
 

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IR PROFESINIO MOKYMO 

ĮSTAIGŲ FIZINĖS APLINKOS PRIEINAMUMO 

NEĮGALIESIEMS VERTINIMO  

TYRIMAS 

 
Vilnius, 2019 m.  

 

 

 

 

 

 

UŽSAKOVAS 

Neįgaliųjų reikalų departamentas 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

 

VYKDYTOJAS 

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 
 

 

 



 

 

2 
Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų fizinės aplinkos prieinamumo neįgaliesiems vertinimas 

 

2019 m. 

 

 

 

 

TYRIMO ATASKAITA 

 

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ 

FIZINĖS APLINKOS PRIEINAMUMO NEĮGALIESIEMS  

VERTINIMO TYRIMAS 
 

 

 

 

 

 

 

Užsakovas:  

         

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Švitrigailos g. 10, Vilnius 

 

Vykdytojas: 

 

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 

Gėlių g. 7, Vilnius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tyrimo vadovas:    Rasa Kavaliauskaitė 

     

    Tyrimo grupės nariai:   Galina Lukankova, 

     Audrius Kalvėnas, 

   Jonas Dumša,  

  Adolfas Ruškys 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 
Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų fizinės aplinkos prieinamumo neįgaliesiems vertinimas 

 

2019 m. 

PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS 

1 pav. Apklausos dalyviai pagal mokymo įstaigos rūšį; ir įvertintų objektų 

skaičių;  N=68, N=237 
11 

2 pav. Įvertintų objektų (pastatų) skaičius pagal įstaigų tipą; N=237 12 

3 pav. Automobilių parkavimo vietos žmonių su negalia automobiliams statyti; 

N=237 
14 

4 pav. Galimybės žmonėms su negalia patekti į mokymo įstaigų pastatus; 

N=237 
15 

5 pav. Įėjimo į objektus ŽN galimybės pagal mokymo įstaigų rūšį; N=176 16 

6 pav. Pastatų ženklinimas; N=42 17 

7 pav. Tinkamo išorinio (lauko) panduso įrengimas; N=112 18 

8 pav. Galimybė ŽN judėti keltuvais; N=27 19 

9 pav. Pastato išorinių durų pritaikymas ŽN; N=176 20 

10 pav. Koridorių pritaikymas ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu; N=176 22 

11 pav. Galimybės ŽN judėti tarp pastato aukštų; N=176 23 

12 pav. Pastatų pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia; N=237 25 

13 pav. Galimybės ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu,  patekti į auditorijas, 

skaityklas bei kitas studijuojantiems svarbias patalpas; N=176 
28 

14 pav. Sanitarinių mazgų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams; N=176 29 

15 pav. Duomenys apie mokymo įstaigose vykdytus statybos ar remonto darbus 

per paskutinius 5 metus; N=237 
31 

16 pav. Mokymo įstaigų ketinimas 2 metų laikotarpyje vykdyti atnaujinimo 

darbus ar įsigyt naują įrangą; N=237 
32 

17 pav. Aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų vertinimas; N=237 33 

18 pav. Parkavimo vietų įrengima žmonių su negalia automobiliams statyti 36 

19 pav. Įėjimų į pastatus pritaikymas 36 

20 pav. Objektų ženklinimas ir galimybė įeiti į pastatus žmonėms su negalia 37 

21 pav.  Pandusų ir keltuvų įrengimas 38 

22 pav. Įėjimo durų ir koridorių pritaikymas 39 

23 pav. Judėjimas tarp aukštų ir grindų lygio skirtumai 40 

24 pav. Auditorijų, mokymo klasių vertinimas 41 

25 pav. Pastatų pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia 42 

26 pav. Sanitarinių mazgų pritaikymas 43 

27 pav. Mokymo įstaigų įvertinimas 44 

 

LENTELIŲ SĄRAŠAS 

1 lentelė. Apklausoje dalyvavusių aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo 

įstaigų (juridinių asmenų) bei jų naudojamų pastatų pasiskirstymas pagal 

miestus  

12 

2 lentelė. Automobilių parkavimo vietos ŽN automobiliams statyti prie 

švietimo įstaigų; N=237 
14 

3 lentelė. Galimybės ŽN patekti į patalpas pagal mokymo įstaigų rūšį; N=237 15 

4 lentelė. Įėjimo į objektus ŽN galimybės pagal mokymo įstaigų rūšį; N=176 16 

5 lentelė. Išorinių (lauko) pandusų įrengimas aukštosiosee mokyklose ir 

profesinio mokymo įstaigose 
18 



 

 

4 
Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų fizinės aplinkos prieinamumo neįgaliesiems vertinimas 

 

2019 m. 

6 lentelė. Įėjimo į pastatą durų pritaikymas ŽN; N=176 21 

7 lentelė. Koridorių pritaikymas ŽN mokymo įstaigose;  N=176 22 

8 lentelė. Galimybės ŽN judėti tarp pastato aukštų pagal įstaigų rūšis; N=176 24 

9 lentelė. Pastatų pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia pagal įstaigų rūšis; 

N=237 
26 

10 lentelė. Grindų lygių skirtumai pagal įstaigų rūšis; N=176 27 

11 lentelė. Sanitarinių mazgų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams mokymo 

įstaigose; N=176 
30 

12 lentelė. Aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų vertinimas pagal 

mokymo įstaigų rūšis; N=237 
33 

 



 

 

5 
Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų fizinės aplinkos prieinamumo neįgaliesiems vertinimas 

 

2019 m. 

TURINYS 

ĮŽANGA .............................................................................................................................................. 7 

1.TYRIMO APRAŠYMAS ............................................................................................................... 10 

1.1. TYRIMO   METODOLOGIJA .................................................................................................. 10 

1.1.1. METODAS ............................................................................................................................. 10 

1.1.2. ATRANKA ............................................................................................................................. 10 

1.1.3. TERMINŲ TRUMPINIMAI IR PAAIŠKINIMAI.............................................................................. 11 

1.1. TYRIMO  RESPONDENTAI ................................................................................................ 11 

2. TYRIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS............................................................................ 13 

2.1. PASTATO PRIEIGŲ VERTINIMAS ........................................................................................ 13 

2.1.1.  PARKAVIMO VIETOS ŽMONIŲ SU NEGALIA AUTOMOBILIAMS STATYTI .................................. 13 

2.1.2. PATEKIMAS Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IR MOKYMO ĮSTAIGŲ PASTATUS ..................................... 14 

2.1.3. OBJEKTŲ ŽENKLINIMAS ......................................................................................................... 16 

2.1.4. IŠORINIAI  (LAUKO) PANDUSAI .............................................................................................. 17 

2.1.5. PASINAUDOJIMO KELTUVU GALIMYBĖS................................................................................. 19 

2.2. PASTATO VIDAUS VERTINIMAS ........................................................................................ 20 

2.2.1. PASTATO ĮĖJIMO (IŠORINĖS) DURYS ....................................................................................... 20 

2.2.2. KORIDORIŲ PRITAIKYMAS ŽN ............................................................................................... 21 

2.2.3. JUDĖJIMAS TARP AUKŠTŲ ...................................................................................................... 22 

2.2.4. PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU REGĖJIMO NEGALIA .................................................... 24 

2.2.5. GRINDŲ LYGIO SKIRTUMAI TAME PAČIAME PASTATO AUKŠTE ............................................... 26 

2.2.6. GALIMYBĖ PATEKTI ŽN Į AUDITORIJAS, MOKYMŲ KLASES, LABORATORIJAS, KONFERECIJŲ 

SALES, BIBLIOTEKŲ SKAITYKLAS IR KITAS SVARBIAS STUDIJUOJANTIEMS VIETAS........................... 27 

2.2.7 SANITARINIŲ MAZGŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIŲJŲ POREIKIAMS ............................................... 28 

2.3. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOJE VYKDYTUS IR NUMATOMUS VYKDYTI STATYBOS 

DARBUS ........................................................................................................................................... 30 

2.3.1. DUOMENYS APIE MOKYMŲ ĮSTAIGŲ VYKDYTUS STATYBOS DARBUS (RENOVACIJA,  

REKONSTRUKCIJA,  MODERNIZAVIMAS,  REMONTAS)  PER PASKUTINIUS 5 METUS ........................... 30 

2.3.2. AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ BEI PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ KETINIMAS 2 METŲ LAIKOTARPYJE 

VYKDYTI ĮSTAIGOS ATNAUJINIMO DARBUS AR ĮSIGYTI NAUJĄ ĮRANGĄ ............................................ 31 

2.4. AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ BEI PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ ĮSIVERTINIMAS ....... 32 

2.5. AUKŠTŲJŲ IR PROFESINIŲ MOKYMO ĮSTAIGŲ VERTINIMAS PO NEĮGALIŲJŲ 

ORGANIZACIJŲ EKSPERTŲ ATLIKTOS PATIKROS ............................................................... 35 

2.5.1. PARKAVIMO VIETŲ ĮRENGIMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA AUTOMOBILIAMS STATYTI .................. 35 

2.5.2. ĮĖJIMŲ Į PASTATUS PRITAIKYMO VERTINIMAS ....................................................................... 36 

2.5.3. PANDUSŲ IR KELTUVŲ ĮRENGIMAS ........................................................................................ 38 



 

 

6 
Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų fizinės aplinkos prieinamumo neįgaliesiems vertinimas 

 

2019 m. 

2.5.4. ĮĖJIMO DURŲ IR KORIDORIŲ PRITAIKYMAS ............................................................................ 39 

2.5.5.  JUDĖJIMAS TARP AUKŠTŲ IR GRINDŲ LYGIO SKIRTUMAI ....................................................... 40 

2.5.6. AUDITORIJŲ, MOKYMO KLASIŲ VERTINIMAS ......................................................................... 41 

2.5.7. PASTATŲ PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU REGĖJIMO NEGALIA .................................................... 42 

2.5.8. SANITARINIŲ MAZGŲ PRITAIKYMAS ...................................................................................... 43 

2.5.9. MOKYMO ĮSTAIGŲ ĮVERTINIMAS ........................................................................................... 44 

3. IŠVADOS ...................................................................................................................................... 45 

4. REKOMENDACIJOS ................................................................................................................... 51 

PRIEDAI ........................................................................................................................................... 52 

 



 

 

7 
Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų fizinės aplinkos prieinamumo neįgaliesiems vertinimas 

 

2019 m. 

ĮŽANGA 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408 yra 

patvirtinta Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa. 

  Nacionaline neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa (toliau – 

Programa) siekiama sukurti darnią aplinką ir sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės 

integracijos procesus Lietuvoje ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų, nustatančių neįgaliųjų socialinę 

integraciją bei lygias galimybes, ir Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimą. 

Strateginis Programos tikslas – sukurti palankią aplinką ir sąlygas oriam ir visaverčiam 

neįgaliųjų gyvenimui Lietuvoje, užtikrinti lygias galimybes ir neįgaliųjų gyvenimo kokybę. 

 

Programa parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymo (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) 16 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus ir 

atsižvelgiant į:  

2.1. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo (Žin., 2003, Nr. 114-5115; 2008, Nr. 

76-2998) nuostatas;  

2.2. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą (toliau – 

Neįgaliųjų teisių konvencija), ratifikuotą Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gegužės 27 d. 

įstatymu Nr. XI-854 (Žin., 2010, Nr. 67-3350);  

2.3. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendaciją valstybėms narėms dėl Europos 

Tarybos veiksmų plano skatinti neįgaliųjų teises ir visapusį dalyvavimą visuomenėje: neįgaliųjų 

gyvenimo kokybės gerinimas Europoje 2006–2015 metais;  

2.4. Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 ,,Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi 

strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 89-4029);  

2.5. Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl 

Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“ (Žin., 

2012, Nr. 61-3050). 

 

Vienas iš  Programos tikslų – užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje 

aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija.  

Renovuojami ir modernizuojami statiniai nepritaikomi neįgaliesiems, nepritaikyta aplinka 

riboja neįgaliųjų savarankiškumą ir galimybes nevaržomai judėti. Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-3597) 6 straipsnyje nustatyta, kad projektuojamus, 

statomus, rekonstruojamus ar kapitališkai remontuojamus pastatus (išskyrus atnaujinamus 

(modernizuojamus) daugiabučius namus) ir inžinerinius statinius, būtina pritaikyti specialiesiems 

neįgaliųjų poreikiams.  

Lietuvos Respublikos teisės aktai neįpareigoja pritaikyti esamų pastatų neįgaliųjų 

poreikiams, jei nėra poreikio renovuoti pastato, nenustato terminų, per kuriuos esami visuomeninės 

paskirties pastatai būtų pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Teisės aktai įpareigoja pritaikyti pastatus 

neįgaliųjų poreikiams tik pertvarkomose statinio dalyse. Tokios nuostatos neužtikrina, kad visi 

viešosios paskirties pastatai ir objektai būtų pritaikomi neįgaliesiems, neaiškūs pritaikymo terminai.  
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Teisinis statinių ir aplinkos pritaikymo reglamentavimas neatitinka Neįgaliųjų teisių 

konvencijos nuostatų dėl aplinkos prieinamumo neįgaliesiems didinimo. Statiniai ir aplinka, 

neatsižvelgiant į aklųjų, kurčiųjų bei kitokio pobūdžio negalią turinčių asmenų poreikius, dažnai 

projektuojami su atskirais perėjimais, įėjimais, patalpomis ar priemonėmis neįgaliesiems, kurios 

skatina neįgaliųjų atskirtį.  

 

Vadovaujantis Jungtinių Tautų organizacijos Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsniu 

„Išsilavinimas“,  Valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta neįgaliųjų teisę į mokslą. Siekdamos 

įgyvendinti šią teisę nediskriminuojant ir lygiomis galimybėmis, valstybės, šios Konvencijos Šalys, 

užtikrina visiems tinkamą visų lygių švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą, kuriais būtų siekiama:  

a) visapusiškai ugdyti žmogiškąjį potencialą ir orumą bei savigarbą, taip pat didinti 

pagarbą žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms ir žmonių įvairovei; 

b) suteikti neįgaliesiems galimybę ugdyti savo asmenybę, talentus ir kūrybiškumą, 

taip pat savo protinius ir fizinius gebėjimus didžiausiu įmanomu mastu; 

c) suteikti neįgaliesiems galimybę veiksmingai dalyvauti laisvos visuomenės 

gyvenime. 

 

Valstybės, šios Konvencijos Šalys, užtikrina, kad neįgalieji turėtų galimybę gauti 

bendrąjį aukštąjį išsilavinimą, profesinį mokymą, suaugusiųjų mokymą ir galimybę mokytis visą 

gyvenimą jų nediskriminuojant ir lygiai su kitais asmenimis. Šiuo tikslu valstybės, šios Konvencijos 

Šalys, užtikrina, kad neįgaliesiems būtų tinkamai pritaikytos sąlygos. 

Lygios galimybės gauti aukštąjį išsilavinimą ar įgyti dominančias perspektyvias 

profesijas, kurias užtikrina aukščiau minėti teisės aktai, neįmanomos be neįgaliesiems fiziškai 

prieinamų aukštųjų mokyklų (universitetų bei kolegijų) ir profesinio mokymo įstaigų (profesinės 

mokyklos ar profesinio mokymo centrai). 

Siekiant išsiaiškinti dabartinę Lietuvos aukštųjų mokyklųbei ptofesinio mokymo 

įstaigų prieinamumą, atliktas Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų fizinės aplinkos 

prieinamumo neįgaliesiems vertinimo tyrimas ir parengta tyrimo ataskaita.  

Fizinį prieinamumą užtikrina Statybos techninio reglamento 2.03.01:2001 Statiniai ir 

teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms (toliau – STR 2.03.01:2001) laikymasis, todėl 

„Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų fizinės aplinkos prieinamumo neįgaliesiems 

vertinimo tyrimo klausimyno“ klausimai parengti vadovaujantis šio Reglamento nuostatomis. Nuo 

2020.01.01 įsigalios naujasis Statybos  techninis  reglamentas  STR  2.03.01:2019  „Statinių  

prieinamumas“, praplečiantis statinių ir jų prieinų prieinamumo reikalavimus žmonėms su negalia.  

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems situaciją 

Lietuvos aukštosiose mokyklose (universitetuose ir kolegijose) bei profesinio mokymo įstaigose 

(profesinio mokymo mokyklose ar profesinio mokymo centruose). 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bei jų padalinių kiekį. 
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2. Išnagrinėti aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų išorinį prieinamumą. 

3. Išnagrinėti aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų vidaus pritaikymą neįgaliesiems. 

4. Išsiaiškinti, ar mokymo įstaigose pritaikyta aplinka žmonėms su regėjimo negalia.  

5. Išsiaiškinti, koks procentas apklaustų aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų buvo 

atnaujintos, ar planuojamos atnaujinti artimiausiu metu ir ką planuojama padaryti gerinant 

įstaigų ir jų paslaugų prieinamumą neįgaliesiems. 

6. Išanalizuoti pačių aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų pateiktą vertinimą, koks 

įstaigos prieinamumas.  

7. Pagal gautus duomenis parengti rekomendacijas aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo 

įstaigų prieinamumui pagerinti.  

 

 

Ataskaitą sudaro šios pagrindinės dalys: 

o 1 dalis – Tyrimo aprašymas, metodologija, tyrimo respondentų charakteristika. 

o 2 dalis – Tyrimo rezultatų apibendrinimas. 

o 3 dalis – Tyrimo išvados.  

o 4 dalis – Tyrimo rekomendacijos. 

o Priedai.  
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1.TYRIMO APRAŠYMAS 

1.1. TYRIMO   METODOLOGIJA 

1.1.1. METODAS 

 Siekiant įvertinti Lietuvos aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų) ir profesinio mokymo 

įstaigų (profesinių mokyklų ir profesinio mokymo centrų) prieinamumą neįgaliesiems, buvo 

parengtas 18 klausimų „Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų fizinės aplinkos 

prieinamumo neįgaliesiems vertinimo tyrimo klausimynas“. Klausimyną sudaro 17 uždarų 

klausimų (atsakant reikia rinktis vieną arba keletą atsakymo variantų) ir 1 atviras klausimas, 

kur respondentai turėjo pateikti savo atsakymus. Klausimynas buvo patalpintas elektroninėje 

erdvėje https://www.apklausk.lt/mano/rezultatai/43238. 

 

 Tyrimo užsakovas nustatė apklausos apimtį – ne mažiau kaip 50 Lietuvoje veikiančių 

aukštųjų ir profesinių mokyklų (juridinių vienetų), galinčių turėti po kelis pastatus 

(objektus) – turi būti įvertinti visi juridinio vieneto studijoms skirti objektai. 

Rekomenduojama pirmiausiai įvertinti visas aukštąsias mokyklas, o likusius objektus – 

profesines mokyklas. Laikantis šios sąlygos, apklausos anketos (klausimynas) buvo išsiųstas  

40-čiai aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų) bei 52–iems profesinio mokymo 

įstaigoms (profesinėms mokykloms bei profesinio mokymo centrams). Informacija apie 

Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų skaičių gauta iš   

http://www.studijos.lt/mokymo_istaigos/?companyType=1&groupId=0&locationId=&comp

anyTitle=Paie%C5%A1ka, profesinio mokymo mokyklų – iš 

http://www.studijos.lt/mokymo_istaigos/?companyType=4&groupId=9    bei patikslinta 

pagal Registrų centro duomenis   https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php. 

 

 Visoms aukštosioms mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms buvo elektroniniais 

paštais išsiuntinėti raštai apie rengiamą apklausą, pridėtas 2019-06-26 Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštas Nr. (5.7)-SD-779 ir 

nuoroda į klausimyną (pagal pageidavimą – išsiųsta anketa Word formatu).  

1.1.2. ATRANKA 

 

 Klausimyną nuo 2019 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (paskutiniai duomenys užfiksuoti 

rugsėjo 5 d.) galėjo pildyti visos šiuo metu Lietuvoje veikiančios aukštosios ir  profesinio 

mokymo įstaigos (išskyrus įsteigtas ir finansuojamas užsienio šalių lėšomis).  

 

 Įstaigų (joms priklausančių pastatų kiekio) pasiskirstymas po savivaldybes – netolygus, 

daugiausiai jų yra Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje.  

 

 Apklausos anketas savalaikiai užpildė 79 juridiniai asmenys, vidutiniškai 88 proc. (90 

juridinių asmenų iš  turėtos duomenų bazės) įstaigų. Iš jų - 15 kolegijų, 17 universitetų, 29 

https://www.apklausk.lt/mano/rezultatai/43238
http://www.studijos.lt/mokymo_istaigos/?companyType=1&groupId=0&locationId=&companyTitle=Paie%C5%A1ka
http://www.studijos.lt/mokymo_istaigos/?companyType=1&groupId=0&locationId=&companyTitle=Paie%C5%A1ka
http://www.studijos.lt/mokymo_istaigos/?companyType=4&groupId=9
https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
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profesinė mokykla ir 18 profesinio mokymo centrų. Iš viso duomenys buvo pateikti apie 237 

šioms mokymo įstaigoms peiklausančiu objektus (pastatus ar patalpas). 

1.1.3. TERMINŲ TRUMPINIMAI IR PAAIŠKINIMAI 

 ŽN  - žmonės su negalia. Tyrime naudojamas terminas „žmonės su negalia“ yra taikomas ne 

visiems žmonėms, turintiems specialiuosius poreikius, bet tik žmonėms, judantiems 

neįgaliojo vežimėliais.  

 

 STR 2.03.01:2001  – Statybos techninis reglamentas „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 

žmonių su negalia reikmėms“. 

 

 san. mazgai – sanitariniai mazgai (tualetas, dušas, vonia). 

 

1.1.  TYRIMO  RESPONDENTAI 

 

 Informacija, atsakant į „Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų fizinės aplinkos 

prieinamumo neįgaliesiems vertinimo tyrimo klausimyną“,  pateikta apie 237 aukštųjų  bei 

profesinio mokymo mokyklų pastatus/objektus. 

 

 Į klausimyną atsakė:  

o 32 aukštosios mokyklos, kurioms priklauso 165 pastatai/objektai, kas sudaro 69,62 % 

visų patalpų. Tai sudaro 82 proc. (39) iš naudotos duomenų bazės. 

o 47 profesinio mokymo mokyklos bei centrai, kuries priklauso 72 pastatai/objektai, kas 

sudaro 30,38 % visų patalpų. Tai sudaro 92 proc. (51) iš turimos duomenų bazės. 

 

 
1 pav. Apklausos dalyviai pagal mokymo įstaigos rūšį; ir įvertintų objektų skaičių;  

N=68, N=237 

 

 Iš viso duomenys buvo pateikti apie 237 šioms mokymo įstaigoms peiklausančiu objektus 

(pastatus ar patalpas). 
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 53 proc. (125) įvertinta universiteto pastatų, 17 proc (40) – kolegijų, po 15 proc. (po 36) 

įvertinta profesinių mokyklų ir profesinio mokymo centrų.   

 

 

2 pav. Įvertintų objektų (pastatų) skaičius pagal įstaigų tipą; N=237 

 

 7 Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje, 

Alytuje yra išsidėstę 199 aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų pastatai, tai 

sudaro 84 proc. nuo visų mokymo įstaigų pateiktų ir pagal klausimyną apibūdintų objektų 

skaičiaus. Kiti 38 objektai, kurių didžiąją daugumą sudaro profesinės mokyklos ir profesinio 

mokymo centrai yra išsidėstę mažesniuose miestuose ir miesteliuose, tyrimo apimtyje jie 

sudaro 16 proc.  

 

1 lentelė. Apklausoje dalyvavusių aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 

(juridinių asmenų) bei jų naudojamų pastatų pasiskirstymas pagal miestus 

Miestai Universitetai Kolegijos 
Profesinės 

mokyklos 

Profesinio 

MC 
Viso 

Vilnius  7 (40) 4 (9) 6 (9) 3 (6) 20 (64) 

Kaunas 9 (71) 5 (15) 1 (1) 1 (3) 16 (90) 

Klaipėda 4 (8) 4 (6) 4 (4) 2 (3) 14 (21) 

Utena  1 (5)  1 (6) 2 (11) 

Šiauliai 1 (4) 1 (2)  1 (1) 3 (7) 

Panevėžys  1 (1) 1 (1) 1 (1) 3 (3) 

Alytus  1 (2) 1 (1)  2 (3) 

Kiti miestai 2 (2)  17 (20) 9 (16) 28 (38) 

Iš viso:  17 (125) 15 (40) 29 (36) 18 (36) 79 (237) 
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2. TYRIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 

 

2.1. PASTATO PRIEIGŲ VERTINIMAS 

2.1.1.  PARKAVIMO VIETOS ŽMONIŲ SU NEGALIA AUTOMOBILIAMS STATYTI 

 Žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu ir vairuojantiems savarankiškai 

transporto priemonę, labai aktuali yra automobilių parkavimo problema. Automobilio 

stovėjimo vietos, pažymėtos ženklu „Neįgalusis“ dažnu atveju yra įrengiamos arti įėjimo, 

jos yra platesnės. Asmuo, turintis judėjimo negalią ir judantis vežimėlio pagalba, turi 

galimybę plačiau atidaryti automobilio dureles, patogiai išsiimti neįgaliojo vežimėlį, išlipti 

iš automobilio ir į jį patogiai įlipti. 

STR 2.03.01:2001 numato, kad visų tipų automobilių saugyklose, išskyrus gydymo paskirties 

pastatų, skirtų teikti medicinos pagalbą žmonėms, automobilių saugyklose, turi būti įrengta tiek ŽN 

automobilių vietų:- 1 vieta, kai aikštelėje yra iki 15 vietų;- 2 vietos, kai aikštelėje yra 16–50 vietų; - 

4 % vietų, kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų. ŽN automobiliams skirtos parkavimo vietos iki 

įėjimo į objektą yra iki 60 m, taip pat numatyta galimybė išlipti iš automobilio, įrengiant greta 1500 

mm pločio aikštelę. Ši aikštelė gali būti bendra dviem gretimoms automobilių stovėjimo vietoms. 

Lygių skirtumas tarp automobilių stovėjimo vietų ir išlipimo aikštelės ar šaligatvio turi būti iki 150 

mm. ŽN skirtos transporto priemonių stovėjimo vietos turi būti pažymėtos horizontaliu informaciniu 

„Neįgalusis“ ženklinimu ir  vertikaliu kelio ženklu su tokiu pat simboliu. 

 Sudarant klausimyną, vienas iš klausimų ir buvo klausimas apie parkavimo vietas 

neįgaliųjų automobiliams statyti. Respondentai galėjo pasirinkti vieną iš 4 atsakymų  

variantų: 1 - taip, vieta (-os) įrengta (-os) pagal visus STR 2.03.01:2001 reikalavimus; 2 - 

iš dalies, vieta (-os) įrengtos, bet nepažymėta (-os), bet yra kliūčių (pvz. nėra nuovažos  

nuo parkavimo aikštelės ant pėsčiųjų tako); 3 - ne, vieta (-os) neįrengta (-os); 4 - prie 

pastato nėra automobilių parkavimo aikštelės. Galimas tik vienas atsakymo variantas. 

 

 Pagal aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų pateiktus duomenis, 33,8 proc. (80 

obj.) įstaigų turi ŽN automobilių parkavimo vietas, kurios įrengtos pagal visus STR 

2.03.01:2001  reikalavimus, prie 23,2 proc. (55 obj.) ŽN automobilių parkavimo vietos 

įrengtos iš dalies, jos yra pažymėtos, bet nėra nuovažos (pvz. per aukštas bordiūras) ant 

pėsčiųjų tako. Tačiau didžiausią nerimą kelia tai, kad prie 43 proc. (102 obj.) objektų ŽN 

automobilių parkavimo vietos viso neįrengtos arba ten iš vis nėra parkavimo aikštelės. 

Galime daryti išvadą, kad prie 66,2 proc. (157 obj.) objektų ŽN praktiškai neturi galimybės 

privažiuoti. Žiūrėkite 3 pav.   
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3 pav. Automobilių parkavimo vietos žmonių su negalia automobiliams statyti; N=237 

 

 Nagrinėjant gautus atsakymus pagal įstaigų rūšis, galima teigti, kad vietas, įrengtas pagal 

visus STR 2.03.01:2001 reikalavimus turi įsirengę 37,5 proc. (15) kolegijų, 38,4 proc. (48) 

universitetų, 36,1 proc. (13) profesinių mokymo centrų ir tik 11,1 proc. (4)  profesinių 

mokyklų. Tragiška automobilių parkavimo padėtis yra praktiškai prie visų mokymo įstaigų: 

nėra įrengtų vietų ŽN automobiliams parkuoti arba išvis nėra automobilių parkavimo 

aikštelių prie 63,9 proc. (23) profesinių mokyklų, 52,8 proc. (19) profesinių mokymo centrų, 

37,6 proc.(47)  universitetų pastatų ir 32,5 proc. (13) kolegijų. Tai atsispindi 2 lentelėje 

„Automobilių parkavimo vietos ŽN automobiliams statyti prie švietimo įstaigų“  

 

2 lentelė. Automobilių parkavimo vietos ŽN automobiliams statyti prie švietimo įstaigų; 

N=237 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis Viso 

Parkavimo vietos 

įrengtos pagal STR 

2.03.01:2001 

reikalavimus 

Vietos 

įrengtos, bet 

yra kliūčių 

Vietos neįrengtos 

ŽN 

automobiliams 

statyti 

Nėra 

automobilių 

parkavimo 

aikštelės 

1. Kolegijos 40 15 12 9 4 

2. Universitetai 125 48 30 36 11 

3. Profesinės 

mokyklos 

36 4 9 21 2 

4. Profesinio 

mokymo 

centrai 

36 13 4 16 3 

 Viso: 237 80 55 82 20 

 Santykis % 100 33,8 23,2 35 8 

 

2.1.2. PATEKIMAS Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IR MOKYMO ĮSTAIGŲ PASTATUS 

 

STR 2.03.01:2001 numato, kad pagrindinis įėjimas į pastatą ir prieigos prie jo turi būti įrengtos 

taip, kad ŽN nebūtų kliūčių savarankiškai patekti į pastato vidų.  

 Respondentams buvo užduotas klausimas „Ar žmonėms su negalia pritaikytas bent vienas 

įėjimas į pastatą?“ ir pateikti trys galimi atsakymų variantai: 1 - taip, pagrindinis įėjimas į 
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pastatą yra pritaikytas, t.y. lygus, be jokių slenksčių; 2 - taip, yra įrengtas įėjimas ŽN ne per 

pagrindinį įėjimą; 3 -  ne, nėra nė vieno ŽN pritaikyto įėjimo į pastatą. Galimas tik vienas 

atsakymo variantas. 

 

 Kaip nurodė patys apklausoje dalyvavę respondentai, į 74 proc. objektų (176) žmonės su 

negalia gali patekti per pagrindinį įėjimą (56 proc., 134) ar ne per pagrindinį įėjimą (18 proc, 

42). Tačiau net daugiau kaip į ketvirtadalį objektų (26 proc, 61) žmonėms su negalia, 

judantiems neįgaliojo vežimėliu patekti į pastatus nėra jokių galimybių. Tai matyti ir iš 

pateiktos 4 paveislėlio diagramos „Galimybės ŽN patekti į pastatą“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    4 pav. Galimybės žmonėms su negalia patekti į mokymo įstaigų pastatus; N=237 

 Iš 40 kolegijos pastatų ŽN patekti gali į 30 (75 proc), iš 125 universiteto pastatų – į 94 (75 

proc), į profesines mokyklas – į 22 iš 36 (61 proc.), į profesinio mokymo centrus – į 30 iš 36 

(83 proc). Labiausiai nedraugiški profesinių mokyklų pastatai: į beveik 39 proc. pastatų ŽN 

nėra galimybės patekti; taip pat nepatenkama į ketvirtadalį kolegijų ir universitetų pastatų, į 

beveik 17 proc. profesinio rengimo centrų. Daugiau apie tai 3 lentelėje „Galimybė ŽN 

patekti į patalpas pagal mokymo įstaigų rūšį“.  

 

3 lentelė. Galimybės ŽN patekti į patalpas pagal mokymo įstaigų rūšį; N=237 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Viso, 

skaičius  

Pagrindinis įėjimas 

yra pritaikytas 

Yra įrengtas ŽN ne 

per pagrindinį įėjimą 

Nėra nė vieno 

pritaikyto įėjimo ŽN  

1. Kolegijos 40 22 8 10 

2. Universitetai 125 70 24 31 

3. Profesinės 

mokyklos 
36 16 6 14 

4. Profesinio mokymo 

centrai 
36 26 4 6 

 Viso: 237 134 42 61 

 Santykis % 100 56 18 26 
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40; 23%

112; 63%

24; 14%

Įėjimo ŽN galimybės į mokymo įstaigas

Įvažiavimas yra lygus Įrengtas pandusas Įrengtas keltuvas

 Respondentams buvo užduotas klausimas „Kaip pritaikytas įėjimas į pastatą?“ ir pateikti 

galimi atsakymų variantai: 1 - įvažiavimas yra lygus, be jokių slenksčių;  2 - įrengtas 

pandusas; 3 -įrengtas keltuvas. Reikėjo pažymėti tik vieną tinkantį variantą.   

 

 Apibendrinus gautus atsakymus matome, kad į 23 proc. (40) objektų įvažiuoti galima be 

jokių kliūčių (įvažiavimas yra lygius), 63 proc. (112) objektų yra įrengtas pandusas, o 14 

proc. (24) objektuose yra įrengtas keltuvas. Kaip įrengtas įėjimas į objektus pavaizduota 5 

pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Įėjimo į objektus ŽN galimybės; N=176 

 Remiantis tyrimu, labiausiai į mokymo įstaigas galima patekti pandusu: 82 proc. – į 

profesinių mokyklų pastatus, 67 proc. - į kolegijų ir profesinio rengimo centrų pastatus, 57 

proc. į universiteto pastatus. 17 proc. universitetų, 13 proc. kolegijų, 9 proc. profesinių 

mokyklų, 7 proc. profesinio mokymo centrų yra įrengę keltuvus.  Daugiau apie tai 4 

lentelėje „Įėjimo į objektus ŽN galimybės patalpas pagal mokymo įstaigų rūšį“. 

4 lentelė. Įėjimo į objektus ŽN galimybės pagal mokymo įstaigų rūšį; N=176 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis Viso 

Įvažiavimas yra 

lygus 

Yra įrengtas 

pandusas 

Yra įrengtas 

keltuvas  

1. Kolegijos 30 6 20 4 

2. Universitetai 94 24 54 16 

3. Profesinės 

mokyklos 
22 2 18 2 

4. Profesinio mokymo 

centrai 
30 8 20 2 

 Viso: 176 40 112 24 

 Santykis % 100 23 63 24 

 

2.1.3. OBJEKTŲ ŽENKLINIMAS 
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STR 2.03.01:2001 numato, kad ŽN informacijos ženklai, nuorodos, užrašai, schemos turi būti 

įrengti 1 500–4 500 mm nuo grindų ar šaligatvio paviršiaus. Prie durų šie ženklai turi būti 

kabinami ant sienos iš tos pusės, kur yra durų rankena. Pakabinti ŽN informacijos ženklai neturi 

sumažinti ŽN judėjimo trasų mažiausių leistinų pločių bei aukščių, manevrams skirtų aikštelių 

mažiausių plotų ar kitaip kliudyti ŽN. ŽN informacijos ženklų, nuorodų, užrašų, schemų raidės, 

skaičiai, matmenys, piešiniai turi būti kontrastingi (šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų 

paviršius matinis, neblizgus. Šriftas turi būti aiškus ir gerai įskaitomas. Raidžių ir skaitmenų, skirtų 

skaityti iš 10 m atstumo, aukštis turi būti 120–150 mm, skaitomų iš 20 m atstumo – 200–250 mm, 

skaitomų iš 40 m – 500–600 mm. ŽN informacijos ženklai turi būti ne mažesni kaip 150 x 150 mm. 

 Atskirai buvo vertintas patekimo į objektus ženklinimas. Pagal tyrimo rezultatus, ne per 

pagrindinį įėjimą ŽN galima patekti į 42 pastatus, tačiau, kaip nurodė patys respondentai,  

tik 31 proc (13) pastatų yra paženklinti, 69 proc (29) yra nepaženklinti. Labiausiai 

nepaženklinti yra kolegijų pastatai – 86 proc. (6 obj. iš 7), 71 proc. universiteto pastatų (17 

obj. iš 24). Daugiau informacijos 6 pav. diagramoje „Pastatų ženklinimas“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Pastatų ženklinimas; N=42 

 

2.1.4. IŠORINIAI  (LAUKO) PANDUSAI 

 

 Atskirai išanalizuota informacija apie išorinius (lauko) pandusus. Kaip buvo paminėta 

aukščiau, į 112 mokymo įstaigų patenkama įrengtu (išoriniu) lauko pandusu. 64 proc. (72) 

įstaigos nurodė, kad lauko pandusai įrengti laikantis visų STR 2.03.01:2001  reikalavimų. 15 

proc. (17) įstaigų pandusai įrengti taip, kad ŽN galėtų judėti savarankiškai, tačiau jie be 

turėklų. 21 proc. (23) mokymo įstaigų pandusai yra per statūs, todėl ŽN gali jais judėti tik su 

asistentų pagalba. Tai atsispindi 7 pav. „Tinkamo išorinio (lauko) panduso įrengimas. 

STR 2.03.01:2001 numato, kad ŽN pritaikytas panduso plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm, 

matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių. ŽN pritaikyto panduso išilginis nuolydis 

turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3%). Panduso juostoje, jos pradžioje ir pabaigoje vertikalūs 

paviršiaus dangos nelygumai, aukštesni nei 0,5 cm, neleidžiami. Panduso juostos skersinis nuolydis 
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neleidžiamas. Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje bei apačioje turi būti įrengtas įspėjamasis 

paviršius. Įspėjamasis paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio. Abiejose panduso juostos 

ir aikštelių pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink 

aikšteles, jei jos yra ne prie sienos, turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 mm borteliai. Panduso 

juostų ir aikštelių paviršius turi būti įrengtas iš kietos, šiurkščios, neslidžios medžiagos.  

        7 pav. Tinkamo išorinio (lauko) panduso įrengimas; N=112 

 

 Pagal respondentų, dalyvavusių apklausoje,  pateiktus objektų vertinimus 1 ar 2 balais, 

žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliais, sudarytos sąlygos patekti 

savarankiškai įrengtu išoriniu pandusu yra galimybė į 79,5 proc. (89) mokymo įstaigų 

pastatų  Į 20,5 proc. (23)  objektų  žmonės su judėjimo negalia gali patekti tik su asistentų  

pagalba. Iš 54 įrengtų pandusų universitetuose, net 22 proc. (12) įrengti taip, kad ŽN jais 

pasinaudoti gali tik asistento pagalba. Daugiau informacijos 5 lentelėje „Išorinio (lauko) 

pandusų įrengimas aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose“. 

 

5 lentelė „Išorinių (lauko) pandusų įrengimas aukštosiosee mokyklose ir profesinio 

mokymo įstaigose“; N=112 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Objektų, kur įrengti 

pandusai, skaičius 

Pandusai įrengti 

laikantis visų 

STR 

2.03.01:2001 
reikalavimų 

ŽN gali važiuoti 

pandusu 

savarankiškai, 

bet nėra turėklų 

Pandusas per 

status, gali 

važiuoti tik su 

asistento 

pagalba 

1. Kolegijos 20 12 6 2 

2. Universitetai 54 36 6 12 

3. Profesinės mokyklos 18 8 4 6 

4. Profesinio mokymo 

centrai 

20 16 1 3 

 Viso: 112 72 17 23 

 Santykis % 100 % 64,3 % 15,2 % 20,5 % 
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2.1.5. PASINAUDOJIMO KELTUVU GALIMYBĖS 

 Kita svarbi priemonė, padedanti žmogui su negalia, judančiam neįgaliojo vežimėliu, patekti 

į pastatą, yra  keltuvas. Atsakant į klausimą, kokios yra Pasinaudojimo keltuvu galimybės, 

respondentai turėjo galimybę pasirinkti 4 atsakymų variantus: 1. ŽN, judantis neįgaliojo 

vežimėliu, keltuvu gali pasinaudoti savarankiškai; 2. yra pagalbos iškvietimo mygtukas ir 

nurodyti kontaktai iškviesti personalą; 3. nėra informacijos apie pagalbos suteikimą norint 

pasinaudoti keltuvu; 4. keltuvas yra, tačiau jis neveikia. 

 Respondentai, pildydami klausimyną, nurodė, kad keltuvai yra įrengti 27 pastatuose 

(objektuose). Pateikti atsakymai pasiskirstė taip: savarankiškai keltuvu žmonės su negalia, 

judantys neįgaliojo vežimėliu, gali patekti į 9 pastatus iš 27, kas sudaro 33 proc.;   į 14 

objektų (arba 52 proc. ) galima patekti išsikvietus pagalbininkus ir dėl naudojimosi 4 

keltuvais nėra nurodytos informacijos apie pagalbos suteikimą. Į klausimą, ar keltuvas yra, 

tačiau jis neveikia - negautas nė vienas atsakymas. Žiūrėkite 8 pav. „Galimybė ŽN judėti 

keltuvais“ 

 

 
8 pav. Galimybė ŽN judėti keltuvais; N=27 

 Kaip nurodė respondentai, daugiausia keltuvų įrengta universitetuose – 16 vnt : 5 jų 

studentai su negalia gali naudotis savarankiškai, 10 objektų įrengti keltuvai su iškvietimo 

mygtukais, 1 –ose nėra informacijos apie pagalbos suteikimą norint pasinaudoti keltuvu. 8 

keltuvai įrengti kitose švietimo įstaigose: 4 – kolegijose; po 2 - profesinio mokymo įstaigose 

ir profesinio mokymo centruose. 
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106; 60%

66; 38%

4; 2%

Išorinių durų pritaikymas ŽN

Durys pritaikytos Durys pritaikytos iš dalies Durys nepritaikytos

 

2.2. PASTATO VIDAUS VERTINIMAS 

2.2.1. PASTATO ĮĖJIMO (IŠORINĖS) DURYS 

 Apklausos dalyvių buvo klausta „Ar pritaikytos įėjimo į pastatą durys žmonėms su negalia, 

judantiems neįgaliojo vežimėliais?“ Respondentai iš trijų galimų atsakymų galėjo pasirinkti 

vieną: 1. - taip, pritaikytos (tinkamo pločio, patogios varstyti, prie įėjimo yra nekliudomas 

1,5 m. x 1,5 m. plotas); 2. - pritaikytos iš dalies (patekti į pastatą įmanoma, bet yra kliūčių, 

pvz. slenkstis aukštesnis nei 2 cm., durys sunkai atidaromos); 3. - durų plotis neatitinka STR 

2.03.01:2001 reikalavimų. 

 

STR 2.03.01:2001 numato, kad ŽN pritaikyto įėjimo durys turi būti varstomosios arba 

slankiojančiosios (atidaromos rankomis arba automatinės). Švaistinės durys tokiame įėjime 

neleidžiamos. Prieš pagrindinio įėjimo duris turi būti įrengta lygi aikštelė, ne mažesnė kaip 1 500 

mm x 1 500 mm. Durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm. Jei prie pagrindinio įėjimo durų 

montuojami kojų valymo įtaisai, jie turi būti įgilinti, taip kad jų paviršius sutaptų su dangos 

paviršiumi. Pastato prieangis (tambūras) turi būti tokio dydžio, kad, varstant duris, laisvas liktų ne 

mažesnis kaip 1 400 mm x 1 400 mm durų varčių nekliudomas plotas. Stiklinės lauko durys turi būti 

iš smūgiams atsparaus stiklo. 1 200-1 600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti 

pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie 

stiklo elementai, esantys greta durų. 

 

 Atsakymus į šį klausimą pateikė 74,3 proc. (176 iš 237) respondentų, kadangi į likusius 

objektus žmonės su negalia iš viso neturi galimybės patekti. 

 

 60 proc. (106) durų yra pilnai pritaikytos (tinkamo pločio, patogios varstyti ir kt.) durys ŽN, 

38 proc. (66) pastatų durys pritaikytos iš dalies, 2 proc. (4) durų plotis neatitinka STR 

2.03.01:2001  reikalavimų.  Žiūrėkite 9 pav.  

9 pav. Pastato išorinių durų pritaikymas ŽN; N=176 

 

 Iš vertintų 94 universiteto pastatų durų, 67 proc. (63) yra pritaikyti, 31 proc. (29) gali 

pasitaikyti kliūčių įeiti ŽN, dviejuose pastatuose (2 proc.) įėjimo durys yra per siauros, 

neatitinka STR 2.03.01:2001 reikalavimų. Kolegijose žmonės su negalia, judantys neįgaliojo 

vežimėliu, gali patekti į 30 pastatų. Iš jų 57 proc. (17) objektų įėjimo durys yra pilnai 
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pritaikytos ŽN poreikiams, o 43 proc. (13) - pritaikytos iš dalies, gali pasitaikyti kliūčių 

(pvz. yra aukštesnis nei 20 mm aukščio slenkstis arba sunkiai atsidaro durys. Profesinio 

mokymo centruose iš 30 pastatų, į kuriuos gali patekti ŽN, 70 proc. (21) įėjimo durys yra 

įrengtos tinkamai, o 30 proc. (9) gali pasitaikyti kliūčių. Profesinėse mokyklose – 

atvirkščiai: iš 22 pastatų tik 23 proc. (5) pastatų įėjimo durys yra pilnai pritaikytos, 68 proc. 

(15) durų pritaikytos iš dalies,  o 9 proc. (2) pastatų durys yra per siauros, neatitinkančios 

STR 2.03.01:2001 reikalavimų. Daugiau informacijos 6 lentelėje „Įėjimo į pastatą durų 

pritaikymas“. 

 

6 lentelė. Įėjimo į pastatą durų pritaikymas ŽN; N=176 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis Objektų skaičius 

Durys 

pritaikytos 

Durys 

pritaikytos iš 

dalies 

Durys 

nepritaikytos 

1. Kolegijos 30 17 13  

2. Universitetai 94 63 29 2 

3. Profesinės mokyklos 22 5 15 2 

4. Profesinio mokymo 

centrai 

30 21 9  

 Viso: 176 106 66 4 

 Santykis % 100  60 38 2 

  

2.2.2. KORIDORIŲ PRITAIKYMAS ŽN 

 Į klausimą „Ar koridoriai yra pritaikyti ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu?“  atsakė 176 

respondentai.  Jie turėjo galimybę pasirinkti vieną iš trijų atsakymo variantų: 1. - taip, 

pakanka vietos manevruoti, 2. - iš dalies, yra nepritaikytų elementų ir kliūčių, 3. - ne, 

nepritaikyti. 

 

Pagal  STR 2.03.01:2001 reikalavimus pastatų koridoriai turi būti ne siauresni kaip 1 500 mm. 

Koridorius, kuriame yra bent vienerios durys, atsidarančios į koridorių, turi būti ne siauresnis kaip 

1 800 mm. Koridorius, kuriame yra vienos priešais kitas į koridorių atsidarančios durys, turi būti 

ne siauresnis kaip 2 700 mm. Siauriausios koridoriaus vietos, kur judama tik tiesiai, neturi būti 

siauresnės kaip 1 000 mm ir ilgesnės kaip 9 000 mm. 

Jei koridorius yra siauresnis kaip 1 800 mm, ne rečiau kaip kas 20 m būtina įrengti 1 800 mm 

pločio ir 2 400 mm ilgio vietas ŽN prasilenkti. Lygių skirtumai ir nelygumai koridoriuje turi būti ne 

didesni kaip 20 mm. Jei lygių skirtumai ar nelygumai yra didesni kaip 20 mm, koridoriuje turi būti 

įrengiami pandusai. Tose vietose, kur lygių skirtumai mažesni kaip 20 mm, turi būti įrengiami 1:2 

nuolydžio nusklembti paviršiai ŽN vežimėliu pravažiuoti. 

 

 Kaip rodo respondentų atsakymai, 77 proc. (135)  pastatuose koridoriai yra pritaikyti ŽN; 20 

proc. (35)  ŽN gali judėti koridoriais, bet juose pasitaiko nepritaikytų elementų ir kliūčių, o 

3 proc. (6) pastatų koridoriai nėra pritaikyti žmonėms su negalia judantiems neįgaliojo 

vežimėliu. Tai vaizdžiai iliustruoja 10 pav.  
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10 pav. Koridorių pritaikymas ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu; N=176 

 

 Universitetuose erdvūs koridoriai yra 72 proc (68) pastatų, kolegijose -  87 proc. (26) 

pastatų,  26 proc. (24) universitetų ir 13 proc. (4) kolegijų koridorių gali pasitaikyti 

nepritaikytų elementų. Pagal atsakymų variantus 2 proc. (2) universitetų pastatų koridoriai 

yra nepritaikyti. Profesinio mokymo centruose 83 proc. (25) ir 73 proc. (16) profesinių 

mokyklų koridoriai yra erdvūs, pakanka vietos manevruoti; 23 proc. (5) profesinių mokyklų 

ir 7 proc. (2) profesinio mokymo centrų koridorių pritaikyti iš dalies, čia gali būti kliūčiū ŽN 

judėti. 5 proc. (1) profesinių mokyklų ir 10 proc. (3) profesinių MC koridorių yra 

nepritaikyti. Vaizdinė informacija pateikta 7 lentelėje „Koridorių pritaikymas ŽN mokymo 

įstaigose“. 

 

7 lentelė. Koridorių pritaikymas ŽN mokymo įstaigose;  N=176 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis Objektų skaičius 

Koridoriai 

pritaikytos 

Koridoriai 

pritaikyti iš 

dalies 

Koridoriai 

nepritaikyti 

1. Kolegijos 30 26 4  

2. Universitetai 94 68 24 2 

3. Profesinės mokyklos 22 16 5 1 

4. Profesinio mokymo 

centrai 

30 25 2 3 

 Viso: 176 135 35 6 

 Santykis % 100  77 20 3 

 

2.2.3. JUDĖJIMAS TARP AUKŠTŲ 

 Apklausos dalyvių buvo klausta, kokia galimybė žmogui su negalia, judančiam neįgaliojo 

vežimėliu, judėti tarp mokymo įstaigos pastato aukštų. Galimi atsakymai buvo septyni, iš 

kurių respondentai galėjo pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą: 1- pastatas yra vieno aukšto 

ir kėlimo mechanizmai nereikalingi; 2 - taip, pastate yra liftas, kurio durys platesnės nei 85 
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cm, kabina yra bent 110 cm pločio ir 140 cm ilgio, valdymo mygtukai įrengti 90 – 120 cm 

aukštyje; 3 -  iš dalies, pastate yra liftas, kurio durys siauresnės nei 85 cm; 4 - taip, yra 

mobilus laiptų kopiklis; 5 - taip, yra keltuvas, pritvirtintas prie laiptų turėklų; 6 - iš dalies, 

judėti galima tik 1 aukšte; 7- ne, judėti tarp aukštų nėra galimybės;  

STR 2.03.01:2001 numato, kad ŽN pritaikyto lifto kabina turi būti ne siauresnė kaip 1 100 mm ir ne 

mažesnio kaip 1 400 mm gylio. Lifto durų anga turi būti ne siauresnė kaip 850 mm. Priešais liftą 

turi būti palikta ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm laisva aikštelė, neskaitant tako pločio. Lifto 

iškvietimo ir valdymo mygtukai turi būti sumontuoti 900-1 200 mm aukštyje nuo grindų. Mažiausias 

mygtuko skersmuo - 18 mm, mažiausias atstumas tarp mygtukų - 15 mm. Ant lifto kabinos sienų 900 

mm aukštyje nuo grindų būtina įrengti turėklus.  

 

 Išanalizuotos galimybės 176 pastatuose žmonėms su negalia judėti objektų viduje tarp 

aukštų. 51 proc. (90) pastatų yra liftai, kurių durys 85 cm. ir platesnės, kabina yra bent 110 

cm. pločio ir 140 cm ilgio, valdymo mygtukai įrengti 90 -120 cm aukštyje. Esant  tokiems 

mechaniznams, ŽN gali judėti tarp aukštų savarankiškai, nepatirdami didelių sunkumų. 11 

proc. (20)  mokymo įstaigų yra įrengti keltuvai, pritvirtinti prie laiptų turėklų; 9 proc. (15) 

pastatų yra įrengti mobilūs laiptų kopikliai; 3 proc. (5) pastatų yra liftai, kurių durys 

siauresnės nei 85 cm., tačiau 10 proc. (18) pastatų ŽN gali judėti tik pirmame aukšte (viskas 

pritaikyta tik pirmame aukšte), nors pastato aukštingumas yra didesnis. Natūraliai kyla 

klausimas, ar esant tik tokioms galimybėms, gali ŽN studijuoti. 8 proc. (14) pastatų yra 

vieno aukšto ir kėlimo mechanizmai nereikalingi. 15 proc. (26) pastatų ŽN judėti tarp aukštų 

nėra galimybių. 11 pav. „Galimybės ŽN judėti tarp pastato aukštų“ tai vaizdžiai 

pavaizduota.  

 

 
11 pav. Galimybės ŽN judėti tarp pastato aukštų; N=176 

 

 Vertinant kiekvieną mokymo įstaigos rūšį atskirai, galima teigti, kad liftai, kurių durys 85 

cm ir platesnės, kabina yra bent 110 cm. pločio ir 140 cm ilgio, valdymo mygtukai įrengti 

90 -120 cm aukštyje, yra įrengti tik 90-yje mokymo įstaigų pastatų. Iš jų - 14 liftų 

kolegijoms priklausančiuose pastatuose, 62 – universitetų pastatuose, 2 – profesinėje 

mokykloje ir 12 – profesinio mokymo centruose. Kita, išsamesnė informacija apie 
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galimybes žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu, judėti tarp mokymo įstaigų 

pastatų aukštų, pateikta 8 lentelėje „Galimybė ŽN judėti tarp pastato aukštų pagal įstaigų 

rūšis“. 

 

8 lentelė. Galimybės ŽN judėti tarp pastato aukštų pagal įstaigų rūšis; N=176 
Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Objektų 

skaičius 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

1. Kolegijos 30 1 14  11 6  1 

2. Universitetai 94 3 62 5 3 10 9 9 

3. Profesinės mokyklos 22 3 2  1 2 5 11 

4. Profesinio mokymo 

centrai 

30 
7 12   2 4 5 

 Viso: 176 14 90 5 15 20 18 26 

 Santykis %  8 51 3 9 11 10 15 

 

2.2.4. PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU REGĖJIMO NEGALIA 

 Apklausos dalyviai turėjo atsakyti į klausimą, ar pastatas yra pritaikytas žmonėms su 

regėjimo negalia. Galimi atsakymai buvo aštuoni: 1- taip, visas pastatas yra pritaikytas 

(pažymėti visi būtini statinio elementai); 2 - iš dalies, yra ryškiai pažymėtos durys; 3 - iš 

dalies, yra ryškiai pažymėtos laiptų pakopos; 4 – iš dalies, įrengti įspėjamieji paviršiai prieš 

laiptus, panduus, ar bet kokius kitus aukščio pasikeitimus; 5 - iš dalies, ant grindų yra 

įrengta aklųjų vedimo sistema; 6 - iš dalies, yra įrengti apsauginiai borteliai/ barjerai nuo 

atsikišusių elementų ir konstrukcijų; 7 - iš dalies, ant lifto iškvietimo ir valdymo prietaisų 

informacija pateikta Brailio raštu; 8-  ne, nepritaikytas. Respondentai galėjo pasirinkti 

daugiau nei vieną atsakymą.  

 

STR 2.03.01:2001 numato, kad prieš laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus 

pastatuose būtina įrengti įspėjamuosius paviršius. Koridoriuose ir kitose patalpose žmonės su 

regėjimo sutrikimais turi būti apsaugoti nuo atsitrenkimo į žemai įrengtus atsikišusius elementus ir 

konstrukcijas. Jei koridoriuose žemiau kaip 2 100 mm ir aukščiau kaip 800 mm kabinami ženklai, 

šviestuvai ar kiti elementai, atsikišantys nuo sienos daugiau nei per 100 mm, po jais ant grindų 

būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį arba perspėjantį barjerą, įtvirtintą ne aukščiau kaip 

700 mm nuo grindų. Patalpose su nuožulniomis lubomis, po laiptatakiais ar kitais elementais, kai 

patalpos aukštis po jais tampa mažesnis nei 2 100 mm, būtina įrengti nurodytų aukščiau dydžių 

perspėjantį bortelį, atitvarą ar barjerą. Ant lifto iškvietimo ir valdymo prietaisų esanti informacija 

bei ženklai turi būti pateikti ir taktiline forma - Brailio raštu. 

 

                                                 
1 pastatas yra vieno aukšto ir kėlimo mechanizmai nereikalingi  
2 pastate yra liftas, kurio durys 85 cm ir platesnės, kabina yra bent 110 cm. pločio ir 140 cm ilgio, valdymo mygtukai 

įrengti 90 -120   cm aukštyje  
3 pastate yra liftas, kurio durys siauresnės nei 85 cm 
4 yra mobilus laiptų kopiklis 
5 yra keltuvas, pritvirtintas prie laiptų turėklų 
6 judėti galima tik 1 aukšte 
7 judėti tarp aukštų nėra galimybės 
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8
11

30

36

12
27

95

Objektų pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia

visas pastatas yra pritaikytas 

(pažymėti visi būtini statinio 

elementai)

yra ryškiai pažymėtos durys

yra ryškiai pažymėtos laiptų 
pakopos

įrengti įspėjamieji paviršiai prieš 

laiptus, pandusus ar bet kokius kitus 
aukščio pasikeitimus 

ant lifto iškvietimo ir valdymo 
prietaisų informacija pateikta Brailio 
raštu

yra įrengti apsauginiai 

borteliai/barjerai nuo atsikišusių 

elementų ir konstrukcijų

pastatas nepritaikytas akliesiems ir 
silpnaregiams

 Įvertintos 237 mokymo įstaigų sąlygos žmonėms su regėjimo negalia. Galima teigti, kad 40 

proc. (95) įstaigų nepritaikytos žmonėms su regėjimo negalia. Tik 5 proc. įstaigų (12) yra 

ryškiai pažymėtos durys ir įrengti apsauginiai borteliai/barjerainuo atsikišusių elementų ir 

konstrukcijų; 13 proc. (30) įstaigų yra ryškiai pažymėtos laiptų pakopos ir 15 proc (36) 

pastatų įrengti įspėjamieji paviršiai prieš laiptus, pandusus ar bet kokius kitus aukščio 

pasikeitimus; 11 proc. (27) mokymo įstaigų yra liftai, kur iškvietimo ir valdymo prietaisų 

informacija pateikta Brailio raštu. Nė viena įstaiga nepažymėjo, kad turi įrengtą ant grindų 

aklųjų vedimo sistemą. Teigiami poslinkiai itin nežymūs – tik 3 proc. (8) respondentų teigia, 

kad jų mokymo įstaigos yra pritaikytos žmonėms su regėjimo negalia (pažymėti visi būtini 

statinio elementai). Grafinė informacija – 12 pav. „Pastatų pritaikymas žmonėms su 

regėjimo negalia“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         12 pav. „Pastatų pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia“; N=237 

 

 Padėtis dėl objektų prieinamumo žmonėms su regėjimo negalia daugelyje įstaigų yra tik 

patenkinama: 50 proc. (po 18 objektų) sąlygos  akliesiems ir silpnaregiams pritaikytos 

profesinio mokymo centruose ir profesinėse mokyklose, 58 proc. (23) kolegijose, 66 proc. 

(83) universitetuose. Nėra įstaigos, kuri turėtų aklųjų vedimo sistemą. Plačiau ir išsamiau 

apie aukštųjų ir profesinių mokyklų prieinamumą regėjimo negalią turintiems asmenims 

pavaizduota 9 lentelėje „Pastatų pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia pagal įstaigų 

rūšis“.  
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9 lentelė. Pastatų pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia pagal įstaigų rūšis; N=237 
Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Objektų 

skaičius 
R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

1. Kolegijos 40 1 6 2 5 0 0 1 17 

2. Universitetai 125 4 3 22 28 0 12 24 42 

3. Profesinės 

mokyklos 
36  1 1 2 0 0 0 18 

4. Profesinio 

mokymo centrai 
36 3 1 5 1 0 0 2 18 

 Viso: 237 8 11 30 36 0 12 27 95 

 Santykis %  3 5 13 15 0 5 11 40 

 

2.2.5. GRINDŲ LYGIO SKIRTUMAI TAME PAČIAME PASTATO AUKŠTE 

 Respondentams buvo užduotas klausimas: „Ar yra grindų lygio skirtumai tame pačiame 

pastato aukšte?“ ir pateikti galimi penki atsakymų variantai: 1- grindų lygių skirtumų ir 

netolygumų nėra; 2 - visi lygių pokyčiai yra žemesni nei 2 cm ir įrengti nusklembti 

paviršiai; 3 - yra aukštesni nei 2 cm slenksčiai, įrengti pandusai (užvažiavimai); 4 - yra 

aukštesni nei 2 cm slenksčiai, ir/ar grindų lygio skirtumai, pritaikymo nėra. Respondentai 

galėjo pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą. 

 

STR 2.03.01:2001 numato, kad lygių skirtumai ir nelygumai koridoriuje turi būti ne didesni kaip 2 

cm. Jei lygių skirtumai yra didesni, turi būti įrengti pandusai. Tose vietose, kur lygių skirtumas 

mažesnis nei 2 cm, turi būti įrengiami 1:2 nuoludžio nusklembti paviršiai vežimėliu pravažiuoti. 

 

 Į šį klausimą atsakymus pateikė 176 respondentai. Jie nurodė, kad 51 proc. (89) pastatų nėra 

grindų lygių skirtumų ir nelygumų; 23 proc. (41) pastatų lygių pokyčiai žemesni nei 2 cm. ir 

yra įrengti nusklembti paviršiai; 12 proc. (21) pastatų yra aukštesni nei 2 cm aukščio 

slenksčiai, tačiau yra įrengti pandusai. 18 proc (32) pastatų nėra pritaikymo ŽN, judantiems 

neįgaliojo vežimėliu, nes slenksčiai ir/ar grindų lygio skirtumai yra aukštesni nei 2 cm.  

 

 Paanalizavus kiekvieną mokymo įstaigos rūšį atskirai galima teigti, kad situacija dėl grindų 

lygio skirtumo nėra bloga. Visgi reikia pabrėžti, kad penktadalyje universitetų pastatų (19)  

ir profesinio mokymo centrų (6) ir beveik į ketvirtadalyje  profesinių mokyklų (5) dėl grindų 

lygio skirtumų, žmonės su negalia, judantys neįgaliojo vežimėliuose negalėtų studijuoti. 

Daugiau informacijos pateikta 10 lentelėje „Grindų lygių skirtumai pagal įstaigų rūšis“.  

 

                                                 
8 visas pastatas yra pritaikytas (pažymėti visi būtini statinio elementai); 
9 yra ryškiai pažymėtos durys; 
10 yra ryškiai pažymėtos laiptų pakopos; 
11 įrengti įspėjamieji paviršiai prieš laiptus, pandusus ar bet kokius kitus aukščio pasikeitimus; 
12 ant grindų yra įrengta aklųjų vedimo sistema; 
13 yra įrengti apsauginiai borteliai/barjerai nuo atsikišusių elementų ir konstrukcijų; 
14 ant lifto iškvietimo ir valdymo prietaisų informacija pateikta Brailio raštu; 
15 pastatas nepritaikytas akliesiems ir silpnaregiams.  
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10 lentelė. „Grindų lygių skirtumai pagal įstaigų rūšis“; N=176 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Objektų 

skaičius 

grindų lygių 

skirtumų ir 

nelygumų 

nėra 

 

visi lygių 

pokyčiai yra 

žemesni nei 

2 cm 

yra aukštesni nei 2 

cm slenksčiai, 

tačiau yra įrengti 

pandusai 

yra aukštesni nei 2 cm 

slenksčiai ir/ar grindų 

lygio skirtumai,  

pritaikymo nėra 

1. Kolegijos 30 22 5 1 2 

2. Universitetai 94 36 30 16 19 

3. Profesinės 

mokyklos 
22 13 2 2 5 

4. Profesinio 

mokymo centrai 
30 18 4 2 6 

 Viso: 176 89 41 21 32 

 Santykis %  51% 23% 12% 18% 

2.2.6. GALIMYBĖ PATEKTI ŽN Į AUDITORIJAS, MOKYMŲ KLASES, LABORATORIJAS, KONFERECIJŲ 

SALES, BIBLIOTEKŲ SKAITYKLAS IR KITAS SVARBIAS STUDIJUOJANTIEMS VIETAS 

 Respondentų buvo klausiama: „Ar į visas auditorijas, mokymo klases, laboratorijas, 

konferencijų sales, bibliotekų skaityklas ir kitas svarbias studijuojantiems vietas yra 

galimybė patekti ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu?“. Atsakydami į šį klausimą 

respondentai galėjo pasirinkti vieną iš keturių galimų atsakymo variantų: 1 - taip, visos 

auditorijos, klasės, laboratorijos, konferencijų salės, bibliotekų skaityklos ir kitos svarbios 

studijuojantiems vietos įrengtos laikantis STR 2.03.01:2001 reikalavimų ir ŽN, judantys 

neįgaliojo vežimėliu, savarankiškai gali visur patekti ir gerai jaustis; 2 - iš dalies, didžioji 

dalis auditorijų ir kitų pastato elementų (daugiau nei 50 proc.) yra įrengtos laikantis STR 

2.03.01:2001 reikalavimų ir ŽN, judantys neįgaliojo vežimėliu, savarankiškai gali visur 

patekti; 3 - iš dalies, tik nedidelė dalis auditorijų ir kitų pastato elementų (mažiau nei 50 

proc.) yra įrengtos laikantis STR 2.03.01:2001 reikalavimų ir ŽN, judantys neįgaliojo 

vežimėliu, savarankiškai gali visur patekti; 4 - ne, auditorijos, klasės, laboratorijos, 

konferencijų salės, bibliotekų skaityklos ir kitos svarbios bestudijuojantiems vietos yra 

neprieinamos ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu. 

STR 2.03.01:2001 numato, kad visose maitinimo, ugdymo, švietimo, kultūros įstaigose lankytojams 

skirtose patalpose (kavinių, restoranų salėse, darželių, mokyklų klasėse, auditorijose, bibliotekų 

skaityklose) 5% visų lankytojams skirtų vietų, bet ne mažiau kaip viena vieta, turi būti pritaikyta 

ŽN. Šios vietos turi būti tolygiai paskirstytos visoje patalpoje ar atskirose jos vietose (pakyloje, 

balkone, terasoje). Patalpose, kuriose įrengtos sėdimosios vietos lankytojams, ŽN turi būti 

užtikrinta galimybė patogiai naudotis patalpose esančiais stalais. Prie stalų ŽN skirtos vietos turi 

būti ne siauresnės kaip 900 mm. Stalų paviršius turi būti ne žemiau kaip 650 mm ir ne aukščiau 

kaip 850 mm. Po stalais turi būti palikta ne mažesnio kaip 700 mm aukščio, ne mažesnio kaip 750 

mm pločio ir ne mažesnio kaip 500 mm gylio erdvė ŽN patogiai sėdėti. 

 Atsakant į šį klausimą informacija buvo pateikta apie 176 mokymo įstaigų pastatus. Pagal 

respondentų vertinimą, apie 30 proc. (52) pastatų patalpos įrengtos pagal STR 2.03.01:2001 

reikalavimus, kad ŽN, judantys neįgaliojo vežimėliu, savarankiškai gali visur patekti ir gerai 

jaustis; 33 proc. (58) mokymo įstaigų pastatuose - didžioji dalis patalpų (virš 50 %) įrengta 

pagal STR 2.03.01:2001 reikalavimus; 25 proc. (45) objektų tik mažesniąja dalimi patalpų 
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gali naudostis ŽN, judantys neįgaliojo vežimėliu. Tačiau į 12 proc. (21) objektų 

bestudijuojanties ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu, auditorijos, salės, bibliotekų 

skaityklos ir kitos svarbios patalpos iš vis yra nepasiekiamos. Išsamiau 13 pav. „Galimybės 

ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu, patekti į auditorijas, skaityklas bei kitas 

studijuojantiems svarbias vietas“.    

 

 Visiškai įrengtos auditorijos, mokymų klasės, skaityklos ir kitos svarbios bestudijuojantiems 

studentams vietos yra 40 proc. (12) kolegijų, 29 proc. (27) universitetų pastatų, 37 proc. (11) 

profesinio mokymo centrų ir tik 9 proc. (2) profesinėse mokyklose.  Daugiau nei 50 proc. 

auditorijų, mokymų klasių, kitų svarbių studijuojantiems vietų yra vėlgi 40 proc. (12) 

kolegijų, 38 proc. (36) universitetų pastatų, 20 proc. (6) profesinio mokymo centrų ir 18 

proc. (4) profesinių mokyklų. Net 32 proc (7) profesinių mokyklų pastatų auditorijos ir kita 

svarbios studentams vietos nėra pritaikytos žmonėms, judantiems neįgaliojo vežimėliu. 

Daugiau informacijos 13 pav. „Galimybės ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu, patekti į 

auditorijas, skaityklas bei kitas studijuojantiems svarbias vietas“.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pav. Galimybės ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu,  patekti į auditorijas, 

skaityklas bei kitas studijuojantiems svarbias patalpas; N=176 

 

2.2.7 SANITARINIŲ MAZGŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIŲJŲ POREIKIAMS 

 Apklausos dalyviai turėjo atsakyti į klausimą, ar pastate yra neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 

sanitariniai mazgai. Galimi atsakymų variantai buvo pateikti keturi: 1 -  taip, pastate visuose 

aukštuose yra tualetai, pritaikyti neįgaliųjų poreikiams ir atitinkantys visus STR 

2.03.01:2001  reikalavimus. Žmogus su negalia, judantis neįgaliojo vežimėliu, gali patekti ir 

savarankiškai juo naudotis; 2- taip, ŽN gali naudotis 1 pritaikytu  tualetu, atitinkančiu visus 

STR 2.03.01:2001 reikalavimus;3 - iš dalies, yra pritaikytas tualetas, bet nėra arba netiksliai 

įrengti visi būtini elementai (pvz., nėra turėklų, nėra apsiprausimo žarnos, nėra pagalbos 

iškvietimo mygtuko, veidrodis pakabintas per aukštai ir pan.); 4 - ne, nėra ŽN poreikiams 

pritaikyto tualeto. Respondentai galėjo pasirinkti tik vieną atsakymo variantą.  
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STR 2.03.01:2001 numato, kad tualeto durų plotis turi būti virš 850 mm, o kabinoje ar patalpoje 

yra 1 500 mm nekliudomo ploto erdvė, kurioje laisvai galėtų manevruoti ŽN. Unitazo viršus turi 

būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Abipus unitazo 800-900 mm aukštyje nuo grindų 

turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Prie klozeto 

įrengta lanksti apsiprausimo žarna. Praustuvas turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo 

šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 750-850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Abipus ŽN 

pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm aukštyje reikia pritvirtinti turėklus. Veidrodžiai įtaisyti taip, 

kad apatinė jų dalis yra ne aukščiau kaip 850 mm virš grindinio paviršiaus. Rankų džiovintuvai, 

rankšluosčiai, popieriaus ir muilo dalikliai turi būti įrengti 850 – 1 200 mm virš grindinio 

paviršiaus. Tualete turi būti įrengtas pagalbos iškvietimo mygtukas. 

 

 Gauti 176 respondentų atsakymai. 34 proc. (61) respondentų įvardino, kad visuose 

aukštuose yra tualetas (-ai), pritaikytas (-i) neįgaliųjų poreikiams ir atitinkantis visus STR 

2.03.01:2001  reikalavimus. Žmonės su negalia, judantys neįgaliųjų vežimėliuose gali 

savarankiškai jais naudotis.  27 proc. (47) respondentų nurodė, kad yra pritaikytas bent 1 

tualetas, atitinkantis visus STR 2.03.01:2001 reikalavimus. Apklausa parodė, kad 16 proc. 

(28) mokymo įstaigų yra pritaikyti tualetai, bet nėra arba netiksliai įrengti visi būtini 

elementai (pvz., nėra turėklų, nėra apsiprausimo žarnos, nėra pagalbos iškvietimo mygtuko, 

veidrodis pakabintas per aukštai ir pan.). Tačiau reikia paminėti faktą, kad net 23 proc. (40) 

mokymo įstaigų neturi žmonių su negalia poreikiams pritaikytų tualetų; Tai vaizdžiai 

atsispindi ir 14 paveiksle „Sanitarinių mazgų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pav. Sanitarinių mazgų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams; N=176 

 

 

 73 proc. (22) kolegijų, 67 proc. (63) universitetų, 53 proc. (16) profesinio mokymo centrų, 

32 proc. (7) profesinių mokyklų pastatų turi pritaikytus tualetus, atitinkančius  visus STR 

2.03.01:2001 reikalavimus. Dar 23 proc. (5) profesinių mokyklų, 17 proc. (16) universitetų, 
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13 proc. (4) kolegijų, 10 proc. (3) profesinio mokymo centrų  pastatų yra pritaikyti tualetai, 

bet nėra arba netiksliai įrengti visi būtini elementai.  

 

 Žmonių su negalia poreikiams pritaikyto tualeto neturi net 45 proc. (10) profesinių mokyklų, 

37 proc. (11) profesinio mokymo centrų, 16 proc. (15) universitetų, 13 proc. (4) kolegijų.  

Detaliau ši informacija pateikta 11 lentelėje „Sanitarinių mazgų pritaikymas neįgaliųjų 

poreikiams mokymo įstaigose“. 

 

11 lentelė. Sanitarinių mazgų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams mokymo įstaigose; N=176 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Objektų 

skaičius 

visuose aukštuose 

yra WC,  pritaikyti 

neįgaliųjų 

poreikiams ir 

atitinkantys visus 

STR reikalavimus 

ŽN gali naudotis 

1 pritaikytu WC, 

atitinkančiu visus 

STR reikalavimus 

yra pritaikytas 

WC, bet nėra 

arba netiksliai 

įrengti visi 

būtini elementai 

nėra ŽN 

poreikiams 

pritaikyto WC 

1. Kolegijos 30 11 11 4 4 

2. Universitetai 94 38 25 16 15 

3. Profesinės 

mokyklos 
22 0 7 5 10 

4. Profesinio 

mokymo centrai 
30 12 4 3 11 

 Viso: 176 61 47 28 40 

 Santykis % 100 34% 27% 16% 23% 

 

 

2.3. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOJE VYKDYTUS IR NUMATOMUS VYKDYTI 

STATYBOS DARBUS  

 

2.3.1. DUOMENYS APIE MOKYMŲ ĮSTAIGŲ VYKDYTUS STATYBOS DARBUS (RENOVACIJA,  

REKONSTRUKCIJA,  MODERNIZAVIMAS,  REMONTAS)  PER PASKUTINIUS 5 METUS 

 

 Dauguma mokymo įstaigų buvo statytos sovietmečio laikotarpiu ir, aišku, tuo metu žmonių 

su negalia specialieji poreikiai ir problemos mažai kam rūpėjo. Požiūris į žmones su negalia 

per Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečius keičiasi į gerąją pusę, tačiau kaip keičiasi 

paliktas sovietinis „paveldas“, kuriame yra įsikūrę daugelis mokymo įstaigų objektų? 

Siekiant žmonėms su negalia sudaryti lygias galimybes gauti aukštąjį išsilavinimą ar įgyti 

profesinį išsilavinimą, pagerinti šių paslaugų prieinamumą galima atlikus pastatų, statinių 

elementų ir kitos infrastruktūros renovavimą, rekonstrukciją, modernizavimą. Dėl šios 

priežasties į apklausą įtrauktas klausimas: „Ar jūsų įstaiga buvo renovuota/ rekonstruota/ 

modernizuota per paskutinius 5 metus?“ Respondentai galėjo pasirinkti vieną iš atsakymo 

variantų: 1 - „taip“ arba  2 - „ne“.  

 

 Respondentai nurodė, kad iš 237 mokymo įstaigų objektų per praėjusius 5 metus įvairaus 

pobūdžio statybos darbai (renovacija, rekonstrukcija, modernizavimas ar remontas) buvo 
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vykdomi 104 pastatuose (44 proc.) , o 133 pastatai  (56 proc.) – nebuvo remontuoti. 

Žiūrėkite 15 pav.  

 

 Išanalizavus kiekvieną mokymo įstaigos rūšį atskirai, galima teigti, kad vidutiniškiai apie 

pusę savo įstaigų 5 metų laikotarpyje yra atsinaujinusios kolegijos (47,5 proc.), universiettai 

(45,6 proc), profesinio mokymo centrai – 44,4 proc. Profesinės mokyklos renovuotos, 

modernizuotos, atnaujintos 33,3 proc. Ši informacija pateikta 15 pav. „Duomenys apie 

mokymo įstaigose vykdytus statybos ir remonto darbus per paskutinius 5 metus“. 

 

 
15 pav. Duomenys apie mokymo įstaigose vykdytus statybos ar remonto darbus 

per paskutinius 5 metus; N=237 

 

2.3.2. AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ BEI PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ KETINIMAS 2 METŲ 

LAIKOTARPYJE VYKDYTI ĮSTAIGOS ATNAUJINIMO DARBUS AR ĮSIGYTI NAUJĄ ĮRANGĄ 

 

 Respondentų taip pat buvo paklausta: „Ar numatomi įstaigos atnaujinimo darbai, naujos 

įrangos įsigijimas 2 metų laikotarpiu?“  ir pateikti galimi 3 atsakymų variantai: 1 - „taip“;  2 

- „ne“; 3 - „neturiu informacijos“. Respondentai galėjo pasirinkti vieną atsakymo variantą. 
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16 pav.  Mokymo įstaigų ketinimas 2 metų laikotarpyje vykdyti atnaujinimo darbus ar 

įsigyt naują įrangą; N=237 
 

 37 proc. respondentų (88) atsakė, kad šiuo klausimu neturi informacijos. 33 proc. (78) 

įstaigų pažymėjo, kad nenumato atlikti jokių rekonstrukcijų ir įrangos pirkimų, šiek tiek 

mažiau  -  30 proc. (72) įstaigų konstatavo, kad 2 metų laikotarpiu numatomi įstaigos 

atnaujinimo darbai, naujos įrangos įsigijimas. Šiuos darbus numato atlikti universietų 32 

pastatuose, 20 kolegijų pastatų, 12 profesinio mokymo centrų, 8 profesinėse mokyklose.  

Daugiau informacijos 16 pav. „Mokymo įstaigų ketinimas 2 metų laikotarpyje vykdyti 

atnaujinimo darbus ir/ar įsigyti naują įrangą“. 

 
2.4. AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ BEI PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ ĮSIVERTINIMAS 

 

 Klausimyno, į kurį atsakinėjo respondentai, pabaigoje buvo prašoma įstaigų, kad jos pačios 

įvertintų mokymo įstaigų pritaikymą neįgaliesiems. Buvo pateikti 5 atsakymų variantai: 1 -

Pritaikyta. Žmonės su negalia gali savarankiškai judėti visame pastate ir teritorijoje; 2 - Iš 

dalies pritaikyta. Žmonės su negalia gali judėti visame pastate ir teritorijoje su asistento 

pagalba; 3 - Iš dalies pritaikyta. Pastate ir teritorijoje aplinka iš esmės pritaikyta, bet yra 

nepritaikytų pastato (infrastruktūros) elementų; 4 - Iš dalies pritaikyta. Žmonės su negalia 

gali naudotis tik pirmame aukšte esančiomis patalpomis; 5 - Nepritaikyta. Žmonės su 

negalia į pastatą patekti negali. Respondentai galėjo pasirinkti tik vieną atsakymo variantą. 

 

 Apklausos duomenys parodė, kad 20 proc. (47) apklausoje dalyvavusių mokymo įstaigų 

pastatų yra pritaikytos. Žmonės su negalia gali savarankiškai judėti visame pastate ir 

teritorijoje.  

 

 59 proc. įstaigų yra pritaikytos iš dalies:  

o 13 proc. (32) įstaigų žmonės su negalia gali judėti visame pastate ir teritorijoje su 

asistento pagalba; 

o 28 proc. (66) įstaigų pastatai ir teritorijų aplinka iš esmės pritaikyta, bet yra 

nepritaikytų pastatų (infrastruktūros) elementų; 
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o 18 proc. (43) įstaigų žmonės su negalia gali naudotis tik pirmame aukšte esančiomis 

patalpomis;  

 

 21 proc. (49) įstaigų yra nepritaikytos. Žmonės su negalia į pastatą patekti negali. 

 

Grafinė šios informacijos išraiška 17 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 pav. Aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų vertinimas; N=237 

 

 

 Vertinant pagal mokymų įstaigų rūšis, iš respondentų pateiktų atsakymų geriausiai pritaikyti 

pastatai yra kolegijose – 76 proc. (30), iš 125 universiteto pastatų – 67 proc. (84), profesinio 

mokymo centruose – 61 proc. (22) ir tik 25 proc. (9) yra pritaikyta profesinių mokyklų.  

Daugiau informacijos pateikta 12 lentelėje „Aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo 

įstaigų vertinimas pagal mokymo įstaigų rūšis“.  

 

12 lentelė. Aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų vertinimas pagal mokymo 

įstaigų rūšis; N=237 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Objektų 

skaičius 
Pritaikyta 

Iš dalies. 

Reikalinga 

asistento 

pagalba 

Iš dalies. Yra 

nepritaikytų 

infrastruktūros 

elementų 

Iš dalies. 

Gali naudotis 

tik I a. 

patalpomis 

Nepritaikyta 

1. Kolegijos 40 10 9 11 2 8 

2. Universitetai 125 24 21 39 16 25 

3. Profesinės 

mokyklos 
36 3 1 5 14 13 

4. Profesinio 36 10 1 11 11 3 
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Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Objektų 

skaičius 
Pritaikyta 

Iš dalies. 

Reikalinga 

asistento 

pagalba 

Iš dalies. Yra 

nepritaikytų 

infrastruktūros 

elementų 

Iš dalies. 

Gali naudotis 

tik I a. 

patalpomis 

Nepritaikyta 

mokymo centrai 

 Viso: 237 47 32 66 43 49 

 Santykis % 100 20% 13% 28% 18% 21% 
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2.5. AUKŠTŲJŲ IR PROFESINIŲ MOKYMO ĮSTAIGŲ VERTINIMAS PO NEĮGALIŲJŲ 

ORGANIZACIJŲ EKSPERTŲ ATLIKTOS PATIKROS 

 

 Į vertinamų objektų atranką pateko pastatai, pagal pateiktos anketos klausimus jų 

savininkams (valdytojams) atsakius, kad jie ir gretima aplinka yra pritaikyta (žmonės su 

negalia gali judėti savarankiškai) ir/ar iš dalies pritaikyta (patenkant į tam tikrus pastatus, 

žmonėsms su negalia reikalinga asistento pagalba ir/ar pastate ir teritorijoje aplinka iš esmės 

pritaikyta, bet yra nepritaikytų pastato (infrastruktūros) elementų). Pagal apklausos 

rezultatus, objektai, kuriose žmonės su negalia gali naudotis tik pirmame aukšte esančiomis 

patalpomis ir į kuriuos žmonėms su negalia patekti nėra galimybių, į apžiūros sąrašą nebuvo 

traukiami.  

 

 Iš 145 objektų, papuolančių į „pritaikytų“ kategoriją, vietoje buvo apžiūrėti 130 (90 proc.) 

aukštųjų mokylų bei profesinio mokymo įstaigų pastatai.  

 

 Kaune įvertinti 64 objektai, Vilniuje – 41, Klaipėdoje – 9,  Utenoje – 7,  Šiauliuose – 6, 

Panevėžyje – 3. Vertinta 37 juridinių asmenų pastatai: Vilniuje – 13, Kaune – 10, 

Klaipėdoje – 6, Panevėžyje ir Šiauliuose – po 3 ir Utenoje – 2.  

 

 Pagal įstaigų rūšį apžiūrėti ir vertinti pastatai priklauso: 

o kolegijoms - 31 pastatas,  

o universitetams – 78 pastatai,  

o profesinėms mokykloms – 7 pastatai,  

o profesinio mokymo centrams – 14 pastatų. 

 

2.5.1. PARKAVIMO VIETŲ ĮRENGIMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA AUTOMOBILIAMS STATYTI 

 Pagal pateiktus duomenis, objektų savininkai (valdytojai) nurodė, kad iš 130 objektų, 

parkavimo vietos žmonių su negalia automobiliams statyti pagal visus STR 2.03.01:2001  

reikalavimus įrengtos prie 50 proc. (65) objektų; parkavimo vietos pažymėtos, bet yra 

kliūčių – prie 27 proc. (35) objektų; yra parkavimo aikštelės, tačiau vietos neįrengtos – prie 

17 proc. (22) objektų. Kaip nurodė savininkai ar pastatų naudotojai, visiškai nėra 

automobilių parkavimo aikštelių - prie 6 proc. (8) objektų. 

 

 Atlikus patikrą vietoje, vaizdas iš esmės skiriasi. Įrengtų pagal visus STR 2.03.01:2001 

reikalavimus automobilių parkavimo vietų rasta prie 31 proc. (40) objektų, tiek pat rasta 

parkavimo aikštelių, kuriose nėra įrengtų vietų žmonių su negalia automobiliams parkuoti 

(40). Vietos, kurios yra pažymėtos, bet žmonėms su negalia yra kliūčių privažiuoti – prie 25 

proc. (33) objektų. Ekspertai rado žymiai didesnį skaičių kur parkavimo aikštelių nėra – 13 

proc. (17). Tai matyti ir iš 18 pav. „Parkavimo vietų įrengima žmonių su negalia 

automobiliams statyti“ pateiktos diagramos. 
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18 pav. Parkavimo vietų įrengimas žmonių su negalia automobiliams statyti 

 

2.5.2. ĮĖJIMŲ Į PASTATUS PRITAIKYMO VERTINIMAS 

 

 Objektų savininkų (valdytojų) vertinimu, žmonės su negalia be kliūčių gali įeiti į 73 proc. 

(95) objektų; prie 22 proc. (28) objektų įrengtas įėjimas žmonėms su negalia ne per 

pagrindinį įėjimą. Taip pat respondentai nurodė, kad į 5 proc. (7) objektus žmonėms su 

negalia šiuo metu nėra galimybių patekti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 pav. Įėjimų į pastatus pritaikymas 
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 Patikra vietoje atskleidė kiek kitokį vaizdą: tik į 64 proc. (83) pastatų pagrindinis įėjimas 

žmonėms su negalia yra pritaikytas. Panašiai tiek objektų savininkų, tiek nepriklausomų 

ekspertų vertintojų įvertinti objektai, kur įrengtas įėjimas žmonėms su negalia ne per 

pagrindinį įėjimą – apie 22 proc. (27-28 obj.). Neįgaliųjų organizacijų ekspertų vertinimu, 

patekti negali net į 15 proc. (20) objektų. Įėjimų į pastatus vertinimas pateiktas 19 pav. 

„Įėjimų į pastatus pritaikymas“.  
 

 Buvo paanalizuotas rodiklis, ar tais atvejais, kai yra žmonėms su negalia įėjimas ne per 

pagrindinį pastato įėjimą  (28 objektai – pagal respondentų vertinimą, 27 – pagal ekspertų 

vertinimą), yra nukreipiamieji ženklai. Objektų savininkų (valdytojų) vertinimu, į 29 proc. 

(8) objektų yra nukreipiamieji ženklai, pažymintys kokia kryptim yra įėjimas į pastatą, tuo 

tarpu nepriklausomų ekspertų vertinimu – tik į 19 proc. (5) objektų.  

 

 Tolimesnis vertinimas daugumoje atvejų bus atliekamas pagal objektų savininkų (valdytojų) 

pateiktus duomenis ir nepriklausomų ekspertų išvadas, t.y. eliuminavus rodiklį „nėra nė 

vieno ŽN pritaikyto įėjimo į pastatą“. Taigi, iš 130 atrinktų objektų tolimesniame vertinime  

dalyvauja 123 objektai pagal objektų savininkų (valdytojų) pateiktus rezultatus ir 110 

objektų – pagal nepriklausomų ekspertų vertinimą.  

 

 Vertinant rodiklį „Kaip pritaikytas įėjimas į pastatus“, taip pat yra pastebėtas nukrypimas. 

Respondentų (objektų savininkų) nuomone, į 26 proc. (32) objektų įvažiavimas yra lygus, 

tuo tarpu nepriklausomų ekspertų išvadoje – tokių objektų yra 33 proc. (36). Kad įrengti 

pandusai, nurodė 59 proc. (72) objektų savininkai ir 56 proc. (58) nepriklausomi ekspertai. 

Objektų savininkų nuomone, į 16 proc. (19) yra įrengti keltuvai, nepriklausomų ekspertų 

vertinimu – į 11 proc. (12).  Vaizdžiai tai atsispindi 20 pav.   

 

20 pav. Objektų ženklinimas ir galimybė įeiti į pastatus žmonėms su negalia 
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2.5.3. PANDUSŲ IR KELTUVŲ ĮRENGIMAS 

 

 Remiantis apklausos rezultatais, vertinami 72 pandusai, kuriuos nurodė objektų savininkai 

(valdytojai) ir 62 pandusai, kuriuos įvertino vietoje neįgaliųjų organizacijos nepriklausomi 

ekspertai. 

 

 Objektų savininkų vertinimu, pagal visus STR 2.03.01:2001 reikalavimus įrengti pandusai 

sudaro 68 proc. (49), nepriklausomų ekspertų vertinimu – 63 proc. (39). Ir objektų 

savininkai, ir nepriklausomi ekspertai vienodai įvertino pandusus, kuriais žmonės su negalia 

gali judėti savarankiškai, bet nėra įrengtų turėklų - 18 proc. Tuo tarpu, pandusas kaip status, 

kuriuo žmonės su negalia gali įvažiuoti tik su asistento pagalba, įvertintas 14 proc. (10) 

objektų savininkų ir 19 proc. (12) nepriklausomų ekspertų. Pateikta vaizdinė diagrama 28 

pav.  

 

 Kaip rodo tyrimo rezultatai, keltuvai nėra pati populiariausia techninės pagalbos priemonė. 

Buvo vertinti 19 objektų savininkų ir 12 nepriklausomų ekspertų pateikti keltuvų duomenys. 

Objektų savininkų vertinimu, 33 proc. (7) keltuvų žmonės su negalia gali pasinaudoti 

savarankiškai, nepriklausomų ekspertų – 43 proc. (6). Vertinimai išsiskytė ir dėl kitų 

rodiklių. Ar „yra pagalbos iškvietimo mygtukas ir nurodyti kontaktai iškviesti personalą“, 

objektų savininkai nurodė 57 proc. (12), tuo tarpu nepriklausomi ekspertai – tik 43 proc. (6). 

Neįgaliesiems judantiems neįgaliojo vežimėliais atvejai, kad keltuvai yra, tačiau dažnu 

atveju jie neveikia, yra vos ne kasdienybė. Negautas nė vienas atsakymas iš objektų 

savininkų (valdytojų), kad „keltuvas yra, tačiau jis neveikia“, nepriklausomi ekspertai tokių 

irgi neįvardino, nors pastabose dažnai minėjo, kad pasinaudoti keltuvais yra problematiška, 

daugiau ne dėl to, kad genda, bet yra užrakinti ir prisikviesti personalą dažnu atveju tampa 

misija neįmanoma. Daugiau informacijos apie tai diagramoje 21  pav. 

21 pav. Pandusų ir keltuvų įrengimas 
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2.5.4. ĮĖJIMO DURŲ IR KORIDORIŲ PRITAIKYMAS 

 Kad durys pritaikytos (tinkamo pločio, patogios varstyti, prie įėjimo yra nekliudomas 

1,5x1,5 m. plotas) atsakė 70 proc. (86) objektų savininkų ir 71 proc. (78) nepriklausomų 

ekspertų.  30 proc. (37) objektų savininkų ir 26 proc. (29) neįgaliųjų ekspertų vertinimu 

durys pritaikytos iš dalies (patekti į pastatą įmanoma, bet yra kliūčių). Daugiau informacijos 

diagramoje, 22 pav.  

 

 Vertinant koridorių pritaikomumą, objektų savininkų vertinimas pasirodė kuklesnis negu 

neįgaliųjų organizacijos nepriklausomų ekspertų: 81 proc. (100) objektų savininkų ir 85 

proc. (94) nepriklausomų ekspertų vertinimu koridoriai yra pritaikyti, pakankami vietos 

manevruoti; kad yra nepritaikytų elementų ir kliūčių įvertino 17 proc. (21) objektų savininkų 

ir 9 proc. (10) nepriklausomų ekspertų.  

 

 Į 7 pastatus (6 proc.) dėl įvairių kliūčių nepriklausomi ekspertai nepateko, todėl negalėjo 

pilnai įvertinti objektų pritaikomumo žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Informacija 

vaizdžiai pavaizduota 22 pav. diagramoje.    

22 pav.  Įėjimo durų ir koridorių pritaikymas 
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2.5.5.  JUDĖJIMAS TARP AUKŠTŲ IR GRINDŲ LYGIO SKIRTUMAI 

 

 62 proc. (82) objektų savininkų ir 66 proc. (73) nepriklausomų ekspertų vertinimu 

pastatuose yra liftai, kurių durys 85 cm. ir platesnės, kabina atitinka STR 2.03.01:2001 

reikalavimus; kad yra keltuvai, pritvirtinti prie laiptų turėklų, nurodė vienodai po 14 proc. 

objektų savininkai (19)  ir  nepriklausomi ekspertai (14). Mobilūs laiptų kopikliai objektų 

savininkų vertinimu sudaro 9 proc. (12), o nepriklausomų ekspertų – 3 proc. (3).Yra dalis 

vieno aukšto pastatų, kur kėlimo mechanizmai nereikalingi – tai sudaro apie 6 procentus 

audituojamų  objektų skaičiaus. Tačiau apie 4  proc. pastatų sudaro objektai, kur kur judėti 

galima tik pirmame aukšte ir judėti tarp aukštų nėra galimybių. Daugiau informacijos 

diagramoje 23 pav.  

 

 Objektų savininkų nuomone, rodiklis „grindų lygių skirtumų ir netolygumų nėra“ sudaro 52 

proc. (67), nepriklausomų ekspertų vertinimu – 69 proc. (71). Visi lygių pokyčiai žemesni 

nei 2 cm ir įrengti nusklembti paviršiai nurodyta 28 proc. (35) objektų savininkų ir 14 proc. 

(14) nepriklausomų ekspertų. Apie 11 proc. (po 12 obj. tiek vienų, tiek kitų vertintojų) 

sudaro grindų pokyčiai, aukštesni nei 2 cm., įrengti pandusiukai. Tačiau 12 proc. (15) 

objektų savininkų ir 9 proc. (9) nepriklausomų ekspertų vertinimu objektuose yra aukšti 

slensčiai, pritaikymų nėra.  

 

 Į 6 proc. (7) objektų nepriklausomi ekspertai patekti negalėjo. Pateikta vaizdinė diagrama 23 

pav.  

23 pav. Judėjimas tarp aukštų ir grindų lygio skirtumai 
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2.5.6. AUDITORIJŲ, MOKYMO KLASIŲ VERTINIMAS 

 Vertinant auditorijų, mokymų klasių, laboratorijų, kitų svarbių studentams patalpų/vietų 

prieinamumą, galima daryti išvadą, kad 36 proc. (44) objektų savininkų ir 47 proc. (52)  

nevyriausybinės organizacijos ekspertų vertinimu visos svarbios žmonėms su negalia 

patalpos yra prieinamos; 41 proc. (50) objektų savininkų ir 34 proc. (37) nepriklausomų 

ekspertų vertinimu daugiau nei 50 proc. patalpų yra prieinamos. Mažesnis nei 50 proc. 

patalpų prieinamumas  fiksuojamas 22 proc. (27) objektų savininkų ir 10 proc. (11) 

nepriklausomų ekspertų vertinimuose. 1 proc. (2) objektų savininkų ir 3 proc. (3)  

nepriklausomų ekspertų įvardino, kad patalpos žmonėms su negalia nėra prieinamos. 

Vaizdinis grafikas 24 pav. „Auditorijų, mokymo klasių vertinimas“. 

24 pav. Auditorijų, mokymo klasių vertinimas 
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2.5.7. PASTATŲ PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU REGĖJIMO NEGALIA 

 Iš 130 objektų, tik 3 proc. (5) pastatų yra pritaikyti žmonėms su regėjimo negalia, t.y.  

pažymėti visi būtini statinio elementai. Vienodas vertinimas buvo ir objektų savininkų ir 

nepriklausomų ekspertų.  

 

 Kiti vertinimai iš esmės skyriasi. Pvz.: kad yra ryškiai pažymėtos laiptų pakopos įvertino 15 

proc. (26) objektų savininkų ir 10 proc. (16) nepriklausomų ekspertų; kad yra įrengti 

įspėjamieji paviršiai prieš laiptus, pandusus pažymėjo 19 proc. (32) objektų savininkų ir tik 

7 proc. (11) nepriklausomų ekspertų; kad įrengti apsauginiai borteliai nurodė 7 proc. (12) 

objektų savininkų ir tik 3 proc. (5) nepriklausomų ekspertų.   

 

 Kai kuriuos rodiklius geriau įvertino nepriklausomi ekspertai. Pvz ryškiai pažymėtas duris 

nepriklausomi ekspertai įvertino 9 proc. (14), tuo tarpu objektų savininkai – 5 proc. (9); „ant 

lifto iškvietimo mygtukų pateikta informacija Brailio raštu“ nepriklausomų ekspertų 

įvertinta 23 proc (36), tuo tarpu objektų savininkų – tik 14 proc. (25).  

 

 Nei vienam objekte nėra įrengtos aklųjų vedimo sistemos.  

 

 49 proc. (64) objektų savininkų ir net 55 proc. (72) nepriklausomų ekspertų įvertino, kad  

pastatai nepritaikyti žmonėms su regėjimo negalia.  

 

 Vaizdinė diagrama 25 pav. „Pastatų pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia“ 

 

25 pav. Pastatų pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia 
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2.5.8. SANITARINIŲ MAZGŲ PRITAIKYMAS  

 

 Sanitariniai mazgai visuose mokymų įstaigų aukštuose, pritaikyti žmonėms su negalia ir 

atitinkantys STR 2.03.01:2001 reikalavimus, objektų savininkų vertinimu yra įrengti 45 

proc. (55) objektų, nepriklausomų ekspertų vertinimu – tik 30 proc. (33) objektų.  Turintys 1 

pritaikytą tualetą žmonėms su negalia nurodė 28 proc. (34) objektų savininkai ir devyniais 

procentais mažiau – 17 proc. (19) nepriklausomi ekspertai. Atlikus patikrą vietoje, 

nepriklausomi ekspertai net 37 proc. (40) objektų fiksavo sanitarinius mazgus pritaikytus 

žmonių su negalia poreikiams, tačiau netiksliai įrengtus arba neturinčių būtinų elementų; tuo 

tarpu objektų savininkai šį rodiklį įvertino tik 14 proc (18). Visiškai nėra pritaikytų žmonių 

su negalia poreikiams pritaikytų tualetų objektų savininkų vertinimu yra 13 proc. objektų 

(16), nevyriausybinių organizacijų ekspertų vertinimu – 10 proc. (11).  Į 6 proc. (7) 

neprtiklausomi neįgaliųjų ekspertai patekti negalėjo, todėl negalėjo įvertinti, kokio lygio yra 

sanitariniai mazgai ir kaip jie pritaikyti.  Pateikta vaizdinė diagrama 26 pav. „Sanitarinių 

mazgų pritaikymas“. 

26 pav. Sanitarinių mazgų pritaikymas 
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2.5.9. MOKYMO ĮSTAIGŲ ĮVERTINIMAS 

 

 Ruošiantis objektų patikrai, iš 237 objektų buvo atrinkta didžioji dalis tų objektų, kurie 

atitiko vieną iš trijų parametrų: 1. Objektas pritaikytas. ŽN gali savarankiškai judėti visame 

pastate ir teritorijoje, 2. Iš dalies pritaikyta. ŽN gali judėti visame pastate ir teritorijoje su 

asistento pagalba ir 3. Iš dalies pritaikyta. Pastate ir teritorijoje aplinka iš esmės pritaikyta, 

bet yra nepritaikytų pastato (infrastruktūros) elementų.  

 

 130 atrinktų objektų savininkai (valdytojai) – tyrimo respondentai taip įsivertino objektų 

prieinamumą:  

o Objektas pritaikytas. ŽN gali savarankiškai judėti visame pastate ir teritorijoje – 33 

proc. (43); 

o Iš dalies pritaikyta. ŽN gali judėti visame pastate ir teritorijoje su asistento pagalba – 

23 proc. (30) 

o Iš dalies pritaikyta. Pastate ir teritorijoje aplinka iš esmės pritaikyta, bet yra 

nepritaikytų pastato (infrastruktūros) elementų – 44 proc. (57). 

 

 Nepriklausomų ekspertų atlikta patikra vietoje atskleidė kitokį vaizdą: tik 22 proc. (29) 

objektų yra pritaikyti ir žmonės su negalia gali savarankiškai judėti visame pastate ir 

teritorijoje; vienodai – po 28 proc. (po 36 obj.) neįgaliųjų organizacijų ekspertų vertinimu, 

yra pritaikyti iš dalies objektai, kur žmonės su negalia gali judėti asmeninio asistento 

pagalba ir  /ar yra nepritaikytų pastato (infrastruktūros) elementų.  

 

 Nepriklausomi ekspertai konstatavo faktą – iš 130 turėjusių būti pritaikytų ar iš dalies 

pritaikytų objektų,  net 18 proc. (24) objektai nepritaikyti, o 4 proc. (5) objektų patalpos yra 

tik pirmame aukšte. 27 pav. pateikiama vaizdinė diagrama „Mokymo įstaigų įvertinimas“.  

 

27 pav. Mokymo įstaigų įvertinimas 
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3. Išvados 

 

Apibendrinant „ Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų fizinės aplinkos 

prieinamumo neįgaliesiems vertinimo tyrimo klausimyną“, į kurį atsakė 237 mokymo 

įstaigos,  galima daryti šias išvadas: 

 

1. 3 didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje randasi 74 

proc. (175) mokymo įstaigų: 90 proc. (149) aukštųjų mokyklų objektų ir 36 proc. 

(26) profesinių mokyklų ir profesinio mokymo centrų.  

 

2. Atsižvelgus į objektų savininkų (pastatų valdytojų) įvertinimą dėl pastatų 

prieinamumo, iš 145 objektų, papuolančių į „pritaikytų objektų“ kategoriją,  buvo  

atlikta patikra vietoje 90 proc. (130)  objektų: 96 proc. (109) aukštųjų mokyklų ir 

68 proc. (21) profesinių mokyklų ir profesinio mokymo centrų pastatuose. 88 proc. 

(114) audituojamų objektų vietoje yra Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Dalis objektų 

buvo vertinama Utenoje (7), Šiauliuose (6) ir Panevėžyje (3).  

 

Bendras mokymo 

įstaigų įvertinimas  

3. 20 proc. (47) mokymo įstaigų yra pritaikytos, t.y. žmonės 

su negalia savarankiškai gali judėti visame pastate ir 

teritorijoje. Geriausiai pastatai yra pritaikyti kolegijose – 

76 proc. (30), universitetuose: iš 125 pastatų – 67 proc. 

(84), profesinio mokymo centruose – 61 proc. (22) ir tik 25 

proc. (9) yra pritaikyta profesinių mokyklų.   

 

4. 59 proc. (141) įstaigų yra pritaikytos iš dalies: 13 proc. 

(32) įstaigų žmonės su negalia gali judėti visame pastate ir 

teritorijoje su asistento pagalba. Kolegijose su asistento 

pagalba gali judėti 22,5 proc. (9) pastatų, universitetuose – 

17 proc. (21). Tačiau, kaip nurodė patys respondentai, tik 

apie 3 proc. (po 1 obj.) profesinių mokyklų ir profesinio 

mokymo centrų objektuose galima judėti padedant 

asistentui; 28 proc. (66) įstaigų pastatai ir teritorijų aplinka 

iš esmės pritaikyta, bet yra nepritaikytų pastatų 

(infrastruktūros) elementų. Šį vertinimo rodiklį atitiko 31 

proc. universitetų (39) ir profesinio mokymo centrų (11), 

28 proc. (11) kolegijų ir 14 proc. (5) profesinių mokyklų; 

18 proc. (43) įstaigų žmonės su negalia gali naudotis tik 

pirmame aukšte esančiomis patalpomis. Tai 39 proc. (14) 

profesinių mokyklų pastatų, 31 proc. (11) profesinio 

mokymo centruose, 13 proc. universitetų ir 5 proc. (2) 

kolegijų pastatuose.    

 

5. 21 proc. (49) įstaigų yra nepritaikytos. Žmonės su negalia į 

pastatą patekti negali. Didžiausią dalį visiškai nepritaikytų 

pastatų sudaro profesinės mokyklos – 36 proc. (13), po 20 

proc. – universitetai (25) ir kolegijos (8) ir 8 proc. (3) 

profesinio mokymo centrai.  

 

6. Iš 130 atrinktų objektų, atrankoje dalyvavę respondentai 
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įvertino, kad 33 proc. (43) objektų yra pritaikyta. Žmonės 

su negalia gali savarankiškai judėti visame pastate ir 

teritorijoje.  Nepriklausomų ekspertų atlikta patikra vietoje 

atskleidė kitokį vaizdą: tik 22 proc. (29) objektų yra 

pritaikyti ir žmonės su negalia gali savarankiškai judėti 

visame pastate ir teritorijoje.  

 

7. 23 proc. (30) respondentų ir 28 proc. (36) nepriklausomų 

ekspertų vertinimu yra pritaikyta iš dalies ir žmonės su 

negalia gali judėti visame pastate ir teritorijoje su asistento 

pagalba;  44 proc. (57) respondentų ir 28 proc. (36) 

nepriklausomų ekspertų vertinimu objektai yra pritaikyti iš 

dalies: pastate bei teritorijoje aplinka iš esmės pritaikyta, 

bet yra nepritaikytų pastato (infrastruktūros) elementų. 

Nepriklausomų ekspertų vertinimu 4 proc. (5) objektų 

patalpos yra tik pirmame aukšte. 

 

8. Nepriklausomų ekspertų vertinimu, iš 130 turėjusių būti 

pritaikytų ar iš dalies pritaikytų objektų,  net 18 proc. (24) 

objektai nepritaikyti. 

 

Žmonių su negalia 

automobilių 

parkavimo vietos 

9. 33,8 proc. (80 obj.) įstaigų turi žmonių su negalia 

automobilių parkavimo vietas, kurios įrengtos pagal visus 

STR 2.03.01:2001 reikalavimus; prie 23,2 proc. (55 obj.) 

ŽN automobilių parkavimo vietos įrengtos iš dalies, jos yra 

pažymėtos, bet nėra nuovažos (pvz. per aukštas bordiūras) 

ant pėsčiųjų tako. Tačiau didžiausią nerimą kelia tai, kad 

prie 43 proc. (102 obj.) objektų žmonių su negalia 

automobilių parkavimo vietos viso neįrengtos arba ten iš 

vis nėra parkavimo aikštelės. Galime daryti išvadą, kad 

prie 66,2 proc. (157 obj.) objektų žmonės su negalia 

praktiškai neturi galimybės privažiuoti.  

 

10. Tragiška automobilių parkavimo padėtis yra praktiškai prie 

visų mokymo įstaigų: nėra įrengtų vietų ŽN automobiliams 

parkuoti arba išvis nėra automobilių parkavimo aikštelių 

prie 63,9 proc. (23) profesinių mokyklų, 52,8 proc. (19) 

profesinių mokymo centrų, 37,6 proc.(47)  universitetų 

pastatų ir 32,5 proc. (13) kolegijų.   
 

11. Atlikus patikrą vietoje nustatyta, kad įrengtų pagal visus 

STR 2.03.01:2001 reikalavimus automobilių parkavimo 

vietų yra prie 31 proc. (40 iš 130) objektų; tiek pat rasta 

parkavimo aikštelių, kuriose nėra įrengtų vietų žmonių su 

negalia automobiliams parkuoti. Vietos, kurios yra 

pažymėtos, bet žmonėms su negalia yra kliūčių privažiuoti 

– prie 25 proc. (33) objektų. Ekspertai rado žymiai didesnį 

skaičių kur parkavimo aikštelių nėra – 13 proc. (17). 

 

Patekimas į vidų ir 12. Į 74 proc. objektų (176) žmonės su negalia gali patekti per 
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objektų ženklinimas pagrindinį įėjimą (56 proc., 134) ar ne per pagrindinį 

įėjimą (18 proc, 42). Tačiau net daugiau kaip į ketvirtadalį 

objektų (26 proc, 61) žmonėms su negalia, judantiems 

neįgaliojo vežimėliu patekti į pastatus nėra jokių 

galimybių. Iš 40 kolegijos pastatų žmonės su negalia 

patekti gali į 30 (75 proc), iš 125 universiteto pastatų – į 94 

(75,2 proc), į profesines mokyklas – į 22 iš 36 (61 proc.), į 

profesinio mokymo centrus – į 30 iš 36 (83 proc).  

 

13. Į 23 proc. (40) objektų įvažiuoti galima be jokių kliūčių 

(įvažiavimas yra lygius), 63 proc. (112) objektų yra 

įrengtas pandusas, o 14 proc. (24) objektuose yra įrengtas 

keltuvas.  

 

14. Į 79,5 proc. (89) mokymo įstaigų pastatų yra sudarytos 

sąlygos patekti savarankiškai įrengtu išoriniu pandusu. Į 

20,5 proc. (23)  objektų  žmonės su judėjimo negalia gali 

patekti tik su asistentų  pagalba. Iš 54 įrengtų pandusų 

universitetuose, net 22 proc. (12) įrengti taip, kad žmonės 

su negalia jais pasinaudoti gali tik asistento pagalba. 

Savarankiškai keltuvu žmonės su negalia, judantys 

neįgaliojo vežimėliu, gali patekti į 9 pastatus iš 27, kas 

sudaro 33 proc.; į 14 objektų (arba 52 proc.) galima patekti 

išsikvietus pagalbininkus, o dėl naudojimosi 4 keltuvais 

nėra nurodytos informacijos apie pagalbos suteikimą.  

 

15. 31 proc. (13) pastatų yra paženklinti,  nepriklausomų 

ekspertų vertinimu – tik į 19 proc. (5) objektų. 69 proc. 

(29) objektų yra nepaženklinti.  

 

16. Atlikus patikrą vietoje,  tik į 56 proc. (134 iš 237 obj.) 

pastatų pagrindinis įėjimas žmonėms su negalia yra 

pritaikytas. Įėjimas žmonėms su negalia ne per pagrindinį 

įėjimą yra į 18 proc. (42) objektų, tačiau, ką nurodė 

nepriklausomi ekspertai -  net į 15 proc. (20) objektų 

patekti žmonės su negalia negali. 

 

17. Patikra vietoje parodė, kad pagal visus STR 2.03.01:2001 

reikalavimus įrengti pandusai sudaro 63 proc. (39 iš 62). 

18 proc. (11 iš 62) yra pandusų, kuriais žmonės su negalia 

gali judėti savarankiškai, bet nėra įrengtų turėklų. Tuo 

tarpu, pandusas kaip status, kuriuo žmonės su negalia gali 

įvažiuoti tik su asistento pagalba,  nepriklausomų ekspertų 

įvertintas 19 proc. (12 iš 62) objektų. 43 proc. (6) keltuvais 

žmonės su negalia gali pasinaudoti savarankiškai. 
 

Įėjimo durų ir 

koridorių 

pritaikymas 

18. 60 proc. (106) durų yra pilnai pritaikytos (tinkamo pločio, 

patogios varstyti ir kt.) žmonėms su negalia, 38 proc. (66) 

pastatų durys pritaikytos iš dalies, 2 proc. (4) durų plotis 

neatitinka STR 2.03.01:2001 reikalavimų.   
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19. 77 proc. (135)  pastatuose koridoriai yra pritaikyti ŽN; 20 

proc. (35)  ŽN gali judėti koridoriais, bet juose pasitaiko 

nepritaikytų elementų ir kliūčių, o 3 proc. (6) pastatų 

koridoriai nėra pritaikyti žmonėms su negalia judantiems 

neįgaliojo vežimėliu. 

  

20. Atlikus patikrą vietoje nepriklausomų ekspertų vertinimu,  

71 proc. (78 iš 110) durys pritaikytos (tinkamo pločio, 

patogios varstyti, prie įėjimo yra nekliudomas 1,5x1,5 m. 

plotas); 26 proc. (29) durys pritaikytos iš dalies (patekti į 

pastatą įmanoma, bet yra kliūčių).  

 

21. Vertinant koridorių pritaikomumą,  nepriklausomų 

ekspertų vertinimu 85 proc. (93 iš 110) koridoriai yra 

pritaikyti, pakankami vietos manevruoti; 9 proc. (10 iš 

110)  - kad yra nepritaikytų elementų ir kliūčių.  

  

22. Į 7 pastatus (6 proc.) dėl įvairių kliūčių nepriklausomi 

ekspertai nepateko, todėl negalėjo pilnai įvertinti objektų 

pritaikomumo žmonėms su specialiaisiais poreikiais. 
 

Judėjimas tarp 

aukštų ir grindų 

lygio skirtumai 

23. 51 proc. (90 iš 176) pastatų yra modernūs liftai, pritaikyti 

žmonėms su negalia; 3 proc. (5) pastatų liftai yra seni, 

todėl jais naudotis žmonėms su negalia ypač 

problematiška. 9 proc. (15) yra įrengti mobilūs laiptų 

kopikliai, 11 proc. (20) mokymo įstaigų yra keltuvai, 

pritvirtinti prie laiptų turėklų. 8 proc. (14) mokymo įstaigų 

pastatų yra vieno aukšto, todėl jiems nėra būtini kėlimo 

mechanizmai, apie 10 proc. (18) pastatų studentai su 

negalia gali judėti pirmame aukšte. 15 proc. (26) pastatų 

judėti tarp pastato aukštų visai nėra galimybės.  

 

24. 51 proc. (89 iš 176) pastatų nėra grindų lygių skirtumų ir 

nelygumų; 23 proc. (41) pastatų lygių pokyčiai žemesni nei 

2 cm. ir yra įrengti nusklembti paviršiai; 12 proc. (21) 

pastatų yra aukštesni nei 2 cm aukščio slenksčiai, tačiau 

yra įrengti pandusai. 18 proc (32) pastatų nėra pritaikymo 

ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu, nes slenksčiai ir/ar 

grindų lygio skirtumai yra aukštesni nei 2 cm.  

 

25. Nepriklausomų ekspertų vertinimu, 66 proc. (73 iš 110) 

pastatų yra liftai, kurių durys 85 cm. ir platesnės, kabina 

atitinka STR 2.03.01:2001 reikalavimus; 13 proc. (14) 

objektų yra keltuvai, pritvirtinti prie laiptų turėklų, 

Mobilūs laiptų kopikliai nepriklausomų ekspertų vertinimu 

sudaro 3 proc. (3).Yra dalis vieno aukšto pastatų, kur 

kėlimo mechanizmai nereikalingi – tai sudaro apie 6 

procentus audituojamų  objektų skaičiaus. Tačiau apie 4  

proc. pastatų sudaro objektai, kur kur judėti galima tik 

pirmame aukšte ir judėti tarp aukštų nėra galimybių. 
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Auditorijų, mokymo 

klasių vertinimas 26. Apie 30 proc. (52 iš 176) pastatų patalpos įrengtos pagal 

STR 2.03.01:2001 reikalavimus, kad žmonės su negalia, 

judantys neįgaliojo vežimėliu, savarankiškai galėtų visur 

patekti ir gerai jaustis; 33 proc. (58) mokymo įstaigų 

pastatuose - didžioji dalis patalpų (virš 50 %) įrengta 

pagal STR 2.03.01:2001  reikalavimus; 25 proc. (45) 

objektų tik mažesniąja dalimi patalpų gali naudostis ŽN, 

judantys neįgaliojo vežimėliu. Tačiau į 12 proc. (21) 

objektų bestudijuojanties žmonės su negalia, judantiems 

neįgaliojo vežimėliu, auditorijos, salės, bibliotekų 

skaityklos ir kitos svarbios patalpos iš vis yra 

neprieinamos. 

 

27. Pagal atliktą patikrą vietoje nevyriausybinės organizacijos 

ekspertų vertinimu, 47 proc. (52 iš 110) visos svarbios 

žmonėms su negalia patalpos yra prieinamos; 34 proc. (37) 

- daugiau nei 50 proc. patalpų yra prieinamos; mažesnis nei 

50 proc. patalpų prieinamumas  fiksuojamas 10 proc. (11). 

3 proc. (3)  patalpų žmonėms su negalia nėra prieinamos.  
 

Pastatų pritaikymas 

žmonėms su 

regėjimo negalia 

28. Tik 3 proc. (8 iš 237) respondentų teigia, kad jų mokymo 

įstaigos yra pritaikytos žmonėms su regėjimo negalia 

(pažymėti visi būtini statinio elementai). Tik 5,5 proc. 

įstaigų yra ryškiai pažymėtos durys (11) ir įrengti 

apsauginiai borteliai/barjerainuo atsikišusių elementų ir 

konstrukcijų (12); atatinkamai 13 proc. (30) ir 15 proc (36) 

yra ryškiai pažymėtos laiptų pakopos ir  įrengti įspėjamieji 

paviršiai prieš laiptus, pandusus ar bet kokius kitus aukščio 

pasikeitimus; 11 proc. (27) mokymo įstaigų yra liftai, kur 

iškvietimo ir valdymo prietaisų informacija pateikta Brailio 

raštu. 40 proc. (95 iš 237) įstaigų nepritaikytos žmonėms 

su regėjimo negalia. 

 

29. Nesudarytos sąlygos mokytis akliesiems ir silpnaregiams 

pusėje profesinio mokymo centrų ir profesinėse mokyklose 

(po 18), 42,5 proc. kolegijų (17), 33,6 proc. universitetų 

(42) pastatuose. 

 

30. Nepriklausomų ekspertų įvertinimu, iš 130 objektų, tik 4 

proc. (5) pastatų yra pritaikyti žmonėms su regėjimo 

negalia, t.y.  pažymėti visi būtini statinio elementai. Net 55 

proc. (72 iš 130) pastatų nepritaikyti žmonėms su regėjimo 

negalia. 

 

31. Nei vienam objekte nėra įrengtos aklųjų vedimo sistemos.  
 

Sanitarinių mazgų 

pritaikymas 

32. 34 proc. (61) objektų yra visuose aukštuose pagal visus 

STR 2.03.01:2001 reikalavimus pritaikytas (-i) neįgaliųjų 

poreikiams tualetas (-ai). Žmonės su negalia, judantys 
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neįgaliųjų vežimėliuose gali savarankiškai jais naudotis. 27 

proc. (47) objektų yra pritaikytas bent 1 tualetas, 

atitinkantis visus STR 2.03.01:2001 reikalavimus. 16 proc. 

(28) mokymo įstaigų yra pritaikyti tualetai, bet nėra arba 

netiksliai įrengti visi būtini elementai (pvz., nėra turėklų, 

nėra apsiprausimo žarnos, nėra pagalbos iškvietimo 

mygtuko, veidrodis pakabintas per aukštai ir pan.). Tačiau 

reikia paminėti, kad net 23 proc. (40) mokymo įstaigų 

neturi žmonių su negalia poreikiams pritaikytų tualetų. 

 

33. 73 proc. (22) kolegijų, 67 proc. (63) universitetų, 53 proc. 

(16) profesinio mokymo centrų, 32 proc. (7) profesinių 

mokyklų pastatų turi pritaikytus tualetus, atitinkančius  

visus STR 2.03.01:2001 reikalavimus. Dar 23 proc. (5) 

profesinių mokyklų, 17 proc. (16) universitetų, 13 proc. (4) 

kolegijų, 10 proc. (3) profesinio mokymo centrų  pastatų 

yra pritaikyti tualetai, bet nėra arba netiksliai įrengti visi 

būtini elementai.  

 

34. Nepriklausomiems ekspertams atlikus patikrą vietoje 

paaiškėjo, kad tik 30 proc. (33) objektų sanitariniai mazgai 

visuose mokymų įstaigų aukštuose, pritaikyti žmonėms su 

negalia ir atitinkantys STR 2.03.01:2001 reikalavimus. 

Turintys 1 pritaikytą tualetą žmonėms su negalia – 17 proc. 

(19). Net 37 proc. (40) objektų sanitariniai mazgai 

pritaikyti žmonių su negalia poreikiams, tačiau netiksliai 

įrengti arba neturintys būtinų elementų; Visiškai pritaikytų 

žmonių su negalia poreikiams pritaikytų tualetų nėra 10 

proc. (11) objektų.  Į 6 proc. (7) neprtiklausomi neįgaliųjų 

ekspertai patekti negalėjo, todėl negalėjo įvertinti, kokio 

lygio yra sanitariniai mazgai ir kaip jie pritaikyti. 

 

Įvairaus pobūdžio 

statybos darbai 

vykdyti per 

praėjusius 5 metus ir 

numatomus darbus 

ateityje 

35. iš 237 mokymo įstaigų objektų per praėjusius 5 metus 

įvairaus pobūdžio statybos darbai (renovacija, 

rekonstrukcija, modernizavimas ar remontas) buvo 

vykdomi 104 pastatuose (43,9 proc.) , o 133 pastatai  (56,1 

proc.) – nebuvo remontuoti. Vidutiniškiai apie pusę savo 

įstaigų 5 metų laikotarpyje yra atsinaujinusios kolegijos 

(47,5 proc.), universiettai (45,6 proc), profesinio mokymo 

centrai – 44,4 proc. Profesinės mokyklos renovuotos, 

modernizuotos, atnaujintos 33,3 proc. 

 

36. 33 proc. (78) įstaigų pažymėjo, kad nenumato atlikti jokių 

rekonstrukcijų ir įrangos pirkimų, šiek tiek mažiau  -  30 

proc. (72) įstaigų konstatavo, kad 2 metų laikotarpiu 

numatomi įstaigos atnaujinimo darbai, naujos įrangos 

įsigijimas. Šiuos darbus numato atlikti universitetų 32 

pastatuose, 20 kolegijų pastatų, 12 profesinio mokymo 

centrų, 8 profesinėse mokyklose.  
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4. Rekomendacijos 

1. Vertinti viešųjų įstaigų (šiuo atveju – aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų) fizinį 

ir informacinį neprieinamumą kaip tiesioginę diskriminaciją žmonių su negalia atžvilgiu. 

Prieinamumui gerinti (tiek fiziniam, tiek informaciniam) svarbu parengti priemoių planą ir  

numatyti lėšų šaltinius. Svarbu, kad priemonių vykdytojai, numatę rekonstruoti, renovuoti, 

atnaujinti ar naujai statyti pastatus ir gaunantys struktūrinės paramos, valstybės ar 

savivaldybių biudžeto lėšas, visada vadovautųsi Statybos techninio reglamento 2.03.01:2019 

nuostatomis ir universalaus dizaino principais.  

 

2. Kaip parodė tyrimas, reikalingas mokymo įstaigų realus įvertinimas statinio vietoje, 

atliekamas kartu su neįgaliųjų organizacijų atstovais dėl įstaigų prieinamumo, numatant, ko 

trūksta, ką reikia tobulinti ir įpareigojant įstaigą ar jos steigėjus per protingą laiką trūkumus 

ištaisyti. Toks įvertinimas reikalingas ir dar dėl netiksliai pateikiamos informacijos arba 

mokymo įstaigų darbuotojų nekompetencijos šiuo klausimu. Todėl rekomenduojame 

susisiekti su vietine ir/ar nacionaline neįgaliųjų organizacija, kurios atliktų ekspertinį 

vertinimą.  

 

3. Analizuojant esamą situaciją dėl mokymo įstaigų prieinamumo, dar kartą aiškėja, kad, 

remontuojant, renovuojant švietimo įstaigas ne visada buvo atsižvelgiama į Statybos 

techninio reglamento 2.03.01:2001 nuostatas. Rekomenduojame vadovautis naujai 

patvirtintu Statybos techninio reglamentu 2.03.01:2019, plačiau taikyti ISO standartus ir 

universalaus dizaino principus, pritaikant (statant, rekonstruojant, renovuojant, atnaujinant, 

remontuojant ir pan.) statinius ir fizinę aplinką bei perkant būtiną įrangą. 
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PRIEDAI 


