NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2020 m. sausio 02 d. Nr. T- 1
Vilnius
Tarybos posėdis vyko 2019-12-20 nuo 10 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.
Tarybos sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1 – 631 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“.
Posėdžio pirmininkas Linas Kukuraitis.
Posėdžio sekretorė Angelė Charašauskienė.
Posėdžio dalyvių sąrašas prie protokolo pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Neįgaliųjų reikalų tarybos narių prisistatymas.
2. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos darbo reglamento aptarimo.
3. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų.
4. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2020 metams veiklos plano aptarimo.
5. Dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo ir naudojimo klausimų.
6. Kiti klausimai.
Tarybos pirmininkas Linas Kukuraitis pristatė Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Jelena Ivančenko siūlė į papildomus klausimus įtraukti dėl Neįgaliųjų socialinės
reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projekto aprašo aptarimo.
Bendru sutarimu posėdžio darbotvarkei ir darbotvarkės papildymui pritarta.
SVARSTYTA. 1. Neįgaliųjų reikalų tarybos narių prisistatymas.
Tarybos pirmininkas Linas Kukuraitis palinkėjo naujajai Tarybai realių pokyčių,
produktyvaus darbo, sprendžiant žmonių su negalia socialinės integracijos klausimus, padėkojo
Tarybos pirmininko pavaduotojai Rasai Kavaliauskaitei už nuoširdų, konstruktyvų darbą Taryboje.
Tarybos nariai prisistatydami pabrėžė, kad būtina atstovauti visų negalių interesus, skirti
prioritetą žmonių su negalia užimtumui ir integracijai į darbo rinką, socialinei paramai ir
socialinėms paslaugoms, įtraukiamojo ugdymo prieinamumo didinimui, geresniam žmonių su
negalia nevyriausybinių organizacijų įtraukimui į socialinių paslaugų teikimą savivaldybėse,
švietimo, kultūros, aplinkos pritaikymo klausimams.
SVARSTYTA 2. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos darbo reglamento aptarimo.
Pranešėja Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus pavaduotoja, vykdanti direktoriaus funkcijas Jolanta Šliužienė atkreipė dėmesį, kad
Tarybos darbo reglamentas buvo patvirtintas 2017 m. gegužės 29 d. protokolu Nr. T- 2 ir apžvelgė
pagrindines Tarybos funkcijas, sudėtį ir dabo organizavimo tvarką.
Sigitas Armonas siūlė vadovautis patvirtintu 2017 metais Tarybos darbo reglamentu.
NUTARTA. Vadovautis Tarybos darbo reglamentu, patvirtintu 2017 metais gegužės 29 d.
protokolu Nr. T-2.
Bendru sutarimu nutarimui pritarta.
SVARSTYTA. 3. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų.
Pranešėjas Linas Kukuraitis pažymėjo, kad baigėsi Tarybos narių kadencija, todėl Tarybos
pirmininko pavaduotojas naujam Tarybos kadencijos laikotarpiui slaptu balsavimu visų Tarybos
narių balsų dauguma išrenkamas iš neįgaliųjų asociacijoms ar akademinei bendruomenei
atstovaujančių Tarybos narių per pirmąjį posėdį, patvirtintos naujos kadencijos laikotarpiui.
Siūlomos kandidatūros:
1. Jelena Ivančenko – Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė;
2. Rasa Kavaliauskaitė – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė;
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3 Dana Migaliova – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“
asociacijos vadovė.
4. Kęstutis Vaišnora – Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas.
Jelena Ivančenko ir Dana Migaliova savo kandidatūras atsiėmė.
Bendru sutarimu patvirtinta tokios sudėties Balsų skaičiavimo komisija:
1. Dana Migaliova;
2. Vaidotas Nikžentaitis;
3. Jolanta Šliužienė.
Balsavo 17 Tarybos narių:
Už Rasą Kavaliauskaitę – 14;
Už Kęstutį Vaišnorą – 3.
NUTARTA. Išrinkti Rasą Kavaliauskaitę Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko
pavaduotoja.
SVARSTYTA. 5. Dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo ir naudojimo
klausimų.
Pranešėja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vedėja
Daiva Zabarauskienė informavo, kad gauti praplėsti neįgalių asmenų sąrašą automobilių statymo
kortelės išdavimui ir naudojimui šie siūlymai: asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo
lygis; asmenys, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis; asmenys, kuriems nustatytas
specialiųjų poreikių lygis; asmenys pagal TLK–10–AM kodus; neįgaliųjų nevyriausybinės
organizacijos.
Juozas Bernatavičius siūlė nepritarti praplėsti neįgalių asmenų sąrašą automobilių statymo
kortelės išdavimui ir naudojimui.
Vaidotas Nikžentaitis siūlė praplėsti ir leisti naudotis neįgaliųjų organizacijoms
automobilių statymo kortelėmis.
Dana Migaliova pritarė praplėsti neįgalių asmenų sąrašą, tačiau nepritarė leisti naudotis
neįgaliųjų organizacijoms automobilių statymo kortelėmis.
Rasa Kavaliauskaitė atkreipė dėmesį, kad per mažai informacijos dėl statistikos, dėl
kontrolės ir šiuo klausimu dar reikalinga diskusija.
Linas Kukraitis siūlė organizuoti susitikimą su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistais, aptarti neįgalių asmenų
automobilių statymo kortelės išdavimo ir naudojimo klausimus ir konkrečius siūlymus pateikti
svarstyti kitam Tarybos posėdžiui.
NUTARTA. 1. Pavesti Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos organizuoti susitikimą su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistais bei su Tarybos neįgaliųjų asociacijų
atstovais ir aptarti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo ir naudojimo klausimus.
2. Pateikti kitam Tarybos posėdžiui konkrečius siūlymus dėl neįgalių asmenų automobilių
statymo kortelės išdavimo ir naudojimo.
Bendru sutarimu nutarimui pritarta.
SVARSTYTA. 4. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2020 metams veiklos plano aptarimo.
Pranešėjas Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, kad Tarybos nariai susipažino su Tarybos
2019 metų veiklos plano įvykdymo situacija. Jis siūlė aktualius likusius neaptartus klausimus
perkelti į 2020 metų veiklos planą (toliau- veiklos planas).
Jolanta Šliužienė siūlė į Tarybos veiklos planą įtraukti kelis klausimus, kurie būtų aktualūs
visoms ministerijoms pagal visas valdymo sritis.
Rasa Kavaliauskaitė siūlė iki 2020 metų sausio 15 dienos Tarybos nariams pateikti
konkrečius siūlymus veiklos planui ir kitame Tarybos posėdyje svarstyti veiklos plano projektą.
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NUTARTA. Tarybos 2020 metų veiklos plano projektą svarstyti kitame Tarybos posėdyje.
Bendru sutarimu nutarimui pritarta.
SVARSTYTA. Dėl Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projekto aprašo aptarimo.
Jelena Ivančenko pažymėjo, kad pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus, kai kuriose savivaldybėse
neįgaliųjų organizacijos, surinkusios leistiną balų skaičių, patenka į rezervinius sąrašus, projektai
vykdomi, o projektų vykdymui lėšų negauna.
Sigitas Armonas siūlė Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus aptarti, kai bus rengiami nauji nuostatai.
Linas Kukuraitis informavo, kad kitas Tarybos posėdis vyks 2020 m. sausio 28 d. 14 val.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (adresas A. Vivulskio g.11, Vilnius).
Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Linas Kukuraitis

Angelė Charašauskienė

