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NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS  

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1042 ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1426 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų 

tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“  

patvirtinti Neįgaliųjų reikalų tarybos (toliau – Taryba) nuostatai. 

Šiuo nutarimu nustatyta, jog Tarybą sudaro 20 narių: 9 valstybės institucijų atstovai, 

įskaitant Tarybos pirmininką, vienas savivaldybių atstovas, 9 neįgaliųjų asociacijų atstovai ir vienas 

akademinės bendruomenės atstovas. 

Tarybos pirmininkas yra socialinės apsaugos ir darbo ministras. Taryba sudaroma 2 metų 

kadencijai. 

Tarybos uždavinys – nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti 

pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių 

institucijoms ir įstaigoms dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos, jos įgyvendinimo, 

neįgaliųjų visuomeninius santykius reglamentuojančių teisės aktų projektų bei Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. vasario 28 d. 

įsakymu Nr. A1-97 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos patvirtinimo“ patvirtino Tarybos sudėtį: 

Eil. 

Nr. 

Ministerija / organizacija Vardas, pavardė 

1. Linas Kukuraitis socialinės apsaugos ir darbo ministras (Tarybos pirmininkas) 

2. Sigitas Armonas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas 

3. Romalda Baranauskienė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens 

sveikatos departamento direktoriaus pavaduotoja  

4. Rėda Brandišauskienė aplinkos viceministrė 

5. Remigijus Bubnys Šiaulių universiteto studijų prorektorius 

6. Jelena Ivančenko Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė 

7. Elvinas Jankevičius Ministro Pirmininko patarėjas 

8. Asta Kandratavičienė Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos direktorė 

9. Rasa Kavaliauskaitė 

 

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė (Tarybos 

pirmininko pavaduotoja) 

10. Ričardas Malinauskas Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas 

11. Paulius Martinkus susisiekimo viceministras 

12. Dana Migaliova Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos  ,,Viltis“ 

vadovė 

13. Nijolė Milkevičienė Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos 

pirmininkė 

14. Marius Minkevičius Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto generalinis sekretorius 

15. Vaidotas Nikžentaitis 

 

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos 

pirmininkas 

16. Aurimas Pautienius kultūros ministro patarėjas 

17. Vytautas Pivoras Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas 

18. Darius Urbonas vidaus reikalų viceministras 

19. Viktorija Vitaitė Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ pirmininkė 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=406ded609a8611e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=406ded609a8611e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=406ded609a8611e69ad4c8713b612d0f
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20. Žydronė Žukauskaitė-

Kasparienė 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo 

ugdymo departamento direktorė 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 

A1-145 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. 

įsakymo Nr. A1-97 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeista Tarybos 

sudėtis ir Tarybos nariu vietoje Ministro Pirmininko patarėjo Elvino Jankevičiaus patvirtintas 

Ministro Pirmininko patarėjas Paulius Gradeckas. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu 

Nr. A1-478 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. 

įsakymo Nr. A1-97 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeista Tarybos 

sudėtis ir Tarybos nariais vietoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo 

ugdymo departamento direktorės Žydronės Žukauskaitės-Kasparienės ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktoriaus pavaduotojos 

Romaldos Baranauskienės patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas ir sveikatos 

apsaugos ministro patarėjas Darius Kazlauskas. 

Nuolatinių stebėtojų teisėmis Tarybos posėdžiuose dalyvauja Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnybos ir Lietuvos neįgaliųjų forumo deleguoti atstovai. 

Pagrindinė Tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Eiliniai Tarybos posėdžiai šaukiami ne 

rečiau kaip kas 3 mėnesius. Neeiliniai Tarybos posėdžiai šaukiami Tarybos pirmininko, o kai jo 

nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojo arba trečdalio visų Tarybos narių iniciatyva.  

2017 m. įvyko 5 Tarybos posėdžiai (1 iš jų išvažiuojamasis Ukmergės rajono 

savivaldybėje).  

Apie Tarybos posėdžiuose svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus informacija 

pateikiama Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje www.ndt.lt. 

 

Tarybos posėdžiuose svarstyti šie klausimai: 

1. Neįgaliųjų reikalų tarybos narių prisistatymas.  

2. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos darbo reglamento projekto svarstymo. 

3. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų. 

4. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos atstovo (pagrindinio nario ir pakaitinio nario) delegavimo į 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 

sudėtį. 

5. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 metams veiklos plano aptarimo. 

6. Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. A1-596 

„Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016 - 2020 metų 

priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ aptarimo. 

7. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos darbo reglamento tvirtinimo. 

8. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 m. veiklos plano tvirtinimo. 

9. Lietuvos Respublikos Seimo darbo grupėje rengiamo alternatyvaus Socialinių įmonių 

įstatymui neįgaliųjų užimtumo modelio projekto pristatymas. 

10. Dėl bendrojo ugdymo mokyklų finansinių ir žmogiškųjų išteklių optimizavimo plano, 

užtikrinančio kokybiško įtraukiojo mokymo ugdymo prieinamumą, parengimo ir Neįgaliųjų reikalų 

tarybos atstovo (-ų) delegavimo į Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupę. 

11. Europos Sąjungos Prieinamumo direktyvos svarstymo pristatymas. 

12. Dėl bazinių paslaugų teikimo žmonėms su negalia bei jų šeimoms dėl diskusijų 

organizavimo savivaldybėse.  

13. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 m. veiklos plano tvirtinimo. 

14. Dėl pedagogų rengimo reformos.  

15. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos narių įsitraukimo modeliuojant ES SF projektus, 

susijusius su neįgaliųjų įtrauktimi į švietimo sistemą.  
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16. Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse numatytų 

sričių kultūros prieinamumui didinti socialinę atskirtį patiriančioms grupėms.  

17. Dėl Užimtumo rėmimo sistemos neįgaliesiems tobulinimo. 

18. Dėl įtraukiojo ugdymo/švietimo sampratos ir specialistų rengimo situacijos analizės.  

19. Dėl Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo projekto.  

20. Dėl integralios pagalbos: situacija, poreikio patenkinimas ir problemos. 

21. Dėl tikslinių kompensacijų bazės ir šalpos pensijų bazės didinimo. 

22. Dėl JT neįgaliųjų teisių konvencijos rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano 

projekto. 

23. Lietuvos Respublikos socialinio verslo įstatymo projekto pristatymas. 

24. Institucinės globos pertvarka Ukmergės rajone. 

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

26. Įstaigų lankymas. 

27. Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos kompensuojamųjų 

priemonių sąrašo. 

 

Taryba nutarė: 

1. Įpareigoti Neįgaliųjų reikalų departamentą per savaitę papildyti Tarybos darbo reglamentą 

pagal pateiktas pastabas ir siūlymus bei pateikti Tarybos nariams derinti elektroniniu būdu. 

2. Išrinkti Rasą Kavaliauskaitę Tarybos pirmininko pavaduotoja. 

3. Deleguoti Jeleną Ivančenko - Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkę pagrindiniu nariu, 

o Vaidotą Nikžentaitį - Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovą pakaitiniu 

nariu į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos 

komiteto sudėtį. 

4. Sudaryti Tarybos 2017 metų veiklos plano projektui parengti darbo grupę (toliau – Darbo 

grupė), į kurios sudėtį įeina (Linas Kukuraitis – darbo grupės vadovas, Asta Kandratavičienė, Rasa 

Kavaliauskaitė, Dana Migaliova, Nijolė Milkevičienė, Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė) ir pavesti 

Darbo grupei parengti Tarybos 2017 metų veiklos plano projektą ir pateikti tvirtinti kitame Tarybos 

posėdyje. 

5. Patvirtinti darbo grupę ir pavesti iki 2017 m. gegužės 1 d. parengti projektą, kuriuo būtų 

siūloma tobulinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016-

2020 metų priemonių planą. 

6. Tarybos vardu kreiptis į ministerijas, Lietuvos savivaldybių asociaciją, kurių atstovai yra 

Tarybos nariai, kad ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacija deleguotų atstovą į darbo grupę 

dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. A1-596 „Dėl Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016 - 2020 metų priemonių plano 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

7. Patvirtinti Tarybos darbo reglamentą. 

8. Pavesti Darbo grupei pagal pateiktus siūlymus parengti Tarybos 2017 metų veiklos plano 

projektą ir pateikti tvirtinti kitame Tarybos posėdyje. 

9. Kreiptis į Ūkio ministrą dėl Tarybos atstovo Vaidoto Nikžentaičio įtraukimo į darbo 

grupę Socialinio verslo įstatymo projektui parengti. 

10. Deleguoti Daną Migaliovą, Vytautą Pivorą ir Viktoriją Vitaitę į Švietimo ir mokslo 

ministerijos darbo grupę dėl bendrojo ugdymo mokyklų finansinių ir žmogiškųjų išteklių 

optimizavimo plano, užtikrinančio kokybiško įtraukiojo mokymo ugdymo prieinamumą, 

parengimo. 

11. Neįgaliųjų reikalų tarybos pozicija – nepritarti Europos Sąjungos Prieinamumo 

direktyvai. 

12. Organizuoti išvažiuojamuosius Tarybos posėdžius. 

13. Pratęsti sudarytai darbo grupei terminą iki 2017 metų pabaigos Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016-2020 metų priemonių plano 

pakeitimui.  
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14. Patvirtinti Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 metų veiklos planą. 

15. Deleguoti Remigijų Bubnį į Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupę dėl pedagogų 

rengimo reformos. 

16. Deleguoti Sigitą Armoną, Jeleną Ivančenko ir Astą Kandratavičienę aptarti Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos pilotuojamą Užimtumo rėmimo sistemos neįgaliesiems tobulinimo 

projektą. 

17. Deleguoti Rasą Kavaliauskaitę į Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamo Vaikų 

įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano stebėsenos grupę. 

18. Pavesti Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

organizuoti susitikimą su neįgaliųjų organizacijomis ir kartu su Kultūros taryba aptarti galimybes 

teikti projektus, kurie finansuojami Kultūros tarybos rėmimo fondo lėšomis. 

19. Kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrijos „Viltis“ atstovės Jurgitos Solodskienės delegavimo į darbo grupės „Visos dienos 

mokykla“ sudėtį. 

20. Kreiptis į Ūkio ministeriją, kad kitame Tarybos posėdyje pristatytų Lietuvos 

Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo projektą šios ministerijos atstovas. 

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

papildymo. 

 

Tarybos veiklos rezultatai: 

2017 m. kovo 28 d. vykusiame tarybos posėdyje nutarta sudaryti darbo grupę dėl Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. A1-596 „Dėl 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016 - 2020 metų 

priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.  

Parengtas Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016-

2020 metų priemonių plano (toliau – priemonių planas) pakeitimo projektas 2017 m. rugsėjo 1 d. 

Tarybos raštu Nr. (5.2)-TS-10 išsiųstas derinti ministerijoms ir įstaigoms.  

Sudarytos darbo grupės vadovė Jelena Ivančenko išanalizavo gautą informaciją ir pateikė 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai medžiagą (88 lapai) dėl papildomų priemonių ir kriterijų 

įtraukimo į priemonių planą. 

Detali informacija apie Tarybos 2017 metų veiklos rezultatus pateikta Neįgaliųjų reikalų 

tarybos 2017 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitoje (pridedama, 8 lapai). 

 

__________________ 

 

 

 


