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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų taryba (toliau – Taryba) sudaroma
visuomeniniais pagrindais, lygiateisės partnerystės pagrindu iš Savivaldybės institucijų ir neįgaliųjų
asociacijų deleguotų atstovų.
2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės
nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3.Taryba teikia pasiūlymus socialinių reikalų subjektams, apie savo veiklą informuoja
visuomenę.
II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
4. Tarybos uždavinys – nagrinėti svarbiausius neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus
bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, Kauno rajono
savivaldybės Socialinių paslaugų centru, nevyriausybinėmis neįgaliųjų organizacijomis, kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis, informuoti visuomenę ir neįgaliuosius apie socialinės paramos
politiką.
5. Taryba atlieka šias funkcijas:
5.1. tiria neįgaliųjų socialines problemas rajone;
5.2. teikia pasiūlymus ir rekomendacijas rajono savivaldybei, seniūnijoms, socialinės
srities darbuotojams dėl neįgaliųjų socialinių problemų sprendimo būdų;
5.3.nagrinėja neįgaliųjų socialinės integracijos ir kitus įstatymus, jų poveikį rajono
neįgaliesiems;
5.4. siekia, kad neįgalieji aktyviai dalyvautų sprendžiant visus su jų gyvenimu ir veikla
susijusius klausimus;
5.5. kaupia informaciją apie neįgaliųjų problemas ir supažindina su ja visuomenę;
5.6. rūpinasi neįgaliųjų integravimusi į visuomenę;
5.7.bendradarbiauja su kitomis socialinės srities krašto ir užsienio organizacijomis,
sprendžiančiomis neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus.

III. TARYBOS TEISĖS
6. Taryba, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
6.1. kviesti į posėdžius Savivaldybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių (taip pat
neįgaliųjų) organizacijų ir kitų įstaigų atstovus, kai nagrinėjamos neįgaliųjų socialinės integracijos
problemos;
6.2. gauti iš Savivaldybės administracijos informaciją, kurios reikia Tarybos funkcijoms
atlikti;
6.3. skleisti visuomenei informaciją apie savo veiklą, organizuoti diskusijas neįgaliųjų
socialinės integracijos klausimais;
6.4. teikti Savivaldybės institucijoms pasiūlymus socialiniais klausimais.
IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
7. Tarybos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba.
8. Tarybą sudaro 8 nariai: 2 Savivaldybės tarybos nariai, 1 Savivaldybės administracijos
atstovas, 1 Socialinių paslaugų centro atstovas, 4 neįgaliųjų organizacijų atstovai.
9. Savivaldybės taryba Tarybos pirmininku mero teikimu skiria Savivaldybės tarybos narį.
10. Taryba iš savo narių balsų dauguma išrenka pavaduotoją ir sekretorių.
11. Tarybos darbą organizuoja, posėdžiams pirmininkauja, už Tarybos veiklą atsako ir jai
atstovauja Tarybos pirmininkas, jo nesant – Tarybos pirmininko pavaduotojas.
12. Pagrindinė Tarybos darbo forma – posėdžiai, kurie rengiami prireikus, bet ne rečiau
kaip kartą per ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.
Nutarimai priimami, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių.
Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko, (jo nesant – Tarybos pirmininko
pavaduotojo) balsas.
13. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos posėdžio
pirmininkas ir sekretorius.
14. Taryba gali nagrinėti ir apibendrinti aktualią problemą ir parengti pasiūlymus
Savivaldybės tarybos kolegijai.
15. Šių nuostatų pakeitimus ir pasiūlymus tvirtina Savivaldybės taryba, suderinusi su
Taryba.
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