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FIZINĖS APLINKOS PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ 

SVEIKATOS (GYDYMO) PASKIRTIES ĮSTAIGOSE VERTINIMO TYRIMO KLAUSIMYNAS  

 

Terminų trumpinimai: 

 ŽN  - žmonės su negalia 

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

su negalia reikmėms“ 

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

 

1. Jūsų įstaiga yra: (vienas atsakymo variantas) 

 pirminės sveikatos priežiūros centras; 

 poliklinika; 

 ambulatorija (medicinos punktas); 

 psichikos sveikatos centras; 

 šeimos gydytojų kabinetas; 

 greitosios medicinos pagalbos stotis ar skyrius; 

 palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė; 

 ligoninė; 

 medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaiga; 

 labaratorijos 

 kita  

 

2. Kokio tipo paslaugas teikia jūsų įstaiga? (eilutėje po vieną atsakymo variantą) 

 I lygio II lygio  III lygio Neteikiame paslaugos 

ambulatorines     

stacionarias     

 

3. Ar yra įrengtos parkavimo vietos ŽN automobiliams statyti? (vienas atsakymo variantas) 

STR 2.03.01:2001 numato, kad prie gydymo paskirties pastatų, skirtų teikti medicinos pagalbą žmonėms, 

automobilių parkavimo aikštelėse  ŽN automobiliams turi būti pritaikyta 10% vietų, bet ne mažiau kaip 

viena vieta. 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.  

 taip, vieta (-os) įrangta (-os) pagal visus STR reikalavimus 

 taip, vieta (-os) įrengtos, bet nepažymėta (-os) 

 taip, vieta (-os) įrengta (-os), pažymėta (-os), bet lygių skirtumas tarp automobilio 

stovėjimo aikštelės ir šaligatvio yra didesnis nei 150 mm 

 ne, vieta (-os) neįrengta (-os) 

 prie pastato nėra automobilių parkavimo aikštelės  

Įstaigos pavadinimas  

Adresas (gatvė ir numeris, miestas/rajonas)  

Savivaldybė (iškrentantis meniu)  

Įstaigos telefonas  

Įstaigos elektroninis paštas  

Interneto svetainės adresas  
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4. Ar ŽN pritaikytas bent vienas įėjimas į pastatą? (vienas atsakymo variantas) 

 taip, pagrindinis įėjimas į pastatą yra lygus, be jokių slenksčių (pereiti prie 6 klausimo) 

 taip, yra įrengtas išorinis (lauko) pandusas  

 taip, yra įrengtas keltuvas/laiptų kopiklis (pereiti prie 6 klausimo) 

 taip, yra įrengtas įėjimas ŽN ne per pagrindinį įėjimą ir yra nukreipiamieji ženklai 

nurodantys kryptį link pritaikyto įėjimo (pereiti prie 6 klausimo) 

 iš dalies. Yra įrengtas įėjimas neįgaliesiems, bet jis nepaženklintas (pereiti prie 6 

klausimo) 

 ne, ŽN patekti į pastatą neįmanoma (pereiti prie 6 klausimo) 

 

5. Ar tinkamai yra įrengtas išorinis (lauko) pandusas? (vienas atsakymo variantas) 
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 

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.  

 taip, pandusas įrengtas laikantis visų STR reikalavimų. Į pastatą ŽN, judantis 

neįgaliojo vežimėliu gali įvažiuoti savarankiškai, be kitų pagalbos 

 taip, pandusu ŽN, judantis neįgaliojo vežimėliu gali važiuoti savarankiškai, bet nėra 

įrengti turėklai 

 iš dalies, pandusas per status ir juo ŽN, judantis neįgaliojo vežimėliu gali įvažiuoti tik 

su asistento (kito žmogaus) pagalba 

 ne, pandusas įrengtas visiškai nesilaikant STR reikalavimų. Net ir su asistento 

pagalba tokiu pandusu važiuoti pavojinga 

 

6. Ar prie įėjimo durų yra (galimi keli atsakymo variantai)? 

 įrengtas ir veikiantis iškvietimo mygtukas (skambutis) 

 nekliudomas 1,5 m.x1,5 m. plotas 

 slenkstis didesnis nei 2 cm 

 
7. Įėjimo (išorinės) durys yra: (galimi keli atsakymo variantai) 

 varstomos, plotis ne mažesnės nei 85 cm 

 varstomos, plotis mažesnis nei 85 cm 

 stiklinės durys, pažymėtos ryškios spalvos juosta. Atsidaro automatiškai, priėjus ar 

privažiavus žmogui  

 stiklinės durys, nepažymėtos ryškios spalvos juosta 

 
8. Ar yra galimybė ŽN, judančiam neįgaliojo vežimėliu, judėti tarp pastato aukštų? (galimi keli 

atsakymo variantai) 

 taip, pastate yra liftas, kurio durys platesnės nei 85 cm, kabina yra bent 110 cm. pločio ir 

140 cm ilgio, valdymo mygtukai įrengti 90 -120 cm aukštyje  
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 iš dalies, pastate yra liftas, kurio durys siauresnės nei 85 cm 

 taip, yra mobilus laiptų kopiklis 

 taip, yra keltuvas 

 iš dalies, judėti galima tik 1 aukšte 

 ne, judėti tarp aukštų nėra galimybės 

 pastatas yra vieno aukšto 

 

9. Ar pastatas yra pritaikytas žmonėms su regėjimo negalia? (galimi keli atsakymų variantai) 

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. 

 taip, yra pritaikytas (pažymėti visi būtini statinio elementai) 

 iš dalies, yra ryškiai pažymėtos durys 

 iš dalies, yra ryškiai pažymėtos laiptų pakopos 

 iš dalies, ant grindų yra įrengta aklųjų vedimo sistema  

 iš dalies, yra įrengti apsauginiai borteliai/barjerai nuo atsikišusių elementų ir konstrukcijų 

 iš dalies, ant lifto iškvietimo ir valdymo prietaisų informacija pateikta Brailio raštu 

 ne, nepritaikytas 

 
10. Ar yra grindų lygio skirtumai tame pačiame pastato aukšte? (galimi keli atsakymų variantai) 

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  

 visi lygių pokyčiai yra žemesni nei 2 cm 

 pastate bent viename aukšte yra grindų lygio skirtumai, mažesni nei 2 cm 

 yra aukštesni nei 2 cm slenksčiai, įrengti pandusai (užvažiavimai) 

 yra aukštesni nei 2 cm slenksčiai,  pritaikymo nėra 

 ne, grindų lygių skirtumo nėra 

 

11. Ar pastate yra neįgaliesiems pritaikyta registratūra? (galimi keli atsakymų variantai) 

 taip, yra įrengtas informacinis langelis, kurio aukštis neviršija 85 cm 

 taip, iki registratūros yra įrengta aklųjų vedimo sistema 

 taip, yra sensoriniai (liečiamieji ekranai) prietaisai ar kita paslaugų registracijos įranga ir 

jie įrengti tokiame aukštyje, kad jais pasinaudoti gali ŽN, sėdintys neįgaliojo vežimėlyje 

 ne, registratūra nėra pritaikyta neįgaliųjų poreikiams 

 pastate registratūros nėra 

 

12. Ar jūsų pastate yra neįgaliųjų poreikiams pritaikyti san. mazgai? (vienas atsakymo variantas) 
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; 
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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.  

STR 2.03.01:2001 numato, kad ŽN pritaikyta dušo kabina, jei joje yra tik dušas, turi būti ne mažesnė kaip 

1 500 x 900 mm. Dušo kabinoje gali būti įrengtas dušas, praustuvas, unitazas ir suolelis. Suolelis turi būti 

pritvirtintas prie sienos 400-480 mm aukštyje. Dušo galvutė turi būti sujungta su lanksčia žarna, o ne 

pritvirtinta  stacionariai. Dušo galvutės žarna turi būti ne trumpesnė kaip 1 500 mm. Ant dušo kabinos 

sienų turi būti horizontalūs ir vertikalūs turėklai. Kabinos grindys gali būti įrengtos su nuolydžiu ir be 

bortelių. Jei lankytojams/klientams įrengtos vonios, bent viena vonios patalpa turi būti pritaikyta ŽN. Pati 

vonia turi būti 1 700 mm ilgio ir 750 mm pločio, 450-650 mm aukščio su ne trumpesne kaip 1 500 mm 

ilgio dušo žarna. Virš vonios turi būti stacionari arba uždedama ir stumdoma sėdynė. Ant sienų šalia 

vonios 800-900 mm aukštyje būtina įrengti turėklus. Virš vonios rekomenduojama įtvirtinti persėdimo iš 

vežimėlio į vonią įtaisą. Prieš ŽN pritaikytą dušo kabiną ir vonios patalpą būtina palikti ne mažesnę kaip 

1 200 x 900 mm aikštelę vežimėliui privažiuoti, jei tokia aikštelė nenumatyta pačioje dušo ar vonios 

patalpoje. 

 taip, pastate visuose aukštuose yra tualetas (-ai),  dušas (-ai) ir vonia (-ios), pritaikytas (-i) 

neįgaliųjų poreikiams ir atitinkantis visus STR reikalavimus. ŽN, judantis neįgaliojo 

vežimėlyje gali savarankiškai naudotis. 

 taip, yra pritaikytas bent 1 tualetas, dušas/ vonia,  atitinkantys visus STR reikalavimus 

 taip, yra pritaikytas tik tualetas, dušo/vonios nėra 

 iš dalies, yra pritaikytas tualetas,  dušas / vonia, bet nėra arba netiksliai įrengti visi būtini 

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

mygtuko, veidrodis pakabintas per aukštai ir pan.). 

 ne, nėra ŽN poreikiams pritaikyto tualeto 

 ne, nėra ŽN poreikiams pritaikyto dušo/vonios 

 
13.  Ar gyvenamieji kambariai/palatos pritaikyti ŽN, judančių neįgaliojo vežimėlyje poreikiams? 

(vienas atsakymo variantas) 

STR 2.03.01:2001 numato, kad durų plotis yra ne mažesnis 850 mm, slenkstis ne didesnis nei 2 cm, yra 

pakankamai erdvės manevruoti neįgaliojo vežimėliu, yra san. mazgai pritaikyti ŽN poreikiams, įrengtas 

pagalbos iškvietimo mygtukas. Rankenas ir spynas gali nesunkiai valdyti neįgalieji. Elektriniai jungikliai, 

rozetės ir mygtukai įrengti 50-130 cm aukštyje.  
 taip, visi kambariai pritaikyti ŽN 

 taip, yra keletas kambarių pritaikytų ŽN poreikiams 

 iš dalies, yra keletas erdvių kambarių, tačiau san. mazgai yra kitur 

 ne, kambariai nėra pritaikyti ŽN poreikiams 

 pastate nėra gyvenamųjų kambarių/palatų  

 
14. Ar sporto ir fizinės kultūros patalpomis, baseinais gali pasinaudoti ŽN, judantys neįgaliojo 

vežimėliu? (vienas atsakymo variantas) 

STR 2.03.01:2001 numato, kad įstaigose su sporto ir fizinės kultūros patalpomis ŽN turi būti sudarytos 

sąlygos patekti į bendrojo naudojimo (vestibiuliai, holai, laukiamieji, koridoriai ir kt.), pagrindines 

(sporto salės, baseinų, persirengimo patalpos ir kt.) ir papildomas lankytojams skirtas patalpas. ŽN turi 

būti užtikrinta galimybė naudotis baseinų voniomis. Tam turi būti įrengti tinkamų dydžių pandusai arba 

specialūs kėlimo mechanizmai ir ne siauresni kaip 900 mm laipteliai su turėklais abiejose jų pusėse. 

 taip, esamos sporto ir fizinės kultūros patalpos, baseinai yra prieinami ŽN  

 iš dalies, yra pritaikyti ne visi sporto ir fizinės kultūros patalpų būtini elementai  

 iš dalies, yra pritaikyti ne visi baseinų patalpų būtini elementai 



  Priedas Nr.1 

 

 ne, nei į esamas sporto sales, nei į baseiną patekti nėra galimybių 

 nėra sporto ir fizinės kultūros patalpų ir/arba baseino  

 
15. Ar jūsų įstaigoje naudojama medicinine įranga: ginekologinėmis kėdėmis, rentgeno aparatūra, 

odontologo ir kita diagnostine įranga gali pasinaudoti ŽN judantys neįgaliojo vežimėliu ar 

turintys kitų negalių? (galimi keli atsakymo variantai) 

 taip, visa mūsų medicininė įranga yra pritaikyta ŽN  

 iš dalies, turime pritaikytą ginekologinę įrangą 

 iš dalies, turime rentgeno aparatūrą, kuria gali pasinaudoti ŽN judantys neįgaliojo 

vežimėliu 

 iš dalies, turime odontologinę įrangą 

 iš dalies, turime kitą diagnostinę įrangą, kuria gali pasinaudoti ŽN 

 įstaiga neturi išvardintos medicininės įrangos  

 
16.  Ar teikiama paslauga, jeigu medicinine įranga negali pasinaudoti ŽN? (vienas atsakymo 

variantas) 

 taip 

 taip, jeigu ŽN atvyksta su lydinčiu asmeniu 

 ne 

 
17.  Ar jūsų įstaiga buvo renovuota/ rekonstruota/ modernizuota per paskutinius 5 metus? (vienas 

atsakymo variantas) 

 taip 

 ne 

 
18. Ar numatoma įstaigos atnaujinimo darbai, naujos įrangos įsigijimas 2 metų laikotarpyje? (vienas 

atsakymo variantas) 

 taip 

 ne 

 neturiu informacijos 

 
19. Kokius dėl paslaugų neįgaliesiems pagerinimo darbus numatote atlikti, kokią įrangą ketinate 

įsigyti? Aprašykite  (atviras klausimas)  
 

 

 

 

 

20. Įvertinkite, kokia jūsų įstaiga (vienas atsakymo variantas): 
 Pritaikyta. ŽN gali savarankiškai judėti visame pastate ir teritorijoje 

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

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

nepritaikytų pastato (infrastruktūros) elementų 

 Iš dalies pritaikyta. ŽN gali naudotis tik pirmame aukšte esančiomis patalpomis 

 Nepritaikyta. ŽN į pastatą patekti negali 
 

 


