PATVIRTINTA
Neįgaliųjų reikalų tarybos
2019 m. kovo 29 d. posėdžio protokolu Nr. T-1
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS
2018 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.
Tarybos sudėtis:
Nuo 2017 m. rugsėjo 13 d. iki 2018 m. vasario 4 d. Taryba dirbo tokios sudėties:
Eil. Ministerija / organizacija
Vardas, pavardė
Nr.
1.
Linas Kukuraitis
socialinės apsaugos ir darbo ministras (Tarybos pirmininkas)
2.
Aidas Aldakauskas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo Švietimo kokybės ir
regioninės politikos departamento direktorius
3.
Sigitas Armonas
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas
4.
Rėda Brandišauskienė
aplinkos viceministrė
5.
Paulius Gradeckas
Ministro Pirmininko patarėjas
6.
Remigijus Bubnys
Šiaulių universiteto studijų prorektorius
7.
Jelena Ivančenko
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė
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. Darius Kazlauskas
sveikatos apsaugos ministro patarėjas
11. Ričardas Malinauskas
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas
12. Paulius Martinkus
susisiekimo viceministras
13. Dana Migaliova
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis“
vadovė
14. Nijolė Milkevičienė
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos
pirmininkė
15. Marius Minkevičius
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto generalinis sekretorius
16. Vaidotas Nikžentaitis
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas
17. Aurimas Pautienius
kultūros ministro patarėjas
18. Vytautas Pivoras
Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas
19. Darius Urbonas
vidaus reikalų viceministras
20. Viktorija Vitaitė
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ pirmininkė
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Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymu
Nr. A1-46 ,,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 Šiaulių universiteto studijų prorektorius Remigijaus Bubnio
patvirtinta Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros profesorė Stefanija Ališauskienė.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu
Nr. A1-195 ,,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 kultūros ministro patarėjo Aurimo Pautieniaus patvirtintas kultūros
ministro patarėjas Egidijus Gailiūnas.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. A1-338 ,,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 Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidento Vytauto Pivoro patvirtintas
Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu
Nr. A1-522 ,,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 Pauliaus Gradecko patvirtintas
Ministro Pirmininko patarėjas Juozas Bernatavičius.
Nuolatinių stebėtojų teisėmis Tarybos posėdžiuose dalyvauja Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybos ir asociacijos ,,Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 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.
2018 m. įvyko 6 Tarybos posėdžiai (1 iš jų išvažiuojamasis Vilniaus miesto savivaldybėje)
ir 1 Tarybos narių apklausa elektroniniu paštu.
Apie Tarybos posėdžiuose svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus informacija
pateikiama Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje www.ndt.lt.
Tarybos posėdžiuose svarstyti šie klausimai:
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
2011-2016 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.
7. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.
8. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2018 metų veiklos plano projekto svarstymo.
9. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos
įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitos pristatymo.
10. Dėl 2018 m. neįgaliesiems skirtų priemonių ir biudžeto pristatymo.
11. Dėl Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą visose Lietuvos savivaldybėse projekto „Kompleksinės paslaugos
šeimai“ įgyvendinimo.
12. Socialinių paslaugų neįgaliesiems infrastruktūra bei jos plėtra Vilniaus mieste.
13. 2017-2020 metų darbai ir priemonės skirtos didinti specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių vaikų ir mokinių įtraukųjį ugdymą. Visos dienos mokyklos modelio poreikio tyrimo
Lietuvoje pristatymas. \
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14. Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos rekomendacijų įgyvendinimo
priemonių.
15. Dėl neįgaliųjų patekimo į globos įstaigas moratoriumo.
16. Dėl užimtumo rėmimo sistemos neįgaliesiems tobulinimo.
17. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos 20162018 metų veiksmų plano įgyvendinimo Aplinkos ministerijoje.
18. Dėl Europos Sąjungos internetinių puslapių direktyvos įgyvendinimo.
19. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos ir savivaldybių pasirengimo sudaryti lygias
galimybes neįgaliesiems dalyvauti 2019 metais vykstančiuose rinkimuose.
20. Dėl neveiksnumo nustatymo situacijos savivaldybėse ir teismuose: rezultatai ir
problemos.
21. Dėl Skurdo mažinimo strategijos.
22. Projekto ,,Kurk Lietuvai“ pristatymas.
23. Dėl planuojamų 2019 metų valstybės biudžeto lėšų socialinei neįgaliųjų integracijai.
24. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos nuo 2020 metų rengimo.
25. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos ir priemonių plano
ateinančiam periodui.
Taryba nutarė:
1. Patvirtinti Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitą.
2. Patvirtinti Neįgaliųjų reikalų tarybos 2018 metų veiklos planą.
3. Deleguoti Rasą Kavaliauskaitę, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentę,
Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko pavaduotoją į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo
grupę dėl rengiamo Bazinių paslaugų paketo šeimai projekto.
4. Rekomenduoti Vilniaus neįgaliųjų reikalų komisijai artimiausiame posėdyje aptarti
socialinių paslaugų strategiją, būtinų socialinių paslaugų neįgaliesiems Vilniaus mieste plėtrą.
5. Įpareigoti Neįgaliųjų reikalų departamentą iki š. m. birželio 21 d. pateikti socialinės
apsaugos ir darbo ministrui Neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo 2019 metų
veiksmų plano patikslintą projektą, pagal ministerijų, kitų valstybės įstaigų ir neįgaliųjų
organizacijų pateiktas pastabas.
6. Teikti Susisiekimo ministerijai siūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
7. Kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją, kad š. m. spalio mėn. pateiktų savivaldybių
rinkimų apygardų patalpų kontaktus ir statistiką pagal savivaldybes apie pritaikytas patalpas
neįgaliesiems.
8. Neįgaliųjų organizacijoms bendradarbiauti su savivaldybėmis dėl patalpų prieinamumo
žmonėms su specialiaisiais poreikiais.
9. Rekomenduoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai koreguoti 2015 m. gruodžio 10 d.
įsakymą NR. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
10. Kitame Tarybos posėdyje Tarybos nariai turi pateikti konkrečius pasiūlymus dėl
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos nuo 2020 metų rengimo.
11. Įpareigoti Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją kartu su Neįgaliųjų reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengti Nacionalinės neįgaliųjų
socialinės integracijos 2013–2019 metų programos pratęsimo 1 metams projektą.
12. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos pratęsimo
projektą apsvarstyti su neįgaliųjų organizacijomis.
Tarybos veiklos rezultatai:
Detali informacija apie Tarybos 2018 metų veiklos rezultatus pateikta Neįgaliųjų reikalų
tarybos 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitoje (pridedama, 15 lapų).

