
1.  Nutarta,  kad  Tarybos  posėdžių  metu  bus  
pristatomos  ministerijų  plėtros  programos  ir  jų 

įgyvendinimo  priemonės,  susijusios  su  
neįgaliųjų  įtrauktimi. 

2.  Parengtas  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  
ministrės  įsakymas  ir  suformuota  ekspertų  

darbo grupė  informacijos  prieinamumo  
neįgaliesiems  sistemai  tobulinti. Parengti  ir  

patvirtinti darbo grupės veiklos nuostatai, įvykdyti 
7 posėdžiai.

Parengtas  Prieinamos  informacijos  teikimo  
organizavimo  ir  informacijos  prieinamumo 

didinimo  asmenims  su negalia  gairių projektas.
3.  Parengtas  Prieinamos  informacijos  teikimo  

organizavimo  ir  informacijos  prieinamumo 
didinimo  asmenims  su  negalia  gairių  

įgyvendinimo  planas  ir  plano  teisinės  ir  
organizacinės priemonės.

4. Pateikta  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  
Asmens sveikatos  departamento  informacija,  

gauta iš  Valstybinės  ligonių  kasos  dėl  
sveikatos  priežiūros  paslaugų  prieinamumo  

neįgaliesiems pandemijos  kontekste,  dėl  
asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų  teikimo  

neįgaliesiems užtikrinimo
5. Gauta  informacija  iš  Sveikatos  apsaugos  

ministerijos  dėl  tvaraus  vaistų  kompensavimo 
mechanizmo  diskusijoje  aptartais  klausimais:  

dėl  paslaugų,  vaistų,  priemonių,  įrangos 
prieinamumo.

6. Gauta  informacija  iš  Savivaldybių  asociacijos 
atstovės Taryboje  apie  situaciją  savivaldybėse 

su  NVO patalpomis.

Rekomenduota Švietimo mokslo ir sporto 
ministerijai priimti sprendimus, kad tęsiantis 

karantinui būtų užtikrintas ugdymas specialiųjų 
poreikių turintiems vaikams visose švietimo 

įstaigose. Koreguoti Švietimo ir ugdymo plėtros 
programą bei paruoštu dokumentu pasidalinti 
su Soicalinės apsaugos ir darbo ministerija bei 

Tarybos nariais.
Siekiant priimti tinkamus sprendimus dėl 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo 
neįgaliesiems Sveikatos apsaugos 

ministerijai rekomenduoti tobulinti duomenų 
rinkimo sistemą ir siekti rinkti duomenis apie 

žmonėms su negalia suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas ir pagal negalios lygį 
bei pobūdį. Duomenys apie neįgaliuosius ir 

jiems 
suteiktas paslaugas pagal negalios pobūdį 

turėtų būti visose ministerijose, registruose, 
statistikos departamente. 

 Savivaldybių asociacijos atstovui, komitetui, 
kartu su Turto valdymo skyriumi ir Vilniaus 

miesto taryba, inicijuoti NVO patalpų klausimų 
nagrinėjimus ir galimus sprendimo būdus. 
Peržiūrėti savivaldybių patalpų įveiklinimo, 

vertinimo komisijų sudarymo tvarką.
 

Tarybos pirmininkė Monika Navickienė pabrėžė 
prioritetą žmonių su negalia gyvenimo gerovės 
dabartinėje visuomenėje, horizontalųjį visų 
ministerijų problemų sprendimų ieškojimą ir 
konstruktyvų bendradarbiavimą. Taip pat duomenų 
apie žmones su negalia, pagal jų negalios pobūdį ir 
jiems suteiktas gydymo paslaugas.
Akcentuota svarba individualiai suteiktų paslaugų 
neįgaliesiems statistika ir jos fiksavimas. 
Dėl valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo taikymo: 
galimi pavojai NVO sektoriui, situacija 
savivaldybėse. Po valstybės ir savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 
Nr. VIII-729 pakeitimo 2017 metais, NVO atsiranda 
rizika būti iškeldintoms, netekti patalpų dėl 
didesnės nuomos kainos, pasikeitusios 
organizuojamų konkursų patalpų nuomai, 
panaudai, įveiklinimui tvarkos, t.y. nelaimėti patalpų 
įveiklinimo, nuomos konkursų.
Iškeltas klausimas dėl Neįgaliųjų socialinės 
integracijos 2021 – 2023 metų veiksmų plano ir 
priemonės numatomų plėtros programose.

APTARTA:

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS VEIKLOS

GLAUSTA ATASKAITA 2021

PRISTATYTA
Dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo 

neįgaliesiems pandemijos kontekste
- pranešėjas Sveikatos apsaugos ministerijos 

atstovas. 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos 

Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo 
stebėsenos ataskaita už 2020 metus. 

Pranešėjas – dr. D. Pūras, JT Specialusis 
pranešėjas teisei į fizinę ir psichikos sveikatą. 

Asmenų su negalia užimtumo modelis. 
Pranešėjos – Socialinės apsaugos ir darbo 

viceministrė ir Darbo rinkos skyriaus vedėja.

ĮGYVENDINTA

2021 DISKUTUOTA:
Vaikų su negalia ugdymas bendrojo lavinimo 
mokyklose Covid 19 pandemijos ir karantino 
metu:
- ne visos mokyklos atnaujino vaikų su negalia 
ugdymo programas, išskirta Katalikiškoji 
palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija;
- ar skiriant finansavimą pedagogo asistentams 
yra išskiriamos disciplinos, kurioms skiriamas 
asistentas, kadangi šiuo metu kūno kultūros 
disciplinoje pedagogo asistentą skirti keblu;
- iškeltas klausimas dėl psichologų trūkumo;
- švietimo sistema yra sunkiai prieinama 
naujiems specialistams, nors jų yra darbo 
rinkoje.
Dėl konkrečių skaičių, kiek ugdymo įstaigų 
vykdė savo veiklą kontaktiniu būdų arba 
užtikrino paslaugų teikimą specialiųjų poreikių 
turintiems vaikams karantino sąlygomis. 
Statistika šiuo klausimu nebuvo rinkta.
- dėl kurso kartojimo leidimo negalią turintiems 
vaikams arba specialiuosius poreikius 
turintiems vaikams, kadangi šiuo metu tokia 
galimybė yra apribota, nors sunkumų neturintys 
vaikai galimybę kartoti kursą turi. 
Neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos 
rezultatų 
bei Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 
ir jos fakultatyvaus protokolo metinės 
stebėsenos 
ataskaita.
Informacijos prieinamumas asmenims su 
negalia, teisinio reguliavimo ir krypčių 
prieinamumo didinimui analizė: diskusija vyko 
dėl baigtinio sąrašo kriterijų svetainių 
prieinamumui nebuvimo ir negalėjimo būti 
klausimo, lengvai suprantamos kalbos 
vartojimo institucijų internetinėse svetainėse, 
bendrai visos informacijos prieinamumo, 
pirmiausia, valstybinėse institucijose klausimai.

REKOMENDACIJOS


