
INFORMACIJA APIE 2018 M. NEĮGALIEMS VAIKAMS PRITAIKYTUS BŪSTUS 

 

Panaudota lėšų (eurais) 

Eil. 

Nr. 
Duomenys* Iš viso 

Iš valstybės 

biudžeto 

Iš savivaldybės 

biudžeto 

 
Iš viso būstams pritaikyti neįgaliems 

vaikams (1 + 2+3+4) 
3190,81 3190,81 - 

1.  būsto pritaikymo darbams, iš jų:  - - - 

1.1.  vandentiekio įrenginiams - - - 

1.2. buitiniams valymo įrenginiams - - - 

1.3.  likusiems būsto pritaikymo darbams - - - 

2. Keltuvams (liftams) įsigyti ir montuoti - - - 

3. Sensorinėms pagalbos priemonėms 3068,09 3068,09 - 

4.  

būsto pritaikymo priemonėms 

administruoti  

(4 proc.) 

122,72 122,72 - 

 

Pritaikyta būstų neįgaliems vaikams 

1.  Pritaikytų būstų kiekis 2 

2. Pirkti ir sumontuoti keltuvai (vnt., įskaitant pačių pareiškėjų įrengtus) - 

3. Sumontuota vandentiekio įrenginių (komplektų skaičius) - 

4. Sumontuota biologinių valymo įrenginių (komplektų skaičius) - 

5. Vaikų, gavusių sensorines priemones, skaičius 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIJA APIE 2018 M. NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTUS BŪSTUS 

 

Panaudota lėšų (eurais) 

Eil. 

Nr. 
Duomenys* Iš viso 

Iš valstybės 

biudžeto 

Iš savivaldybės 

biudžeto 

 
Iš viso būstams pritaikyti neįgaliesiems 

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 
20111,36 12178,53 7932,83 

1.  būsto pritaikymo darbams, iš jų:  19642,96 11710,13 7932,83 

1.1.  vandentiekio įrenginiams - - - 

1.2. buitiniams valymo įrenginiams - - - 

1.3.  likusiems būsto pritaikymo darbams - - - 

2. keltuvams (liftams) įsigyti ir montuoti - - - 

3.  keltuvams (liftams) eksploatuoti - - - 

4.  
būstų pirkimo kainų skirtumams 

kompensuoti 
- - - 

5.  

avansinėms įmokoms būsto pritaikymo 

projektų rengimo, keltuvų (liftų) 

įsigijimo išlaidoms dengti 

- - - 

6.  

būsto pritaikymo priemonėms 

administruoti  

(4 proc.) 

468,40 468,40 X  

 

Pritaikyta būstų neįgaliesiems 

2.  Viso, iš jų 8 

2.1.  asmenims, turintiems labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų 5 

2.2.  asmenims, turintiems ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų 2 

2.3.  asmenims, turintiems vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų 1 

3.  Neįgalioms moterims 3 

4.  Neįgaliems vaikams - 

5.  Neįgaliesiems nuo 7 iki 24 metų 1 

6.  Besimokantiems neįgaliesiems - 

7.  Dirbantiems neįgaliesiems - 

8.  Būstus pritaikė savarankiškai (būstų skaičius) 2 

9.  Būstų pirkimo kainų skirtumų kompensacijų skaičius - 

10.  Pirkti ir sumontuoti keltuvai (vnt., įskaitant pačių pareiškėjų įrengtus) - 

10. Eksploatuota liftų (keltuvų) (vnt.) - 

11. Sumontuota vandentiekio įrenginių (komplektų skaičius) - 

12. Sumontuota biologinių valymo įrenginių (komplektų skaičius) - 

 


