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DĖL DELEGAVIMO Į NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTĮ                  

Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerija  (toliau  –  Ministerija)  informuoja,  kad
įgyvendinant  Neįgaliųjų socialinės integracijos  sistemą, yra sudaroma Neįgaliųjų reikalų taryba
(toliau –Taryba), kuri yra visuomeninė patariamoji institucija ir sudaroma iš valstybės institucijų,
neįgaliųjų asociacijų, savivaldybių, akademinės visuomenės bendruomenės atstovų. 

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 sudarymo  tvarką  ir  nuostatus  tvirtina  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė  (Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  2016  m.  spalio  19  d.  nutarimo  Nr.  1042  redakcija).  Tarybos  sudėtį
tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras. Taryba sudaroma 2 metų kadencijai.

Tarybą sudaro 20 narių: 9 valstybės institucijų atstovai, įskaitant Tarybos pirmininką,
vienas savivaldybių atstovas, 9 neįgaliųjų asociacijų atstovai ir vienas akademinės bendruomenės
atstovas. Valstybės institucijos deleguoja po vieną atstovą. Valstybės institucijų atstovais gali būti
deleguojami  Lietuvos  Respublikos  Prezidento  kanceliarijos,  Vyriausybės  kanceliarijos  ir
ministerijų atstovai.  Ministerijų  atstovais gali  būti  deleguojami ne žemesnes kaip departamento
direktoriaus pareigas einantys asmenys.

Norime informuoti, kad baigiasi sudarytos Tarybos 2 metų kadencija ir šiuo metu yra
keičiama ir tikslinama Tarybos narių sudėtis. 

Atsižvelgus  į  aukščiau  pateiktą  informaciją,  maloniai  prašome  iki  šių  metų  
rugsėjo 13 d. deleguoti savo atstovą į Tarybos sudėtį.

PRIDEDAMA. Tarybos sudėtis, 2 lapai.
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SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 
  RAŠTO Nr.  

ADRESATŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Adresatas

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
2. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
7. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai
8. Vyriausybės kanceliarijai

9.
Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos

10. Lietuvos savivaldybių asociacijai

11. 
Lietuvos universitetų rektorių konferencijai
lurkbiuras@lurk.lt
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ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO  

2017 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-97 „DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ 

TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2019 m. gegužės 20 d. Nr. A1-281 

Vilnius 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 

m. vasario 28 d. įsakymą Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ ir 

1 punktą išdėstau taip: 

„1. T v i r t i n u šios sudėties Neįgaliųjų reikalų tarybą (toliau – Taryba): 

Linas Kukuraitis – socialinės apsaugos ir darbo ministras (Tarybos pirmininkas); 

Aidas Aldakauskas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius; 

Stefanija Ališauskienė – Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros 

profesorė; 

Sigitas Armonas – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas; 

Juozas Bernatavičius – Ministro Pirmininko patarėjas; 

Rėda Brandišauskienė – aplinkos viceministrė; 

Jelena Ivančenko – Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė; 

Rasa Kavaliauskaitė – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė; 

Janina Krušinskaitė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vedėja; 

Ričardas Malinauskas – Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas; 

Paulius Martinkus – susisiekimo viceministras; 

Dana Migaliova – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos 

„Viltis“ vadovė; 
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Nijolė Milkevičienė – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo 

asociacijos pirmininkė; 

Marius Minkevičius – Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto generalinis sekretorius; 

Vaidotas Nikžentaitis – Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos 

vadovas; 

Darius Urbonas – vidaus reikalų viceministras; 

Kęstutis Vaišnora – Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas; 

Viktorija Vitaitė – Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ 

pirmininkė; 

Odeta Vitkūnienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

Asmens sveikatos departamento direktorė, laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas; 

Jolanta Šliužienė – Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja, vykdanti direktoriaus funkcijas.“ 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis 
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