
 

 

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS IŠVAŽIUOJAMOJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2017 m. lapkričio 3 d. Nr. T-5 

Vilnius 

 

Išvažiuojamasis Tarybos posėdis įvyko 2017-10-31 10.00 val. Ukmergės rajono 

savivaldybėje. 

Tarybos sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1 - 97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ 

(2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A1 - 478 redakcija). 

Posėdžio pirmininkė Rasa Kavaliauskaitė 

Posėdžio sekretorė Angelė Charašauskienė 

Posėdžio dalyvių sąrašas prie protokolo pridedamas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Lietuvos Respublikos socialinio verslo įstatymo projekto pristatymas. 

2. Institucinės globos pertvarka Ukmergės rajone. 

3. Asmeninio asistento paslauga: patirtis, poreikis ir šios paslaugos teikėjų galimybės. 

4. Papildomi klausimai. 

5. Įstaigų lankymas. 

Posėdžio pirmininkė  pristatė posėdžio darbotvarkę. 

Dana Migaliova pasiūlė į papildomus klausimus įtraukti kreipimąsį į Valstybinę ligonių 

kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl kompensuojamųjų priemonių sąrašo (C 

sąrašo) papildymo. 

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 

 

Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas tarė sveikinimo žodį, apžvelgė 

socialinių paslaugų plėtrą rajone, pagyrė rajone veikiančias neįgaliųjų organizacijas, pasidalino 

ateities planais. 

1. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos socialinio verslo įstatymo projekto pristatymas. 

Pranešėjas Tomas Lavišius, Ūkio ministerijos Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus 

vyriausiasis specialistas pristatė Lietuvos Respublikos socialinio verslo įstatymo projektą,  

apžvelgė socialinio verslo koncepciją, socialinio verslo kriterijus.  

 

2. SVARSTYTA. Institucinės globos pertvarka Ukmergės rajone. 

Pranešėja Asta Leonavičienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių 

apsaugos ir socialinės paramos skyriaus vedėja kalbėjo apie vaikų globos namų pertvarką, kad 

šioje srityje pokyčiai vyksta greičiau ir jau po keleto metų vaikų globos įstaigų turėtų nebelikti. 

Tačiau perkelti į bendruomenę institucijose gyvenančius neįgaliuosius kur kas sunkiau. Ji pabrėžė, 

kad jau pradedama kalbėti apie kompleksinę pagalbą šeimai. Ukmergėje yra nupirkti gyvenamieji 

namai, kuriuose pradedama apgyvendinti vaikus iš globos namų.  

 

3. SVARSTYTA. Asmeninio asistento paslauga: patirtis, poreikis ir šios paslaugos teikėjų 

galimybės. 

Pranešėjai: Dalia Unikienė, Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė, Zita Kviklienė, 

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė, Stanislava Vilčinskienė, Sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrijos „Ukmergės Viltis“ pirmininkė. Pranešėjos pristatė teikiamą pagalbą  

neįgaliesiems, kurie lankosi užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir 

kitose įstaigose, taip pat pagalbą sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos, motyvacijos dirbti ir 

dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus. Buvo pažymėta, 

kad teikiama pagalba buityje. Pranešėjos kalbėjo apie informacijos teikimą asmenims, turintiems 

klausos ir regėjimo negalią. Pranešėjos atkreipė dėmesį, kad Socialinės reabilitacijos paslaugų 
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neįgaliesiems bendruomenėje projektai turėtų būti finansuojami trejiems metams (šiuo metu 

sustartis pasirašoma vieneriems metams). 

 

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė pažymėjo, kad globos namų 

pertvarka nepavyks be paslaugų bendruomenėje, todėl reikia kalbėti apie naujų paslaugų sukūrimą. 

Šiuo metu yra diskutuojama, kad dideles įstaigas galėtų pakeisti grupinio, savarankiško gyvenimo 

namai, taip pat asmeninio asistento paslaugos turėtų būti pritaikytos neįgaliesiems. Viceministrė 

informavo, kad savivaldybėms jau išsiųsti pasiūlymai nuo kitų metų dalyvauti bandomajame 

asmeninio asistento paslaugų teikimo projekte. Planuojama, kad projekto pradžioje asmeninio 

asistento pagalbos sulauks proto ir psichikos, o kitame etape – ir fizinę negalią turintys asmenys. 

Asta Kandratavičienė pabrėžė, kad globos namuose turėtų likti tik patys silpniausieji. 

Savarankiškesni žmonės, gyvendami bendruomenėje, turėtų sulaukti tokios pagalbos, kokios jiems 

reikia, vieni iš jų galėtų dirbti, kiti lankytų dienos centrus.  
 

4. SVARSTYTA. Papildomi klausimai: Dėl kompensuojamųjų priemonių sąrašo (C sąrašo) 

papildymo. 

 Pranešėja Dana Migaliova, Lietuvos sutrikusio i ntelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“  

vadovė, Tarybos narė informavo, kad 2017 m. spalio 19 d. Privalomojo sveikatos draudimo 

taryboje įvyko posėdis. Minėtame posėdyje buvo svarstomi ir neįgaliųjų bendruomenei svarbūs 

klausimai. Vienas iš jų - kompensuojamų priemonių sąrašo C papildymas nauju 131, kuriame yra 

išplečiamas kompensuojamųjų slaugos priemonių gavėjų ratas, atsižvelgiant į TLK-10 diagnozių 

lasifikatoriuje pateiktus ligų kodus bei ligų aprašymus.  

Neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms, vienijančioms asmenis su proto ir psichikos 

negalia yra aktualu, kad į aukščiau minėtą sąrašą papildomai būtų įtraukti sveikatos sutrikimai su 

kodu F, nes proto ir psichikos ligomis sergantys asmenys, dažnai dėl negalios pobūdžio turi 

funkcinių šlapimo ir tuštinimosi sutrikimų, o kompensuojamų slaugos priemonių medikai negali 

išrašyti, nepriskirdami jų TLK diagnozių klasifikatoriuje numatytiems ligų kodams ir ligų 

aprašymams. Tam tikrus proto, psichikos sutrikimus galima susieti su kai kuriais centrinės nervų 

sistemos arba fiziniais sutrikimais, tačiau tikrai ne visus. 

 

NUTARTA. Kreiptis į Valstybinę ligonių kasą dėl kompensuojamųjų priemonių sąrašo (C sąrašo) 

papildymo. 

 Nutarimui pritarta vienbalsiai. 

  

Neįgaliųjų reikalų tarybos nariai po posėdžio aplankė Ukmergės kultūros centre veikiančią 

respublikinę negalės žmonių dailiųjų amatų darbų parodą-pardavimą „Rudens saulutė“ bei 

Jasiuliškių socialinės globos namus. 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                      Rasa Kavaliauskaitė  

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Angelė Charašauskienė 


