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NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS  

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1042 ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1426 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų 

tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“  

patvirtinti Neįgaliųjų reikalų tarybos (toliau – Taryba) nuostatai. 

Šiuo nutarimu nustatyta, jog Tarybą sudaro 20 narių: 9 valstybės institucijų atstovai, 

įskaitant Tarybos pirmininką, vienas savivaldybių atstovas, 9 neįgaliųjų asociacijų atstovai ir vienas 

akademinės bendruomenės atstovas. 

Tarybos pirmininkas yra socialinės apsaugos ir darbo ministras. Taryba sudaroma 2 metų 

kadencijai. 

Tarybos uždavinys – nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti 

pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių 

institucijoms ir įstaigoms dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos, jos įgyvendinimo, 

neįgaliųjų visuomeninius santykius reglamentuojančių teisės aktų projektų bei Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų. 

Tarybos sudėtis: 

Nuo 2018 m. rugsėjo 27 d. iki 2019 m. gegužės 19 d. Taryba dirbo tokios sudėties: 

Eil. 

Nr. 

Ministerija / organizacija Vardas, pavardė 

1. Linas Kukuraitis socialinės apsaugos ir darbo ministras (Tarybos pirmininkas) 

2. Aidas Aldakauskas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo Švietimo kokybės ir 

regioninės politikos departamento direktorius 

3. Stefanija Ališauskienė Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros profesorė 

4. Sigitas Armonas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas 

5. Juozas Bernatavičius Ministro Pirmininko patarėjas 

6. Rėda Brandišauskienė aplinkos viceministrė 

7. Egidijus Gailiūnas kultūros ministro patarėjas 

8. Jelena Ivančenko Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė 

9. Asta Kandratavičienė Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos direktorė 

10. Rasa Kavaliauskaitė Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė (Tarybos 

pirmininko pavaduotoja) 

11. Darius Kazlauskas sveikatos apsaugos ministro patarėjas 

12. Ričardas Malinauskas Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas 

13. Paulius Martinkus susisiekimo viceministras 

14. Dana Migaliova Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis“ 

vadovė 

15. Nijolė Milkevičienė Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos 

pirmininkė 

16. Marius Minkevičius Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto generalinis sekretorius 

17. Vaidotas Nikžentaitis Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas 

18. Darius Urbonas vidaus reikalų viceministras 

19. Kęstutis Vaišnora Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas 

20. Viktorija Vitaitė Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ pirmininkė 
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Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu 

Nr. A1-281 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. 

įsakymo Nr. A1-97 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeista Tarybos 

sudėtis ir Tarybos nariais vietoje kultūros ministro patarėjo Egidijaus Gailiūno patvirtinta Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės 

vedėja Janina Krušinskaitė, vietoje Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos direktorės Astos Kandratavičienės – Neįgaliųjų reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja, vykdanti direktoriaus funkcijas, 

Jolanta Šliužienė, o vietoje sveikatos apsaugos ministro patarėjo Dariaus Kazlausko – Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, laikinai 

vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymu 

Nr. A1-631 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos patvirtinimo“ 2 metų kadencijai patvirtino Neįgaliųjų 

reikalų tarybą, kurios sudėtyje vietoje vidaus reikalų viceministro Dariaus Urbono patvirtinta 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos 

politikos grupės vadovė Indrė Baranauskienė, vietoje susisiekimo viceministro Pauliaus Martinkaus 

- susisiekimo viceministras Vladislav Kondratovič, vietoje aplinkos viceministrės Rėdos 

Brandišauskienės patvirtintas aplinkos viceministras Marius Narmontas, vietoje Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriaus 

Aido Aldakausko – švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys, vietoje Lietuvos 

savivaldybių asociacijos prezidento Ričardo Malinausko – Lietuvos savivaldybių asociacijos 

patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė, o vietoje Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 

generalinio sekretoriaus Mariaus Minkevičiaus – Lietuvos parolimpinio komiteto generalinis 

sekretorius Paulius Kalvelis. 

Nuolatinių stebėtojų teisėmis Tarybos posėdžiuose dalyvauja Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnybos ir asociacijos ,,Lietuvos neįgaliųjų forumas“ deleguoti atstovai. 

Pagrindinė Tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Eiliniai Tarybos posėdžiai šaukiami ne 

rečiau kaip kas 3 mėnesius. Neeiliniai Tarybos posėdžiai šaukiami Tarybos pirmininko, o kai jo 

nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojo arba trečdalio visų Tarybos narių iniciatyva.  

2019 m. įvyko 5 Tarybos posėdžiai (1 iš jų išvažiuojamasis Trakų rajono savivaldybės 

Trakų suaugusiųjų mokymo centre).  

Apie Tarybos posėdžiuose svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus informacija 

pateikiama Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje www.ndt.lt. 

Tarybos posėdžiuose svarstyti šie klausimai: 

1. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo 

2. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2019 metų veiklos plano projekto svarstymo. 

3. Dėl aplinkos prieinamumo tyrimų rezultatų ir priemonių situacijai keisti svarstymas. 

4. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos ir priemonių plano 

ateinančiam periodui informacijos pateikimo. 

5. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2020 metų programos 2020 

metų veiksmų plano projekto. 

6. Dėl piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams teikti 2018 metams 

nepanaudotų lėšų panaudojimo analizės. 

7. Dėl negalios nustatymo sistemos tobulinimo. 

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

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos kontekste. 

9. Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsenos mechanizmo. 

10. Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2020 metų programos įgyvendinimo 

veiksmų plano projekto aptarimo. 

11. Žmonių su negalia įtrauktis į bendruomenę Trakų rajono savivaldybėje: esama situacija, 

socialinių ir kitų paslaugų būtinumas ir plėtra, problematika, bendradarbiavimas su vietos NVO ir 

bendruomenėmis. 
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12. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų Trakų rajono savivaldybėje 

pristatymas: reali pagalba ir tolimesnės perspektyvos pasibaigus finansavimo periodui. 

13. Vaikų su negalia ugdymas Trakų rajone: situacija, problematika, numatomos priemonės, 

skirtos didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir mokinių įtraukųjį ugdymąsį.  

14. Įstaigos lankymas (ES lėšomis įgyvendintas projektas: “Socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra“) - Trakų globos ir socialinių paslaugų centro Lentvario dienos socialinės 

globos tarnyba, Klevų al. 24, Lentvaris. 

15. Neįgaliųjų reikalų tarybos narių prisistatymas.  

16. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos darbo reglamento aptarimo. 

17. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų. 

18. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2020 metams veiklos plano aptarimo. 

19. Dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo ir naudojimo klausimų. 

20. Dėl Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto 

aprašo aptarimo. 

Taryba nutarė: 

1. Patvirtinti Neįgaliųjų reikalų tarybos 2018 metų veiklos ataskaitą.  

2. Neįgaliųjų reikalų tarybos 2019 metų veiklos plano projektą pakoreguoti pagal 

kuruojamas sritis ir suderinti su Tarybos nariais elektroniniu paštu. 

3. Aplinkos prieinamumo neįgaliesiems situaciją aptarti Vyriausybės lygmenyje. 

4. Pasikviesti į Tarybos posėdį Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovą 

išklausyti nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų vizijas dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos programos neįgaliųjų klausimų koordinavimo ir apsvarstyti Nacionalinės neįgaliųjų 

socialinės integracijos 2020 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano projektą. 

5. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pakoreguoti Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013 – 2020 metų programos 2020 metų veiksmų plano projektą pagal pateiktus 

neįgaliųjų organizacijų siūlymus ir teikti derinimui institucijoms.  

6. Suderintą Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2020 metų programos 

2020 metų veiksmų plano projektą pakartotinai svarstyti Tarybos posėdyje. 

7. Vadovautis Tarybos darbo reglamentu, patvirtintu 2017 metais gegužės 29 d. protokolu 

Nr. T-2. 

8. Išrinkti Rasą Kavaliauskaitę Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja. 

9. 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. 

10. Pateikti kitam Tarybos posėdžiui konkrečius siūlymus dėl neįgalių asmenų automobilių 

statymo kortelės išdavimo ir naudojimo. 

11. Tarybos 2020 metų veiklos plano projektą svarstyti kitame Tarybos posėdyje. 

Tarybos veiklos rezultatai: 

Detali informacija apie Tarybos 2019 metų veiklos rezultatus pateikta Neįgaliųjų reikalų 

tarybos 2019 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitoje (pridedama, 9 lapai). 

 


