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Vadovaudamasi Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. A1-110 „Dėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30 įsakymo Nr. A1-267 redakcija), 13.2 ir 19.9.4. punktais: 

1. T v i r t i n u   šios sudėties Ekspertų komisiją prie Techninės pagalbos neįgaliesiems 

centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – komisija): 

Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vyresnioji patarėja (komisijos pirmininkė); 

Irma Juodagalvienė – Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus Vilniaus apskrities klientų aptarnavimo 

specialistė (komisijos sekretorė); 

Ramūnas Aladavičius – Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus socialinės priemonės vykdymo 

koordinatorius Vilniaus apskrityje; 

Vilma Danilevičienė – viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros 

klinikų Vaikų ligoninės filialo Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus 

kineziterapeutė; 

Gražina Semėnienė – Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo ekspertė; 

Agnė Klemanskienė – Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė; 



2 
 

Jaroslav Milevskij – Lietuvos paraplegikų asociacijos atstovas; 

Tomas Morkevičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 

Reabilitacijos klinikos asistentas; 

Virginija Pukenienė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Zarasų filialo pirmininkė; 

Rima Sitavičienė – Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus 

bendrijos PAGAVA pirmininkė; 

Diana Stankaitienė – biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro 

direktorė; 

Ilona Šakienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens 

sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja; 

Aurelija Šidlauskienė – viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros 

klinikų Vaikų ligoninės filialo Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centro administratorė 

kineziterapeutė; 

Jurgita Tarasevičienė – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos narė; 

Agnieška Toločko – Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos narė; 

Kęstutis Vaišnora – Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas; 

Gintarė Vaitkienė – Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos 

katedros lektorė, Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, UAB Vaikų ir jaunimo klinika 

EMPATIJA. 

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2022m. vasario 10 d. įsakymą Nr. G1-19 „Dėl 

Ekspertų komisijos prie Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos sudėties patvirtinimo pakeitimo“. 
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