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2019 m. liepos 24 d. buvau išrinkta Klaipėdos neįgaliųjų reikalų tarybos (toliau -  NRT) 

pirmininke. Pagal galiojančią tvarką1 pirmininko kandidatūra teikiama savivaldybės merui. 

Mero teikimu NRT pirmininką tvirtina Savivaldybės taryba ir tik tada iš narių renkamas 

pavaduotojas. NRT pavaduotoja 2019 m. spalio 11 d. išrinkta Klaipėdos miesto savivaldybės 

Socialinės paramos skyriaus vedėja Audronė Liesytė.

Remiantis NRT nuostatų 17 punktu „Neįgaliųjų reikalų taryba renkasi ne rečiau kaip vieną 

kartą per ketvirtį“. Šį reikalavimą per ataskaitinį laikotarpį (2019 m. liepos mėn. pabaiga -  2019 

m. gruodžio mėn. pabaiga) viršijome suorganizuodami 4 posėdžius. Du iš vykusių posėdžių - 

išvažiuojamieji. Vienas jų -  susitikimas su SBA baldų atstovais, siekiant aptarti neįgaliųjų 

įdarbinimo galimybes ir perspektyvas SBA balduose. Kituose 2019 m. vykusiuose posėdžiuose 

svarstyti įvairūs neįgaliesiems aktualūs klausimai apimant, pvz.: pavėžėjimo paslaugos 

neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų Klaipėdoje problemų aptarimą ir galimų sprendimų 

paiešką, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros 2017-2030 metų strategijos kritiką neįgaliųjų 

įtraukties aspektu; lygių galimybių balsuoti, asmenims, turintiems negalią, sudarymo ir kt. 

svarbius klausimus.

Atsižvelgiant į Tarybos veiklos pobūdį nusakantį NRT nuostatų 6.6 punktą „organizuoti 

konferencijas, seminarus ir kitus renginius neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais“ ir 

ankstesnių kadencijų NRT įdirbį, siekiant tęstinumo 2019 metais lapkričio 29 d. Taryba 

bendradarbiaudama su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriumi ir Klaipėdos Universitetu suorganizavo konferenciją skirtą tarptautinei žmonių, 

turinčių negalią, dienai paminėti „Žmonės turintys negalią: šeimoje, bendruomenėje, nūdienos 

visuomenėje“. Joje pranešimus pristatė 9 lektoriai ir dalyvavo apie 100 klausytojų. Visus 

lektorius kvietė NRT. Teigiamai vertinu konferencijos lektorių įvairialypę ir naudingą patirtį.

lem iantis Klaipėdos NRT nuostatais Neįgaliųjų Reikalų taryba: 12.1. per pirmąjį savo posėdį iš narių renka kandidatą 
į pirmininkus. Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko kandidatūrą teikia savivaldybės merui. Mero teikimu Neįgaliųjų 
reikalų tarybos pirmininką tvirtina Savivaldybės taryba; 12.2. Savivaldybės tarybai patvirtinus Neįgaliųjų reikalų tarybos 
pirmininką iš narių renka pirmininko pavaduotoją.
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Jų tarpe buvo asmenys, turintys negalią ir/ar teikiantys paslaugas neįgaliesiems, mokslininkai, 

politikai, pedagogai ir kt. Akcentuoju svarbų NRT narės D. Daukantienės indėlį įtraukiant 

jaunuolių, turinčių negalią pasirodymą, konferencijos metu.

Visa komanda dirbo konstruktyviai, aktyviai dalyvavo posėdžiuose. Tarybos pavaduotoja 

Audronė Liesytė per ataskaitinį laikotarpį dalyvavo visuose posėdžiuose. Dėl pateisinamų ir 

objektyvių priežasčių po vieną posėdį praleido 7 nariai, po du -  5. Nors viena narė fiziškai 

nedalyvavo nei viename 2019 m. NRT posėdyje, tačiau savo nuomonę pareikšdavo raštu. 

Pabrėžiu kiekvieno komandos nario indėlio svarbą ir aktyvumo (įvairiomis prieinamomis 

formomis) būtinybę siekiant nuosekliai ir sistemingai gerinti neįgaliųjų padėtį Klaipėdoje.

Akcentuoju svarbų NRT sekretorė Ievos Krušaitės indėlį organizuojant posėdžius, rengiant 

posėdžių protokolus. Posėdžių darbotvarkes ir išsamius protokolus galima rasti savivaldybės 

intemetiniame puslapyje: https://www.klaipeda.lt/lt/tarvba/komisijos-ir-tarvbos/neigaliuiu- 

reikalu-taryba/23 66
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