
 

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS VIRTUALAUS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2020 m. spalio 25  d. Nr. T- 7  

Vilnius 

 

Virtualus Tarybos posėdis vyko 2020-10-20 nuo 14 val. 

Posėdžio vicepirmininkas Rasa Kavaliauskaitė. 

Posėdžio sekretorė Jolanta Mackevič. 

Posėdyje dalyvavo Tarybos nariai: Rasa Kavaliauskaitė, Stefanija Ališauskienė, Sigitas 

Armonas, Indrė Baranauskienė, Juozas Bernatavičius, Vladislav Kondratovič, Janina Krušinskaitė, 

Dana Migaliova, Nijolė Milkevičienė, Marius Narmontas, Vaidotas Nikžentaitis, Arūnas Plikšnys, 

Jolanta Šliužienė, Kęstutis Vaišnora, Audronė Vareikytė, Viktorija Vitaitė, Odeta Vitkūnienė. 

Kiti posėdžio dalyviai ir stebėtojai: Vilma Augienė, Egle Čaplikienė, Jurgita Čiuladaitė, 

Daiva Zabarauskienė, Audronė Jozėnaitė, Rasa Genienė, Darius Pauliukonis, Tomas Pilukas, Ilona 

Radvinauskienė, A.Rakauskas, Vytis Muliuolis, Gražina Šeibokienė, Ugne Šakūnienė, 

D.Buivydaite, Dovilė Juodkaitė, Eitvydas Zurba, Lina Gulbinė, Neringa Česnulaitė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Nacionalinės pažangos planas: neįgaliųjų įtraukties klausimai plėtros programose (Švietimo, 

mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys, Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos 

departamento direktorė, laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė, 

Susisiekimo ministerijos viceministras Vladislav Kondratovič ir Kelių ir oro transporto politikos 

grupės atstovai, Aplinkos ministerijos viceministras Marius Narmontas).  

2. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitos Jungtinėms Tautoms 

pristatymas (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jurgita Čiuladaitė - Pritulskienė).  

3. Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos veiklos perspektyvos (Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vedėjas Vytis Muliuolis). 

4. Veiksmai, kurių bus imtasi situacijai keisti po Seimo kontrolierių įstaigos ataskaitos dėl 

žmogaus teisių padėties globos įstaigose (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Darius 

Pauliukonis).  

5. Statybos projektų tikrinimas per IS Infostatyba nuo 2021 m. sausio 1 d.: kaip vyksta 

pasirengimas (Aplinkos ministerijos viceministras Marius Narmontas). 

6. Valstybės ir savivaldybių interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių prieinamumas žmonėms 

su negalia (Informacinės visuomenės plėtros komiteto atstovas Arminas Rakauskas). 

Tarybos vicepirmininkė Rasa Kavaliauskaitė pristatė Tarybos posėdžio darbotvarkę.  

 Bendru sutarimu posėdžio darbotvarkei pritarta. 

 

SVARSTYTA. 1. Nacionalinės pažangos planas: neįgaliųjų įtraukties klausimai plėtros 

programose. 

Pranešėjas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministras Arūnas Plikšnys pristatė 

švietimo plėtros programą, supažindino su strategija, kurios tikslas yra didinti švietimo įtrauktį ir 

veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams, o pagrindinis uždavinys 

didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam mokiniui. Pranešėjas 

pabrėžė, kad ugdymo tema nepaprastosios padėties metu yra ypač aktuali, informavo, kad po 

pirmosios Covid-19 bangos išmoktos pamokos ir pakeisti ugdymo planai, priimti atitinkami 

sprendimai, parengtos metodinės rekomendacijos. Tarybos posėdžio metu buvo apsvarstytos 

galimybės kaip Lietuvos mokslo potencialas galėtų prisidėti prie neįgaliųjų įtraukties problemų 

sprendimo. MPP priemonių plane galėtų būti numatytos aukšto lygio mokslu paremtos inovacijos, 

sprendžiant Lietuvai ir pasauliui aktualius iššūkius neįgaliųjų įtraukties problemų sprendimo 

klausimais.  

Pranešėja Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, 

laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė pristatė Nacionalinės pažangos 
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planą Sveikatos apsaugos ministerijos plėtros programose, buvo aptarti pažangos plano tikslai bei 

pristatyti pagrindinės programų priemonių kryptys. 

Pranešėjas Susisiekimo ministerijos viceministras Vladislav Kondratovič pristatė jau 

pasiektus tikslus nacionalinės plėtros programoje, pabrėžė pritaikomumo neįgaliesiems svarbą. 

Pabrėžė šiuo metu vykdomus infrastruktūros pokyčius.   

Pranešėjas Aplinkos ministerijos viceministras Marius Narmontas pabrėžė, kad šiuo metu, 

vienas pagrindinių tikslų yra aplinkos pritaikymas visiems visuomenės nariams.  

Kartu su Neįgaliųjų reikalų tarybos nariais apsvarstyti iškilę klausimai ir priimti atitinkami 

sprendimai.  

NUTARTA.  

1. Skelbti informaciją dėl Nacionalinės pažangos plano Neįgaliųjų reikalų departamento 

internetinėje svetainėje www.ndt.lt 

Bendru sutarimu nutarimui  pritarta. 

 

SVARSTYTA. 2. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitos 

Jungtinėms Tautoms pristatymas. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vyresnioji patarėja 

Jurgita Čiuladaitė – Pritulskienė pristatė II-III jungtinę JT neįgaliųjų teisių konvencijos ataskaitą 

už 2016-2019 metus ir pagrindinius teisinius pasiekimus, akcentavo - kas buvo padaryta socialinės 

apsaugos srityje, kokios paslaugos ir parama yra numatytos, kokiomis priemonėmis bus 

aprūpinami neįgalieji, pristatė nepriklausomų ekspertų analizę dėl socialinės globos namų bei 

bendruomeninių namų gyventojų poreikių. Aptartas prieinamumo gerinimo planas pagal 

universalaus dizaino principus, pristatyti jau pasiekti rezultatai.  Jurgita Čiuladaitė – Pritulskienė 

pažymėjo ir pasiekimus švietimo, laisvalaikio ir kultūros srityse, pabrėžta neįgaliųjų teisė į 

teisingumą bei lygybę prieš įstatymą. Pristatytos JT neįgyvendintos pastabos.  

Su tarybos nariais aptartos skaudžiausios neįgyvendintos pastabos, pasidžiaugta, kad daug 

krypčių yra įgyvendintos, bei ruošiamos rekomendacijos dėl įtraukaus požiūrio į neįgaliuosius, 

pabrėžta bendroji problema dėl neįgaliųjų šeimų skurdo.  

NUTARTA.  

2. Ataskaita išklausyta.  

Bendru sutarimu nutarimui  pritarta. 

 

SVARSTYTA. 3. Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos veiklos perspektyvos. 

 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vedėjas Vytis Muliuolis pristatė  

žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos veiklos perspektyvas, ateities planus, jau pasiektus 

tikslus. Atkreipė dėmesį į socialinės globos namuose gyvenančių neįgaliųjų teisių užtikrinimo 

svarbą.  Pabrėžė, kad komisijos nariai dažnai vyksta į „karštus taškus“, vykdo regioninio 

atstovavimo veiklas, kurių metu susiduria su finansavimo klausimu. Vytis Muliuolis išreiškė 

susirūpinimą dėl Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos žinomumo ir pripažinimo.   

 Iškelta kvalifikuotų specialistų komisijoje trūkumo problema ir įstatyminės prievolės 

LGKT paskirti komisijos narį nevykdymas.  

NUTARTA.  

3. Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijai artimiausiu metu suderinti nuotolinį susitikimą su 

NVO atstovais ir aptarti aktualiausius klausimus. 

3.1. Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijai kreiptis į vyriausybę dėl finansavimo, į LGKT 

kreiptis dėl komisijos nario paskyrimo. 

Bendru sutarimu nutarimui  pritarta. 

 

SVARSTYTA.4. Veiksmai, kurių bus imtasi situacijai keisti po Seimo kontrolierių įstaigos 

ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties globos įstaigose. 

Pranešėjas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyriaus 

vedėjas Darius Pauliukonis pristatė rekomendacijas Aknystų ir Skemų socialinės globos namų 

vadovams, SADM veiksmus po ataskaitų, bei rengiamus teisės aktus. Buvo aptarti Globos įstaigų 



3 

 

 

veiksmai po ataskaitų.    

 NUTARTA.  

4. Rengiant asmenų su psichikos-intelekto negalia priežiūros tvarkos aprašą, konsultuotis su šią 

negalią atstovaujančiomis NVO.  

Bendru sutarimu nutarimui  pritarta. 

 

SVARSTYTA.5. Statybos projektų tikrinimas per IS Infostatyba nuo 2021 m. sausio 1 d.: 

kaip vyksta pasirengimas. 

Pranešėjas Aplinkos ministerijos viceministras Marius Narmontas pranešė, kad teisės aktų 

projektai yra derinami ir planuojama juos aptarti Seimo rudens sesijoje, taip pat pažymėjo, kad 

lieka rizika, jog įstatymas nebus laiku priimtas ir IS Infostatybos projektą 2021 metais vykdys 

Neįgaliųjų reikalų departamentas.  

 NUTARTA.  

5. Neįgaliųjų reikalų tarybai kreiptis į Vyriausybę ir Aplinkos komitetą, kad ypatingos skubos 

tvarka būtų priimtas sprendimas.  

Bendru sutarimu nutarimui pritarta. 

 

SVARSTYTA.6. Valstybės ir savivaldybių interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių 

prieinamumas žmonėms su negalia. 

Klausimas dėl laiko stokos buvo atidėtas. 

 NUTARTA.  

6. Klausimą svarstyti kito posėdžio metu. 

 

 

 

Rasa Kavaliauskaitė informavo, kad kito Tarybos posėdžio data bus suderinta atskiru raštu.  

 

 

 

 

 

Posėdžio vicepirmininkė                                                                                    Rasa Kavaliauskaitė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                    Jolanta Mackevič 


