteikiamos teisės gauti 
iš valstybės biudžeto 
apmokėtas psichologo 
paslaugas (dvi 45 minučių 
konsultacijos). Šios 
paslaugos dydį ir gavimo 
tvarką nustato Ministrų 
kabinetas. 
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Nr. Norminis teisės aktas Neįgalumo 
grupė Dirbantiems Nedirbantiems Vaikams iki 18 metų

16. 2006 metų gruodžio 19 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 1046 „Sveikatos 
priežiūros organizavimo 
ir finansavimo tvarka“ 
(Paskutinės pataisos 
įsigaliojo 2012-01-01)
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=150766  

I Nuo paciento mokesčio 
atleidžiami I grupės neįgalūs 
asmenys. Iš valstybės 
biudžeto apmokami šeimos 
gydytojo vizitai į namus pas 
I grupės neįgalų asmenį.

Nuo paciento mokesčio 
atleidžiami I grupės neįgalūs 
asmenys. Iš valstybės 
biudžeto apmokami šeimos 
gydytojo vizitai į namus pas 
I grupės neįgalų asmenį.

Nuo paciento mokesčio 
atleidžiami vaikai iki 18 
metų. Iš valstybės biudžeto 
apmokami šeimos gydytojo 
vizitai į namus pas vaikus 
iki 18 metų. 

17. 2001 metų birželio 5 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 234 „Nuostatai dėl 
valstybinės rinkliavos už 
natūralizacijos pareiškimo 
pateikimą“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=25578 

I, II ir III Nuo valstybinės rinkliavos 
atleidžiami I grupės 
neįgalūs asmenys, taip pat 
valstybinės ir savivaldybių 
socialinės priežiūros 
įstaigose prižiūrimi asmenys. 
Valstybinės rinkliavos 
norma (trys latai) už 
natūralizacijos pareiškimo 
pateikimą nustatyta II ir III 
grupės neįgaliesiems. 

Nuo valstybinės rinkliavos 
atleidžiami I grupės 
neįgalūs asmenys, taip pat 
valstybinės ir savivaldybių 
socialinės priežiūros 
įstaigose prižiūrimi asmenys. 
Valstybinės rinkliavos 
norma (trys latai) už 
natūralizacijos pareiškimo 
pateikimą nustatyta II ir III 
grupės neįgaliesiems.

18. 2007 metų gruodžio 11 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 844 „Nuostatai dėl 
valstybinės rinkliavos už 
informacijos gavimą iš 
Gyventojų registro“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=167910 

I, II ir III Nuo valstybinės rinkliavos 
mokėjimo atleidžiami 
neįgalumą turintys asmenys. 

Nuo valstybinės rinkliavos 
mokėjimo atleidžiami 
neįgalumą turintys asmenys.

Nuo valstybinės rinkliavos 
mokėjimo atleidžiami 
neįgalumą turintys 
asmenys.

19. 2006 metų lapkričio 21 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 940 „Nuostatai dėl 
mokamų informacijos 
suteikimo paslaugų“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=148617&from=off 

I, II ir III Nuo mokėjimo už mokamas 
paslaugas (informacijos 
teikimas iš įstaigos 
archyvo, informacijos 
parengimas  ir suteikimas 
iš įstaigos duomenų 
bazių, dokumentuotos 
informacijos kopijos arba 
dublikato paruošimas arba 
išdavimas, jeigu atitinkamos 
informacijos apimtis 
viršija 20 latų) atleidžiami 
neįgalumą turintys asmenys. 

Nuo mokėjimo už mokamas 
paslaugas (informacijos 
teikimas iš įstaigos 
archyvo, informacijos 
parengimas  ir suteikimas 
iš įstaigos duomenų 
bazių, dokumentuotos 
informacijos kopijos arba 
dublikato paruošimas arba 
išdavimas, jeigu atitinkamos 
informacijos apimtis 
viršija 20 latų) atleidžiami 
neįgalumą turintys asmenys. 

Nuo mokėjimo už mokamas 
paslaugas (informacijos 
teikimas iš įstaigos 
archyvo, informacijos 
parengimas  ir suteikimas 
iš įstaigos duomenų 
bazių, dokumentuotos 
informacijos kopijos arba 
dublikato paruošimas 
arba išdavimas, jeigu 
atitinkamos informacijos 
apimtis viršija 20 latų) 
atleidžiami neįgalumą 
turintys asmenys. 

20. 1997 metų balandžio 8 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 138 „Nuostatai dėl 
gyventojų pajamų mokesčio 
papildomų lengvatų 
suteikimo neįgaliesiems, 
nuo politinių represijų 
nukentėjusiems asmenims 
ir tautinio pasipriešinimo 
judėjimo dalyviams“ 
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=42990&from=off  

I, II ir III Neįgalumą turintis asmuo 
turi teisę į papildomą 
mokesčio lengvatą, kuri 
yra tokio dydžio: 1296 
latai per metus – asmeniui, 
kuriam nustatyta I arba 
II neįgalumo grupė, 1008 
latai per metus – asmeniui, 
kuriam nustatyta III 
neįgalumo grupė.

21. 2000 metų lapkričio 28 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 410 „Nuostatai dėl 
valstybinės rinkliavos 
už Latvijos pilietybės 
atsisakymą ir pilietybės 
atnaujinimo dokumentų 
rengimą“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=13218&from=off 

I Valstybinė rinkliava už 
pilietybės atsisakymą arba 
pilietybės atnaujinimą 
yra penki latai I grupės 
neįgaliesiems. Nuo 
valstybinės rinkliavos 
atleidžiami asmenys, 
pageidaujantys atnaujinti 
pilietybę, prarastą dėl 
teisinės klaidos arba kuri 
buvo neteisėtai atimta. 

Valstybinė rinkliava už 
pilietybės atsisakymą arba 
pilietybės atnaujinimą 
yra penki latai I grupės 
neįgaliesiems. Nuo 
valstybinės rinkliavos 
atleidžiami asmenys, 
pageidaujantys atnaujinti 
pilietybę, prarastą dėl 
teisinės klaidos arba kuri 
buvo neteisėtai atimta. 

Nuo valstybinės rinkliavos 
atleidžiami asmenys, 
pageidaujantys atnaujinti 
pilietybę, prarastą dėl 
teisinės klaidos arba kuri 
buvo neteisėtai atimta. 
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Nr. Norminis teisės aktas Neįgalumo 
grupė Dirbantiems Nedirbantiems Vaikams iki 18 metų

22. 2009 metų Ministro 
kabineto nuostatai Nr. 1069 
„Nuostatai dėl valstybinės 
rinkliavos už notaro 
paslaugas“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=198172&from=off 

I, II Nuo valstybinės rinkliavos 
atleidžiami pensininkai, taip 
pat I ir II grupės neįgalūs 
asmenys  už dokumentus 
kriminalinėse bylose.

Nuo valstybinės rinkliavos 
atleidžiami pensininkai, taip 
pat I ir II grupės neįgalūs 
asmenys  už dokumentus 
kriminalinėse bylose.

23. 2006 metų liepos 4 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 561 „Nuostatai dėl 
valstybinės rinkliavos už 
kadastro pažymą“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=139740 

I 50 proc. lengvata už 
kadastro pažymą suteikiama 
I grupės neįgaliesiems. 

50 proc. lengvata už 
kadastro pažymą suteikiama 
I grupės neįgaliesiems.

24. Bedarbių ir ieškančiųjų 
darbo paramos įstatymas 
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=62539 
2007 metų gruodžio 
18 d. Ministrų kabineto 
nuostatai Nr. 891 „Bedarbio 
ir ieškančiojo darbo statuso 
suteikimo tvarka ir statusui 
suteikti būtini dokumentai“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=168394 

I, II ir III Teisė gauti bedarbio ar 
ieškančiojo darbo statusą.
Bedarbio statusas 
suteikiamas: jeigu:
• asmeniui nuo 15 metų 
amžiaus;
• asmeniui, kuris 
nepasiekė valstybinės 
senatvės pensijos mokėjimo 
amžiaus arba asmeniui, 
kuriam senatvės pensija 
nesuteikta (įskaitant ir 
išankstinę);
• asmeniui, kuris 
nestudijuoja akivaizdžiai 
pagrindinio arba vidurinio 
išsilavinimo įstaigoje;
• asmeniui, kuris 
neišlaikomas valstybės;
• asmeniui, kuriam 
Valstybinė sveikatos ir 
darbingumo ekspertizės 
gydytojų komisija nenustatė 
100 procentų darbingumo 
netekimo ir pan.
Ieškančiojo darbo statusas 
suteikiamas:
• asmeniui nuo 15 metų 
amžiaus;
• asmeniui, kuris 
nesimoko akivaizdžiai 
pagrindinio išsilavinimo 
įstaigoje ir kt.

Teisė gauti bedarbio ar 
ieškančiojo darbo statusą.
Bedarbio statusas 
suteikiamas jeigu:
• asmeniui nuo 15 
metų amžiaus;
• asmeniui, kuris 
nepasiekė valstybinės 
senatvės pensijos 
mokėjimo amžiaus arba 
asmeniui, kuriam senatvės 
pensija nesuteikta 
(įskaitant ir išankstinę);
• asmeniui, kuris 
nestudijuoja akivaizdžiai 
pagrindinio arba vidurinio 
išsilavinimo įstaigoje;
• asmeniui, kuris 
neišlaikomas valstybės;
• asmeniui, kuriam 
Valstybinė sveikatos ir 
darbingumo ekspertizės 
gydytojų komisija 
nenustatė 100 procentų 
darbingumo netekimo ir 
pan.
Ieškančiojo darbo statusas 
suteikiamas:
• asmeniui nuo 15 
metų amžiaus;
• asmeniui, kuris 
nesimoko akivaizdžiai 
pagrindinio išsilavinimo 
įstaigoje ir kt.

25. 2009 metų kovo 3 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 212 „Nuostatai dėl 
bedarbio stipendijos 
profesinių mokymų, 
perkvalifikavimo ir 
kvalifikacijos tobulinimo 
metu ir neformalaus 
studijavimo metu“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=188821&from=off 

I, II ir III Teisė į materialinę paramą 
mokslų, perkvalifikavimo 
ir kvalifikacijos tobulinimo 
metu, jeigu asmeniui 
suteiktas bedarbio statusas. 

Teisė į materialinę paramą 
mokslų, perkvalifikavimo 
ir kvalifikacijos tobulinimo 
metu, jeigu asmeniui 
suteiktas bedarbio 
statusas. 
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Nr. Norminis teisės aktas Neįgalumo 
grupė Dirbantiems Nedirbantiems Vaikams iki 18 metų

26. 2001 metų spalio 23 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 445 „Tvarka, pagal kurią 
iš valstybės biudžeto lėšų 
suteikiama ir grąžinama 
paskola studijuojantiems 
asmenims“ http://
www.likumi.lv/doc.
php?id=55047&from=off 

I, II Jeigu studijuojančių asmenų, 
norinčių paimti paskolą, 
vienodi pasiekimų rodikliai, 
aukštosios mokyklos 
komisija paskolą pirmiausiai 
suteikia neįgaliesiems, 
našlaičiams ir vaikams, 
likusiems be tėvų globos, 
taip pat studijuojantiesiems 
iš nepasiturinčių šeimų ir 
daugiavaikių šeimų.
Jeigu paskolą paėmęs asmuo 
mirė arba tapo I arba II 
grupės neįgaliuoju, paskola 
ir palūkanos nurašomos.

Jeigu studijuojančių asmenų, 
norinčių paimti paskolą, 
vienodi pasiekimų rodikliai, 
aukštosios mokyklos 
komisija paskolą pirmiausiai 
suteikia neįgaliesiems, 
našlaičiams ir vaikams, 
likusiems be tėvų globos, 
taip pat studijuojantiesiems 
iš nepasiturinčių šeimų ir 
daugiavaikių šeimų.
Jeigu paskolą paėmęs asmuo 
mirė arba tapo I arba II 
grupės neįgaliuoju, paskola 
ir palūkanos nurašomos.

27. 2001 metų gegužės 29 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 219 „Tvarka, pagal kurią 
suteikiama, grąžinama ir 
nurašoma studijų paskola 
iš valstybinio biudžeto 
lėšų”
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=25576&from=off  

I, II Jeigu dviejų arba daugiau 
studijuojančių asmenų, 
norinčių gauti paskolą, 
vienodi pasiekimų rodikliai, 
aukštosios mokymo įstaigos 
komisija paskolą pirmiausiai 
suteikia neįgaliesiems, 
našlaičiams ir vaikams, 
likusiems be tėvų globos, 
taip pat studijuojantiesiems 
iš nepasiturinčių šeimų ir 
daugiavaikių šeimų. Jeigu 
paskolą paėmęs asmuo 
mirė arba tapo I arba II 
grupės neįgaliuoju, paskola, 
delspinigiai ir palūkanos 
nurašomos.

Jeigu dviejų arba daugiau 
studijuojančių asmenų, 
norinčių gauti paskolą, 
vienodi pasiekimų rodikliai, 
aukštosios mokymo įstaigos 
komisija paskolą pirmiausiai 
suteikia neįgaliesiems, 
našlaičiams ir vaikams, 
likusiems be tėvų globos, 
taip pat studijuojantiesiems 
iš nepasiturinčių šeimų ir 
daugiavaikių šeimų. Jeigu 
paskolą paėmęs asmuo 
mirė arba tapo I arba II 
grupės neįgaliuoju, paskola, 
delspinigiai ir palūkanos 
nurašomos.

28. 2001 metų gegužės 29 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 220 „Tvarka, pagal kurią 
suteikiama, grąžinama ir 
nurašoma studijų paskola 
ir studijuojančiojo paskola 
kredito įstaigos lėšomis su 
valstybės vardu laidavimu“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=25577&from=off 

I, II Jeigu paskolą paėmęs 
asmuo mirė arba tapo I 
arba II grupės neįgaliuoju, 
paskola, delspinigiai ir 
palūkanos nurašomos.
.

Jeigu paskolą paėmęs 
asmuo mirė arba tapo I 
arba II grupės neįgaliuoju, 
paskola, delspinigiai ir 
palūkanos nurašomos.

29. 2000 metų rugpjūčio 22 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 289 „Nuostatai dėl 
valstybinės rinkliavos už 
valstybinės kalbos žinių 
atestaciją profesinėms ir 
pareigybinėms reikmėms“ 
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=10125 

I, II ir III 50 proc. rinkliavos (5 latus) 
moka neįgalūs asmenys 
(išskyrus neįgaliuosius nuo 
vaikystės).
10 proc. rinkliavos (vieną 
latą) moka neįgalūs 
asmenys nuo vaikystės). 

50 proc. rinkliavos (5 latus) 
moka neįgalūs asmenys 
(išskyrus neįgaliuosius nuo 
vaikystės).
10 proc. rinkliavos (vieną 
latą) moka neįgalūs 
asmenys nuo vaikystės).

50 proc. rinkliavos (5 latus) 
moka neįgalūs asmenys 
(išskyrus neįgaliuosius nuo 
vaikystės).
10 proc. rinkliavos (vieną 
latą) moka neįgalūs 
asmenys nuo vaikystės).
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Nr. Norminis teisės aktas Neįgalumo 
grupė Dirbantiems Nedirbantiems Vaikams iki 18 metų

30. 2009 metų rugpjūčio 11 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 918 „Nuostatai dėl 
tvenkinių ir gamybinės 
žuvininkystės teisių 
nuomos ir žuvininkystės 
teisių naudojimo tvarkos“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=196472&from=off 

I, II ir III Žuvavimo teisės 
Žuvininkystės įstatymo 10 
straipsnyje nustatytuose 
tvenkiniuose yra suteiktos 
bet kuriam fiziniam 
asmeniui nuo 16 iki 65 metų, 
įsigijusiam atitinkamiems 
kalendoriniams metams 
arba trumpalaikį (trijų 
mėnesių) leidimą meškerioti. 
Asmenims iki 16 metų ir 
asmenims nuo 65 metų bei 
neįgaliesiems leidžiama 
meškerioti be meškeriojimo 
leidimo. 

Žuvavimo teisės 
Žuvininkystės įstatymo 10 
straipsnyje nustatytuose 
tvenkiniuose yra suteiktos 
bet kuriam fiziniam 
asmeniui nuo 16 iki 65 metų, 
įsigijusiam atitinkamiems 
kalendoriniams metams 
arba trumpalaikį (trijų 
mėnesių) leidimą meškerioti. 
Asmenims iki 16 metų ir 
asmenims nuo 65 metų bei 
neįgaliesiems leidžiama 
meškerioti be meškeriojimo 
leidimo. 

Žuvavimo teisės 
Žuvininkystės įstatymo 10 
straipsnyje nustatytuose 
tvenkiniuose yra 
suteiktos bet kuriam 
fiziniam asmeniui 
nuo 16 iki 65 metų, 
įsigijusiam atitinkamiems 
kalendoriniams metams 
arba trumpalaikį (trijų 
mėnesių) leidimą 
meškerioti. Asmenims iki 
16 metų ir asmenims nuo 
65 metų bei neįgaliesiems 
leidžiama meškerioti be 
meškeriojimo leidimo. 

31. 2009 metų gruodžio 22 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 1498 „Meškeriojimo 
nuostatai“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=202643&from=off 

I, II ir III Asmenims iki 16 metų ir 
asmenims nuo 65 metų bei 
neįgaliesiems leidžiama 
meškerioti be meškeriojimo 
leidimo. 
Minėti asmenys turi su 
savimi turėti dokumentą, 
leidžiantį identifikuoti 
asmenį (vardas, pavardė, 
asmens kodas), o neįgalūs 
asmenys nuo 16 iki 65 metų 
– neįgalumo pažymėjimą.  

Asmenims iki 16 metų ir 
asmenims nuo 65 metų bei 
neįgaliesiems leidžiama 
meškerioti be meškeriojimo 
leidimo. 
Minėti asmenys turi su 
savimi turėti dokumentą, 
leidžiantį identifikuoti 
asmenį (vardas, pavardė, 
asmens kodas), o neįgalūs 
asmenys nuo 16 iki 65 metų 
– neįgalumo pažymėjimą.  

Asmenims iki 16 metų (..) 
leidžiama meškerioti be 
meškeriojimo leidimo.
Minėti asmenys turi su 
savimi turėti dokumentą, 
leidžiantį identifikuoti 
asmenį (vardas, pavardė, 
asmens kodas), o neįgalūs 
asmenys nuo 16 iki 
65 metų – neįgalumo 
pažymėjimą.  

32. 2011 metų gruodžio 13 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 946 „Nuostatai dėl 
valstybinės agentūros 
„Latvijos nacionalinis 
istorijos muziejus“ teikiamų 
viešųjų mokamų paslaugų 
kainų“
http://www.likumi.lv/doc.
php?id=241412 
2010 metų liepos 13 d. 
Ministrų kabineto nuostatai 
Nr. 626 „Nuostatai dėl 
valstybinės agentūros 
„Rygos istorijos ir laivybos 
muziejus“ viešųjų mokamų 
paslaugų kainų“ http://
www.likumi.lv/doc.
php?id=213374 

I, II ir III Pagal Ministrų kabineto 
nuostatus, neįgalumą 
turintiems asmenims 
nustatyta mažesnė kaina 
už valstybinių muziejų 
teikiamas paslaugas.

Pagal Ministrų kabineto 
nuostatus, neįgalumą 
turintiems asmenims 
nustatyta mažesnė kaina 
už valstybinių muziejų 
teikiamas paslaugas.

Pagal Ministrų kabineto 
nuostatus, neįgalumą 
turintiems asmenims 
nustatyta mažesnė kaina 
už valstybinių muziejų 
teikiamas paslaugas.
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