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Universalus dizainas

Kodėl neturėtume jo pamiršti?

Justina Jakštienė
CPVA



Kokie teisės aktai reglamentuoja 
ES Horizontaliuosius Principus bei Universalų dizainą?

• Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1303/2013 – 7 ir 8 str. 

• Partnerystės sutartis, Nacionalinė pažangos programa.

• 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, PAFT.

• 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 
administravimo taisyklės.

Pagrindiniai ES, JT teisės aktai:

Pagrindiniai LT dokumentai:

• Sektorinės direktyvos.

• ES pagrindinių teisių chartija, Europos Žmogaus teisių konvencija, Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencija. 



Kas yra Universalus dizainas – LT reglamentavimas?

Universalus dizainas – gaminių ir aplinkos forma, kai jais be specialaus
pritaikymo gali naudotis vaikai, suaugę, vyrai, moterys, senyvo amžiaus
asmenys, neįgalieji, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonės. (LR Statybos
įstatymas, 2 str. 109 p.).

UD svarbus ne tik plėtojant infrastruktūrą, tačiau ir kuriant e-paslaugas,
vystant įvairias e-informacijos pateikimo formas, rinkodaros ir komunikacijos
kampanijas, IT sistemas. Taip pat organizacijose tobulinant veiklos procesus,
mokymo metodus ir t.t.



Viešieji prikimai ir universalus dizainas

VPĮ 37 str. 2 d.

Visų pirkimų, skirtų fiziniams asmenims (visai visuomenei, perkančiosios
organizacijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams), techninės
specifikacijos, išskyrus pagrįstus atvejus, turėtų būti parengtos taip, kad jose
būtų atsižvelgta į neįgaliųjų kriterijus ir tinkamumą visiems naudotojams.

Jeigu Europos Sąjungos ar nacionaliniu teisės aktu yra nustatyti privalomi 
neįgaliųjų kriterijai ir tinkamumo visiems naudotojams kriterijai, perkančioji 
organizacija privalo jais vadovautis rengdama technines specifikacijas. 



Ekonominis naudingumas – kainos ir kokybės santykis.

Kokybės kriterijus - Socialines charakteristikos t.y. Sąlygos, susijusios su 
visuomenės gerove, nelygybės, skurdo mažinimu ir pan. 

Pvz.: Į sutarties vykdymą įtraukti: 
• neįgalius asmenis; 
• nepalankias sąlygas darbo rinkoje turinčius asmenis;
• darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis.

Liečiama darbuotojų su negalia ar spec. poreikiais, pagyvenusiųjų ar pan.
įtraukimą į darbo rinką problema – kiek jiems yra palankios darbovietės bei darbo
sąlygos?

Viešieji prikimai ir universalus dizainas



Kas yra Universalus dizainas?

UD neišskiria konkrečių žmonių grupių (pvz. su judėjimo negalia) ir nekuria
būtent jiems skirtų ar pritaikytų įėjimų į patalpas, takelių, prietaisų ar įrangos.
Viskas yra projektuojama taip, kad būtų patogu naudotis visiems, įskaitant ir
sunkiai judančius, sunkiai matančius, sunkiai besiorientuojančius žmones

Universalus dizainas ≠ Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

http://www.bridgetowndesign.com/single-post/2014/08/06/Question-from-Mary-Universal-Design-pt-2



Text

7 UNIVERSALAUS DIZAINOS PRINCIPAI 
(Ron Mace)

1. Visų 
lygybė 2. Lankstumas 3. Paprastas ir

intuityvus
naudojimas

4. Suvokiama ir 
juntama
informacija 

5. Tolerancija 
klaidoms

6. Mažai 
fizinių jėgų 

7. Optimalus 
dydis ir erdvė



Gyventojų demografiniai pokyčiai Lietuvoje
2018 Europos Komisijos ataskaitoje (The 2018 Ageing Report) prognozuojama, kad iki
2040 m. Lietuvoje >65 m. asmenų skaičius viršys 30% visos populiacijos. (2016 m. buvo
19 %).
Be to, itin sparčiai auga ir >80 m. asmenų skaičius, kuris 2040 sudarys 10,5 % visos
populiacijos.
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Kodėl universalus dizainas toks svarbus?
- Panaikinama ar sumažinama traumų rizika, traumų 

reikšmingumas;

- Ilgėja gyvenimo trukmė, mažėja išvengiamo mirtingumo rizika;

- Gerėja gyvenimo kokybė;

- Mažėja nusiskundimų dėl viešųjų paslaugų kokybės; 

- Užtikrinant universalų būstą, aplinką bei mobilumą ilgai 
išlaikomas savarankiškas ir aktyvus gyvenimo būdas;

- Visuomenė tampa socialiai „saugesnė“ dėl „suportyvios“ 
aplinkos;

- Itin aktualu sparčiai senstančiai populiacijai;

UD kuria tiesioginį poveikį Sveikatos ir Socialinės apsaugos 
sistemų išlaidas: sveikatos priežiūros paslaugos, socialinės 
išmokos neįgalumo atveju, prarasto asmens darbingumo žala, 
administraciniai kaštai ir t.t.



• Pardavimų augimas, nes daugiau klientų renkasi produktus 
ar paslaugas, labiau atitinkančias jų poreikius. 

• Konkurencingumo augimas, nes klientai rinksis tai, kas 
efektyviausia, saugiausia ir naudingiausia būtent jiems.

• Klientų pasitenkinimo, lojalumo, pasitikėjimo augimas. 

• Universalus dizainas - socialinės atsakomybės įrodymas.

• Universalus dizainas kuria prielaidas inovacijoms.

Universalus dizainas - galimybės verslui 



Neuniversalus dizainas, stigmatizacija



2014 – 2020 finansavimo periodas ir
dažniausios išankstinės nuostatos, susijusios su UD

• „Mažareikšmis aspektas, sprendžiant tokias dideles šalies 
mastu problemas“;

• Reikalauja papildomo dėmesio, kontrolės, laiko ir kaštų;

• Reikalauja aktyvaus infrastruktūros naudotojų įtraukimo;

•Galima grėsmė - Ekspertų žinios vs. Vartotojų poreikiai;

• „Neįmanoma išspręsti visų problemų iškart“;

• „Tokie gyventojų segmentai čia retai lankosi“;

• „Mūsų įstaigoje nedirba/negali dirbti asmenys su negalia“;

• Trūksta reglamentavimo, neaiški teisinė bazė.



UNIVERSALAUS DIZAINO PAVYDŽIAI

Ne tik silpnaregiams bet ir visiems lengviau orientuotis, kai yra naudojami spalvų 
kontrastai, ypač užrašams.



Labai patogu visiems, kai informaciją nurodančios rodyklės yra užrašytos dideliu šriftu, šviečiančios, gerai matomos.

INFORMACIJOS PATEIKIMAS
UNIVERSALAUS DIZAINO PAVYDŽIAI



Nenutrūkstantis spalvinis krypties žymėjimas grindyse

UNIVERSALAUS DIZAINO PAVYDŽIAI



UNIVERSALAUS DIZAINO PAVYDŽIAI

Universalus dizainas sanitarinėse patalpose.  



Vaikų žaidimų aikštelės

Text

KITI UNIVERSALAUS DIZAINO PAVYDŽIAI



Universalus dizainas stacionarioms ekspozicijoms kultūros sektoriuje: pagaminti analogai gali
būti liečiami. Silpnaregiams ir akliesiems užtikrinama galimybė susipažinti su eksponatais pagal
jų galimybes, visiems – susipažinti su ekspozicija ne tik vizualiai, bet ir liečiant (multi-sense).

KITI UNIVERSALAUS DIZAINO PAVYDŽIAI





Kaip kurti poveikį?
- Duomenys ir statistika;

- Aiški strateginė kryptis;

- Kaštų - naudos analizė;

- Komunikacija. Informacijos pateikimas paprastai ir suprantamai.



http://www.visitsunlimited.org.uk/wp-content/uploads/2014/12/Purple-Pound.pdf

http://www.visitsunlimited.org.uk/wp-content/uploads/2014/12/Purple-Pound.pdf


Geriausiai visiems gyventojams prieinamo 
(pritaikyto) miesto apdovanojimai

https://ec.europa.eu/info/access-city-awards_en

https://ec.europa.eu/info/access-city-awards_en


http://www.ndt.lt/parengti-vaizdo-siuzetai-lietuvos-visuomene-supazindinantys-su-
universaliuoju-dizainu/

www.universali-architektura.lt

http://www.who.int/features/qa/50/en/

https://www.europewithoutbarriers.eu

Papildomos informacijos šaltiniai:

http://www.smartcities.info/files/Smart_Cities_Research_Brief_16_Impact_of_web_accessibility_on_e-service_design.pdf
http://www.universali-architektura.lt/
http://www.who.int/features/qa/50/en/
https://www.europewithoutbarriers.eu/
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