
 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

 NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. TAR1- 177 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko (nuotoliniu būdu): 2021-09-29, posėdžio pradžia – 13 val. 00 min. 

Posėdžio pirmininkė - Jūratė Ruškė. 

Posėdžio sekretorė - Ieva Krušaitė. 

Dalyvavo: Nina Puteikienė, Lilia Baltutienė, Danutė Daukantienė, Elena Knyzaitė, Sigita 

Kurmelienė, Kazys Bagdonas, Janina Tulabienė. 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl prioritetų, kas aktualiau - konferencija ar apskritojo stalo diskusija su Klaipėdos 

neįgaliųjų NVO atstovais, politikais ir pan. 

2. Dėl neįgaliųjų prekybos Jūros šventėje: pasiekimai ir tobulintinos sritys. 

3. Dėl Klaipėdos miesto Baltikalnio seniūnaitijos seniūnaitės Žanetos Skersytės laiško. 

4. Dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo Klaipėdos miesto gyventojams. 

5. Dėl neįgaliųjų buriavimo Klaipėdoje. 

6. Dėl specialistų trūkumo Klaipėdos miesto švietimo įstaigose. 

7. Kiti klausimai. 

 

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

NRT) nariams.  

 

1. SVARSTYTA. Prioritetų, kas aktualiau - konferencija ar apskritojo stalo diskusija su 

Klaipėdos neįgaliųjų NVO atstovais, politikais ir pan. 

Pirmininkė J. Ruškė, NRT nariams pasiūlė keisti įprastą praktiką ir metų pabaigoje 

organizuoti ne konferenciją, bet apskritojo stalo diskusiją. Jūratė Ruškė paminėjo, kad į apskritojo 

stalo diskusiją būtų galima pakviesti įvairius asmenis, kurie galėtų pasisakyti jiems ir neįgaliųjų 

bendruomenei aktualiais klausimais.  

Jūratė Ruškė informavo, kad NRT narė Daina Vitkauskienė ją laišku informavo, jog pritaria 

apskritojo stalo diskusijai. Pirmininkė, posėdžio metu kvietė visus tarybos narius pasisakyti ir 

išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu.  
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Janina Tulabienė paminėjo, kad pritaria apskritojo stalo diskusijai, tačiau akcentavo, kad 

diskusiją būtų svarbu organizuoti ne nuotoliniu būdu.  

Nina Puteikienė taip pat pritarė diskusijai ir pastebėjo, kad ši idėja yra labai gera šiuo 

laikotarpiu, ir siūlė visiems NRT nariams pasiruošti aktualius klausimus, ir pakviesti asmenis, kurie 

galėtų atsakyti į visus klausimus. 

 Danutė  Daukantienė ir Kazys Bagdonas taip pat pritarė, kad apskritojo stalo diskusija būtų 

labai naudinga. 

 Tarybos pirmininkė pasiūlė visiems tarybos nariams balsuoti. Vyko balsavimas (vienbalsiai 

pritarta organizuoti apskritojo stalo diskusiją).  

 

NUTARTA:  Pritarta metų pabaigoje organizuoti apskritojo stalo diskusiją.  

 

2. SVARSTYTA. Neįgaliųjų prekybos Jūros šventėje: pasiekimai ir tobulintinos sritys. 

Tarybos pirmininkė pristatė informaciją, kad Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos 

sprendimu (vienbalsiai), buvo priimtas sprendimas leisti Klaipėdos mieste veikiančioms 

neįgaliuosius vienijančioms organizacijoms Jūros šventės metu bei miesto jubiliejinių ir istorinių 

sukakčių metu nemokamai prekiauti savo pagamintais dirbiniais. 

 Jūratė Ruškė pasidalino patirtimi kaip sekėsi prekiauti negalią turinėms asmenims savo 

dirbiniais Jūros šventės metu. Ji pastebėjo, kad Jūros šventės metu negalią turintiems asmenims kilo 

sunkumų dėl viso proceso organizavimo. 

Nina Puteikienė pasiūlė kreiptis į VšĮ „Klaipėdos šventės“ vadovą ir išsiaiškinti ar būtų 

galima šventės metu supaprastinti sąlygas negalią turintiems asmenims. 

 

NUTARTA. Kreiptis į VšĮ „Klaipėdos šventės“ vadovą dėl leidimų išdavimo tobulinimo 

neįgaliesiems. 

 

3. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto Baltikalnio seniūnaitijos seniūnaitės Žanetos Skersytės 

laiškas. 

Tarybos pirmininkė pasidalino, kad š.m. rugsėjo mėnesį į ją raštu kreipėsi Klaipėdos miesto 

Baltikalnio seniūnaitijos seniūnaitė Žaneta Skersytė. Pirmininkė priminė, kad Žanetos Skersytės 

laiškas el. paštu buvo išsiųstas susipažinimui visiems NRT nariams. Jūratė Ruškė posėdžio metu dar 

kartą pristatė laišką (pridedama). Posėdžio metu atkreipė dėmesį, kad Klaipėdos miesto gyventojai 

prašo, kad atkarpoje nuo Bangų g. 6 iki Bangų g. 32 būtų sutvarkytos šaligatvio plytelės, nes jos yra 

nesaugios ir pavojingos žmonių sveikatai.  
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Pirmininkė kreipėsi į visus tarybos narius su klausimu - ką galėtų padaryti NRT šioje 

situacijoje? 

Tarybos narė Nina Puteikienė informavo, kad reikėtų parengti raštą ir kreiptis į Klaipėdos 

miesto savivaldybės admininistraciją.  

Visi tarybos nariai bendru sutarimu pritarė. 

 

NUTARTA. Parengti raštą Klaipėdos miesto savivaldybės admininistracijai ir kaip priedą 

pridėti Žanetos Skersytės laišką. 

 

4. SVARSTYTA. Asmeninio asistento paslaugų organizavimas ir teikimas Klaipėdos 

miesto gyventojams. 

Nina Puteikienė visiems NRT tarybos nariams pasiūlė atkreipti dėmesį į asmeninio asistento 

paslaugos organizavimą ir teikimą Klaipėdos mieste. Tarybos narė atkreipė dėmesį, kad paslauga 

nėra teikiama psichikos negalią turintiems asmenims. N. Puteikienė kreipėsi į visus tarybos narius 

su prašymu išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu.  

Jūratė Ruškė pasidalino, kad jos žiniomis iki š. m. liepos mėnesio asmeninio asistento 

paslauga visoje Lietuvoje buvo teikiama tik fizinę negalią turintiems asmenims. Taip pat informavo, 

kad šiuo metu vyksta pasikeitimai ir įstatymas yra atnaujinamas. Pirmininkė pritarė, kad asmeninio 

asistento paslaugų įstatymas diskriminavo asmenis turinčius psichinę negalią.  

Janina Tulabienė pasiūlė šį klausimą įtraukti į apskritojo stalo diskusiją.  

Nina Puteikienė siūlė organizuoti nuotoliniu būdu posėdį dar iki apskritojo stalo diskusijos 

ir į posėdį pakviesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovus.  

Lilia Baltutienė pritarė, kad ši tema yra labai svarbi ir būtų svarbu ieškoti sprendimų kuo 

greičiau.  

Vyko diskusija. 

 

NUTARTA. Jūratė Ruškė el. paštu lauks pasiūlymų, ką galėtų pakviesti į kitą susitikimą. 

 

5. SVARSTYTA. Neįgaliųjų buriavimas Klaipėdoje. 

Pirmininkė pasidalino savo pastebėjimu, kad ypatingai didėja susidomėjimas buriavimu tarp 

žmonių su negalia Klaipėdos mieste bei Lietuvoje. Tačiau atkreipė dėmesį, kad Klaipėdoje trūksta 

iniciatyvos, kur būtų kviečiami žmonės su negalia išbandyti buriavimą.  

J. Ruškė siūlė ieškoti sprendimų kaip būtų galima sudaryti galimybes buriuoti žmonėms su 

negalia Klaipėdos mieste.  
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NUTARTA. Informacija išklausyta. 

 

6. SVARSTYTA. Specialistų trūkumas Klaipėdos miesto švietimo įstaigose. 

Pirmininkė informavo, kad į ją kreipėsi specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko mama. 

Moteris informavo, kad vaiko ugdymo įstaigoje trūksta specialistų ir vaikas visiškai negauna 

reikalingos pagalbos.  

Jūratė Ruškė pasidalino, jog problema jai žinoma ir paminėjo, kad ypač trūksta mokytojų 

padėjėjų, specialiųjų pedagogų, psichologų, logopedų.  

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos vadovė ir NRT tarybos narė Elena Knyzaitė pritaria, kad 

specialistų yra nepakankamai ir pasidalino patirtimi, kaip tėvai būna nepatenkinti, ir dažnai girdi 

priekaištus.  

Nina Puteikienė pasiūlė į kitą posėdį pasikvieti kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 

specialistus.  

Jūratė Ruškė pasiūlė pasikviesti švietimo įstaigų vadovus ir specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų tėvus.  

Vyko diskusija.  

 

NUTARTA. Informacija išklausyta. 

 

7. Kiti klausimai. 

Jūratė Ruškė pasidalino, kad problema dėl vasaros kavinių prieinamumo neįgaliesiems 

išlieka ir šį klausimą norėtų įtraukti į apskritojo stalo diskusiją. 

Pirmininkė kreipėsi į visus NRT narius su klausimu ar nariai dar turi kokių aktualių 

klausimų.  Klausimų nebuvo. 

Kitas posėdis planuojamas š.m. paskutinį ketvirtį. 

 

Posėdžio pabaiga – 14:00 val. 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                           Jūratė Ruškė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                             Ieva Krušaitė                                                                                                       


