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2018 m. kovo 13 d. Nr. T-2 
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Tarybos posėdis įvyko 2018-03-08  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. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

2. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2018 metų veiklos plano projekto svarstymo. 

3. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos įgyvendinimo 

2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitos pristatymo. 
4. Dėl 2018 m. neįgaliesiems skirtų priemonių ir biudžeto  pristatymo. 

5. Kiti klausimai. 

 

 

Tarybos pirmininkas Linas Kukuraitis pristatė Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

Bendru sutarimu posėdžio darbotvarkei pritarta. 

 

1. SVARSTYTA. Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

Pranešėja Tarybos pirmininko pavaduotoja Rasa Kavaliauskaitė pristatė Neįgaliųjų reikalų 

tarybos 2017 metų Tarybos veiklos ataskaitą. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitą. Tarybos 

ataskaita prie protokolo pridedama. 

Bendru sutarimu nutarimui pritarta. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2018 metų veiklos plano projekto 

svarstymo. 

Pranešėja Tarybos pirmininko pavaduotoja Rasa Kavaliauskaitė pristatė Neįgaliųjų reikalų 

tarybos 2018 metų veiklos plano projektą ir informavo, kad Tarybos veiklos plano projektas 

išdiskutuotas darbo grupės posėdyje. 

Viktorija Vitaitė siūlė į Tarybos veiklos plano III ketv. įtraukti Kultūros ministerijos 

pristatymą dėl neįgaliųjų kultūrinės veiklos įtraukties ir jų finansavimo mechanizmo. 

Dana Migaliova siūlė į Tarybos veiklos plano III ketv. įtraukti Teisingumo ministerijos 

pristatymą dėl pagalbos modelio priimant sprendimus pertvarkos kontekste. 

Bendru sutarimu siūlymams pritarta. 

 

NUTARTA: Patvirtinti Neįgaliųjų reikalų tarybos 2018 metų veiklos planą. Tarybos 

veiklos planas prie protokolo pridedamas. 

Bendru sutarimu nutarimui pritarta. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų 

programos įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitos pristatymo. 
Pranešėjas Švietimo ir mokslo ministerijos Departamento direktorius Aidas Aldakauskas 

apžvelgė Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos įgyvendinimo 
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2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemones, pažymėjo, kad pokyčiai ministerijoje 

vyksta, daug kalbama apie mokyklą kiekvienam, nepriklausomai nuo poreikių ir galimybių. 

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė Regina 

Labinienė pabrėžė, kad Vaikų įtrauktiems mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų 

veiksmų plane numatyta dar šiemet pakeisti Švietimo įstatymą – sustiprinti įtraukiojo ugdymo 

reglamentavimą. Vienas iš būsimų pokyčių – mokyklos vadovas negalės atsisakyti priimti 

neįgalaus vaiko, turės sudaryti jam sąlygas mokytis. Taip pat žadama įteisinti ne tik mokytojo 

padėjėjo (kuris šiuo metu yra nekvalifikuotas pagalbininkas), bet ir mokytojo asistento arba antro 

mokytojo pareigybes. Daugiau dėmesio bus skiriama pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų 

rengimui, kvalifikacijos tobulinimui. 

Rasa Kavaliauskaitė atkreipė dėmesį, kad Švietimo ir mokslo ministerija išvardijo daug 

programų, tačiau nenurodė, kiek jose dalyvauja negalią turinčių vaikų. 
Dana Migaliova pažymėjo, kad negalią turintys vaikai į neformaliojo ugdymo programas 

patenka labai retai, tie, kurie turi proto negalią, judėjimo, elgesio sutrikimų, šiose programose 

beveik nedalyvauja. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl 2018 m. neįgaliesiems skirtų priemonių ir biudžeto  pristatymo.  

Pranešėja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus patarėja 

Daiva Zabarauskienė pristatė ministerijoms skirtas neįgaliesiems 2016–2018 metams priemones ir 

šių metų lėšas, skirtas neįgaliųjų poreikiams. D. Zabarauskienė pažymėjo, kad 2018 metais 

daugiau lėšų bus skirta įvairiems neįgaliųjų organizacijų projektams. 

 

Linas Kukuraitis informavo, kad kitas išvažiuojamasis Tarybos posėdis vyks 2018 m. 

balandžio 12 d. 14 val.  Vilniaus miesto savivaldybėje. 

 

 

 

 

 

 

Psėdžio pirmininkas                                                                                               Linas Kukuraitis 

 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Angelė Charašauskienė 


