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Remiantis Neįgaliųjų reikalų tarybos (toliau -  NRT) nuostatų 17 punktu „Neįgaliųjų 

reikalų taryba renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį“. Šį reikalavimą per ataskaitinį 

laikotarpį (2020 m. sausio 1 d. -  2020 m. gruodžio 31 d.) įgyvendinome suorganizuodami 4 

(keturis) posėdžius. Išsamią informaciją apie 2020 m. Klaipėdos NRT posėdžiuose svarstytus 

klausimus ir priimtus nutarimus galima rasti protokoluose, kurie pateikti internete 

https://www.klaipeda.1t/lt./tarvba/komisiios-ir-tarvbos/neiaaliuiu-reikalii-tarvba/2366 

2020 m. Klaipėdos NRT pirmininkė parengė 2 raštus:

1) 2020 m. birželio 16 d. Klaipėdos NRT vardu parengtas raštas Klaipėdos miesto merui V. 

Grubliauskui ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai „Dėl asmenims, turintiems negalią, 

prieinamų prekybos, kokybiškais neįgaliųjų dirbiniais, sąlygų sudarymo 2020 m. Jūros 

šventės metu“. Galima džiaugtis operatyvia reakcija į rašte išvardintus klausimus ir dėkoti 

už konstruktyvų bendradarbiavimą sudarant reikiamas sąlygas neįgaliesiems prekiauti savo 

dirbiniais 2020 m. Jūros šventėje;

2) 2020 m. birželio 30 d. Klaipėdos NRT vardu parengtas raštas Klaipėdos miesto merui V. 

Grubliauskui „Dėl prieinamų sąlygų prekiauti neįgaliųjų dirbiniais Klaipėdoje vykstančių 

švenčių metu“. 2020 m. liepos 28 d. gautas ei. laiškas iš Finansų skyriaus vyr. specialisto 

Tado Kirstuko, kuriame informuota apie tai, kad šia tema savivaldybės administracijoje 

vyko atsakingų skyrių pasitarimas ir pateikti pasitarime kilę klausimai. Į klausimus minėtam 

specialistui Klaipėdos NRT pirmininkės atsakyta tą pačią dieną. Būtina tęsti 

bendradarbiavimą šiuo klausimu kol bus priimti reikiami sprendimai.

Atsižvelgiant į NRT nuostatų 6.6 punktą „organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus 

renginius neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais“ Klaipėdos NRT narės Lilios Baltutienės 

iniciatyva suorganizuotas seminaras „Mediacija bendruomenėje“, kurio pranešėjos -  Rasa 

Pietarienė (psichologė - šeimos konsultantė, psichodramos terapeute, šeimos mediatorė) ir 

Živilė Kėrytė (šeimos mediatorė, sociologė, projektų vadovė). Abi pranešėjos -  YšĮ „Šeimos 

santykių instituto“ atstovės.

https://www


Remiantis jau paminėtu NRT nuostatų (6.6) punktu 2020 m. gruodžio 11 d. Klaipėdos NRT 

bendradarbiaudama su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriumi, Klaipėdos Universitetu ir VšĮ „Likimo laiptai“ suorganizavo nuotolinę konferenciją 

skirtą tarptautinei žmonių, turinčių negalią, dienai paminėti „Gyvosios (ne)galios knygos: 

nenurašyk dėl viršelio“. Joje pranešimus pristatė 15 (penkiolika) pranešėjų ir dalyvavo daugiau 

nei 170 klausytojų. Konstatuotina, kad kiekvienais metais šios konferencijos dalyvių 

skaičius auga. Tai neatsiejam ne tik nuo konferencijos tematikos aktualumo, tačiau ir pranešėjų 

profesionalumo, įvairialypės patirties. Tikslią konferencijos programą, pranešimo temas galima 

rasti internete https://www.likimolaiptai.1t/2020/l 1/19/registraciia-i-2020-m-gruodzio-11 -d- 

nuotoline konferencija-gyvosios-negalios-knygos-nenurasyk-del-virselio/. Atsižvelgiant į 

2019 ir ankstesnių metų NRT ir partnerių organizuotų konferencijų dalyvių pageidavimus, 2020 

m. pageidaujantiems konferencijos dalyviams buvo sudaryta galimybė gauti 4 vai. 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (valandos suderintos su Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos ministerija).

2020 m. Klaipėdos NRT veikla neapsiribojo vien tik formaliai vykusiais posėdžiais. Dalis 

Klaipėdos NRT komandos (Kazys Bagdonas, Jūratė Ruškė, Janina Tulabienė, Daina 

Vitkauskienė) kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus specialistais 

vyko į atsitiktine tvarka pasirinktas kelias rinkimų apylinkes, kurios buvo pažymėtos kaip 

visiškai prieinamos asmenims, turintiems negalią (AB „Klaipėdos energija“, Danės g. 8, BĮ 

Klaipėdos „Viesulo sporto centras“, Kretingos g. 38, „Klaipėdos Verdenės progimnazija, 

Kretingos g. 22, ir „Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro dailės parodų rūmai“, Aukštoji g. 

1) ir žodžiu pateikė konkrečius pasiūlymus kokius darbus dar reikėtų padaryti, kad minėtos 

apylinkės būtų iš tiesų prieinamos asmenims, turintiems negalią. Viena vertus pozityviai 

vertintina tai, kad atkreiptas dėmesys į balsavimo patalpų prieinamumo rinkėjams, turintiems 

negalią, sritį. Kita vertus tenka apgailestaujant konstatuoti, kad į pasiūlymus atsižvelgta ne 

realizuojant NRT pateiktus pasiūlymus, o pakeičiant rinkimų apylinkių žymėjimą (pvz. jei 

apylinkė buvo pažymėta, kaip visiškai prieinama asmenims, turintiems negalią, atsižvelgiant į 

pastebėjimus ji pažymėta kaip iš dalies prieinama). Taip pat dalis Klaipėdos NRT narių (Jūratė 

Ruškė, Daina Vitkauskienė) 2020 m. spalio mėn. bendradarbiavo su „Dancer bus“ komanda 

pateikdami savo pasiūlymus, kaip būtų galima dar labiau patobulinti elektrinį autobusą siekiant 

maksimalaus šios transporto priemonės prieinamo skirtingas negalias, turintiems žmonėms. 

Informacijos apie tai galima rasti: https://ms-

my.facebook.com/Dancerbus/posts/l 783617218445246

https://ms-


Klaipėdos NRT veikla pastebėta žiniasklaidos. Posėdžio pagrindu 2020 m. liepos 3 d. R. 

Rumšienė parengė publikaciją „Uostamiesčio neįgalieji nori prekiauti: prašys lengvatų“ 

(prieiga internete: https://klaipeda.diena.lt/nauiienos/klaipeda/miesto-pulsas/uostamiescio- 

neigalieii-nori-prekiauti-prasys-lengvatu-974971?komentarai?full)., o 2020 m. liepos 6 d. 

parengtas straipsnis „Problemos tęsiasi: patekti į kavinę uostamiestyje -  iššūkis neįgaliesiems“ 

(prieiga internete: https://nnklaipeda.diena.lt/nauiienos/klaipeda/miesto-pulsas/problemos- 

tesiasi-patekti-i-kavine-uostamiestvie-issukis-neigaiiesiems-974959). Taip pat Klaipėdos NRT 

organizuotoje konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu žurnalistė A. Mileškienė parengė dvi 

publikacijas TV3 rubrikoje „Aš galiu“: 1) „Gyvosios (ne)galios knygos -  turinys prasmingesnis 

už viršelį (prieiga internete: https://www.tv3.lt/nauiiena/gyvenimas/gvvosios-ne~galios- 

knvgos-turinvs-prasmingesnis-uz-virseli-nl 072653) ir 2) Saulytę auginanti Sanna Karosas 

„Vaiko (ne)galia gali išmokyti pozityvumo“ (prieiga internete: 

https://www.tv3.lt/nauiiena/gyvenimas/saulvte-auginanti-sanna-karosas-vaiko-ne-galia-gali- 

ismokyti-pozityvumo-nl 073222).

Džiugina aktyvus Klaipėdos NRT narių dalyvavimas posėdžiuose. Dėl objektyvių 

priežasčių tik 2 (du) nariai nesudalyvavo visuose posėdžiuose (vienas narys negalėjo dalyvauti 

2 posėdžiuose, kitas -  viename).

Dėkoju visai Klaipėdos NRT komandai už konstruktyvų darbą, aktyvų dalyvavimą 

posėdžiuose ir kt. NRT veiklose.

Klaipėdos NRT pirmininkė Jūratė Ruškė
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