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Projekto tikslas

- Gerinti viešosios aplinkos pritaikymo kokybę visose Lietuvos

Respublikos savivaldybėse, vykdant Lietuvos Respublikos statybos

įstatymą nurodytiems statybos projekto sprendinių atitikimą

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams dėl pastatų

ir inžinierinių statinių pritaikymo specialiems neįgaliųjų poreikiams,

skatinti aktyvesnį visuomenės, nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą

į aplinkos formavimo procesus.



Projekto uždaviniai

❑ tikrinti informacinėje sistemoje  „Infostatyba“ paskelbtų neįgaliesiems svarbių 

statinių projektų atitikties statybos techninių reglamentų reikalavimus;

❑ dalyvauti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos

ministerijos sudarytų nuolat veikiančių komisijų ir pagal atskirus statytojų

prašymus – vienkartinių komisijų, vykdomose statybos užbaigimo procedūrose,

įgyvendinant neįgaliųjų reikalavimus;

❑ teikti fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas ir metodinę pagalbą rengiant 

neįgaliesiems svarbių statinių projektus. 



Projekto
finansavimas

2020 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektas yra finansuojamas

per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų

programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų planą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 -01-01 iki 2020-12-31.



Vykdomos
veiklos Tikrina Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos

valstybinės priežiūros 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 atitiktis statybos
techninių reglamentų reikalavimams dėl statinių pritaikymo
žmonių su negalia reikmėms.



Vykdomos
veiklos

Dalyvauja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sudarytų nuolat
veikiančių komisijų ir pagal atskirus statytojų prašymus –
vienkartinių komisijų, vykdomose statybos užbaigimo
procedūrose.



Vykdomos 
veiklos

Konsultuoja statinių projektuotojus rengiant bei
tikslinant neįgaliesiems svarbių statinių projektus.



Projekto 
įgyvendinimo 

poveikis

Įgyvendinus šį projektą neįgaliems asmenims bus sudarytos sąlygos

integruotis į pilnavertį visuomenės gyvenimą, bus patenkinti

pagrindiniai ir svarbiausieji neįgaliųjų poreikiai, sumažės socialinė

atskirtis, pagerės gyvenimo kokybė, bus sudarytos sąlygos sugrįžti į

darbo rinką.
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