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2018 m. spalio 18 d. Nr. T-6 

Vilnius 

 

Tarybos posėdis įvyko 2018-09-25 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. 

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. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1–338 redakcija). 

Posėdžio pirmininkas Linas Kukuraitis 

Posėdžio sekretorė Angelė Charašauskienė 

Posėdžio dalyvių sąrašas prie protokolo pridedamas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl planuojamų 2019 metų valstybės biudžeto lėšų socialinei neįgaliųjų integracijai. 

2. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos nuo 2020 metų rengimo. 

3. Kiti klausimai. 

 

 

Tarybos pirmininkas Linas Kukuraitis pristatė Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

Bendru sutarimu  posėdžio darbotvarkei pritarta. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl planuojamų 2019 metų valstybės biudžeto lėšų socialinei neįgaliųjų 

integracijai. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos 

skyrius vyriausioji patarėja Daiva Zabarauskienė pristatė Neįgaliųjų socialinės integracijos 

priemonių finansavimą pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai priskirtas priemones. D. 

Zabarauskienė atkreipė dėmesį, kad Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metų projektams 

numatyta ta pati suma kaip ir 2018 metams – 1 415,7 tūkst. eurų. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja neįgaliųjų klausimais Eglė 

Čaplikienė informavo, kad 2018 m. rugsėjo 19 d. vykusiame Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo 

ir sporto reikalų komisijos posėdyje buvo nutarta prašyti Finansų ministerijos perskirstyti lėšas, 

kad iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtros 

programos“ priemonės dalį lėšų – 200,0 tūkst. eurų, kurios skiriamos sporto veikloms, perkelti į 

Kūno kultūros ir sporto departamento „Kūno kultūros ir sporto plėtros programos priemonę – 

remti didelio meistriškumo neįgaliųjų organizacijų sporto programas ir projektus. 

Dana Migaliova siūlė nemažinti lėšų - 200 tūkst. eurų Neįgaliųjų asociacijų veiklos 

rėmimui 2019 metams projektams finansuoti.  

Sigitas Armonas pastebėjo, kad Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa 

gyvuotų, reikalingas politinis sprendimas.  

Tarybos nariai - neįgaliųjų asociacijų atstovai diskutavo dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos 

rėmimo 2019 m. projektų atrankos konkurso nuostatų (toliau – Nuostatai).  

Asta Kandratavičienė atkreipė dėmesį, kad Nuostatai yra rengiami vieniems metams ir 

rengiant konkurso Nuostatus 2020 metams bus diskutuojama su neįgaliųjų organizacijomis. 

Linas Kukuraitis pažadėjo, jeigu neįgaliųjų sporto organizacijos teiks Neįgaliųjų asociacijų 

veiklos rėmimui 2019 metams projektus, bus ieškoma galimybių tą sumą grąžinti iš kitų resursų.  
Kęstutis Vaišnora siūlė Tarybos posėdžio metu nediskutuoti kitais klausimais, o siūlyti 

konkrečius sprendimus svarstomais darbotvarkės klausimais. 
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2. SVARSTYTA. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos nuo 2020 

metų rengimo. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja neįgaliųjų klausimais Eglė 

Čaplikienė informavo, kad rengiant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programą nuo 

2020 metų bus sudaryta darbo grupė, kuri dirbs pogrupiais, programą koordinuos Neįgaliųjų 

reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tarybos nariai turi apsispręsti 

koks turėtų būti programos turinys, ar keičiamas priemonių planas, ar paliekamas toks koks šiuo 

metu yra. 

 

NUTARTA: Kitame Tarybos posėdyje Tarybos nariai turi pateikti konkrečius pasiūlymus 

dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos nuo 2020 metų rengimo.  

Bendru sutarimu nutarimui pritarta. 

 

Linas Kukuraitis informavo, kad kitas Tarybos posėdis vyks 2018 m. lapkričio 12 d. 14.00 

val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (Vivulskio g. 11, Vilnius). 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                               Linas Kukuraitis 

 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Angelė Charašauskienė 


