
 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

 NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2020 m. liepos 8 d. Nr. TAR1- 122 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko: 2020-06-30, posėdžio pradžia – 10 val. 30 min. 

Posėdžio pirmininkė - Jūratė Ruškė. 

Posėdžio sekretorė - Ieva Krušaitė. 

Dalyvavo:  Lilia Baltutienė, Danutė Daukantienė, Elena Knyzaitė, Audronė Liesytė, Sigita 

Kurmelienė, Kristina Mockevičienė, Simona Skuodaitė, Alvidas Šimkus, Janina Vaulinienė, Janina 

Tulabienė, Daina Vitkauskienė. 

Svečiai: radijo stoties „Laluna“ reporteris/ laidų vedėjas Žydrūnas Naujokas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl galimybių prekiauti kokybiškais neįgaliųjų dirbiniais Klaipėdoje (miesto švenčių metu 

ir nuolat). 

2. Dėl asmeninio asistento paslaugų neįgaliesiems. 

3. Dėl vasaros kavinių prieinamumo neįgaliesiems. 

4.  Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos ataskaitos už 2019 metus pristatymo. 

5. Kiti klausimai. 

 

Posėdžio pirmininkė Jūratė Ruškė pristatė darbotvarkę Neįgaliųjų reikalų tarybos (toliau - 

NRT) nariams. Darbotvarkei pritarta. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl galimybių prekiauti kokybiškais neįgaliųjų dirbiniais Klaipėdoje 

(miesto švenčių metu ir nuolat). 

a) NRT pirmininkė J. Ruškė pristatė parengtą raštą dėl prieinamų sąlygų sudarymo prekiauti 

neįgaliųjų dirbiniais Klaipėdoje vykstančių švenčių metu (Priedas 1). 

Pirmininkė J. Ruškė pasiūlė visiems tarybos nariams teikti pasiūlymus dėl rašto koregavimo. 

NRT nariai pasiūlė į raštą įtraukti tikslų reikalingų prekybos vietų skaičių bei numatyti išlygą 

atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio tik neįgaliuosius vienijančias organizacijas, o ne atskiras 

žmonių grupes. 

Vyko diskusija. 

b) Pirmininkė J. Ruškė informavo, kad dėl galimybės nuolatos prekiauti neįgaliųjų dirbiniais 

Klaipėdos mieste  susisiekė su Klaipėdos miesto savivaldybės vyr. patarėju D. Petrolevičiu ir pakvietė 

jį dalyvauti posėdyje, tačiau D. Petrolevičius negalėjo atvykti į posėdį, bet jis paprašė pasidalinti 

informacija, bei pakvietė NRT rugpjūčio mėnesį dalyvauti socialinio verslo kūrimosi skatinimo 

Klaipėdos apskrityje projekte - „Įjungti poveikį“. 

NUTARTA:  

a) Su minėtais pakeitimais raštą J. Ruškė išsiųs Klaipėdos miesto savivaldybės merui. 

b) Informacija išklausyta. J. Ruškė NRT nariams persiųs visą informaciją dėl projekto. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl asmeninio asistento paslaugų neįgaliesiems. 

J. Ruškė supažindino NRT narius ir informavo, kad VšĮ Socialinių paslaugų informacijos 

centras teikia asmeninio asistento paslaugą. Tai pat informavo, kad ši paslauga teikiama asmenims, 
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kuriems reikalinga pagalba namų ir viešoje aplinkoje (palydint ar komunikuojant). Pasidalino, kad ši 

paslauga padeda įgalinti neįgaliojo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias asmens gyvybinės 

veiklos funkcijas. Pirmininkė informavo, kad paslauga skiriama asmenims turintiems fizinę 

(judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimų) ir (ar) kompleksinę negalią, kuri visiškai arba 

vidutiniškai apriboja  asmens veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti 

asmeninį ar socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.  

NRT pirmininkė paragino NRT narius informuoti asmenis kuriems ši informacija būtų aktuali. 

NUTARTA. Informacija išklausyta.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl vasaros kavinių prieinamumo neįgaliesiems. 

J. Ruškė supažindino NRT narius su vasaros kavinių prieinamumu neįgaliesiems. Atkreipė 

dėmesį, kad ši problema Klaipėdos mieste išlieka jau ne vienerius metus, nes aplinka nėra pritaikyta 

neįgaliesiems: nėra pritaikytos viešosios paskirties objektai bei maitinimo įstaigų aplinka yra 

nepritaikyta neįgaliųjų poreikiams.  

NRT pirmininkė  kreipėsi į NRT narius su prašymu teikti pasiūlymus, dėl palankesnių 

socialinės integracijos sąlygų asmenims, turintiems judėjimo, apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, 

koreguojant šiems asmenims neprieinamas erdves.  

A. Šimkus pasisakė, kad šiuo klausimu reikia kreiptis į Klaipėdos miesto administraciją ir gal 

yra galimybė, kad maitinimo įstaigos, kurios gauna lengvatą galėtų sudaryti sąlygas asmenims 

turintiems judėjimo sutrikimų apsilankyti maitinimo įstaigoje. 

Vyko diskusija. 

NUTARTA. Jūratė Ruškė parengs raštą (priminimą) Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijai.  

 

4. SVARSTYTA. Neįgaliųjų reikalų tarybos ataskaitos už 2019 metus pristatymas. 

Pirmininkė Jūratė Ruškė pristatė 2019 m. Neįgaliųjų reikalų tarybos ataskaitą (Priedas 2).  

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta ataskaitai už 2019 metus. 

 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Daina Vitkauskienė pasiūlė kreiptis dėl Klaipėdos Neįgaliųjų paplūdimio, nes šis paplūdimys 

nepritaikytas neįgaliesiems. Ten nuvykusi pamatė, kad medine konstrukcija, kuri pritaikyta 

neįgaliesiems sunku nuvažiuoti paplūdimiu arčiau jūros, nes takas nepritaikytas (neprižiūrimas).    

Alvidas Šimkus pasiūlė kreiptis į "Klaipėdos paplūdimiai" direktorių. 

Vyko diskusija. 

NUTARTA. A. Šimkus įpareigotas pagal galimybes kreiptis į "Klaipėdos paplūdimiai" 

direktorių dėl takelio (panduso), kuriuo būtų galimybė neįgaliesiems paplūdimiu nuvažiuoti kuo 

arčiau vandens. 

Sekantis posėdis planuojamas 2020 m. rugsėjo mėnesį. 

 

Posėdžio pabaiga - 11:25val. 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                           Jūratė Ruškė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                             Ieva Krušaitė                                                                                                       


