
 

 

Neįgaliųjų reikalų tarybos 

2017 m. veiklos ataskaitos 

priedas 

  

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

 Eil. 

Nr. 
Tema Klausimas Tarybos vaidmuo Data Klausimą pristato/ 

Įvykdymas 

1. Įtraukusis 

ugdymas 

1. Dėl bendrojo ugdymo mokyklų 

finansinių ir žmogiškųjų išteklių 

optimizavimo plano, užtikrinančio 

kokybiško įtraukiojo mokymo 

ugdymo prieinamumą, parengimo 

NRT atstovo (-ų) 

delegavimo į ŠMM 

darbo grupę. 

  

05.23 Žydronė Žukauskaitė- 

Kasparienė (ŠMM) 

2017-05-23 NRT 

posėdyje nutarta 

deleguoti 3 NRT 

atstovus į ŠMM 

darbo grupę dėl 

bendrojo ugdymo 

mokyklų finansinių 

ir žmogiškųjų 

išteklių 

optimizavimo 

plano, užtikrinančio 

kokybiško 

įtraukiojo mokymo 

ugdymo 

prieinamumą, 

parengimo. 

    2. Dėl pedagogų rengimo reformos NRT atstovo (-ų) 

delegavimo į ŠMM 

darbo grupę. 

06.20 Vilma Bačkiūtė, ŠMM, 

Mokymosi visą 

gyvenimą 

departamento 

Pedagogų veiklos 

skyriaus vedėja 

2017-06-20 NRT 

posėdyje nutarta 

deleguoti NRT 

atstovą į ŠMM 

darbo grupę dėl 

pedagogų rengimo 

reformos. 

    3. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 

narių įsitraukimo modeliuojant ES 

NRT atstovo (-ų) 

delegavimo į ŠMM 

06.20 Žydronė Žukauskaitė-

Kasparienė (ŠMM) 

2017-06-20 NRT 

posėdyje nutarta 
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 Eil. 

Nr. 
Tema Klausimas Tarybos vaidmuo Data Klausimą pristato/ 

Įvykdymas 

SF projektus, susijusius su 

neįgaliųjų įtrauktimi į švietimo 

sistemą 

darbo grupę. deleguoti NRT 

atstovą į ŠMM 

rengiamo Vaikų 

įtraukties mokytis 

ir įvairiapusio 

ugdymo veiksmų 

plano stebėsenos 

grupę. 

    4. Dėl traukiojo ugdymo/švietimo 

sampratos ir specialistų rengimo 

situacijos analizės 

NRT pritarimas 

projektui 

III ketv. ŠMM 2017-09-19 NRT 

posėdyje ŠMM 

atstovas pristatė 

įtraukiojo 

ugdymo/švietimo 

sampratos ir 

specialistų rengimo 

situacijos analizę ir 

NRT nutarė kreiptis 

į ŠMM dėl 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrijos 

,,Viltis“ atstovės 

Jurgitos 

Solodskienės 

delegavimo į darbo 

grupės ,,Visa 

dienos mokykla“ 

sudėtį. 

NRT 2017-09-26 

raštu Nr. (5.2)-TS-
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 Eil. 

Nr. 
Tema Klausimas Tarybos vaidmuo Data Klausimą pristato/ 

Įvykdymas 

13 kreipėsi į ŠMM 

dėl Jurgitos 

Solodskienės 

delegavimo į 

minėta darbo grupę. 

    5. Dėl rengiamo mokyklų 

finansavimo modelio 

Tarybos pasiūlymai 

rengiant modelį, 

taryba susitinka su 

darbo grupe, kai 

projektas parengtas 

IV 

ketv. 

ŠMM Klausimas 

nepristatytas. 

    6. Dėl neformalaus vaikų švietimo 

paslaugų neįgaliems vaikams 

bendrojo ugdymo, ikimokyklinio 

ugdymo ir neformalaus švietimo 

įstaigose 

Tarybos nariai 

suformuluoja 

užsakymą darbo 

grupei dėl 

neformalaus 

neįgaliųjų ugdymo 

principų. 

IV 

ketv. 

ŠMM Klausimas 

nepristatytas. 

2. Integracija į 

darbo rinką 

1. LRS darbo grupėje rengiamo 

alternatyvaus Socialinių įmonių 

įstatymui neįgaliųjų užimtumo 

modelio projekto pristatymas. 

Kreiptis į Ūkio 

ministrą dėl NRT 

atstovo įtraukimo į 

darbo grupę 

Socialinio verslo 

įstatymo projektui 

parengti. 

05.23 Justas Džiugelis (LRS) NRT 2017-05-25 

raštu Nr. (5.2)-TS-7 

kreipėsi į Ūkio 

ministeriją dėl NRT 

atstovo įtraukimo į 

darbo grupę 

Socialinio verslo 

įstatymo projektui 

parengti. 

Ūkio ministerija 

atsakė, jog NRT 

narys Aurimas 

Pautienius yra 
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 Eil. 

Nr. 
Tema Klausimas Tarybos vaidmuo Data Klausimą pristato/ 

Įvykdymas 

įtrauktas į šią darbo 

grupę, todėl 

papildomas NRT 

atstovas nebus 

įtrauktas. 

    2. Užimtumo rėmimo sistemos 

neįgaliesiems tobulinimas.  

Susipažinti su 

rengiamais Užimtumo 

įstatymo pakeitimais 

ir teikti siūlymus 

rengiamai neįgaliųjų 

užimtumo skatinimo 

pertvarkai 

06.20 SADM  2017-06-20 NRT 

posėdyje nutarta 

deleguoti 3 NRT 

atstovus į SADM 

pilotuojamą 

Užimtumo rėmimo 

sistemos 

neįgaliesiems 

tobulinimo 

projektą. 

    3. Dėl Socialinio verslo įstatymo 

projekto  

Susipažinti su 

svarstomu Socialinio 

verslo įstatymo 

projektu ir pateikti 

siūlymus ar pritarimą 

įstatymo projektui 

III ketv. Ūkio ministerija NRT 2017-10-31 

posėdyje Ūkio 

ministerijos 

atstovas pristatė LR 

socialinio verslo 

įstatymo projektą. 

 

 

 4. Dėl profesinės reabilitacijos 

sistemos tobulinimo 

Diskusija.  IV 

ketv. 

SADM Klausimas 

nepristatytas. 

3.  Savivaldybės ir 

bendruomeninės 

paslaugos 

1.Integrali pagalba (dienos socialinė 

globa ir slauga asmens namuose). 

Situacija, poreikio patenkinimas ir 

problemos.  

NRT siūlymai. 

Diskusija 

III ketv. SADM 2017-09-19 NRT 

posėdyje SADM 

Lygių galimybių 

skyriaus atstovė 

pristatė integralios 

pagalbos situaciją, 
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 Eil. 

Nr. 
Tema Klausimas Tarybos vaidmuo Data Klausimą pristato/ 

Įvykdymas 

poreikio 

patenkinimą ir 

problemas. SADM 

ministras 

informavo, jog 

susitiks su SAM 

ministru aptarti 

pastovaus 

bendruomenės 

slaugos dalies 

finansavimo 

šaltinio klausimą. 

    2. Išvažiuojamasis posėdis į 

Vilniaus savivaldybę „Dėl teikiamų 

paslaugų ŽN ir jų šeimos nariams 

savivaldybėse“.  

Tarybos narių ir 

ekspertų darbo grupė. 

  

IV 

ketv. 

Vilniaus m. 

savivaldybės 

administracijos 

atstovai, NVO 

Neįvyko. 

    3. Išvažiuojamasis posėdis į 

Ukmergės raj. savivaldybę „Dėl 

teikiamų paslaugų ŽN ir jų šeimos 

nariams savivaldybėse“. 

 

Ukmergės raj. 

savivaldybės 

administracijos 

atstovai, NVO 

Išvažiuojamasis 

posėdis Ukmergės 

raj. savivaldybėje 

įvyko 2017-10-31. 

    4. Dėl koncepcinio paketo bazinių 

kokybiškų ir lanksčių paslaugų, 

būtinų žmonėms su negalia ir jų 

šeimoms kiekvienoje 

savivaldybėje/regione rengimo ir 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo  

Diskusija. NRT 

pozicija 

06.20. SADM Klausimas 

nepristatytas. 

4. JT NTK 

rekomendacijos 

1. Dėl JT NTK rekomendacijos 

„Dalyvavimas politiniame ir 

visuomenės gyvenime (29 

NRT pozicija III – IV 

ketv. 

SADM Lygių 

galimybių skyrius 

Klausimas 

nepristatytas. 
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 Eil. 

Nr. 
Tema Klausimas Tarybos vaidmuo Data Klausimą pristato/ 

Įvykdymas 

straipsnis) įgyvendinimo 

    2.  Dėl galiojančiuose teisės aktuose 

įteisintų diskriminacinių neįgalumo 

sąvokų apibrėžimų pakitimų 

Išklausymas. III ketv. SADM Lygių 

galimybių sk. 

Klausimas 

nepristatytas. 

    3. Dėl JT NT Komiteto 

rekomendacijų įgyvendinimo 2016-

2020 priemonių plano pakeitimo 

Diskusija. NRT 

pozicija 

IV 

ketv. 

Darbo grupės 

pirmininkė J. 

Ivančenko 

JT NT Komiteto 

rekomendacijų 

įgyvendinimo 

2016-2020 metų 

priemonių plano 

pakeitimo projektas  

2017-09-01 NRT 

raštu Nr. (5.2)-TS-

10 išsiųstas derinti 

ministerijoms ir 

įstaigoms. Kadangi 

reikalingos gilesnės 

diskusijos, terminas 

pratęstas iki 2017 

m. pabaigos. 

    4. Nepriklausomo stebėsenos 

mechanizmo, skirto skatinti, 

apsaugoti ir kontroliuoti JT NTK 

įgyvendinimas (33 str.) 

Diskusija. NRT 

pozicija 

III ketv. Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnyba 

Klausimas 

nepristatytas. 

5. ES Direktyvos 1.ES Prieinamumo direktyvos 

svarstymo pristatymas. 

NRT pozicija 05.23 SADM Lygių 

galimybių skyrius 

ES Prieinamumo 

direktyvą 2017-05-

23 NRT posėdyje 

pristatė SADM 

Lygių galimybių 

skyriaus atstovė. 

NRT pozicija- 
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 Eil. 

Nr. 
Tema Klausimas Tarybos vaidmuo Data Klausimą pristato/ 

Įvykdymas 

nepritarti 

Prieinamumo 

direktyvai. 

    2. Dėl ES Internetinių puslapių 

direktyvos įgyvendinimo 

NRT pozicija   IV 

ketv. 

 Susisiekimo 

ministerija 

Klausimas 

nepristatytas. 

6. Kiti klausimai 1.NRT darbo reglamento 

patvirtinimas 

Pritarimas 05.23 NRD NRT darbo 

reglamentas 

patvirtintas NRT 

2017-05-29 

posėdžio protokolu 

Nr. T-2 

    2. NRT 2017 m. veiklos plano 

tvirtinimas 

Pritarimas 06.20   NRT 2017 m. 

veiklos planas 

patvirtintas NRT 

2017-06-23 

posėdžio protokolu 

Nr. T-3 

    3. Dėl Kultūros rėmimo fondo 

lėšomis finansuojamų projektų 

teikimo gairėse numatytų sričių 

kultūros prieinamumui didinti 

socialinę atskirtį patiriančioms 

grupėms 

NRT pozicija 06.20 A.Pautienius (Kultūros 

ministerija) 

2017-06-20 NRT 

posėdyje pristatytos 

galimybės teikti 

projektus, kurie 

finansuojami 

Kultūros tarybos 

rėmimo lėšomis. 

Nutarta pavesti 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentui prie 

SADM organizuoti 

susitikimą su 

neįgaliųjų 
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 Eil. 

Nr. 
Tema Klausimas Tarybos vaidmuo Data Klausimą pristato/ 

Įvykdymas 

organizacijomis ir 

kartu su Kultūros 

taryba aptarti 

galimybes teikti 

projektus. 

Susitikimas su 

Lietuvos kultūros 

tarybos ir 

neįgaliųjų 

organizacijų 

atstovais įvyko 

2017 m. liepos 18 

d., dalyvavo 19 

dalyvių. 

 

_________________________ 


