
 

 

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2020 m. sausio 31 d. Nr. T- 2 

Vilnius 

 

Tarybos posėdis vyko 2020-01-28 nuo 14 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. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2020 metų veiklos plano projekto svarstymas. 

2. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo finansavimas. Neformaliojo 

vaikų švietimo krepšelio teikimo galimybės SUP turintiems vaikams. 

3. Asmenų aptarnavimo valstybės institucijose ar įstaigose standarto, rekomendacijų aptarnaujant 

žmones su negalia teikimo aptarimas. 

4. Informacija dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo ir naudojimo. 

5. Kiti klausimai. 

 

 Tarybos pirmininkas Linas Kukuraitis pristatė Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

 Bendru sutarimu posėdžio darbotvarkei pritarta. 

 

SVARSTYTA. 1. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2020 metų veiklos plano projekto 

svarstymas. 

Pranešėja Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė, Tarybos pirmininko 

pavaduotoja Rasa Kavaliauskaitė informavo, kad Tarybos nariai iki š. m. sausio 15 d. pateikė 

konkrečius siūlymus 2020 metų veiklos planui. Papildomai gauti dar Jolantos Šliužienės ir Vaidoto 

Nikžentaičio siūlymai. 

Jolanta Šliužienė siūlė sudaryti du Tarybos 2020 m. veiklos planus: Neįgaliųjų reikalų 

tarybos 2020 m. veiklos planą ir Neįgaliųjų reikalų tarybos narių - nevyriausybinių organizacijų ir 

ministerijų pagal reguliavimo sritį aktualių klausimų aptarimo 2020 m. veiklos planą. Neįgaliųjų 

reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 

padėtų organizuoti susitikimus neįgaliųjų organizacijų atstovams su atitinkamos ministerijos 

atstovais. 

Juozas Bernatavičius siūlė į organizuojamus susitikimus su ministerijų atstovais kviesti ne 

tik Tarybos neįgaliųjų asociacijų atstovus, bet ir kitas visuomenines neįgaliųjų organizacijas. 

Vaidotas Nikžentaitis siūlė įtraukti į veiklos planą dėl Užimtumo įstatymo pataisų, darbo 

asistentų ir socialinio verslo plėtros galimybių neįgaliesiems, siekiant didinti jų galimybes 

dalyvauti atviroje darbo rinkoje ir į šio klausimo svarstymą įrašyti ne tik Socialinės apsaugos ir 

darbo ministeriją, bet ir Ekonomikos ir inovacijų ministeriją. 

Linas Kukuraitis siūlė Neįgaliųjų reikalų tarybos narių - nevyriausybinių organizacijų ir 

ministerijų pagal reguliavimo sritį aktualių klausimų aptarimo 2020 m. veiklos plano 

koordinavimą pavesti Departamentui. 

NUTARTA. 1. Patvirtinti Neįgaliųjų reikalų tarybos 2020 m. veiklos planą (toliau – 

Planas). 

Planas prie protokolo pridedamas. 

2. Patvirtinti Neįgaliųjų reikalų tarybos narių - nevyriausybinių organizacijų ir ministerijų 

pagal reguliavimo sritį aktualių klausimų aptarimo 2020 m. veiklos planą. 

Planas prie protokolo pridedamas. 
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3. Pavesti Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

koordinuoti Neįgaliųjų reikalų tarybos narių- nevyriausybinių organizacijų ir ministerijų pagal 

reguliavimo sritį aktualių klausimų aptarimo 2020 m. veiklos plano įgyvendinimą  

Bendru sutarimu nutarimui pritarta. 

 

SVARSTYTA 2. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo 

finansavimas. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio teikimo galimybės SUP turintiems vaikams 

Pranešėja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento Švietimo ekonomikos 

skyriaus  vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Jolita Mackevičienė kalbėjo 

apie vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių bendrojo ugdymo finansavimą, 

skiriamas lėšas bendrajam ugdymui iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto, apie Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos siekius ir priemones jiems įgyvendinti.  

Tarybos nariai diskutavo šiuo klausimu. 

SVARSTYTA. 3. Asmenų aptarnavimo valstybės institucijose ar įstaigose standarto, 

rekomendacijų aptarnaujant žmones su negalia teikimo aptarimas. 

Pranešėja Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos 

grupės vadovė, Tarybos narė Indrė Baranauskienė informavo, kad yra numatyta kurti Asmenų 

aptarnavimo valstybės institucijose ar įstaigose standartą, aptarnaujant žmones su negalia 

rekomendacijų taisykles, reikalinga Tarybos narių nuomonė, ar tokio reglamentavimo reikia. 

Jolanta Šliužienė atkreipė dėmesį, kad Departamentas yra patvirtinęs Neįgaliųjų 

aptarnavimo viešajame ir privačiame paslaugų sektoriuose rekomendacijas  

Tarybos nariai Asmenų aptarnavimo valstybės institucijose ar įstaigose standarto, 

rekomendacijų aptarnaujant žmones su negalia taisyklių reglamentavimui. pritarė.  

Linas Kukuraitis siūlė Vidaus reikalų ministerijai bendradarbiauti su Neįgaliųjų reikalų 

departamentu, rengiant rekomendacijas, į darbo grupę deleguoti Rasą Kavaliauskaitę. 

NUTARTA. 1. Pritarti Asmenų aptarnavimo valstybės institucijose ar įstaigose standarto, 

rekomendacijų aptarnaujant žmones su negalia taisyklių reglamentavimui. 

2. Deleguoti Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentę, Tarybos pirmininko pavaduotoją 

Rasą Kavaliauskaitę į Vidaus reikalų ministerijos asmenų aptarnavimo standarto parengimo 

priežiūros darbo grupę. 

 Bendru sutarimu nutarimui pritarta. 

 

SVARSTYTA. 4. Informacija dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo ir 

naudojimo. 

Pranešėja Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja, vykdanti direktoriaus 

funkcijas, Tarybos narė  Jolanta Šliužienė informavo, kad Departamentas organizavo susitikimą su 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

(toliau – Tarnybos) specialistais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais, bei su 

Tarybos neįgaliųjų asociacijų atstovais ir aptarė neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės 

išdavimo ir naudojimo klausimus. Susitikimo metu buvo nutarta , kad Tarnyba pateiks statistinius 

duomenis, kiek yra asmenų, kurie gavę automobilių statymo korteles, o neįgaliųjų organizacijos - 

pateiks siūlymus kokiomis sąlygomis neįgaliųjų organizacijos galėtų gauti teisę naudoti ženklą 

NEĮGALUSIS. Gavus visą informaciją, Departamentas organizuos papildomą susitikimą ir teiks 

siūlymus Tarybos posėdžiui.  

 

Linas Kukuraitis informavo, kad kitas Tarybos posėdis vyks 2020 m. kovo 17 d. 14 val. 

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

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                               Linas Kukuraitis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Angelė Charašauskienė 


