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 Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 

įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 

2.1.5 priemonę, per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

finansuojami Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektai (toliau – projektai). 

 

 Finansavimas projektams skiriamas vadovaujantis Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 

projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1-125 „Dėl Statinių pritaikymo 

neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 Projektų finansavimo tikslas – finansuoti projektus, užtikrinančius, kad nauji ir 

rekonstruojami statiniai būtų pritaikyti neįgaliesiems. 

Projektuose remiamos veiklos: 

- Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje 

sistemoje „Infostatyba“ (toliau – informacinė sistema „Infostatyba“) paskelbtų neįgaliesiems svarbių 

statinių projektų atitikties statybos techninių reglamentų reikalavimams tikrinimas; 

- dalyvavimas statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių 

atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus; 

- projektuotojų konsultavimas rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus; 

- seminarų, mokymų, konferencijų aplinkos prieinamumo klausimais organizavimas; 

- aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimų vykdymas. 

 

2016 metais buvo finansuojamas konkurso tvarka atrinktas vienas projektas, kurį įgyvendino 

Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija. Projektui įgyvendinti skirta ir panaudota 

154000 Eur. 

 

Įgyvendinant statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektą: 

- tikrinti informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų neįgaliesiems svarbių statinių 

projektų atitikimo statybos techninių reglamentų reikalavimams projektai. Patikrinta (suderinta) 1537 

neįgaliesiems svarbių statinių projektų, paskelbtų informacinėje sistemoje „Infostatyba“;  
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- dalyvauta statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį 

projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus. Dalyvaujant statybos užbaigimo 

komisijų darbe patikrinti (priimti) 486 statiniai; 

- konsultuoti 635 projektuotojai rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus; 

- suorganizuoti mokymai „Viešosios aplinkos pritaikymo įvertinimas pagal STR 2.03.01:2001 

reikalavimus“, kuriuose dalyvavo 63 asmenys (architektai, statybos inžinieriai, socialiniai darbuotojai, 

savivaldybių specialistai), iš jų 7 neįgalieji, bei konferencija „2016 metais Žmogus su negalia ir 

Aplinka“, kurioje dalyvavo 30 asmenų (architektai, statybos inžinieriai, socialiniai darbuotojai, 

savivaldybių specialistai), iš jų 23 neįgalieji; 

- atliktas aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimas „Viešosios ir gyvenamosios aplinkos 

saugumo ir prieinamumo vertinimas Lietuvos miestuose ir rajonuose“ dėl įvairios paskirties statinių 

pritaikymo Kauno, Alytaus, Marijampolės apskrityse; 

- parengtos aplinkos pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijos „Bendrosios aplinkos 

pritaikymo žmonėms su negalia rekomendacijos“. 

 

 


