
INFORMACIJA APIE 2019 M. NEĮGALIEMS VAIKAMS PRITAIKYTUS BŪSTUS 
Panaudota lėšų (eurais) 

Eil. 

Nr. 
Duomenys* Iš viso 

Iš valstybės 

biudžeto 

Iš savivaldybės 

biudžeto1 

 
Iš viso būstams pritaikyti neįgaliems 

vaikams (1+2+3+4) 
21447.80 18048.96 3398.84 

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

1.1.  vandentiekio įrenginiams - - - 

1.2. buitiniams valymo įrenginiams - - - 

1.3.  likusiems būsto pritaikymo darbams  - - - 

2. 
Keltuvams (liftams, laiptų kopikliui) 

įsigyti ir montuoti 
- - - 

3. Techninės pagalbos priemonėms  402.57 0 402.57 

4. 
būsto pritaikymo priemonėms 

administruoti (4 proc.) 
694.19 694.19  - 

 

Pritaikyta būstų neįgaliems vaikams 

1. Pritaikytų būstų skaičius (vnt.) 5 

2. 
Pirkti ir sumontuoti keltuvai (laiptų kopiklis) (vnt., įskaitant pačių pareiškėjų 

įrengtus) 
1 

3. Sumontuota vandentiekio įrenginių (komplektų skaičius) 2 

4. Sumontuota biologinių valymo įrenginių (komplektų skaičius) 1 

5. Vaikų, gavusių tik techninės pagalbos priemones, skaičius 1 

 

 

INFORMACIJA APIE 2019 M. NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTUS BŪSTUS 
Panaudota lėšų (eurais) 

Eil. 

Nr. 
Duomenys* Iš viso 

Iš  

valstybės biudžeto 

Iš savivaldybės 

biudžeto 

 Iš viso būstams pritaikyti (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 18925,98 11232 7693,98 

1.  būstų pritaikymo darbams, iš jų:  7178,93 4530,00 2648,93 

1.1.  vandentiekio įrenginiams - - - 

1.2. buitiniams valymo įrenginiams - - - 

1.3.  kitiems būstų 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.) 
432 432 x 

  

 
 



 

Pritaikyta būstų neįgaliesiems 

Eil. 

Nr.  
Duomenys apie būsto pritaikymą neįgaliesiems 

Pritaikytų 

būstų 

skaičius 

 Iš viso neįgaliesiems pritaikyta būstų (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)  3 

1. Būstų pritaikyta, iš jų: 3 

1.1.  neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis  3 

1.2.  neįgaliesiems, kuriems nustatytas neįgaliojo vežimėlio poreikis 3 

1.3.  
neįgaliesiems, kuriems nustatytas kitų nei neįgaliojo vežimėlis judėjimo techninės pagalbos 

priemonių poreikis  
 

1.4. 
neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)  pirmojo lygio 

poreikis dėl psichikos ar proto negalios 
 

2.  Moterims, turinčioms negalią 3 

3.  Vaikams, turintiems negalią (iki 18 m.)  

4.  Neįgaliesiems nuo 7 iki 24 metų  

5.  Besimokantiems neįgaliesiems  

6.  Dirbantiems neįgaliesiems  

7.  Pareiškėjams, kurie būstus pritaikys patys (būstų skaičius)  

8.  Skirta kompensacijų būstų pirkimo kainų skirtumui kompensuoti (vnt.)  

9.  Keltuvams (liftams) pirkti ir jiems sumontuoti (vnt., įskaitant pačių pareiškėjų įrengtus) 1 

10. Keltuvams (liftams) eksploatuoti (vnt.)  

11. Vandentiekio įrenginiams sumontuoti (komplektų skaičius) 1 

12. Biologiniams valymo įrenginiams sumontuoti (komplektų skaičius) 1 

 

 


