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AUKŠTŲJŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ  APLINKOS PRIEINAMUMO 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, iškrentantis meniu) 

 Aukštoji mokykla (pasirinkti) : 

  Kolegija 

  Universitetas 

 Profesinio mokymo įstaiga (pasirinkti) : 

 Profesinė mokykla 

  Profesinio mokymo centras 

 

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

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.  

① taip, vieta (-os) įrangta (-os) pagal visus STR reikalavimus 

② iš dalies, vieta (-os) įrengta (-os), pažymėta (-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  

 

3. Ar ŽN pritaikytas bent vienas įėjimas į pastatą? (vienas atsakymo variantas) 

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. 

① taip, pagrindinis įėjimas yra pritaikytas (pereiti prie 5 klausimo)  
② taip, yra įrengtas įėjimas ŽN ne per pagrindinį įėjimą  
③ ne, nėra nė vieno ŽN pritaikyto įėjimo į pastatą (pereiti prie 15  klausimo) 

Įstaigos pavadinimas  

Padalinys (fakultetas, filialas ir kt.)  

Adresas: gatvė ir pastato numeris Jei kiekvienas padalinys yra kitose patalpose, pildomas 

klausimynas kiekvienam pastatui atskirai 

Adresas: miestas  

Telefonas  

Įstaigos elektroninis paštas  

Interneto svetainės adresas  
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4. Jei ŽN yra įrengtas įėjimas ne per pagrindinį įėjimą, ar yra nukreipiamieji ženklai nurodantys 

kryptį link pritaikyto įėjimo? 

① taip 
② ne 

 

5.  Kaip pritaikytas įėjimas į pastatą? (vienas atsakymo variantas) 

① įvažiavimas yra lygus; (pereiti prie 8 klausimo) 
② įrengtas pandusas  
③ įrengtas keltuvas (pereiti prie 7 klausimo) 

 

6. Ar yra įrengtas tinkamas 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.  

① taip, pandusas įrengtas laikantis visų STR reikalavimų. Į pastatą ŽN, judantis 

neįgaliojo vežimėliu gali įvažiuoti savarankiškai, be kitų pagalbos 

② taip, pandusu ŽN, judantis neįgaliojo vežimėliu gali važiuoti savarankiškai, bet nėra 

įrengtų turėklų 

③ iš dalies, pandusas per status ir juo ŽN, judantis neįgaliojo vežimėliu gali įvažiuoti tik 

su asistento (kito žmogaus) pagalba 

 

7. Pasinaudojimo keltuvu galimybės (keli atsakymo variantai) 

① ŽN, judantis neįgaliojo vežimėliu, keltuvu gali pasinaudoti savarankiškai 

② yra pagalbos iškvietimo mygtukas ir nurodyti kontaktai išsikviesti personalą 

③ nėra informacijos apie pagalbos suteikimą norint pasinaudoti keltuvu 

④ keltuvas yra, tačiau jis neveikia 
  
8. Ar pritaikytos įėjimo durys ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu (vienas atsakymo variantas)? 

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. 

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 reikalavimų 
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9. Ar  koridoriai yra pritaikyti ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu? (vienas atsakymo variantas) 

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. 

① taip, pakanka vietos manevruoti 

② iš dalies, yra nepritaikytų elementų ir kliūčių 

③ ne, nepritaikyti 

 

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

atsakymo variantai) 

① pastatas yra vieno aukšto ir kėlimo mechanizmai nereikalingi 

② taip, 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 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 

 

11. 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. 
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, pandusus 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 

 
12. Ar yra grindų lygio skirtumai tame pačiame pastato aukšte? (galimi keli atsakymų variantai) 
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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 nuolydžio nusklembti paviršiai vežimėliu pravažiuoti.  

① grindų lygių skirtumų ir nelygumų nėra 

② visi lygių pokyčiai yra žemesni nei 2 cm ir įrengti nusklembti paviršiai 

③ yra aukštesni nei 2 cm slenksčiai, tačiau yra įrengti pandusai (užvažiavimai) 

④ yra aukštesni nei 2 cm slenksčiai ir/ar grindų lygio skirtumai,  pritaikymo nėra 

 

13. Ar į visas auditorijas, mokymo klases, laboratorijas, konferencijų sales, bibliotekų skaityklas ir 

kitas svarbias studijuojantiems vietas yra galimybė patekti ŽN, judantiems neįgaliojo vežimėliu? 

(vienas atsakymo variantas) 

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. 

① taip, visos auditorijos, klasės, laboratorijos, konferencijų salės, bibliotekų skaityklos ir 
kitos svarbios studijuojantiems vietos įrengtos laikantis STR 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 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 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 

 
14. 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; 

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.  

① taip, pastate visuose aukštuose yra tualetai,  pritaikyti neįgaliųjų poreikiams ir 

atitinkantys visus STR reikalavimus. ŽN, judantis neįgaliojo vežimėlyje gali patekti ir 

savarankiškai naudotis. 

② taip, ŽN gali naudotis 1 pritaikytu tualetu, atitinkančiu visus STR reikalavimus 
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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 

 
15.  Ar jūsų įstaigoje buvo vykdomi statybos darbai (renovacija/ rekonstrukcija/ modernizaviamas, 

remontas) per paskutinius 5 metus? (vienas atsakymo variantas) 

 taip 

 ne 

 
16. Ar numatoma įstaigos atnaujinimo (statybos) darbai, naujos įrangos įsigijimas 2 metų 

laikotarpyje? (vienas atsakymo variantas) 

 taip 

 ne 

 neturiu informacijos 

 

17. Įvertinkite, kokia jūsų įstaiga (vienas atsakymo variantas): 
① Pritaikyta. ŽN gali savarankiškai judėti visame pastate ir teritorijoje 

② Iš dalies pritaikyta. ŽN 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. ŽN gali naudotis tik pirmame aukšte esančiomis patalpomis 

⑤ Nepritaikyta. ŽN į pastatą patekti negali 

 
18. Jūsų komentarai, pastabos ir pasiūlymai.  

 
 

 


