Neįgaliųjų reikalų tarybos
2018 m. veiklos ataskaitos
priedas
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Eil.
Nr.

Tema
Įtraukusis
ugdymas

Klausimas

Klausimą pristato

Tarybos vaidmuo

Data

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

II ketv.

Švietimo ir mokslo
ministerija

Įvykdymas
2018-03-08 NRT
posėdyje ŠMM
atstovas pristatė
Vaikų įtraukties
mokytis ir
įvairiapusio
ugdymo 20172022 m. veiksmų
planą, kurio viena
iš priemonių –
parengti ir
įgyvendinti
Bendrojo ugdymo
mokyklų,
vykdančių pradinio
ir pagrindinio
ugdymo
programas,
stiprinimo ir
inkliuzinio
ugdymo plėtros
2017-2019 m.
veiksmų planą.
2018-03-08 NRT
posėdyje ŠMM
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

Klausimą pristato

deleguoti NRT atstovą
į ŠMM darbo grupę.
NRT pristatyti darbo
grupės rezultatus

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

Įvykdymas
atstovas pristatė
Vaikų įtraukties
mokytis ir
įvairiapusio
ugdymo 20172022 m. veiksmų
planą, kurio viena
iš priemonių reglamentuoti
mokytojų rengimą
ir karjerą.
2018-03-08 NRT
posėdyje ŠMM
atstovas pristatė
Vaikų įtraukties
mokytis ir
įvairiapusio
ugdymo 20172022 m. veiksmų
planą, kurio viena
iš priemonių –
įgyvendinti 20142020 m. ES
konkurso būdu
finansuojamą
priemonę
,,Mokyklų
pažangos
skatinimas“, kurios
pareiškėjais
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

Klausimą pristato

Įvykdymas

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
Klausimas 2017 m.
NRT nepristatytas.
Tarybos nariai
suformuluoja
užsakymą darbo grupei
dėl neformalaus
neįgaliųjų ugdymo
principų.

III
ketv.

Švietimo ir mokslo
ministerija

numatytos
savivaldybės,
partneriais
įtraukiant ir NVO.
2018-04-12 NRT
posėdyje Mykolo
Riomerio
universiteto
dėstytoja dr. J.
Dudaitė pristatė
Visos dienos
mokyklos modelio
poreikio tyrimą
pagal tėvų
apklausas.
Klausimas
nepristatytas.

III
ketv.

Švietimo ir mokslo
ministerija

Klausimas
nepristatytas.

6. Dėl neformalaus vaikų švietimo
paslaugų neįgaliems vaikams
bendrojo ugdymo, ikimokyklinio
ugdymo ir neformalaus švietimo
įstaigose
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Eil.
Nr.

2.

Tema

Integracija į
darbo rinką

Klausimas

Klausimą pristato

Tarybos vaidmuo

Data

7. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės
integracijos 2013-2019 metų
programos įgyvendinimo 2016-2018
metų veiksmų plano įgyvendinimo
ataskaita

Įvertinti ŠMM 20162018 metų veiksmų
plano įgyvendintas
priemones

03.08

Švietimo ir mokslo
ministerija

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

Įvykdymas
2018-03-08 NRT
posėdyje ŠMM
atstovas pristatė
Nacionalinės
neįgaliųjų
socialinės
integracijos 20132019 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių plano
įgyvendinimą 2017
ir ankstesniais
metais.
2018-06-12 NRT
posėdyje SADM
atstovas pristatė
Užimtumo
įstatymo projektą.
SADM ministras
pažadėjo susitikti
su neįgaliųjų
organizacijų
atstovais ir
diskutuoti dėl
įstatymo projekto.
Neįvyko.
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Eil.
Tema
Klausimas
Nr.
3.
Savivaldybės ir 1. Išvažiuojamasis posėdis į Vilniaus
bendruomeninės miesto savivaldybę „Dėl teikiamų
paslaugos
paslaugų ŽN ir jų šeimos nariams
savivaldybėse“.

2. Išvažiuojamasis posėdis į
Druskininkų miesto savivaldybę
„Dėl teikiamų paslaugų ŽN ir jų
šeimos nariams savivaldybėse“.
3. Neįgaliųjų pavežėjimo paslaugų
savivaldybių teritorijose programos
pristatymas

Tarybos vaidmuo

Data

Klausimą pristato

Tarybos narių ir
ekspertų darbo grupė.

II ketv.

Vilniaus m.
savivaldybės
administracijos
atstovai, NVO

Tarybos narių ir
ekspertų darbo grupė.

III-IV
ketv.

Druskininkų m.
savivaldybės
administracijos
atstovai, NVO
Neįgaliųjų reikalų
departamentas prie
SADM

Diskusija. NRT pozicija 02.06

Įvykdymas
2018-04-12 NRT
posėdis su ekspertų
darbo grupe įvyko
Vilniaus miesto
savivaldybėje,
aptarta socialinių
paslaugų
neįgaliesiems
infrastruktūra bei
jos plėtra Vilniaus
mieste.
Neįvyko.

2018-02-06 NRT
posėdyje NRD
atstovas pristatė
Neįgaliųjų
pavežėjimo
paslaugų
savivaldybių
teritorijose
programą. Gauta
pasiūlymų įsigyti
automobilius su
keltuvais ir rasti
galimybę skirti
automobilius ne tik
judėjimo negalią
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

4.

Institucinė
pertvarka

Bendruomeninių paslaugų, būtinų
žmonėms su negalia ir jų šeimoms
kiekvienoje savivaldybėje/regione
rengimo ir tarpinstitucinio
bendradarbiavimo

Diskusija. NRT
pozicija

II ketv.

5.

JT NTK
rekomendacijos

1. Dėl JT NTK rekomendacijos
„Dalyvavimas politiniame ir
visuomenės gyvenime (29
straipsnis)“ įgyvendinimo

NRT pozicija

III
ketv.

2. Dėl JT NT Komiteto
rekomendacijų įgyvendinimo 2016-

Diskusija. NRT
pozicija

II ketv.

Klausimą pristato

Įvykdymas

turintiems
žmonėms ir juos
aptarnaujančioms
organizacijoms, iš
dalies finansiškai
prisidedant ir
pačioms
organizacijoms.
Socialinės apsaugos ir 2018-04-12 NRT
darbo ministerija
posėdyje SADM
atstovas pristatė
projektą
„Kompleksiškai
teikiamų paslaugų
šeimai“ bei
tapinstitucinį
bendradarbiavimą,
numatant
būtiniausias
paslaugas ir
žmonėms su
specialiaisiais
poreikiais.
Socialinės apsaugos ir Klausimas
darbo ministerija Lygių nepristatytas.
galimybių skyrius

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija,

2018-06-12
posėdyje

NRT
NRD
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

2020 priemonių plano

6.

Aplinkos
prieinamumas

Klausimą pristato
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

1. Dėl Statybos techninio reglamento
STR 2.02.10:2018 „Statinių

Diskusija. NRT
pozicija

III
ketv.

Aplinkos ministerija

Įvykdymas
atstovas apžvelgė
Jungtinių
Tautų
neįgaliųjų
teisių
komiteto
baigiamąsias
pastabas
dėl
pirminės Lietuvos
ataskaitos
ir
siūlomas
priemones
teikiamoms
rekomendacijoms
įgyvendinti
Lietuvoje.
2018-11-29 NRT
apklausos
protokolu Nr. T-7
nutarta įpareigoti
SADM kartu su
NRD parengti
Nacionalinės
neįgaliųjų
socialinės
integracijos 2013–
2019 metų
programos
pratęsimo 1
metams projektą.
2018-06-12 NRT
posėdyje AM
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

Klausimą pristato

pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų
poreikiams“ reglamento

2. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės
integracijos 2013-2019 metų
programos įgyvendinimo 2016-2018
metų veiksmų plano įgyvendinimo
ataskaita

Įvertinti AM 20162018 metų veiksmų
plano įgyvendintas
priemones

II ketv.

Aplinkos ministerija

Įvykdymas
atstovas
informavo, jog
Aplinkos ministro
2018 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. D1220 buvo sudaryta
darbo grupė, kuri
iki 2018 m. spalio
1 d. turi parengti
siūlymus dėl
statybos techninio
reglamento STR
2.03.01:2001
„Statiniai ir
teritorijos.
Reikalavimai
žmonių su negalia
reikmėms“
pakeitimo.
2018-06-12 NRT
posėdyje AM
atstovas pristatė
Nacionalinės
neįgaliųjų
socialinės
integracijos 20132019 metų
programos
įgyvendinimo
2016-2018 metų
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Eil.
Nr.

7

Tema

ES Direktyvos

Klausimas

1. Dėl ES Internetinių puslapių
direktyvos įgyvendinimo

Tarybos vaidmuo

NRT pozicija

Data

II ketv.

Klausimą pristato

Susisiekimo
ministerija

Įvykdymas
veiksmų plano
įgyvendintas
priemones.
2018-06-12 NRT
posėdyje SM
atstovas pristatė
2016 m. spalio 26
d. priimtą Europos
Parlamento ir
Tarybos direktyvą
(ES) 2016/2102
dėl viešojo
sektoriaus
institucijų
interneto svetainių
ir mobiliųjų
programų
prieinamumo bei
informavo, kad yra
parengtas Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2003
m. balandžio 18 d.
nutarimo Nr. 48
„Dėl Bendrųjų
reikalavimų
valstybės ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų
interneto
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Eil.
Nr.

8.

Tema

Kiti klausimai

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

Klausimą pristato

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

Įvykdymas
svetainėms aprašo
pakeitimo“
projektas ir jis
pateiktas
institucijoms
pastaboms gauti.
2018-02-06 NRT
posėdyje Lygių
galimybių
kontrolieriaus
tarnybos atstovas
pristatė tarnybos
2017 metų veiklą
ir įžvalgas.
2018-02-06 NRT
posėdyje SADM
atstovas
pristatė
esminius pokyčius
netekto
darbingumo
pensijose nuo 2018
m. sausio 1 d.,
pensijų sistemos
pokyčius, paslaugų
prieinamumo
neįgaliesiems
klausimus. SADM
iš vidinių rezervų
ieškos galimybių
pridėti 10% prie
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

Klausimą pristato

3. Vaistų kompensavimo sistemos
pokyčiai

NRT siūlymai

02.06

Sveikatos 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

Įvykdymas
neįgaliųjų
NVO
skirto projektinio
finansavimo.
2018-02-06 NRT
posėdyje
SAM
atstovas
pristatė
vaistų
kompensavimo
sistemos pokyčius.
Siūlyta
daryti
bendrą susitikimą
kartu su SAM
atsakingais
darbuotojais
ir
pacientų
organizacijų
atstovais,
iš
pagrindų
išsiaiškinant
siūlomos
vaistų
kompensavimo
sistemos pokyčių
įtaką
ne
tik
valstybės
biudžetui, bet ir
pacientams.
2018-02-06 NRT
posėdyje NRD
atstovas pristatė
Žmonių, turinčių
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

Klausimą pristato

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
NRT pritarimas

II ketv.

Sveikatos apsaugos
ministerija

03.08

SADM Lygių
galimybių skyrius

Įvertinti KM 20162018 metų veiksmų
plano įgyvendintas
priemones

II ketv.

Kultūros ministerija

8. 2018 m. neįgaliesiems skirtų
priemonių ir biudžeto pristatymas

9. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės
integracijos 2013-2019 metų
programos įgyvendinimo 2016-2018
metų veiksmų plano įgyvendinimo

Įvykdymas
fizinę negalią,
mobilumo ir
savarankiško
gyvenimo ugdymo
projektų 20112016 metų analizę.
NRT 2018 m.
veiklos planas
patvirtintas NRT
2018-03-08
posėdžio protokolu
Nr. T-2
Klausimas
svarstytas.

2018-03-08 NRT
posėdyje SADM
atstovas pristatė
ministerijų
neįgaliesiems
skirtas priemones
ir lėšas 2016-2018
m.
Klausimas
svarstytas.
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

Klausimą pristato

Įvykdymas

ataskaita
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 20162018 metų veiksmų plano
įgyvendinimo ataskaita
12. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų
socialinės integracijos 2013-2019
metų programos įgyvendinimo 20182019 metų veiksmų plano

Įvertinti SADM 20162018 metų veiksmų
plano įgyvendintas
priemones

03.08

SADM

NRT pritarimas

II ketv.

SADM

2018-09-11 NRT
posėdyje KM
atstovas pristatė
projektą ,,Kurk
Lietuvai“ apie kino
filmų pritaikymą
žmonėms su
klausos ir regos
negalia. Pažymėta,
kad KM ir SADM
galėtų
bendradarbiauti
kuriant kino filmų
prieinamomo
modelį.
Klausimas
svarstytas.

NRT įpareigojo
NRD iki 2018-0621 pateikti
socialinės
apsaugos ir darbo
ministrui
Neįgaliųjų
socialinės
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

13. Dėl rinkimų teisės. Pasirengimas
2019 m. rinkimams.

NRT

III
ketv.

14 Dėl pagalbos modelio priimant
sprendimus pertvarkos kontekste

Diskusija. NRT
pozicija

III
ketv.

Klausimą pristato

Įvykdymas

integracijos
programos
įgyvendinimo
2019 metų
veiksmų plano
patikslintą
projektą, pagal
ministerijų, kitų
valstybės įstaigų ir
neįgaliųjų
organizacijų
pateiktas pastabas.
Projektas pateiktas.
Vyriausioji rinkimų
2018-09-11 NRT
komisija
posėdyje VRK
atstovas pristatė
pasirengimą
sudaryti lygias
galimybes
neįgaliesiems
dalyvauti 2019 m.
vyksiančiuose
rinkimuose.
Teisingumo ministerija 2018-09-11 NRT
posėdyje
VRK
atstovas
pristatė
neveiksnumo
nustatymo situaciją
savivaldybėse
ir
teismuose. Nutarta
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Eil.
Nr.

Tema

Klausimas

Tarybos vaidmuo

Data

Klausimą pristato

Įvykdymas
rekomenduoti
SADM koreguoti
2015 m. gruodžio
10 d. įsakymą NR.
A1-742
„Dėl
asmens gebėjimo
pasirūpinti savimi
ir
priimti
kasdienius
sprendimus
nustatymo tvarkos
aprašo
patvirtinimo“.

