
 

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS VIRTUALAUS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2020 m. rugsėjo 21  d. Nr. T- 6  

Vilnius 

 

Virtualus Tarybos posėdis vyko 2020-09-21 nuo 14 val.  

Posėdžio pirmininkas Linas Kukuraitis. 

Posėdžio sekretorė Jolanta Mackevič. 

Posėdyje dalyvavo Tarybos nariai: Linas Kukuraitis, Stefanija Ališauskienė, Sigitas 

Armonas, Juozas Bernatavičius, Paulius Kalvelis, Rasa Kavaliauskaitė, Vladislav Kondratovič, 

Janina Krušinskaitė, Dana Migaliova, Nijolė Milkevičienė, Marius Narmontas, Vaidotas 

Nikžentaitis, Arūnas Plikšnys, Jolanta Šliužienė, Kęstutis Vaišnora, Audronė Vareikytė, Viktorija 

Vitaitė, Odeta Vitkūnienė.. 

Kiti posėdžio dalyviai ir stebėtojai: V. Ališauskaitė, V. Toleikienė, A. Zadelytė, A. 

Dauksaitė-Tinpo, D. Buivydatė, D. Zabarauskienė, E. Neciunskienė, G. Šeibokienė, N. Raglienė, 

N. Putrienė, G. Žemaitaitytė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Naujieji mokslo metai. Pagalba specialių poreikių turintiems vaikams ir jų tėvams (Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos viceministras Arūnas Plikšnys). 

2. Nauja Covid-19 viruso banga. Kontaktinių paslaugų teikimo iššūkiai (Asmens sveikatos 

departamento direktorė, laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė).  

3. Valstybės Kontrolės išvados dėl neįgaliųjų socialinės integracijos (Valstybės kontrolės Audito 

grupės vadovė Neringa Raglienė). 

4. Statybos projektų tikrinimas per IS Infostatyba nuo 2021 m. sausio 1 d.: kaip vyksta 

pasirengimas (Aplinkos ministerijos viceministras Marius Narmontas).  

 

SVARSTYTA. 1. Naujieji mokslo metai. Pagalba specialių poreikių turintiems vaikams ir jų 

tėvams. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministras Arūnas Plikšnys pabrėžė, kad 

ugdymo tema nepaprastosios padėties metu yra ypač aktuali, informavo, kad po pirmosios Covid-

19 bangos išmoktos pamokos ir pakeisti ugdymo planai, priimti atitinkami sprendimai, parengtos 

metodinės rekomendacijos. Rengiamas priemonių planas dėl įtraukties projekto ir derinamas 

Seime. Viceministras pristatė ir LR prezidento iniciatyvą dėl ikimokyklinio ugdymo ankstinimo.  

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina 

Šeibokienė pristatė rekomendacijas dėl vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymo, bei 

pabrėžė, kad yra rengiamos rekomendacijos dėl vaikų, turinčių klausos sutrikimą, ugdymo.   

NUTARTA.  

1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija toliau 

kryptingai dirbti ties specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo prieinamumu.  

 

SVARSTYTA. 2. Nauja Covid-19 viruso banga. Kontaktinių paslaugų teikimo iššūkiai. 

Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, laikinai 

vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė pristatė susijusią su pandemija 

situaciją šalyje, apžvelgė sprendimus, kurie leidžia įveikti COVID – 19, supažindino su testavimo 

strategija, kuri turi atitikti Europines gaires, pabrėžė, kad turi išlikti balansas tarp nuotolinių ir 

stacionarių paslaugų, atkreipė dėmesį kad būtinas testavimas prieš apsigyvenant socialinės globos 

namuose, prieš gydimą stacionaruose. 

Violeta Toleikienė pabrėžė, kad socialinių paslaugų nutraukti  neplanuojama, buvo 

pripažintos klaidos per karantiną, kurio metų buvo ir išsaugotos gyvybės ir padaryta žala tiems, 

kas negalėjo gauti socialinių paslaugų, pristatė įstatymus, kuriais vadovaujantis priimami 

sprendimai ir organizuojama dienos centrų, bei stacionarių globos įstaigų veikla, pabrėžė, kad 
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būtina atsižvelgti į saugumo reikalavimus. 

NUTARTA.  

2. Kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją bei Sveikatos apsaugos ministeriją su 

prašymu parengti tvarką dėl asmenų gaunančių nestacionarias paslaugas testavimo. 

 

SVARSTYTA. 3. Valstybės Kontrolės išvados dėl neįgaliųjų socialinės integracijos. 

 Valstybės kontrolės Audito grupės vadovė Neringa Raglienė pristatė asmenų su negalia 

socialinės integracijos audito rezultatus, pažymėjo, kad asmenys su negalia yra viena iš 

pažeidžiamiausiu grupių ir SADM skiria šiai grupei ypatingą dėmesį ir beveik 1 milijardą eurų per 

metus, pabrėžė, kad pagalbą pagal individualius poreikius reikia teikti kompleksiškai, kadangi šiuo 

metu paslaugos teikiamos nekoordinuotai, bendruomeninių paslaugų plėtra nepakankama, trūksta 

duomenų apie socialinių paslaugų būklę. Atkreipė dėmesį, kad valstybės pagalba integruojant į 

darbo rinką tobulintina, nes ne visi dirbti galintys neįgalieji įtraukiami į užimtumo rėmimo 

sistemą, pabrėžta ir tai, kad turėtų gerėti aplinkos ir informacijos prieinamumas. Posėdžio metu 

Neringa Raglienė pristatė laukiamus pokyčius. 

NUTARTA.  

3.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bendradarbiaujant su savivaldybėmis parengti 

priemones Valstybės Kontrolės rekomendacijoms įgyvendinti, skirti tam lėšų bei žmogiškųjų 

išteklių. 

3.2. Sveikatos apsaugos ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijai bei Aplinkos ministerijai peržiūrėjus priemonių planus pateikti vieni kitiems 

įžvalgas ir rekomendacijas dėl neįgaliųjų socialinės integracijos plano įgyvendinimo. Pristatyti 

rekomendacijų planą Neįgaliųjų reikalų tarybai.  

 

SVARSTYTA.4. Statybos projektų tikrinimas per IS Infostatyba nuo 2021 m. sausio 1 d.: 

kaip vyksta pasirengimas. 

Aplinkos ministerijos viceministras Marius Narmontas pažymėjo, kad pagal Valstybės 

kontrolės ataskaitą iš Neįgaliųjų reikalų departamento Statinių projektų derinimo funkciją perims 

Aplinkos ministerija, papildyti Statybos įstatymo straipsniai, numatant atvejus, kada statinio 

projekto ekspertizė yra privaloma, šio teisės akto projektas yra pateiktas Vyriausybei derinti. 

Marius Narmontas pateikė pastebėjimą, kad Infostatybos projekto nederėtų sieti su 2021 metais, 

kadangi vykdomas įstatymo pakeitimas, kuriam Vyriausybė gali nepritarti ir pažymėjo, kad 

būtinas „planas B“ šio projekto vykdymui. Užsitęsus teisės akto derinimo procesui, Aplinkos 

ministerijoje Infostatybos projektas gali būti nepradėtas laiku. Tam, kad Infostatybos projekto 

įgyvendinimas tęstųsi, jį ir toliau įgyvendinti turėtų Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.  

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Eglė Čaplikienė pažymėjo, kad Infostatybos 

projekte turi dirbti savo srities ekspertai, kurie išmanytų statybos reglamentus ir įstatymus, taip pat 

buvo pabrėžta, kad priėmus sprendimą Infostatybos projektą perduoti Aplinkos Ministerijai, 

Departamentas nutraukė pasiruošimą įgyvendinti projektą nuo 2021 metų sausio 1d. 

 NUTARTA.  

4.1. Taryba kviečiama paraginti Vyriausybę įstatymo pakeitimus patvirtinti skubos tvarka. 

4.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu aptarti 

„planą B“ ir numatyti veiksmus tam atvejui, jeigu Aplinkos ministerija nespės pasirengti projektui 

iki 2021 m. sausio 1 d. 

  

Linas Kukuraitis informavo, kad kitas Tarybos posėdis vyks 2020 m. spalio 20 d. 14 val.  

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                    Linas Kukuraitis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                    Jolanta Mackevič 


