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NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

  

Eil. 

Nr. 
Tema Klausimas Tarybos vaidmuo Data Klausimą pristato/ 

1. Įtraukusis 

ugdymas 

1. Dėl bendrojo ugdymo mokyklų finansinių 

ir žmogiškųjų išteklių optimizavimo plano, 

užtikrinančio kokybiško įtraukiojo mokymo 

ugdymo prieinamumą, parengimo 

2017-05-23 NRT posėdyje 

nutarta deleguoti 3 NRT 

atstovus į ŠMM darbo 

grupę. NRT pristatyti  darbo 

grupės rezultatus (parengtą 

bendrojo ugdymo mokyklų 

finansinių ir žmogiškųjų 

išteklių optimizavimo 

planą) 

II ketv. Švietimo ir mokslo 

ministerija 

    2. Dėl pedagogų rengimo reformos 2017-06-20 NRT posėdyje 

nutarta deleguoti NRT 

atstovą į ŠMM darbo grupę. 

NRT pristatyti  darbo 

grupės rezultatus   

II ketv. Švietimo ir mokslo 

ministerija 

    3. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos narių 

įsitraukimo modeliuojant ES SF projektus, 

susijusius su neįgaliųjų įtrauktimi į švietimo 

sistemą 

2017-06-20 NRT posėdyje 

nutarta deleguoti NRT 

atstovą į ŠMM rengiamo 

Vaikų įtraukties mokytis ir 

įvairiapusio ugdymo 

veiksmų plano stebėsenos 

grupę. NRT pristatyti 

veiksmų planą ir 

įgyvendinamą stebėseną. 

  

II ketv. Švietimo ir mokslo 

ministerija 
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Tema Klausimas Tarybos vaidmuo Data Klausimą pristato/ 

    4. Dėl įtraukiojo ugdymo/švietimo sampratos 

ir specialistų rengimo situacijos analizės 

2017-09-19 NRT  delegavo 

atstovą į darbo grupę ,,Visa 

dienos mokykla“.  NRT 

pristatyti darbo grupės 

rezultatus. 

II ketv. Švietimo ir mokslo 

ministerija 

    5. Dėl rengiamo mokyklų finansavimo 

modelio 

Klausimas 2017 m. NRT 

nepristatytas.  

Tarybos pasiūlymai rengiant 

modelį, taryba susitinka su 

darbo grupe, kai projektas 

parengtas 

III ketv. Švietimo ir mokslo 

ministerija 

    6. Dėl neformalaus vaikų švietimo paslaugų 

neįgaliems vaikams bendrojo ugdymo, 

ikimokyklinio ugdymo ir neformalaus 

švietimo įstaigose 

 

Klausimas 2017 m. NRT 

nepristatytas.  

Tarybos nariai suformuluoja 

užsakymą darbo grupei dėl 

neformalaus neįgaliųjų 

ugdymo principų. 

III ketv. Švietimo ir mokslo 

ministerija 

  7. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013-2019 metų programos 

įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo ataskaita 

Įvertinti ŠMM 2016-2018 

metų veiksmų plano 

įgyvendintas priemones 

03.08 Švietimo ir mokslo 

ministerija 

2. Integracija į 

darbo rinką 

1. Užimtumo rėmimo sistemos neįgaliesiems 

tobulinimas.  

Susipažinti su rengiamais 

Užimtumo įstatymo 

pakeitimais ir teikti 

siūlymus rengiamai 

neįgaliųjų užimtumo 

skatinimo pertvarkai 

III ket. Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 

    2. Dėl galimybių žmonėms su specialiaisiais 

poreikiais dalyvauti socialiniame versle 

(pagal socialinio verslo įstatymą)  

Diskusija. NRT pozicija  III ketv. Ūkio ministerija 
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Nr. 
Tema Klausimas Tarybos vaidmuo Data Klausimą pristato/ 

3. Savivaldybės ir 

bendruomeninės 

paslaugos 

 

1. Išvažiuojamasis posėdis į Vilniaus miesto 

savivaldybę „Dėl teikiamų paslaugų ŽN ir jų 

šeimos nariams savivaldybėse“.  

Tarybos narių ir ekspertų 

darbo grupė.  

II ketv. Vilniaus m. savivaldybės 

administracijos atstovai, 

NVO 

    2. Išvažiuojamasis posėdis į Druskininkų 

miesto savivaldybę „Dėl teikiamų paslaugų 

ŽN ir jų šeimos nariams savivaldybėse“. 

Tarybos narių ir ekspertų 

darbo grupė.  

III-IV 

ketv. 

Druskininkų m. savivaldybės 

administracijos atstovai, 

NVO 

  3. Neįgaliųjų pavežėjimo paslaugų 

savivaldybių teritorijose programos 

pristatymas 

Diskusija. NRT pozicija 02.06 Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie SADM 

 4. Institucinė 

pertvarka 

Bendruomeninių paslaugų, būtinų žmonėms 

su negalia ir jų šeimoms kiekvienoje 

savivaldybėje/regione rengimo ir 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo  

Diskusija. NRT pozicija II ketv. Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 

5. JT NTK 

rekomendacijos 

1. Dėl JT NTK rekomendacijos 

„Dalyvavimas politiniame ir visuomenės 

gyvenime (29 straipsnis) įgyvendinimo 

 

NRT pozicija III  ketv. Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija Lygių galimybių 

skyrius 

    2. Dėl JT NT Komiteto rekomendacijų 

įgyvendinimo 2016-2020 priemonių plano  

Diskusija. NRT pozicija II ketv. Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, darbo grupės 

nariai 

  3. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos programos nuo 2020 metų 

rengimo 

Sudaryti darbo grupę rengti 

programą 

IV ketv. Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 

 6.  Aplinkos 

prieinamumas 

1. Dėl Statybos techninio reglamento STR 

2.02.10:2018 „Statinių pritaikymas 

specialiesiems neįgaliųjų 

poreikiams“ reglamento 

 

Diskusija. NRT pozicija III ketv. Aplinkos ministerija 
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  2. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013-2019 metų programos 

įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo ataskaita 

Įvertinti AM 2016-2018 

metų veiksmų plano 

įgyvendintas priemones 

II ketv. Aplinkos ministerija 

7 ES Direktyvos 1. Dėl ES  Internetinių puslapių direktyvos 

įgyvendinimo 

NRT pozicija   II ketv.  Susisiekimo ministerija 

8. Kiti klausimai 1. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 

2017 m. veiklos analizė ir įžvalgos JT NTK 

kontekste 

NRT įvertinimas 02.06 Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnyba 

  2. Pensijų sistemos pokyčiai neįgaliesiems: 

dabartis ir perspektyvos. „Sodros grindų“ 

klausimas. 

NRT siūlymai 02.06 SADM 

  3. Vaistų kompensavimo sistemos pokyčiai NRT siūlymai 02.06 Sveikato apsaugos 

ministerija 

  4. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo 

ir savarankiško gyvenimo ugdymo projektų 

2011-2016 metų analizės pristatymas 

Diskusija. NRT pozicija  02.06 Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie SADM 

  6. NRT 2018 m. veiklos plano projekto 

pristatymas ir tvirtinimas 

NRT pritarimas 03.08 NRT pirmininkas / 

pavaduotojas 

    7. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013-2019 metų programos 

įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo ataskaita 

Įvertinti Sveikatos apsaugos 

ministerijos 2016-2018 

metų veiksmų plano 

įgyvendintas priemones 

II ketv. Sveikatos apsaugos 

ministerija 

  8. 2018 m. neįgaliesiems skirtų priemonių ir 

biudžeto  pristatymas  

NRT pritarimas 03.08 SADM Lygių galimybių 

skyrius 

    9. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013-2019 metų programos 

įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo ataskaita 

 

Įvertinti KM 2016-2018 

metų veiksmų plano 

įgyvendintas priemones 

II ketv. Kultūros ministerija 
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  10. Dėl neįgaliųjų kultūrinės veiklos 

įtraukties ir jų finansavimo mechanizmo 

Diskusija. NRT pozicija  II ketv. Kultūros ministerija 

  11. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013-2019 metų programos 

įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo ataskaita 

Įvertinti SADM 2016-2018 

metų veiksmų plano 

įgyvendintas priemones 

03.08 SADM 

  12. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013-2019 metų programos 

įgyvendinimo 2018-2019 metų veiksmų plano  

NRT pritarimas II ketv. SADM 

  13. Dėl rinkimų teisės. Pasirengimas 2019 m. 

rinkimams. 

NRT  III ketv. Vyriausioji rinkimų komisija 

  14 Dėl pagalbos modelio priimant 

sprendimus pertvarkos kontekste 

Diskusija. NRT pozicija  III ketv. Teisingumo ministerija 

 


