
LIETUVOS INVALIDŲ REIKALŲ TARYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 
1997-2005 METAIS

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 420 patvirtino Lietuvos invalidų reikalų 
tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama Taryba) nuostatus, kuriuose buvo išskirtos 
sprendimų  priėmimo  ir  įgyvendinimo  funkcijos  bei  reglamentuota,  jog  sprendimus  priima  visuomeniniais 
pagrindais veikianti Taryba, į kurios sudėtį įtraukta didžiausių neįgaliųjų organizacijų ir svarbiausių neįgaliųjų 
socialinei integracijai ministerijų atstovai.

Tarybos tikslas buvo koordinuoti neįgaliųjų medicininę, profesinę, socialinę reabilitaciją ir integraciją, padėti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei formuoti neįgaliųjų reikmes atitinkančią neįgaliųjų socialinės integracijos 
politiką,  įgyvendinti  neįgaliųjų  visuomeninius  santykius  reguliuojančius  įstatymus  ir  užtikrinti  neįgaliųjų 
dalyvavimą sprendžiant visus su jų gyvenimu ir veikla susijusius klausimus. Kartu Tarybos funkcija buvo padėti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei rengti valstybinę medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos programą 
(toliau  vadinama valstybine  programa)  ir  kontroliuoti  jos  įgyvendinimą  bei  tvarkyti  lėšas,  skirtas  Invalidų 
socialinės integracijos įstatymui įgyvendinti. 

Taryba buvo sudaroma pariteto principu iš neįgaliųjų respublikinių visuomeninių organizacijų bei valstybės 
institucijų atstovų ir veikė pagal Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymą. Taryba sprendė 
jos kompetencijai priklausančius klausimus, taip pat vykdė kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimų nustatytas funkcijas.  Taryba Lietuvos Respublikos Vyriausybės  patvirtinta  tvarka konkurso tvarka 
finansavo  neįgaliųjų  visuomeninių  organizacijų  ir  valstybės  institucijų  neįgaliųjų  socialinės  integracijos 
programas, skirtas neįgaliųjų socialinei integracijai. 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietuvos invalidų draugija, Lietuvos 
žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos sutrikusios 
psichikos  žmonių  globos  bendrija,  Lietuvos  parolimpinis  komitetas  delegavo  į  tarybą  po  vieną  atstovą,  o 
Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerija,  Sveikatos  apsaugos  ministerija,  Švietimo  ir  mokslo  ministerija, 
Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija delegavo į tarybą po 
vieną  atstovą  –  viceministrą,  ministerijos  valstybės  sekretorių,  ministerijos  sekretorių  arba  departamento 
direktorių.

Tarybos  sprendimus  vykdė  nuolat  dirbantis  sekretoriatas,  kurio  personalą  sudarė  valstybės  tarnautojai  ir 
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
organizacinė struktūra 1997-2005 m.

Lietuvos invalidų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

TARYBA:
14 narių, dirbančių visuomeniniais pagrindais ir 
atstovaujančių 7 didžiausias šalies neįgaliųjų 
organizacijas (vienija per 75 tūkst. neįgaliųjų) ir 
7 svarbiausias neįgaliųjų problemoms spręsti 
ministerijas

Veikla:
Priima sprendimus
Neadministruoja sprendimų
Darbo forma – posėdžiai, ne rečiau kaip 1 kartą 
per ketvirtį

SEKRETORIATAS:
10 etatinių darbuotojų, iš jų 6 valstybės 
tarnautojai

Veikla:
Įgyvendina Tarybos sprendimus
Nepriima sprendimų
Administruoja lėšas, skirtas invalidų socialinės 
integracijos įstatymui įgyvendinti


