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NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO 
MINISTERIJOS 2006 M. VEIKLOS ATASKAITA

Neįgaliųjų  reikalų  taryba  prie  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  (toliau  – 
Taryba)  yra  kolegiali  institucija,  sudaroma  visuomeniniais  pagrindais  lygiateisės  partnerystės 
pagrindu  iš  valstybės  institucijų  ir  neįgaliųjų  asociacijų  atstovų  ir  jos  veikla  grindžiama 
kolegialumo, demokratijos,  teisėtumo ir  viešumo principais.  Tarybą sudaro 14 narių,  7 atstovus 
deleguoja neįgaliųjų asociacijos (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos kurčiųjų draugija, 
Lietuvos  invalidų  draugija,  Lietuvos  žmonių  su  negalia  sąjunga,  Lietuvos  sutrikusio  intelekto 
žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija ir Lietuvos 
parolimpinis komitetas), 7 atstovus deleguoja valstybės institucijos (Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Aplinkos ministerija, 
Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir Ūkio ministerija). 

Tarybos  uždavinys  –  nagrinėti  svarbiausius  neįgaliųjų  socialinės  integracijos 
klausimus ir padėti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir už kitas sritis atsakingiems ministrams 
įgyvendinti  neįgaliųjų reikmes atitinkančią  neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.  Pagrindinė 
Tarybos  darbo  forma  yra  posėdžiai.  2006  m.  įvyko  4  Tarybos  posėdžiai  ir  3  Tarybos  narių 
apklausos. 

2006  m.  sausio  24  d. įvykusiame  posėdyje  Taryba,  remdamasi  Tarybos  nuostatų 
(Žin.,  2005,  Nr.  152-5603)  13  punktu,  išrinko  Tarybos  pirmininką  ir  Tarybos  pirmininko 
pavaduotoją.  Tarybos  pirmininku  išrinktas  Petras  Gasiūnas  (Lietuvos  kurčiųjų  draugijos 
pirmininkas), Tarybos pirmininko pavaduotoja – Violeta Murauskaitė (Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos sekretorė). Patvirtintas Tarybos darbo reglamentas, nustatantis Tarybos darbo tvarką. 
Tarybos  darbo  reglamente  numatyta,  kad  Taryba  svarsto  klausimus,  susijusius  su  Neįgaliųjų 
socialinės integracijos įstatymo nuostatų įgyvendinimu. Tarybos sprendimai Socialinės apsaugos ir 
darbo  ministrui  ir  už  kitas  sritis  atsakingiems  ministrams  yra  patariamojo,  rekomendacinio 
pobūdžio.  Nustatyta  klausimų  projektų  teikimo  Tarybai  tvarka,  posėdžių  rengimas  ir  eiga, 
posėdžiuose priimtų sprendimų įsigaliojimo tvarka. 

Posėdyje  Taryba  nutarė  įpareigoti  Neįgaliųjų  reikalų  departamentą  prie  Socialinės 
apsaugos ir  darbo ministerijos (toliau – Departamentas) parengti  Tarybos 2006 m.  darbo plano 
projektą ir jį suderinti su Tarybos nariais. 

Pritarta  Departamento  parengtam  transporto  priemonių,  pirktų  2005  m.  vykdant 
investicinį projektą „Transporto, specialiai pritaikyto neįgaliesiems vežti, įsigijimas“, paskirstymo 
projektui. Neįgaliųjų organizacijoms (Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijai, Šakių rajono neįgaliųjų 
draugijai,  Raseinių  rajono  neįgaliųjų  draugijai,  Sutrikusio  intelekto  žmonių  globos  bendrijai 
„Alytaus viltis“, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Utenos viltis“, Sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijai „Telšių viltis“, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Panevėžio 
viltis“  ir  Viešajai  įstaigai  „Valakupių  reabilitacijos  centras“)  panaudos  būdu yra  perduodami  8 
specialiai  neįgaliesiems vežti pritaikyti  automobiliai  Volkswagen LT 35, nupirkti 2005 m. Viso 
vykdant investicinį projektą jau yra nupirkti ir perduoti 33 automobiliai. 

2006 m. vasario 28 d., remiantis Tarybos reglamento 22 punktu, atlikta Tarybos narių 
apklausa, kurios metu buvo svarstytos Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės  2005  m.  veiklos  bei  Lietuvos  invalidų  reikalų  tarybai  prie  Lietuvos  Respublikos 
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Vyriausybės  patvirtintų  2005  metais  Lietuvos  Respublikos  valstybės  biudžeto  asignavimų 
paskirstymo ir naudojimo sąmatos vykdymo ataskaitos. Ataskaitoms pritarta. 

2006 m. gegužės 23 d. įvykusiame posėdyje pristatyta Lietuvos sergančiųjų epilepsija 
integracijos  asociacijos,  Lietuvos  sutrikusios  psichikos  žmonių  globos  bendrijos,  Kauno  krašto 
invalidų sporto klubo „Santaka“ ir Lietuvos parolimpinio komiteto veikla. 

Taryba,  vykdydama savo  funkcijas,  turi  teisę  skleisti  visuomenei  informaciją  apie 
savo  veiklą,  organizuoti  diskusijas  neįgaliųjų  socialinės  integracijos  klausimais.  Siekiant 
įgyvendinti šį tikslą pritarta informacijos apie neįgaliųjų socialinę integraciją skleidimui ir viešųjų 
ryšių su visuomene stiprinimui,  rengiant televizijos laidą žmonėms su negalia ir  Departamentui 
sudarant sutartį su UAB „TV11“ dėl informacinės laidos kūrimo ir transliavimo. 

Patvirtintas 2006 m. Tarybos darbo planas, kuriame numatyta svarstyti neįgaliesiems 
svarbius rengiamus teisės aktus, spręsti neįgaliųjų sveikatos priežiūros srities problemas, neįgaliųjų 
ugdymo ir švietimo klausimus, svarstyti praėjusių metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas ir 
einamųjų metų neįgaliųjų socialinės integracijos programoms skirtų lėšų paskirstymą bei svarstyti 
kitus klausimus. 

Atsižvelgiant  į  Tarybos  nuostatų  9.9  punktą,  kuris  numato,  kad  Taryba 
„bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir  darbo ministerija,  kitomis ministerijomis,  Neįgaliųjų 
reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Neįgaliųjų 
reikalų departamentas), kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, sprendžiant 
neįgaliųjų  socialinės  integracijos  problemas“,  pritarta  siūlymui  parengti  Tarybos  kreipimąsi  į 
ministerijas ir kitas valstybės institucijas dėl neįgaliesiems svarbių rengiamų teisės aktų projektų 
derinimo su Taryba. 

2006  m.  birželio  13  d. atlikta  Tarybos  narių  apklausa,  kurios  metu  pritarta 
Departamento pateiktam patikslintam transporto,  specialiai  pritaikyto neįgaliesiems vežti,  pirkto 
2005 m. vykdant investicinį projektą, paskirstymui. 

Perduodant  neįgaliųjų  organizacijoms  panauda  specialiai  neįgaliesiems  vežti 
pritaikytus automobilius yra prašoma savivaldybių, kurių teritorijoje veikia organizacijos, tarybų 
garantijų dėl automobilio išlaikymo. Kadangi dvi organizacijos (Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijai  „Alytaus  viltis“  ir  Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai  „Utenos viltis“)  tokių 
garantijų nepateikė,  joms skirti  automobiliai  buvo perskirstyti  kitoms neįgaliųjų organizacijoms, 
pateikusioms prašymus bei reikalingus dokumentus (Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijai „Viltis“ ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Anykščių viltis“). 

2006 m. lapkričio 7 d.  posėdyje Taryba  pritarė  2006 m.  Departamentui  perduotų 
valstybės  biudžeto  lėšų  neįgaliųjų  socialinės  integracijos  programoms  vykdyti  paskirstymo  ir 
naudojimo  sąmatos  tikslinimui.  Patikslinta  sąmata  yra  teikiama  Socialinės  apsaugos  ir  darbo 
ministrui tvirtinti. 

Pritarta neįgaliųjų organizacijoms panauda perduoto valstybės turto (33 automobilių ir 
107  komplektų  kompiuterinės  įrangos)  naudojimo  2005  m.  ataskaitoms.  Panauda  perduoto 
valstybinio turto praėjusių metų naudojimo ataskaitos turi būti pateikiamos Departamentui pagal 
nustatytą formą iki kitų metų sausio 15 d. 2005 m. panauda perduota kompiuterine technika 15 – 
oje šalies savivaldybių pasinaudojo virš 3 tūkst. neįgaliųjų. 2005 m. panauda perduotų automobilių 
teikiamomis  transporto  paslaugomis  pasinaudojo  virš  8  tūkstančių  neįgaliųjų  (6777  asmenys 
pasinaudojo vienkartinėmis transporto paslaugomis ir 1396 asmenys – nuolatinėmis paslaugomis). 

Nuspręsta  pavesti  Departamentui  apklausti  neįgaliųjų  asociacijas  dėl  transporto, 
specialiai  pritaikyto neįgaliesiems vežti,  išlaikymo, ir  kitam Tarybos posėdžiui pateikti  svarstyti 
specialiųjų automobilių, perkamų 2006 m., paskirstymo projektą. 

Patvirtintas  patikslintas  Tarybos  darbo  planas,  kuriame  pakoreguotas  Tarybos 
posėdžių grafikas. 
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2006  m.  gruodžio  19  d. atlikta  Tarybos  narių  apklausa,  kurios  metu  pritarta 
patikslintai Departamentui 2006 metams perduotų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 
neįgaliųjų  socialinės  integracijos  programoms  vykdyti  paskirstymo  ir  naudojimo  sąmatai. 
Patikslinta sąmata yra teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti. 

2006  m.  gruodžio  27  d. posėdyje  Taryba  pritarė  2006  m.  pirktų  specialiųjų 
automobilių, pritaikytų žmonėms su negalia vežti, paskirstymo neįgaliųjų organizacijoms projektui. 
Panauda perduodami specialiai neįgaliųjų poreikiams pritaikyti automobiliai šioms organizacijoms: 
Anykščių  rajono  neįgaliųjų  draugijai,  Alytaus  miesto  neįgaliųjų  draugijai,  Kaišiadorių  rajono 
neįgaliųjų draugijai, Marijampolės rajono neįgaliųjų draugijai, Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijai, 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybai, Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijai “Viltis”, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai “Vilniaus 
Viltis“,  Sutrikusio  intelekto  žmonių  globos  bendrijai  “Šilutės  Viltis“,  Lietuvos  aktyvios 
reabilitacijos asociacijai. 

2006 metais Tarybos teikti pasiūlymai 

Taryba  dalyvavo  rengiant  bei  tobulinant  teisės  aktų  projektus,  teikė  pastabas  ir 
siūlymus dėl neįgaliųjų socialinės integracijos gerinimo bei teigiamų pokyčių neįgaliųjų teisių ir 
interesų sferoje.

2006 m. Tarybai buvo pateikti derinimui šie teisės aktai:

įstatymų projektai:
- Užimtumo rėmimo įstatymo projektas;
- Transporto lengvatų įstatymo 7 str. pakeitimo projektas;
- Švietimo įstatymo pakeitimo projektas;
- Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 4 str. papildymo įstatymo projektas;
- Lygių galimybių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas;

Vyriausybės nutarimų projektai:
-  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimo  „Dėl  neįgaliųjų,  studijuojančių  aukštosiose 
mokyklose, rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas;
-  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimo  „Dėl  pasižymėjusių  sportininkų  ir  trenerių 
materialinio skatinimo“ projektas;
-  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimo  „Dėl  mokėjimo  už  socialines  paslaugas  tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ projektas;
-  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimo  „Dėl  socialinės  globos  normų  patvirtinimo“ 
projektas;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-
2012 metais programos patvirtinimo“ projektas;

kiti teisės aktai:
- Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo “Dėl socialinių paslaugų katalogo“ projektas;
- Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl vaiko su negalia socialinės globos poreikio 
nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektas;
- Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos 
priemonėmis  ir  šių  priemonių  įsigijimo  išlaidų  kompensavimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“ 
projektas;
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-  Aplinkos  ministerijos  statybos  techninio  reglamento  2.03.01:2001  „Statiniai  ir  teritorijos. 
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ naujos redakcijos projektas.

Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos pirmininkė                                                         Violeta Murauskaitė
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