NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 m. vasario 9 d. Nr. T-1
Vilnius
Tarybos posėdis įvyko 2018-02-06 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.
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“
(2018 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A1 - 46 redakcija).
Posėdžio pirmininkas Linas Kukuraitis
Posėdžio sekretorė Angelė Charašauskienė
Posėdžio dalyvių sąrašas prie protokolo pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2017 metų veiklos analizė ir įžvalgos Jungtinių Tautų
neįgaliųjų teisių konvencijos kontekste.
2. Pensijų sistemos pokyčiai neįgaliesiems: dabartis ir perspektyvos.
3. Vaistų kompensavimo sistemos pokyčiai.
4. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo ugdymo projektų 20112016 metų analizės pristatymas.
5. Neįgaliųjų pavežėjimo paslaugų savivaldybių teritorijose programos pristatymas.
6. Dėl informacijos pateikimo Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos nuo
2020 metų bei dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų 2016-2020 metų
priemonių plano įgyvendinimo.
Tarybos pirmininkas Linas Kukuraitis pristatė Tarybos posėdžio darbotvarkę ir pasiūlė
darbotvarkę papildyti šiais klausimais:
7. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos.
8. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2018 metų veiklos plano.
Bendru sutarimu posėdžio darbotvarkei ir darbotvarkės papildymui pritarta.
1. SVARSTYTA. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2017 metų veiklos analizė ir
įžvalgos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos kontekste.
Pranešėjas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vyresnysis patarėjas Vytis Muliuolis
apžvelgė 2017 metais atliktų tyrimų statistiką dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu, rasės,
tautybės, negalios pagrindu. Vytis Muliuolis pažymėjo, kad Lygių galimybių kontrolieriaus
įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta pateikti siūlymus ir parengti teisės aktų projektus dėl
lygių galimybių kontrolieriaus funkcijų įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos
ir jos Fakultatyvaus protokolo koordinavimo ir stebėsenos mechnanizmą.
2. SVARSTYTA. Pensijų sistemos pokyčiai neįgaliesiems: dabartis ir perspektyvos.
Pranešėja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) Socialinio draudimo
ir pensijų departamento direktoriaus pavaduotoja Inga Buškutė pristatė esminius pokyčius netekto
darbingumo pensijose nuo 2018 m. sausio 1 d., pensijų sistemos pokyčius, paslaugų prieinamumo
neįgaliesiems klausimus.
Ypač aktualų NVO sektoriui „Sodros grindų“ klausimą pristatė SADM Socialinio
draudimo ir pensijų departamento direktorė Asta Aranauskienė.
Tarybos nariai reiškė susirūpinimą dėl su Sodros grindimis padidėjusios finansinės naštos
ir metai iš metų nekintančio biudžeto. Ministras Linas Kukuraitis atsakė, kad NVO sektoriuje
dirbantiesiems kokių tai išlygų dėl Sodros grindų nebus, tačiau, suprasdamas problemišką NVO
sektoriaus situaciją, SADM iš vidinių rezervų ieškos galimybių pridėti 10% prie skirto projektinio
finansavimo.
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3. SVARSTYTA. Vaistų kompensavimo sistemos pokyčiai.
Pranešėjas Sveikatos apsaugos ministerijos Farmakoekonomikos ir vaistų kainodaros
skyriaus vedėjas Tomas Alonderis pristatė vaistų kompensavimo pokyčius, pacientų priemokų
mažinimo kompensuojamiems vaistams užsibrėžtus kainų mažinimo tikslus, vidutines paciento
priemokas už kompensuojamuosius vaistus pasikeitimus, naujos kainodaros koncepcijos tikslus.
Asta Kandratavičienė siūlė daryti bendrą susitikimą kartu su Sveikatos apsaugos
ministerijos atsakingais darbuotojais ir pacientų organizacijų atstovais, iš pagrindų išsiaiškinant
siūlomos vaistų kompensavimo sistemos pokyčių įtaką ne tik Respublikos Valstybės biudžetui, bet
ir eiliniams pacientams.
4. SVARSTYTA. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo
ugdymo projektų 2011-2016 metų analizės pristatymas.
Pranešėja Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktorė (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas) Asta Kandratavičienė pristatė 2011-2017
metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo ugdymo projektų
analizę, asmenų, dalyvavusių su judėjimo sutrikimais mokymuose vairuoti B kategorijos motorinę
transporto priemonę paskirstymą pagal darbingumo lygį, lytį, amžių, apklausos duomenis asmenų,
kuriems vairuotojo pažymėjimas padėjo tapti savarankiškesniais, skaičius.
Diskusijų metu Tarybos nariams kilo klausimų dėl mokymų vairuoti B kategorijos
motorinę transporto priemonę paslaugos sudėties ir kainos.
Vytautas Pivoras pasisakė, ar nebūtų galimybės per šią priemonę mokytis vairavimo
kurtiesiems, kadangi šiuo metu nėra sudarytos lygios galimybės šią paslaugą gauti kurtiesiems.
5. SVARSTYTA. Neįgaliųjų pavežėjimo paslaugų savivaldybių teritorijose programos
pristatymas.
Pranešėja Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktorė Asta Kandratavičienė pažymėjo, kad Neįgaliųjų reikalų departamentas įgyvendina 20162018 m. investicinį projektą „Specialaus transporto, pritaikyto neįgaliesiems įsigijimas“, viso bus
įsigyta 60 automobilių, kurie kasmet po 20 automobilių panaudos pagrindais perduodami NVO ir
VŠĮ, kurių steigėjas ar dalininkas yra valstybė ar savivaldybė.
Rasa Kavaliauskaitė atkreipė dėmesį, kad priemonė yra gera, tačiau perkamas transporto
priemones negalima vadinti specialiu transportu, pritaikytu vežti neįgaliuosius. Ji siūlė transporto
pirkimo konkursą skelti dalimis ir įsigyti dalį tikrai pritaikytų (su keltuvais, pažemintų)
automobilių.
Vaidotas Nikžentaitis pažymėjo, kad transporto klausimas yra aktualus ne tik judėjimo
negalią turintiems žmonėms ir juos aptarnaujančiom asociacijom, todėl siūlė rasti galimybę įsigyti
transporto priemones ir kitoms organizacijoms, iš dalies finansiniu įnašu prisidedant ir
organizacijoms.
6. SVARSTYTA. Dėl informacijos pateikimo Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės
integracijos programos nuo 2020 metų bei dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto
rekomendacijų 2016-2020 metų priemonių plano įgyvendinimo
Pranešėja Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė informavo, kad
jau yra parengtas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos
įgyvendinimo 2018-2019 metų veiksmų plano projektas, kuris š. m. vasario 14 d. bus aptartas su
neįgaliųjų organizacijomis.

3
Linas Kukuraitis siūlė Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitą ir Neįgaliųjų
reikalų tarybos 2018 metų veiklos plano projektą svarstyti kitame Tarybos posėdyje.
Siūlymui bendru sutarimu pritarta.
Linas Kukuraitis informavo, kad kitas Tarybos posėdis vyks 2018 m. kovo 8 d. 14 val.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.
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