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Miestų (rajonų) savivaldybių administracijoms,
Lietuvos savivaldybių asociacijai
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Kopija
Lietuvos Respublikos Seimo nariui
Justui Džiugeliui,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijai,
Vyriausybės kanceliarijai,
Lietuvos negalios organizacijų forumui,
Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
DĖL APSAUGOS PRIEMONIŲ SKYRIMO NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) prašo miestų (rajonų)
savivaldybių administracijų užtikrinti jų teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų,
kurios teikia būtinas paslaugas gyventojams, aprūpinimą būtinomis asmens apsaugos priemonėmis,
reikalingomis apsisaugoti nuo naujojo koronaviruso (COVID-19).
Dauguma nevyriausybinių organizacijų, vykdydamos savo veiklą, teikdamos socialinės
reabilitacijos ar kitas gyventojams būtinas paslaugas savivaldybėse, dirba tiesiogiai su
neįgaliaisiais, socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, kitais lengvai pažeidžiamais gyventojais ir
teikia jiems pagalbą namuose ar padeda apsirūpinti būtinais maisto produktais ir medikamentais.
Todėl ypač svarbu, kad šios gyvybiškai būtinos paslaugos būtų teikiamos saugiai.
Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama neįgaliųjų socialinės integracijos srityje
veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms. Savivaldybėse įgyvendindamos projektus pagal
negalios pobūdį ir specifiką, neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, esant ekstremaliai situacijai
ir karantinui, stengiasi padėti neįgaliųjų bendruomenei savivaldybėse (individuali pagalba
neįgaliajam; pagalba neįgaliųjų šeimos nariams ir kitos paslaugos).
Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo A. Verygos 2020 m. kovo mėn. 31 d.
sprendimą Nr. V-635, kuriuo pavesta savivaldybių administracijų direktoriams teikti Valstybės
ekstremalių situacijų operacijų centrui informaciją apie savivaldybių poreikį apsaugos nuo
koronoviruso (COVID-19) priemonėms, Ministerija rekomenduoja miestų (rajonų) savivaldybių
administracijoms, vertinant asmens apsaugos priemonių, reikalingų apsisaugoti nuo naujojo
koronaviruso (COVID-19), poreikį savivaldybėje ir organizuojant centralizuotą apsirūpinimą
jomis, būtinai įvertinti ir įtraukti savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų,
kurios šiuo sunkiu laikotarpiu labai prisideda prie pagalbos gyventojams teikimo, poreikį.
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Ministerija dėkoja už supratimą ir tikisi nuoširdaus bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti
saugų būtinų paslaugų teikimą visiems gyventojams savivaldybėse.

Ministras

Linas Kukuraitis

Rita Zilnienė, tel. 8 706 64221, el. p. rita.zilniene@socmin.lt
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