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UNIVERSALUS DIZAINAS– TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS 

(PROJEKTAVIMAS) , KAI JAIS KUO PLATESNIU MASTU BE JOKIO SPECIALAUS 

PRITAIKYMO GALI NAUDOTIS VISI: VAIKAI, SUAUGĘ, VYRAI, MOTERYS, SENYVO 

AMŽIAUS, NEĮGALIEJI, ĮVAIRIŲ TAUTYBIŲ IR KITŲ SKIRTUMŲ ŽMONĖS.  

 

7 PRINCIPAI: 

VISŲ LYGYBĖ, LANKSTUMAS, PAPRASTAS IR INTUITYVUS NAUDOJIMAS, 

TOLERANCIJA KLAIDOMS, MAŽAI FIZINIŲ JĖGŲ, OPTIMALUS DYDIS IR ERDVĖ 



PROJEKTAVIMAS YRA KŪRYBINĖ VEIKLA, KURIOS TIKSLAS NUSTATYTI DAUGIALYPIUS 

(ĮVAIRIAPUSIUS) OBJEKTŲ, PROCESŲ, PASLAUGŲ IR JŲ SISTEMŲ YPATUMUS VISO GYVENIMO 

CIKLO METU (TIEK STATINIO, TIEK ŽMOGAUS). TODĖL PROJEKTAVIMAS (DESIGN) YRA 

PAGRINDINIS NAUJAUSIŲ TECHNOLOGIJŲ HUMANIZAVIMO VEIKSNYS IR ESMINIS KULTŪRINIŲ 

BEI EKONOMINIŲ MAINŲ VEIKSNYS. 

 PROJEKTAVIMAS PAČIA SAVO PRIGINTIMI YRA TARPTAUTIŠKAS (INTERNACIONALUS), TODĖL 

JO KALBA YRA UNINERSALI. 
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UNIVERSALUS DIZAINAS - GAMINIŲ IR APLINKOS FORMA, KAI JAIS BE SPECIALAUS 

PRITAIKYMO GALI NAUDOTIS VAIKAI, SUAUGĘ, VYRAI, MOTERYS, SENYVO AMŽIAUS, 

NEĮGALIEJI, ĮVAIRIŲ TAUTYBIŲ IR KITŲ GRUPIŲ ŽMONĖS  

 



 

 

5 STRAIPSNIS. ESMINIAI STATINIO ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI 

 

1. STATINIO ARCHITEKTŪRA TURI BŪTI TOKIA, KAD: 

 

1) JI NEPRIEŠTARAUTŲ ESMINIAMS STATINIŲ REIKALAVIMAMS, NUSTATYTIEMS 

REGLAMENTE (ES) NR. 305/2011; 

2) STATINYS DERĖTŲ PRIE KRAŠTOVAIZDŽIO; 

3) JI ATITIKTŲ STATINIO PASKIRTĮ; 

4) ARCHITEKTŪRINIAI, INŽINERINIAI IR TECHNOLOGINIAI INŽINERINIAI SPRENDINIAI 

DERĖTŲ TARPUSAVYJE; 

5) ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI SUDARYTŲ DARNIĄ, BENDRĄ VISUMĄ; 

 

6) STATINIAI ATITIKTŲ UNIVERSALAUS DIZAINO REIKALAVIMUS, NUSTATOMUS 

NORMATYVINIUOSE STATYBOS TECHNINIUOSE DOKUMENTUOSE, NORMATYVINIUOSE 

STATINIO SAUGOS IR PASKIRTIES DOKUMENTUOSE. 

 

2. UŽ ESMINIŲ ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMĄ STATINIO PROJEKTE 

ATSAKO STATINIO ARCHITEKTAS. 

 

 

ATSIRANDA STATYBOS ĮSTATYME ŠI SAVOKA TIK NUO 2017.01.01 



STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS 

 
PAGRINDINIS PROJEKTAVIMĄ IR STATYBĄ 

 REGLAMENTUOJANTIS DOKUMENTŲ RINKINYS , SUDARYTAS IŠ  

64 TOMŲ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL STR 2.03.01:2001 „STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA 

REIKMĖMS“ PATVIRTINIMO 

2001 m. birželio 14 d. Nr. 317 

Vilnius 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. 

 nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“ 1.30 papunkčiu: 

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su 

negalia reikmėms“ (pridedama).  

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios RSN 154-93 „Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai bei aplinka, pritaikyti 

žmonėms su fiziniais trūkumais“, patvirtintą Statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 12 28 įsakymu Nr. 233. 

 

APLINKOS MINISTRAS HENRIKAS ŽUKAUSKAS 
 

 



STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS 

 STR 2.02.02:2004 

 VISUOMENINĖS PASKIRTIES STATINIAI 

7. Visuomeninės paskirties statiniai, patalpos turi būti pritaikyti žmonių su negalia reikmėms pagal STR 

2.03.01:2001 [4.14] nustatytus reikalavimus. 

213. Visuomeninės paskirties statinių ir patalpų pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimai pateikti reglamente 

STR 2.03.01: 2001 [4.14]. 

 247. Kiekviename Statinio aukšte turi būti ne mažiau kaip vienas tualetas su atskiru įėjimu, pritaikytas žmonėms 

su negalia [4.14]. Žmonėms su negalia pritaikytos kabinos turi būti įrengiamos ir vyrų, ir moterų tualetuose su 

bendru įėjimu. 

251. Ne mažiau kaip vienas liftas turi būti pritaikytas žmonėms su negalia [4.14], 



STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS 

 STR 2.02.01:2004 

 GYVENAMIEJI PASTATAI 

  
IV SKIRSNIS. ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKALAVIMAI 

 
160. Kiekviename daugiabučiame gyvenamajame pastate turi būti projektuoti žmonėms su negalia įvairių dydžių butai, sudarantys 

ne mažiau kaip 5 % bendro butų pastate skaičiaus [3.9]. 

 161. Žmonėms su negalia turi būti užtikrinta galimybė savarankiškai ir be kliūčių judėti ir naudotis visomis bendrojo naudojimo 

patalpomis. 

162. Lifto neturinčiuose pastatuose butai žmonėms su negalia turi būti planuojami pirmajame pastato aukšte. 

163. Liftai turi būti suprojektuoti taip, kad žmonės su fizine negalia, regėjimo ir klausos sutrikimais galėtų suvokti, kada lifto kabina 

sustoja laiptų aikštelėje. Lifto aikštelės grindų altitudė turi sutapti su pastato aukšto bendro naudojimo patalpų grindų altitude. 

 164. Butai žmonėms su regos sutrikimais turi būti planuojami ne aukščiau kaip ketvirtame aukšte. 

165. Butai žmonėms su klausos sutrikimais neturi būti planuojami pirmajame ir paskutiniajame pastatų aukštuose. 

166. Butuose žmonėms su negalia turi būti pritaikytos visos gyvenamosios ir pagalbinės patalpos, reikalingi buto įrenginiai ir baldai, 

užtikrinta galimybė laisvai judėti. 

167. Žmonių su klausos sutrikimais butuose turi būti įrengti skambučiai su šviesos signalu. 

168. Žmonių su regos sutrikimais butuose turi būti užtikrintas labai geras natūralus apšviestumas, įrengta ryšio tarp buto bei lauko 

durų sistema ir automatinė lauko durų atidarymo sistema. 

169. Pastato sklype takai turi būti suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai judėti nuo gatvės (kelio) iki pastato, nuo 

pastato iki jo priklausinių, želdynų, poilsio aikštelių, automobilių saugyklos ar garažo. 

170. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų visi įėjimai į pastatus, pandusai, įėjimo į butus durys bei liftai projektuojami vadovaujantis 

STR 2.03.01:2001 [3.9]. 

  
 



199. Liftai turi būti suprojektuoti tokie, kad: 

199.1. naudotojai būtų apsaugoti nuo visų mechaninės rizikos rūšių, tarp jų – lifto kabinos kritimo; 

199.2. jų galia būtų pakankama perkelti reikalingą keleivių skaičių per jiems priimtiną laiką, sugaištamą laukiant ir keliantis (leidžiantis)  

liftu; 

199.3. žmonės su fizine negalia, regėjimo ir klausos sutrikimais galėtų suvokti, kada lifto kabina sustoja laiptų aikštelėje. 

221.3. Žmonių su negalia reikalavimus buto patalpoms nustato STR 2.03.01:2001 [3.9]. 

 

 

IX SKIRSNIS. PRIĖJIMAI IR PRIVAŽIAVIMAI 

          3. Tako sklype, tinkamo žmonėms su negalia, minimalus plotis, m  1,2 

 



 

 

DĖL STR 2.03.01:2001 „STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS“ 

 

 NĖRA TERMINO „UNIVERSALUS DIZAINAS“ 

 

 

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 

 

18.3. bekliūtis – teritorijos, pastato ar statinio dalis ar elementas, nesukeliantis žmonėms su negalia kliūčių, didesnių 

nei leistina šiame reglamente (pvz.: bekliūtis takas, bekliūtė trasa, anga ir kt.); 

18.4. būstas – atskiras gyvenamasis vienetas, turintis visas žmogui gyventi būtinas patalpas ar zonas: maisto ruošimo ir 

valgymo, miegamąją ir poilsio, sanitarinę. Šiuo terminu apibendrintai pavadinamas gyvenamasis namas ir butas; 

18.5. daugiabutis namas – bet koks būstas, kuriame yra daugiau kaip du butai; 

18.6. informacijos sistema – rega, klausa ar lytėjimu suvokiamų ženklų, signalų ir įrangos visuma miesto aplinkoje, 

pastatų ar statinių viduje ir išorėje; 

18.13. pritaikyta trasa – bekliūtis takas ŽN kelyje, jungiantis pritaikytus elementus ir erdves. Miesto aplinkoje ŽN 
pritaikytą trasą sudaro takai, aikštės, pandusai, liftai, keltuvai, bevariklio transporto infrastruktūra ir kiti elementai. 
Pastatuose ją sudaro koridoriai, pandusai, liftai, durų angos ir kiti elementai; 
18.16. žmonės su negalia (toliau – ŽN) (vietoj anksčiau vartoto termino „invalidai“) – žmonės, kuriems yra 

sutrikusios kūno dalių ir organų funkcijos, įskaitant judėjimo, regos, klausos, manipuliavimo sutrikimus, iš dalies ar 

visiškai apribojančius žmonių galimybę judėti, orientuotis ir naudotis materialiosios aplinkos elementais. 

 
 
  



30. ŽN pritaikyti miesto aplinkos elementai turi būti pažymėti ŽN informacijos ženklu (B priedas). 

124. Aukštis nuo laiptų pakopų ir laiptų aikštelių paviršiaus iki lubų konstrukcijos ar laiptinėse pakabintų elementų 

(šviestuvų, vizualinės informacijos ženklų ir pan.) apatinių briaunų turi būti ne mažesnis kaip 2 100 mm. 

142. ŽN informacijos ženklai, nuorodos, užrašai, schemos turi būti įrengti 1 500–4 500 mm nuo grindų ar šaligatvio 

paviršiaus. Prie durų šie ženklai turi būti kabinami ant sienos iš tos pusės, kur yra durų rankena. Pakabinti ŽN 

informacijos ženklai neturi sumažinti ŽN judėjimo trasų mažiausių leistinų pločių bei aukščių, manevrams skirtų 

aikštelių mažiausių plotų ar kitaip kliudyti ŽN. 

143. ŽN informacijos ženklų, nuorodų, užrašų, schemų raidės, skaičiai, matmenys, piešiniai turi būti kontrastingi 

(šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius matinis, neblizgus. Šriftas turi būti aiškus ir gerai 

įskaitomas. Raidžių ir skaitmenų, skirtų skaityti iš 10 m atstumo, aukštis turi būti 120–150 mm, skaitomų iš 20 m 

atstumo – 200–250 mm, skaitomų iš 40 m – 500–600 mm. 

ŽN informacijos ženklai turi būti ne mažesni kaip 150 x 150 mm. Ant informacijos ženklų, įrengtų ŽN 

pasiekiamumo zonoje, esanti informacija turi būti pateikta ir taktiline forma – Brailio raštu. 



    

      

    

 

B priedas (privalomasis) 

      ŽMONIŲ SU NEGALIA INFORMACIJOS ŽENKLAS 

 

 

 

 

 

                                                                                              

        



ŽMONĖMS SU NEGALIA SVARBIŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

 (pagal STR1.01.09: 2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“  

1. Gyvenamieji pastatai: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai); 

gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (namai). 

2. Negyvenamieji pastatai: viešbučių paskirties pastatai; administracinės paskirties pastatai; prekybos paskirties 

pastatai; paslaugų paskirties pastatai; maitinimo paskirties pastatai; transporto paskirties pastatai; garažų paskirties 

pastatai (automobilių saugyklos); gamybos ir pramonės paskirties pastatai, kuriuose yra darbo vietos ŽN; kultūros 

paskirties pastatai; mokslo paskirties pastatai; gydymo paskirties pastatai; poilsio paskirties pastatai; sporto paskirties 

pastatai; religinės paskirties pastatai; specialiosios paskirties pastatai, išskyrus karinių vienetų pastatus, kuriuose ŽN 

turi būti pritaikytos tik lankytojams skirtos patalpos. 

3. Susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės). 
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PRAKTIKA 







KLAIPĖDA.TILTŲ GATVĖ 









MERIDIANO LINK... 





















TURGAUS GATVĖ, TEATRAS  

























VALDŽIOS ĮSTAIGOS  











KLAIPĖDOS VIEŠBUČIO  

            APLINKA 





DANĖS KRANTINĖ 

              IR 

LAUKO KAVINĖS  













































LIEPŲ GATVĖ 
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