
STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PRIEŽIŪROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS  

2019 METAIS 

 

 Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 

įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 

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

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

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

 Finansavimas projektams skirtas vadovaujantis tatinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 

2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. A1-39 „Dėl Statinių pritaikymo 

neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“. 

 Projektų finansavimo tikslas – nustatyta tvarka atrinkti neįgaliųjų asociaciją, kurią 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalios tikrinti 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų statybos projektų 

sprendinių atitikimą normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams dėl pastatų ir 

inžinerinių statinių pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams. 

 Vykdant projektą, buvo finansuojamos šios visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (10 

apskričių) įgyvendinamos veiklos: 

– informacinėje sistemoje Infostatyba esančių neįgaliesiems svarbių Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 12 punktuose 

nurodytų pastatų ir inžinerinių statinių projektų sprendinių atitikties statybos techninių reglamentų 

reikalavimams dėl statinių pritaikymo žmonių su negalia reikmėms tikrinimas; 

– dalyvavimas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos padalinių sudarytų 

nuolat veikiančių komisijų ir pagal atskirus statytojų prašymus – vienkartinių komisijų, 

vykdomose statybos užbaigimo procedūrose; 

– statinių projektuotojų konsultavimas rengiant bei tikrinant neįgaliesiems svarbių 

statinių projektus. 

2019 metais buvo finansuojamas konkurso tvarka atrinktas vienas projektas, kurį 

įgyvendino Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija. Projektui įgyvendinti 

skirta ir panaudota 166 890 Eur. 

Įgyvendinant statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektą: 

- patikrinta (suderinta) 2699 neįgaliesiems svarbūs statinių projektai, paskelbti 

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

„Infostatyba“; 

- dalyvaujant statybos užbaigimo komisijų darbe patikrinti (priimti) 888 neįgaliesiems 

svarbūs statiniai; 

- projektuotojams suteiktos 620 konsultacijos neįgaliesiems svarbių statinių projektų 

rengimo klausimais.  
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