
 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. birželio  25  d. Nr. TAR1-138 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko (nuotoliniu būdu): 2021-06-18. Posėdžio pradžia – 13:30 val.  

Posėdžio pirmininkė - Jūratė Ruškė. 

Posėdžio sekretorė - Ieva Krušaitė. 

Dalyvavo: Lilia Baltutienė, Elena Knyzaitė, Kazys Bagdonas, Alvidas Šimkus, Audronė 

Liesytė, Kristina Mockevičienė, Sigita Kurmelienė, Simona Timinskienė, Janina Tulabienė. 

Svečiai: Neringa Venckienė, Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze sergančiųjų ligonių 

draugijos vadovas,  Germinta Patašiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros 

skyriaus vyr. specialistė, Tadas Kirstukas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų 

skyriaus vyr. specialistas, Vaida Urbanavičienė,  viešosios įstaigos "Klaipėdos šventės" pardavimų 

vadybininkė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl neįgaliųjų organizacijų atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio Klaipėdos miesto 

švenčių metu: 

1.1. Dėl neįgaliųjų o-jų atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio 2021 m. Jūros šventės metu. 

1.2. Dėl neįgaliųjų o-jų atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio Klaipėdos miesto švenčių 

metu. 

2. Dėl Klaipėdos NRT posėdžių transliavimo. 

3. Dėl poreikio papildyti 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektų atrankos konkursų nuostatų projektui pateiktus finansavimo prioritetus.  

4. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Neįgaliųjų organizacijų atleidimas nuo vietinės rinkliavos mokesčio 

Klaipėdos miesto švenčių metu: 

1.1. Neįgaliųjų o-jų atleidimas nuo vietinės rinkliavos mokesčio 2021 m. Jūros šventės metu.  

1.2. Neįgaliųjų o-jų atleidimas nuo vietinės rinkliavos mokesčio Klaipėdos miesto švenčių 

metu. 

Pirmininkė J. Ruškė informavo, kad visiems Klaipėdos miesto neįgaliųjų reikalų tarybos (toliau 

- Klaipėdos NRT) nariams elektroniniu paštu susipažinimui siuntė susitikimo darbotvarkę ir kitą 

informaciją. Pirmininkė NRT nariams trumpai priminė informaciją, kad 2020 metais raštu dėl 

prieinamų sąlygų sudarymo prekiauti neįgaliųjų dirbiniais Klaipėdoje vykstančių švenčių metu 

kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją.  

T. Kirstukas ir V. Urbanavičienė pateikė jiems žinomą informaciją, ir atkreipė dėmesį, kad 

reikia tikslinti bei identifikuoti aiškius kriterijus kas bus atleidžiami nuo rinkliavos mokesčio, ir galės  

prekiauti savo pagamintais dirbiniais 2021 m. Jūros šventės metu bei kitų švenčių metu Klaipėdos 

mieste. 

J. Ruškė siūlė svarstyti galimybę atleisti nuo rinkliavos mokesčio ne pavienius asmenis, o 

Klaipėdos miesto savivaldybėje registruotas Nevyriausybines neįgaliųjų organizacijas. 
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T. Kirstukas tikslinosi koks poreikis prekiauti neįgaliųjų dirbiniais Klaipėdos mieste būtų ir 

kiek Nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų Klaipėdos mieste yra, bei kiek organizacijų 2021 m. 

Jūros šventės metu nori prekiauti savo dirbiniais. Tikslinosi dėl galimų kriterijų organizacijoms.  

J. Ruškė pasiūlė į diskusiją įsitraukti visiems NRT nariams ir susitikimo metu bandyti numatyti 

galimus kriterijus Nevyriausybinėms neįgaliųjų organizacijoms.  

Pirmininkė informavo, kad vienas iš kriterijų galėtų būti, organizacijos teikiančios socialines 

paslaugas neįgaliems asmenims Klaipėdos mieste. Informavo, kad 2021 m Jūros šventės metu 

prekiauti savo pagamintais dirbiniais norėtų dvi organizacijos (VšĮ Likimo laiptai, Klaipėdos miesto 

Neįgaliųjų draugija). 

K. Mockevičienė pasidalino savo organizacijos patirtimi dėl vietinės rinkliavos, prekybos vietų 

įsigijimo ir kitais organizaciniais procesais siekiant gauti leidimą prekiauti savo pagamintais 

dirbiniais Klaipėdoje vykstančių švenčių metu. 

J. Ruškė dar kartą atkreipė dėmesį, kad organizacijos vienijančios neįgaliuosius susiduria su 

sunkumais dalyvauti bei prekiauti savo pagamintais dirbiniais Klaipėdos miesto švenčių metu. 

Su posėdžio svečiais vyko diskusija dėl kriterijų nustatymo neįgaliuosius vienijančioms 

organizacijoms. T. Kirstukas siūlė NRT nariams patikslinti siūlomą formuluotę dėl nemokamo 

leidimo prekiauti nustatytoje vietoje išdavimo Klaipėdos miesto šventėse. Specialistas tikslinosi ar 

Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, kurių pagrindinė funkcija yra neįgaliųjų atstovavimas ir 

vienijimas, galėtų pateikti registravimo pažymėjimą, savo organizacijos įstatus ar nuostatus viešajai 

įstaigai "Klaipėdos šventės". 

J. Ruškė informavo, kad didžioji dauguma organizacijų galėtų pateikti.  

T. Kirstukas pasisakė, kad reikia numatyti procedūrą ir ją aiškiai reglamentuoti. 

A. Liesytė pasisakė, kad būtina numatyti visą procedūrą ir šiuo klausimu priimti reikiamus 

sprendimus. Siūlė atkreipti dėmesį į kitų savivaldybių patirtį ir procedūrą, kurioje numatyta švenčių 

metu atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio neįgaliuosius vienijančias organizacijas.  

Vyko diskusija. 

 

NUTARTA: 

1.1.  Siūlyti nuo vietinės rinkliavos mokesčio 2021 m. Jūros šventės metu atleisti Klaipėdos 

miesto savivaldybėje registruotas Nevyriausybines Neįgaliųjų organizacijas (VšĮ Likimo laiptai, 

Klaipėdos miesto Neįgaliųjų draugiją) su siūlymu NRT formuluotę tikslinti.  

1.2.  Siūlyti nuo vietinės rinkliavos mokesčio Klaipėdos miesto švenčių metu atleisti Klaipėdos 

miesto savivaldybėje registruotas Nevyriausybines Neįgaliųjų organizacijas su siūlymu NRT 

formuluotę tikslinti.  

1.3. Raštu paraginti parengti reglamentuota tvarką ir sudaryti galimybę neįgaliuosius 

vienijančias organizacijas atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio. 

1.4.  J. Ruškė el. paštu. persiųs visą informaciją bei patikslintas formuluotes specialistui T. 

Kirstukui. 

 

2. SVARSTYTA. Klaipėdos NRT posėdžių transliavimas. 

Jūratė Ruškė el. paštu bei posėdžio metu visus Klaipėdos NRT tarybos narius informavo, kad  

yra gautas laiškas iš Klaipėdos miesto savivaldybės Duomenų apsaugos pareigūnės. 

Visiems NVO tarybos nariams elektroniniu paštu buvo persiųsta visa informacija dėl posėdžių 

transliacijų bei įrašų viešinimo. Pirmininkė, kreipėsi į visus Tarybos narius el. paštu bei posėdžio 
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metu  prašė išsakyti savo nuomonę dėl posėdžių transliavimo galimybės. Buvo pasiūlyta rinktis ir 

išreikšti nuomonę atsižvelgus į šiuos klausimus:  

 Ar pritartumėte posėdžių, kuriuose dalyvaujate, viešam transliavimui ir įrašų viešinimui 

Savivaldybės internetinėje svetainėje bei „Youtube“ kanale? 

 Ar pritartumėte posėdžių, kuriuose dalyvaujate,  tik garso įrašų darymui ir jų viešinimui? 

Visi Klaipėdos NRT nariai pasisakė ir vyko diskusija.  

Prieštaraujančių posėdžių transliacijoms bei įrašų viešinimui nebuvo.  

Klaipėdos NRT tarybos nariai, kurie neturėjo galimybės dalyvauti posėdyje išreiškė savo 

nuomonę el. paštu. N. Puteikienė, D. Vitkauskienė ir D. Daukantienė pritarė  posėdžių transliacijoms 

bei įrašų viešinimui.  

 

NUTARTA. Posėdžių filmavimui, transliavimui bei vaizdo ir garso įrašų viešinimui bendru 

sutarimu pritarta. 

 

3. SVARSTYTA. Poreikis papildyti 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektų atrankos konkursų nuostatų projektui pateiktus finansavimo prioritetus.  

Jūratė Ruškė el. paštu 2021-06-15 kreipėsi į Klaipėdos NRT narius ir prašė išsakyti savo 

siūlymus bei pritarimą/nepritarimą atsižvelgiant į šį klausimą: 

 „Ar pritariate Kreipimesi į Neįgaliųjų reikalų departamentą prie SADM  (priedas 3) 

pateiktam siūlymui tikslinti 13.3 prioriteto formuluotę taip: „finansuotinas projekto paslaugas teiks 

ne mažiau nei vienas socialinis darbuotojas ar kitas kvalifikuotas specialistas (pvz. socialinis 

pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas, taikomosios elgesio analizės terapeutas, psichologas) 

atsižvelgiant į projekto tikslinės grupės negalios pobūdį, jų individualiųjų poreikių (taip pat ir 

neįgaliųjų artimųjų poreikių) ir teikiamų paslaugų dermę“.  

D. Vitkauskienė raštu informavo, kad pritaria, tačiau pasiūlė praplėsti formuluotę ir įtraukti 

asmenis kurie turi darbo su atitinkama negalia turinčiai asmenimis patirtį. 

L. Baltutienė posėdžio metu siūlė į formuluotę įrašyti slaugytoją. 

Pirmininkė J. Ruškė pritarė išsakytoms mintims praplėsti formuluotę ir įtraukti slaugytoją bei 

asmenis, kurie turi darbo patirties su atitinkama negalia turinčiais asmenimis. Siūlė kreipimesi įrašyti, 

kad paslaugas teiks vienas socialinis darbuotojas ar kitas specialistas bei nurodyti visus galimus 

specialistus su pateiktais pasiūlymais.  

Tarybos nariai išsakė savo pastebėjimus ir mintis. 

 Vyko diskusija. 

 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta pateiktai formuluotei su patikslinimais. 

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Daugiau klausimų ir siūlymų nebuvo.  

Sekantis susitikimas planuojamas š. m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesį. 

Posėdžio pabaiga – 14:40 val.  

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                    Jūratė Ruškė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                      Ieva Krušaitė                                                                                                      


