
2015 m. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorės Astos 
Kandratavičienės darbotvarkė 

2015 m. liepos 8 d.  (trečiadienis) 

9.00 – 10.30 dalyvaus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo grupėje parengti renginių, skirtų neįgaliesiems, 
grafiką ir jų įgyvendinimo koncepciją 

10.30 – 12.00 susitiks su neįgaliųjų organizacijų atstovais 

2015 m. liepos 9 d.  (ketvirtadienis) 

Liepos 9 d. direktorė A. Kandratavičienė atostogaus 

2015 m. liepos 10 d.  (penktadienis) 

8.20 – 9.15 susitiks su Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovais 

9.15 – 10.30 dalyvaus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo grupėje parengti renginių, skirtų neįgaliesiems, 
grafiką ir jų įgyvendinimo koncepciją 

11.00 – 12.00 dalyvaus Europos piliečio apdovanojimo ceremonijoje (Gedimino pr. 16, Vilnius) 

13.00 – 15.45 dalyvaus Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos konferencijoje 

2015 m. liepos 13 d.  (pirmadienis) 

9.00 – 10.30 darbinis pasitarimas su skyrių vedėjais 

13.00 – 15.00 susitiks su apskričių gestų kalbos vertėjų centrų atstovais dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų 
teikimo 2013–2017 metų priemonių plano priemonių įgyvendinimo 

15.00 – 17.00 darbinis pasitarimas dėl Socialinės integracijos kompleksinių (integruotų) paslaugų modelio 
neįgaliesiems, sergantiems epilepsija, įgyvendinimo 2015–2020 metų veiksmų plano 

2015 m. liepos 14 d.  (antradienis) 

9.00 – 11.00 susitikimas su Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM nariais (NVO) 

2015 m. liepos 16 d.  (ketvirtadienis) 

11.00 – 15.00 dalyvaus neįgaliųjų šventiniame koncerte Pasvalio raj. 

2015 m. liepos 21 d. (antradienis) 

9.00 – 11.00 susitiks su Nacionalinio socialinės integracijos instituto atstovais 

2015 m. liepos 22 d. (trečiadienis) 

13.00 – 15.00 vyks posėdis dėl profesinės reabilitacijos, dalyvaus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro atstovai 

2015 m. liepos 28 d. (antradienis) 

9.00 – 11.00 susitikimas su Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM nariais (NVO) 

14.00 – 16.00 vyks posėdis dėl profesinės reabilitacijos, dalyvaus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VŠĮ 
Valakupių reabilitacijos centro atstovai 

2015 m. liepos 31 d. (penktadienis) 

Išvyko dalyvauti Lietuvos paraplegikų asociacijos 20 metų įkūrimo šventiniame renginyje (Ošupio takas 6a, 
Monciškės, Palanga) 

2015 m. rugpjūčio 3 d. (pirmadienis) 

14.00 – 16.00 susitiks su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pavaduotoju Rimvydu 
Paleckiu, kuriame dalyvaus ir Lietuvos kurčiųjų 

draugijos atstovai 

2015 m. rugpjūčio 4 d. (antradienis) 

9.00 – 11.00 susitiks su Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM nariais (NVO) 

13.30 – 14.00 susitiks su Lietuvos kurčiųjų bendruomenės nariais 



14.00 – 15.00 susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedinskiene, kuriame dalyvaus ir 
Lietuvos kurčiųjų bendruomenės nariai 

2015 m. rugpjūčio 7 d. (penktadienis) 

10.00 – 12.00 dalyvaus Valdymo darbo grupės posėdyje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. 

13.00 – 14.00 susitiks su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclere Danguole Juozapavičiene 

2015 m. rugpjūčio 11 d (antradienis) 

9.00 – 12.00 vyks posėdis dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2016-2018 metais 
tvarkos,  Laisvės alėjos rekonstrukcijos ir pritaikymo neįgaliesiems problemų aptarimas 

2015 m. rugpjūčio 12 d. (trečiadienis) 

10.00 – išvyksta dalyvauti Labdaros ir paramos fondo “Algojimas” rengiamoje psichosocialinės reabilitacijos 
stovykloje vaikams, turintiems negalią ir jų šeimoms (Kaimo turizmo sodyba “Kernavės bajorynė”, Kernavė, Širvintų 
rajonas) 

2015 m. rugpjūčio 13 d. (ketvirtadienis) 

10.00 – išvyksta dalyvauti Lietuvos diabeto asociacijos 2 tipo sergančiųjų cukriniu diabetu mokymo stovykloje 
(Druskininkai). 

2015 m. rugpjūčio 18 d. (antradienis) 

9.00 – 12.00 vyks posėdis dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos 
ir fizinę negalią turintiems asmenims. 

14.00 – 16.00 kartu su Neįgaliųjų asociacijų atstovais susitiks su Kauno miesto savivaldybės vicemeru Povilu Mačiuliu 
(Laisvės al. 96, Kaunas) 

2015 m. rugpjūčio 19 d. (trečiadienis) 

8.00 – 9.00 darbinis pasitarimas 

9.00 – 11.30 dalyvaus darbo grupės posėdyje dėl Specializuotos socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo modelio 
projekto 

14.00 išvyksta į Druskininkus dalyvauti muzikinėje neįgaliųjų nacionalinio “Spalvų muzikos” orkestro stovykloje 

2015 m. rugpjūčio 20 d. (ketvirtadienis) 

8.00 – 10.00 – darbiniai klausimai 

10.00 – 12.00 dalyvaus metodikų pirkimo komisijos posėdyje Valstybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

13.00 – 17.00 darbiniai klausimai 

2015 m. rugpjūčio 21 d. (penktadienis) 

8.00 – 9.00 darbiniai klausimai 

9.00 – 10.00 susitiks su Pakruojo rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Daiva Rutkevičiene 

10.00 – 12.00 darbiniai klausimai 

13.00 – 15.45 darbiniai klausimai 

 


