
 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. kovo 23  d. Nr. TAR1-66 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko (nuotoliniu būdu): 2021-03-19. Posėdžio pradžia – 13:00 val.  

Posėdžio pirmininkė - Jūratė Ruškė. 

Posėdžio sekretorė - Ieva Krušaitė. 

Dalyvavo:  Lilia Baltutienė, Danutė Daukantienė, Elena Knyzaitė, Daina Vitkauskienė, Kazys 

Bagdonas, Alvidas Šimkus, Audronė Liesytė, Nina Puteikienė. 

Svečiai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių 

paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė Audronė Jokubauskienė, Klaipėdos "Medeinės" mokyklos 

raštinės vedėja Renata Mažonienė, Klaipėdos "Medeinės" mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui 

Valentina Samuchova. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl vieningų, socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų, kriterijų 

(konkrečiai – tikslų ir uždavinių formulavimo) reikalavimų nustatymo. 

2. Dėl Klaipėdos Neįgaliųjų reikalų tarybos veiklos ataskaitos už 2020 m. 

3. Dėl maršrutinių transporto priemonių (vežančių neįgalius asmenis) važiavimo kelio eismo 

juosta, pažymėta kelio ženklu „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir (arba) raide „A“ Klaipėdos 

mieste. 

 

1. SVARSTYTA. Vieningų, socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto 

lėšų, kriterijų (konkrečiai – tikslų ir uždavinių formulavimo) reikalavimų nustatymas. 

Neįgaliųjų reikalų tarybos (toliau – NRT) pirmininkė Jūratė Ruškė tarė įžanginį žodį ir pamini, 

kad pirmąjį darbotvarkės klausimą pristatys Kazys Bagdonas. 

 Tarybos narys Kazys Bagdonas siūlo išsinagrinėti socialinių projektų dalinio finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo darbo organizavimo tvarką (konkrečiai – tikslų ir uždavinių 

formulavimo reikalavimus). Atkreipia dėmesį, kad svarbu nustatyti visiems aiškiais techninio 

projektų vertinimo sąlygas. Siūlo atkreipti dėmesį į pateikiamus organizacijos veiklos tikslus ir 

uždavinius, nes dažnai neatitinka finansuojamas veiklos sritis.  

A. Liesytė bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

Socialinių paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė Audronė Jokubauskienė pristatė socialinių 

projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo komisijos veiklos nuostatus, 

komisijos funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką. Atsakė į visus užduotus klausimus. 

NRT tarybos nariai daugiau jokių pastabų dėl socialinių projektų dalinio finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo reikalavimų neišsakė. 

 

NUTARTA: Informacija išklausyta. 

 

 

 



 

 

2 

 

2. SVARSTYTA. Klaipėdos Neįgaliųjų reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2020 metus. 

NRT pirmininkė Jūratė Ruškė priminė, kad elektroniniu paštu 2021-03-15 visiems tarybos 

nariams buvo išsiųsta 2020 m. NRT tarybos veiklos ataskaita už 2020 m. Pirmininkė posėdžio metu 

visiems tarybos nariams ir svečiams dar kartą pristatė 2020 m. NRT veiklos ataskaitą (Priedas 1). 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Klaipėdos viltis" vadovė Janina 

Tulabienė posėdyje dalyvauti negalėjo, tačiau išreiškė nuomonę el. paštu, kad pritaria 2020 m. NRT 

veiklos ataskaitai (Priedas 2). 

 

NUTARTA: Pritarti pateiktai 2020 m. Neįgaliųjų reikalų tarybos veiklos ataskaitai bendru 

sutarimu. 

 

3. SVARSTYTA. Maršrutinių transporto priemonių (vežančių neįgalius asmenis) važiavimas 

kelio eismo juosta, pažymėta kelio ženklu „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir (arba) raide 

„A“ Klaipėdos mieste. 

Pirmininkė Jūratė Ruškė pamini, kad klausimą pristatys BĮ „Klaipėdos Lakštutė“ direktorė                 

D. Daukantienė.  

D. Daukantienė pateikė informaciją, kad jų įstaigos bei kitų Klaipėdos miesto įstaigų teikiančių 

socialinės globos paslaugas, mikroautobusų vairuotojai susiduria su sunkumais veždami 

neįgaliuosius, turinčius sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį patvirtintu maršrutu Klaipėdos 

mieste. Direktorė D. Daukantienė pristatė situaciją, kad kelyje, pažymėtame kelio ženklu „Eismo 

juosta maršrutiniam transportui“ ir (arba) raide „A“, kitoms transporto priemonėms važiuoti šia eismo 

juosta draudžiama, tačiau dažnai susidaro situacija, kad jų mikroautobusų vairuotojai važiuojantys 

patvirtintu maršrutu, negali išvengti ir turi dažnai važiuoti šia eismo juosta, nes turi paimti nuo stotelės 

ir išleisti stotelėje klientus turinčius specialiųjų poreikių. 

NRT nariai atkreipė dėmesį, kad mikroautobusų vairuotojams, vežantiems asmenų grupę su 

specialiaisiais poreikiais patvirtintu maršrutu svarbu važiuoti eismo juosta, pažymėta kelio ženklu 

„Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir (arba) raide „A“.  

A. Liesytė pasiūlė, kad kitos Klaipėdos miesto įstaigos teikiančios socialinės globos bei 

transporto paslaugas klientams ir važiuojantys patvirtintu maršrutu Klaipėdos mieste, kartu kreiptųsi 

į Klaipėdos miesto Eismo saugumo komisiją dėl leidimo važiuoti eismo juosta, pažymėta kelio ženklu 

„Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir (arba) raide „A“ suteikimo.  

  

NUTARTA: NRT narė D. Daukantienė ir kitos Klaipėdos miesto socialinės globos įstaigos 

raštu kreipsis į  Klaipėdos miesto Eismo saugumo komisiją. 

 

Posėdžio pabaiga – 13:40 val.  

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                    Jūratė Ruškė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                      Ieva Krušaitė                                                                                                       

 

 


