
 

 

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2019 m. birželio 07 d. Nr. T-3 

Vilnius 

 

Tarybos posėdis vyko 2019-06-04 nuo 13 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“ 

(2019 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1 – 281 redakcija). 

Posėdžio pirmininkas Linas Kukuraitis 

Posėdžio sekretorė Angelė Charašauskienė 

Posėdžio dalyvių sąrašas prie protokolo pridedamas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams teikti 2018 metams nepanaudotų 

lėšų panaudojimo analizės. 

2. Dėl negalios nustatymo sistemos tobulinimo. 

3. Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2018 metų veiklos analizės ir įžvalgos Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos kontekste. 

4.. Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsenos mechanizmo. 

5. Kiti klausimai. 

 

 Tarybos pirmininkas Linas Kukuraitis pristatė Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

 Rasa Kavaliauskaitė siūlė į papildomus klausimus įtraukti Nacionalinės neįgaliųjų 

socialinės integracijos 2020 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano projekto aptarimą. 

Bendru sutarimu posėdžio darbotvarkei ir darbotvarkės papildymui pritarta. 

 

SVARSTYTA. 1. Dėl piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams teikti 

2018 metams nepanaudotų lėšų panaudojimo analizės. 

Pranešėja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Piniginės paramos skyriaus vedėja 

Svetlana Kulpina apžvelgė kiek ir kokios savivaldybės piniginei socialinei paramai 

nepasiturintiems gyventojams teikti 2018 metais nepanaudojo lėšų, kokioms sritims turi būti 

naudojamos nepanaudotos savivaldybių biudžeto lėšos, tai - socialinės apsaugos sritims, švietimo 

pagalbai. 

 

SVARSTYTA 2. Dėl negalios nustatymo sistemos tobulinimo. 

Pranešėja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja neįgaliųjų 

klausimams Eglė Čaplikienė informavo, kad negalios nustatymo sistemos tobulinimo tikslas – 

pertvarkyti negalios nustatymo sistemą Lietuvoje, siekiant asmenų visapusiško ir veiksmingo 

dalyvavimo visuomenėje lygiai su kitais asmenimis. Planuojama atsisakyti dabartinės negalios 

nustatymo metodologijos, grįstos pagrinde medicininiais kriterijais (socialiniai kriterijai šiuo metu 

neturi lemiamos įtakos, nors ir vertinami klausimyno pagalba). Didžiausią įtaką turėtų turėti 

socialiniai ir asmens savarankiškumo kriterijai, turėtų būti vertinamos asmens įsidarbinimo 

galimybės ir individualūs  poreikiai, numatomi tolimesni asmens įsitraukimo į visuomenę ir darbo 

rinką veiksmai ir priemonės. Projekto trukmė - 18 mėn. Nauja sistema galėtų pradėti veikti nuo 

2021 metų.  

SVARSTYTA. 3. Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2018 metų veiklos analizės 

ir įžvalgos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos kontekste. 

Pranešėjas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vedėjas Vytis 

Muliuolis apžvelgė tyrimų dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu dinamiką 2005-2018 

metų, atliktus tyrimus pagal sritis, asmenų su negalia teisių pažeidimų atvejus. 
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SVARSTYTA. 4. Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsenos 

mechanizmo. 

Pranešėjas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vedėjas Vytis 

Muliuolis informavo, kad Seimas patvirtino Lygių galimybių įstatymo pataisas, kuriomis prie 

Lygių galimybių tarnybos įsteigiama nepriklausoma žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija, 

kuri nuo 2019 m. liepos 1 d. vykdysianti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 

įgyvendinimo stebėseną. Komisija bus numatyta 4 metų kadencijai. Artimiausiu metu bus 

išplatinta informacija dėl kandidatūrų teikimo į komisijos sudėtį.  

 

 SVARSTYTA. 5. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2020 metų programos 

įgyvendinimo veiksmų plano projekto aptarimo. 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vedėja Daiva 

Zabarauskienė informavo, kad dar ne visos ministerijos pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2020 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano  

projekto (toliau –Veiksmų plano projektas). Gavus visų ministerijų pasiūlymus, Veiksmų plano 

projektas bus teikiamas derinimui institucijoms, neįgaliųjų organizacijoms. D. Zabarauskienė 

atkreipė dėmesį, kad iš neįgaliųjų organizacijų pasiūlymai Veiksmų plano projektui gauti tik 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos ir Lietuvos negalios organizacijų forumo.  

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                               Linas Kukuraitis 

 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Angelė Charašauskienė 


