
 

 

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018 m. balandžio 12 d. Nr. T-3 

Vilnius 

 

Tarybos posėdis įvyko 2018-04-12  14 val. Vilniaus miesto savivaldybėje. 

Tarybos sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1 - 97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ 

(2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. A1 - 46 redakcija). 

Posėdžio pirmininkas Linas Kukuraitis 

Posėdžio sekretorė Angelė Charašauskienė 

Posėdžio dalyvių sąrašas prie protokolo pridedamas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programą visose Lietuvos savivaldybėse projekto „Kompleksinės paslaugos 

šeimai“ įgyvendinimo. 

2. Socialinių paslaugų neįgaliesiems infastruktūra bei jos plėtra Vilniaus mieste. 

3. 2017-2020 metų darbai ir priemonės skirtos didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

ir mokinių įtraukųjį ugdymą. Visos dienos mokyklos modelio poreikio tyrimo Lietuvoje 

pristatymas.  

4. Kiti klausimai. 

 

Tarybos pirmininkas Linas Kukuraitis pristatė Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

Bendru sutarimu posėdžio darbotvarkei pritarta. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą visose Lietuvos savivaldybėse projekto 

„Kompleksinės paslaugos šeimai“ įgyvendinimo. 

Pranešėjas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos politikos skyriaus patarėjas 

Tomas Milevičius pristatė projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai“ tikslus ir 

uždavinius, paslaugų teikimo principus, projekto įgyvendinimo sąlygas. 

Rasa Kavaliauskaitė siūlė projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai“ viešinti. 

Asta Kandratavičienė siūlė Rasą Kavaliauskaitę deleguoti į Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos darbo grupę dėl rengiamo Bazinių paslaugų paketo šeimai projekto. 

 

NUTARTA. Deleguoti Rasą Kavaliauskaitę, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos 

prezidentę, Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko pavaduotoją į Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos darbo grupę dėl rengiamo Bazinių paslaugų paketo šeimai projekto. 

Bendru sutarimu nutarimui pritarta. 

 

2. SVARSTYTA. Socialinių paslaugų neįgaliesiems infastruktūra bei jos plėtra Vilniaus 

mieste. 

Pranešėja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja 

Nadežda Buinickienė apžvelgė teikiamų paslaugų neįgaliesiems infastruktūrą ir jos plėtrą, pristatė 

teikiamas paslaugas neįgaliesiems Vilniaus mieste. N. Buinickienė akcentavo, kad svarbiausios 

paslaugos – pagalba į namus, dienos socialinė globa asmenims namuose ir dienos centruose, 

apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose. Ji taip pat pabrėžė, kad sostinės valdžia 

rūpinasi aplinkos prieinamumu – pritaikomos viešosios erdvės, aktyviai atnaujinamas viešasis 

transportas. 

Nijolė Milkevičienė atkreipė dėmesį, kad Vilniuje dar esama nemažai viešosios aplinkos 

pritaikymo problemų, niekaip neišsprendžiamas požeminės pėsčiųjų perėjos Pilaitėje pritaikymas. 

Asta Kandratavičienė atkreipė dėmesį, kad 2017 m. pradėtas įgyvendinti projektas, pagal 
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kurį šeimoms, auginančioms vaiką su labai sunkia negalia, buvo skirta savivaldybėms lėšų 

būstams pritaikyti. Vilniaus miesto savivaldybė turi 124 tokius vaikus, tačiau metų pabaigoje į 

biudžetą grąžino 62,5 tūkst. eurų.  

Juozas Bernatavičius, Ministro Pirmininko patarėjas pažymėjo, kad Vilniaus miesto 

savivaldybė nepakankamai konimikuoja su neįgaliųjų organizacijomis. 

Rasa Kavaliauskaitė siūlė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai atkreiti dėmesį į 

rinkimų apygardų pritaikymą neįgaliesiems, kad neįgalieji galėtų patekti į patalpas ir balsuoti, 

kadangi 2019 metais vyks Respublikos Prezidento rinkimai, rinkimai į Europos Parlamentą, į 

savivaldybių tarybas. 
 

NUTARTA: Rekomenduoti Vilniaus neįgaliųjų reikalų komisijai artimiausiame posėdyje 

aptarti socialinių paslaugų strategiją, būtinų socialinių paslaugų neįgaliesiems Vilniaus mieste 

plėtrą. 

Bendru sutarimu nutarimui pritarta. 

 

3. SVARSTYTA. 2017-2020 metų darbai ir priemonės skirtos didinti specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų ir mokinių įtraukųjį ugdymą. Visos dienos mokyklos modelio poreikio 

tyrimo Lietuvoje pristatymas.  

Pranešėja Mykolo Romerio universiteto dėstytoja dr. Jolita Dudaitė pristatė Visos dienos 

mokyklos modelio poreikio tyrimą pagal tėvų apklausą. 

 

Linas Kukuraitis informavo, kad kitas Tarybos posėdis vyks 2018 m. birželio 12 d. 14 val. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, Vilnius 201 salėje). 

 

 

 

 

 

Psėdžio pirmininkas                                                                                               Linas Kukuraitis 

 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Angelė Charašauskienė 


