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ĮŽANGA

Jau antrą dešimtmetį Lietuva siekia neįgaliesiems sudaryti kuo palankesnes galimybes dalyvauti 
visuomenės gyvenime, kokias turi ir sveikieji. Tačiau tam, kad neįgalieji galėtų turėti lygias teises – savarankiškai 
gyventi, mokytis, dalyvauti darbinio užimtumo, sporto, poilsio ir laisvalaikio programose – reikia sukurti neįgaliųjų 
poreikius tenkinantį paslaugų tinklą, paruošti specializuotą personalą ir pritaikyti gyvenamąją aplinką bei būstą 
neįgaliajam. Šiame leidinyje AB „Puntukas“ koncentruotai pateikia informaciją apie tai, kaip gyvenamieji būstai 
galėtų būti pritaikyti neįgaliesiems.

Fizinė aplinka – tai ne tik visuomeninių pastatų lankymo ir paslaugų objektai, bet ir darbo aplinka, 
transportas ir jo infrastruktūra, gyvenamieji namai, butai ir jų aplinka.

Tyrimais įrodyta, kad specialiai pritaikytos fizinės aplinkos reikia kas trečiam Lietuvos gyventojui: 
neįgaliesiems, pagyvenusiems žmonėms, mamoms, auginančioms mažus vaikus. Ypač aktualus klausimas yra 
gyvenamosios aplinkos ir būsto pritaikymas.

Lietuva, kaip ir kitos valstybės, ratifikavusios Neįgaliųjų teisių konvenciją, kartu įsipareigojo per fizinės, 
socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos, sveikatos ir švietimo, informacijos ir ryšių prieinamumo svarbą 
sudaryti neįgaliesiems galimybes visapusiškai naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis.

Neįgalieji – tokie asmenys, kurie turi ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie 
sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti šiems asmenims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje 
lygiai su kitais asmenimis.

Universalus dizainas – gaminių, aplinkos, programų ir paslaugų, skirtų naudoti visiems žmonėms kuo 
platesniu mastu, dizainas, kai nėra pritaikymo ar specializuoto dizaino būtinybės. Universalus dizainas taip pat 
reiškia pagalbinius įrenginius, skirtus konkrečioms neįgaliųjų grupėms, kai tai yra būtina.

Savarankiškumas ir integracija į bendruomenę – neįgalieji turi turėti galimybę pasinaudoti įvairiomis 
namuose, gyvenamojoje vietoje teikiamomis ir kitomis pagalbinėmis bendruomenėje teikiamomis paslaugomis, 
įskaitant ir asmeninę pagalbą, būtiną padėti gyventi ir integruotis į bendruomenę ir užkirsti kelią izoliavimui ar 
atskyrimui nuo bendruomenės.

Asmens mobilumas – kokybiškų mobilumą palengvinančių priemonių, įrengimų, pagalbinių technologijų, 
pagalbininkų ir tarpininkų pagalba, taip pat ir specializuoto personalo, dirbančio su neįgaliaisiais, gebėjimų 
mokymas.

(Neįgaliųjų teisių konvencija)

Būsto pritaikymas – būsto minimalus pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant 
neįgaliesiems su judėjimo negalia ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais neprieinamas erdves ir smulkus remontas 
įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Gyvenamosios aplinkos pritaikymas – tai nuolydžių, privažiavimo takelių prie gyvenamo būsto ir 
patekimo į neįgaliojo būstą priemonių įrengimas.

(Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo programa)

Kiekvienu atveju, pritaikant būstą ar aplinką neįgaliesiems, būtina individualiai  atsižvelgti į :

• neįgalaus asmens fizinę būklę, jo apsitarnavimo galimybes, mobilumo poreikį;

• socialinę aplinką, kurioje neįgalus žmogus gyvena (būsto ir gyvenamosios aplinkos specifiką);

• konkrečių pritaikymo darbų apimtį, naudojimosi pritaikyta aplinka ar techninėmis priemonėmis 
efektyvumą.
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Savivaldybių komisijai nusprendus neįgaliajam pritaikyti būstą, be visų Apraše numatytų reikalavimų, svarbu 
neįgalųjį, jo šeimos narius ar aptarnaujantį personalą iš anksto supažindinti su jo būsto ir gyvenamosios aplinkos 
pritaikymo galimybėmis:

• būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikio nustatymo kriterijais;

• pritaikymo darbų apimtimi ir apsitarnavimui palengvinti naudojamų techninių priemonių pavyzdžiais;

• pritaikomo būsto ir gyvenamosios aplinkos finansavimo galimybėmis;

• savarankiškai atlikto būsto pritaikymo neįgaliesiems išlaidų kompensavimu.

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJAI

(vadovaujantis 2011 m. gruodžio 28 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-560  
“Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”)

  Asmenį, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti labai ryškūs judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų 
sutrikimai, slaugantis asmuo negali laisvai ir saugiai bei nenaudodamas didesnės negu įprasta fizinės jėgos:

• Pakelti

• Perkelti, pasodinti į vežimėlį ir iškelti iš jo (nevertinama, kai asmuo dėl negalios ir būklės gali tik gulėti)

• Pernešti ir (ar) nuvežti į vonios arba dušo kambarį ir pan.

• Suteikti asmens higienos priežiūrai reikalingas paslaugas (nuprausti vonioje, duše)

• Pakeisti patalynę

• Pamaitinti

• Naudoti būste esamus įrenginius ir prietaisus, skirtus: 

 - asmens higienai;

 - asmeniui maitinti (viryklės, virtuvės baldai);

 - asmeniui ilsėtis (lova, sofa ir pan.);

• Vežti vežimėliu iki įėjimo į būstą (nevertinama, kai asmuo dėl negalios ir būklės gali tik gulėti);

• Įvežti vežimėliu į būstą (nevertinama, kai asmuo dėl negalios ir būklės gali tik gulėti).

  Asmuo, kuriam yra nustatyti ryškūs judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, kuris gali būti gabenamas 
ir (ar) pats važiuoti neįgaliojo vežimėlio pagalba, ir (ar) jį prižiūrintis asmuo negali laisvai ir saugiai bei 
nenaudodamas didesnės negu įprasta fizinės jėgos:

• Vežimėliu privažiuoti prie įėjimo į būstą

• Patekti vežimėliu į būstą, būsto balkoną

• Patekti vežimėliu į bent vieną būste esamą patalpą, skirtą kiekvienam iš šių poreikių tenkinti:

 - maisto gamybai ir maitinimuisi;

 - asmens higienai (tualeto, vonios arba dušo kambarys); 

 - asmeniui ilsėtis, miegoti.
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  Asmuo, kuriam yra nustatyti vidutiniai judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, negali laisvai ir saugiai 
bei nenaudodamas didesnės negu įprasta fizinės jėgos:

• Prieiti prie būsto (nėra už ko laikytis lipant lauko laiptais)

• Patekti į būstą (nėra už ko laikytis lipant laiptinės laiptais)

• Naudotis būste esamais įrenginiais ir prietaisais, skirtais: 

 - maistui gaminti ir maitintis (viryklės, virtuvės baldai);

 - asmens higienai (unitazas, vonia arba dušas);

 - asmeniui ilsėtis ir miegoti (lova, sofa ar pan.)

• Naudotis būste esamais įrenginiais ir prietaisais, skirtais:

 - būstui apšviesti ir šildyti (valdymo ir kontrolės prietaisai, mygtukai, jungikliai);

 - maistui gaminti ir maitintis (viryklės, virtuvės baldai); 

 - asmens higienai (unitazas, praustuvas, vonia arba dušas);

 - asmeniui ilsėtis, miegoti (lova, sofa ar pan.).

IŠTRAUKA IŠ
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M O
DĖL BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. gruodžio 28 d. Nr. A1-560
Įsigaliojusio   2012-01-01

XV. SAVARANKIŠKAI ATLIKTO BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
 

85. Komisijai nustačius būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį ir esant neįgaliojo ar jo atstovo (toliau vadinama – 
pareiškėjas) pageidavimui bei pasirašius sutartį dėl būsto pritaikymo neįgaliajam darbų organizavimo ir išlaidų 
apmokėjimo (4 priedas), būsto pritaikymo neįgaliajam darbus, įskaitant keltuvų (liftų) pirkimą ir įrengimą, 
organizuoja pats pareiškėjas. Savivaldybės administracija Sutarties dėl būsto pritaikymo neįgaliajam darbų 
organizavimo ir išlaidų apmokėjimo projektą bei pritaikymo darbų aprašą ir sąmatą pareiškėjui pateikia ne vėliau 

kaip per 15 darbo dienų nuo komisijos sprendimo dėl pritaikymo poreikio priėmimo dienos.
86. Pritaikymą atlieka pareiškėjo samdytas asmuo ar pats pareiškėjas. Jei būsto pritaikymo neįgaliajam darbus 
atlieka asmuo, neturintis registruotos įmonės ar atitinkamo verslo liudijimo, dengiamos tik išlaidos būstui pritaikyti 

reikalingoms prekėms ir medžiagoms.
87. Savarankiškai atliekami būsto pritaikymo neįgaliajam darbai turi būti atliekami pagal komisijos patvirtintą 
preliminarų būsto pritaikymo neįgaliajam darbų ir išlaidų aprašą, o savivaldybės administracija padengia būsto 
pritaikymo neįgaliajam išlaidas, numatytas Sutartyje dėl būsto pritaikymo neįgaliajam darbų organizavimo ir 

išlaidų apmokėjimo.
(...)

90. Savivaldybės administracijai pasirašius Būsto pritaikymo neįgaliajam darbų perdavimo–priėmimo aktą, 
savivaldybės administracija padengia būsto pritaikymo neįgaliajam išlaidas ir perveda lėšas į pareiškėjo nurodytą 
sąskaitą. Keltuvai (liftai), kuriuos perka ir įrengia patys pareiškėjai, tampa jų nuosavybe ir jie atsako už keltuvų (liftų) 

priežiūros bei eksploatacijos išlaidų padengimą.
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MOBILŪS KELTUVAI

Elektrinis kompaktiškas sudedamas mobilus ligonių 
keltuvas su įkraunamomis 24V baterijomis, skirtas pakelti ir 
perkelti pacientus iš sėdimos ar gulimos padėties.  Plieno 
rėmas, dengtas epoksidiniais dažais. Keturi besisukiojantys 
ratukai, iš kurių du yra su stabdžiais. Yra įrengtas avarinis 
nuleidimo mechanizmas, kai nutrūksta energijos tiekimas. 
Gali būti įvairios maksimalios kėlimo apkrovos mobilūs 
keltuvai: 125 kg, 150 kg, 180 kg, 250 kg, 320 kg. Pagrindo 
atramos – mechaniškai išplečiamos.

Įvairūs diržai keltuvams: universalūs, 
higieniniai, maudymosi, padidinto 
saugumo, specialiųjų poreikių (kai 
amputuotos galūnės), diržas-kėdutė.
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SIENINIAI KELTUVAI

Elektrinis sieninis keltuvas riboto judrumo žmonėms perkelti. Valdymas – nuo 24V įkraunamo akumuliatoriaus, 
pultelio pagalba. Galima naudotis: kambaryje, prie lovos; WC patalpoje; dušo ar vonios patalpoje. Ypač tinkamas 
mažose erdvėse. Pagamintas iš dažyto metalo. Strėlė – reguliuojamo ilgio: 95÷130 cm. Strėlės judėjimo amplitudė 
– 0÷180˚. Keltuvo strėlės, kuri lengvai perkeliama į kitą lizdą, svoris – 16 kg, maksimali keliamoji galia – 145 kg.

LUBINĖS KĖLIMO SISTEMOS

Ši perkėlimo sistema, tvirtinama prie lubų, puikus sprendimas padėti riboto 
judrumo žmonėms nevaržomai bei savarankiškai persikelti iš lovos į vežimėlį 
ar vonią, taip pat judėti iš vieno kambario į kitą, nekliudant staktų, kilimų 
ir pan. Galimi įvairūs judėjimo takelių montavimo variantai (išlenkimai, 
posūkiai) bei kelių takelių jungtys.  Reguliuojamas nuotoliniu pulteliu. Variklis 
funkcionuoja su įkraunamomis baterijomis (2x12V 9,5 Ah). Labai švelniai 
sustoja ir pradeda judėti. Maksimali keliamoji galia – 200 kg. 
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BASEINO KELTUVAI

Mobilūs ir stacionarūs baseino keltuvai, kurių rėmas 
atsparus korozijai, pagamintas iš nerūdijančio plieno. 
Kėlimo sistema elektrinė, su nuimama ir kraunama 
24V baterija. Keltuvo stiebo sukimosi  apie ašį kampas 
– 360 º.
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ATLENKIAMI DUŠO SUOLIUKAI 

Suoliukai tinkami naudoti duše, tualeto patalpoje, 
balkone ir kt. Tvirtinami prie sienos, atlenkiami, gali būti 
su atramine kojele į grindis arba be jos. 

VONIOS KĖDUTĖS

Pagaminta iš tvirto plastiko, skirta neįgaliam asmeniui 
nusiprausti vonioje. Turi pasisukimo 360º funkciją. 

TUALETO KĖDUTĖS

Tualeto kėdė-keltuvas uždedamas ant unitazo, skirta padėti 
atsikelti  neįgaliajam. Savarankiškas kėlimo mechanizmas 
lėtai kelią sėdintį asmenį, naudodamas minimalias vartotojo 
fizines galimybes. Kėlimo amplitudė nuo 41 iki 136 kg.
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PERSISLINKIMO LENTOS

Persislinkimo lenta, pagaminta iš šviesaus,  lengvai valomo 
plastiko, gali būti įvairių formų, pritaikyta naudoti tarp to paties 
ar panašaus aukščio, pvz. iš/į vežimėlio į automobilį ar iš/į lovos 
ar kėdės į vežimėlį. Maksimali apkrova - 130 kg.

PASISUKIMO PAGALVĖLĖS

Pagalbinė pagalvėlė, skirta palengvinti asmeniui pasisukimą 
automobilio kėdėje, kai įlipama ar išlipama. Pagalvė 
unikalaus dizaino, lengva, dengtos silikonu tarpusavy 
slystančios dvi detalės, neslidžios su rūbais ar automobilio 
kėde. Gali būti po neįgaliuoju visą kelionę, nereikia išiminėt. 
Kai nenaudojama, galima susukti ir padėti. 
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SĖDIMOS VONIOS (SU DURELĖMIS)

Tai kompaktiška vonia, patogi naudoti riboto judrumo 
žmonėms, viduje turinti pakankamai erdvės maudytis. 
Galimi keli modeliai, įrengiami patalpos kampe: vienas 
variantas – lygiuojant prie sienos, kitas – centrine ašimi 
į kampą. Vonia yra su plačiomis, į išorę atidaromomis 
izoliuotomis durelėmis (galimi kairinis ir dešininis variantai). 
Vonioje suformuota sėdynė yra neslidžiu paviršiumi, todėl 
yra saugi ir patogi maudytis. Sėdynės aukštis – 35 cm.

DUŠO SIENELĖS 

Mobilios dušo sienelės apsaugo aplinką ir globėją nuo 
sušlapimo.  Ypatingai tinka naudoti mažose erdvėse.  
Gaminamos su rankenomis, todėl lengvai pernešamos, 
pastatomos pagal poreikį. Kai nenaudojamos, galima 
sulankstyti, užima mažai vietos. Gali būti naudojamos kartu 
su dušo padėklu arba be jo. 

GALIMI DUŠO PRITAIKYMO 
MODELIAI

Panaikinus vonią į jos vietą montuojama dušo kabina.
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VONIOS KELTUVAI

Keltuvas skirtas lengvam įkėlimui/iškėlimui iš 
vonios. Riboto judrumo žmonės keltuvą gali valdyti 
savarankiškai, pultelio pagalba. Sistema – elektrinė, 
su 11,1V akumuliatoriumi, lengvai valdoma. 
Ergonomiška atrama ir sėdimoji dalis. Tinka visų tipų 
vonioms. Nereikia montuoti. Keltuvas garantuoja 
visišką saugumą ir stabilumą. Maksimali apkrova – 140 
kg. Svoris – 10,5 kg. Esant poreikiui, komplektuojamas 
su persislinkimo disku. 

PASUKAMA KRIAUKLĖ 

Ši vonios/tualeto kriauklė – puiki pagalbos priemonė 
riboto judrumo žmonėms, pasinaudojus tualetu, 
nusiplauti rankas, dar nepersėdus atgal į vežimėlį.  



Laiptų kopiklis su integruota kėdute.

LAIPTŲ KOPIKLIS, LIPANTIS LAIPTAIS 
BE PALYDOVO

Laiptų kopiklį valdo pats neįgalusis asmuo. Būtina, kad būtų sveikos 
rankos. Rekomenduojama šalia laiptų, kad būtų laiptų atramos.
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MOBILŪS LAIPTŲ KOPIKLIAI

Įrenginys skirtas gabenti laiptais vežimėlyje žmones su 
negalia. Kopiklis yra kompaktiškas, ergonomiškas naudoti. 
Taip pat patogus pervežti iš vienos vietos į kitą – susideda 
iš 3 dalių, lengvai išardomas ir surenkamas, jo nereikia 
stacionariai montuoti ar demontuoti. Tinka naudoti su 
visais standartiniais neįgaliųjų vežimėliais. Maksimali 
keliamoji galia – 130 arba 160 kg (su vežimėliu). Kopiklio 
svoris – 27 kg. Reikalingas lydintysis asmuo.



VIKŠRINIAI LAIPTŲ KOPIKLIAI

Laiptų kopiklis skirtas gabenti laiptais vežimėlyje žmones 
su negalia. Ergonomiškas, stabilus, ypač tinkamas esant 
didesniam neįgaliojo svoriui, taip pat, kai lydintysis – 
silpnesnis. Tinka visi standartiniai neįgaliųjų vežimėliai. 
Gali būti pritaikomas vaikiškiems ir palydovo valdomiems 
vežimėliams. Galia - 130 kg arba 150 kg (su vežimėliu). 
Kopiklio judėjimo greitis – 5 m/min. Su pilnai įkrautu  
akumuliatoriumi, vikšrinis laiptų kopiklis gali užkopti 300 
laiptų.

ELEKTRINIS 
NEĮGALIOJO 
VEŽIMĖLIS SU 
KOPIMO LAIPTAIS 
FUNKCIJA

Laiptų kopiklis su papildomais takeliais, skirtais siauresniems, vaikiškiems bei palydovo valdomiems neįgaliųjų  vežimėliams.
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KELTUVAI
AB „Puntukas“ montuojami keltuvai atitinka keltuvams 
taikomus standartus. Įrenginiams suteikiamas 
VšĮ Technikos priežiūros tarnybos sertifikatas, 
patvirtinantis, kad keltuvai atitinka Europos Bendrijos 
Tarybos direktyvos 98/37/EB reikalavimus, ženklinami 
atitikties ženklu CE. Keltuvams suteikiama garantija.

VERTIKALUS KELTUVAS 
DOMAS

Keltuvo keliamoji galia yra 230 kg, gali kelti iki 2 m 
aukščio.

Keltuvas yra universalus: pagal užsakovų pageidavimą 
galima keisti keltuvo charakteristikas ir konfigūraciją, 
o taip pat – apdailą. Montavimo vietoje nereikia atlikti 
statybinių darbų, nes nereikia prieduobės, atraminės 
sienos ar kitų statybinių konstrukcijų. Gali būti 
montuojamas lauke.
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VERTIKALUS KELTUVAS 
VEKTOR

Keltuvo keliamoji galia – iki 400 kg, gali kelti 
iki 9,0 m aukščio.

Keltuvo charakteristikas, konfiguraciją 
ir apdailą galima keisti pagal užsakovo 
pageidavimą. Keltuvas montuojamas 
mūrinėje šachtoje, nesant šachtos galima 
pagaminti surenkamą, modulinę šachtą. 
Vietoj atviros platformos – sumontuoti 
kabiną.

NUOŽULNUS KELTUVAS VITAS

Keltuvo keliamoji galia iki 230 kg.

Keltuvas suprojektuojamas ir pagaminamas pagal konkrečią jo montavimo 
vietą, atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus. Įrenginys turi susidūrimo 
su kliūtimis jutiklius, automatinį stabdymo bei nuleidimo mechanizmą. 
Nenaudojant, platforma yra užverčiama, todėl nekliudo žmonės praeiti.  
Keltuvo bėgiai atstoja turėklus.
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VIRTUVĖS PRITAIKYMO 
SISTEMA

Reguliuojamo aukščio virtuvės spintelių 
sistema.  Šia sistema reguliuojamos spintelės 
gali nusileisti (pakilti) tiesiai arba kampu, 
iki  300 kg svorio.  Sistema reguliuojama 
elektra, pultelio pagalba. Integruota   
apsaugos sistema, kad pajutusi kliūtį, sistema 
automatiškai išsijungia ir keletą milimetrų 
grįžta atgal. 
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NAMŲ LIFTAS 

Namų liftas yra skirtas dviejų aukštų namui, kad 
riboto judrumo žmonės su neįgaliojo vežimėliu 
galėtų parsikelti iš vieno aukšto į kitą. Tai mažas liftas, 
persikeliantis iš aukšto į aukštą per kėlimo metu 
atsidarančią angą lubose.  Rekomenduojamas dviejų 
aukštų individualiuose namuose, slaugos namuose 
ir pan. Lifto matmenys- pagal poreikius, kad tilptų 1 
neįgaliojo vežimėlis. Maksimali apkrova 250 kg.



KILNOJAMOS NUOLAIDUMOS 
(PANDUSAI) 

Nuolaiduma naudojama pervežti laiptais neįgalųjį 
vežimėlyje. Gali būti gaminami iš aliuminio, plieno lakštų, 
perforuoti arba padengti specialia neslidžia danga, skirti 
naudoti lauke ar  patalpose. 
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STACIONARIOS NUOLAIDUMOS 
(PANDUSAI) IŠORĖJE 

Nuolaiduma naudojama pervežti laiptais neįgalųjį 
vežimėlyje. 

Nuolaiduma skirta naudoti išorėje. Gaminama iš rifliuoto 
aliuminio arba cinkuoto metalo MEISER tipo grotelių, su 
nerūdijančio arba paprasto plieno turėklais.
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KAMPINIAI 
RANKTŪRIAI 

Gaminami iš plieno vamzdžių, dengtų 
polimeriniais, baltos spalvos dažais. Gali 
būti tvirtinami prie sienos, prie grindų, 
su papildoma kojele iš kairės arba 
dešinės pusės.

ATLENKIAMI RANKTŪRIAI

Ranktūriai skirti įsitverti, pasiremti, prisilaikyti. 
Gaminami iš plieno vamzdžių, dengtų polimeriniais, 
baltos spalvos dažais. Atlenkiami į viršų. Gali būti 
tvirtinami prie sienos arba prie grindų.

TIESŪS RANKTŪRIAI

Ranktūriai gaminami iš plieno vamzdžių, 
dengtų polimeriniais baltos spalvos 
dažais, iš aliuminio ir dengiami baltu 
plastiku ar iš nerūdijančio plieno. Gali 
būti gaminami įvairaus (30-90 cm) ilgio, 
arba nestandartiniai, pagal poreikius.
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KASKADINIAI RANKTŪRIAI 

Kaskadiniai ranktūriai pagaminti iš aliuminio ir dengti baltos spalvos plastiku, 
ergonomiški. Galima montuoti ir jungti pagal asmeninius poreikius - horizontaliai, 
vertikaliai ar įstrižaine. Kiekvienos dalies ilgis 29 cm.
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NEŠIOJAMI 
RANKTŪRIAI

Gaminami iš plieno ir/ar  plastiko, lengvai 
be papildomų įrankių pritvirtinami 
vonios ar tualeto patalpose. 

NEŠIOJAMI 
RANKTŪRIAI LOVAI

Gaminami iš plieno ir/ar plastiko, lengvai 
be papildomų įrankių pritvirtinami šalia 
arba prie lovos.
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Akmenės r. ND
Tel. (8 425) 59 276
El. p. akmeneneigalieji@gmail.com
S. Daukanto g. 7  
Akmenė, LT-85370                                        

Alytaus m. ND
Tel.: (8 315) 25 991, 8 625 41 981
El. p. kamjura@gmail.com 
Vilties g. 34
Alytus, LT-63210

Alytaus r. ND
Tel. (8 315) 22 267
El. p. neigaliuju-draugija@arsa.lt
Naujoji g. 48
Alytus, LT-62381

Anykščių r. ND
Tel. (8 381) 51 463
El. p. and@res.lt
V. Kudirkos g. 14
Anykščiai, LT-29145                  

Biržų r. ND
Tel. (8 450) 31 081
El. p. birzund@gmail.com
Žemoji g. 1
Biržai, LT-41172                                   

Birštono sav. ND
Tel. (8 319) 65 747
El. p. birstonond@gmail.com
Birutės g. 4
Birštonas, LT-59217                    

Druskininkų sav. ND
Tel. (8 313) 55 238
El. p. 31355238d@gmail.com
Veisiejų g. 17
Druskininkai, LT-66245

Elektrėnų ND
Tel. (8 528) 38 001
El. p. omedzikauskiene@gmail.com
Taikos g. 8
Elektrėnai, LT-26115                             

Garliavos ND
Tel. (8 37) 55 20 04
El. p. garliava.neig.draugija@gmail.com
Lozoraičio g. 19
Garliava, Kauno raj., LT-53228                                         

Grigiškių ND
Tel. (8 5) 243 29 95
El. p. asajevic1@gmail.com
Kovo 11-osios g. 36
Grigiškės, LT-27112               

Ignalinos r. ND
Tel. (8 386) 52 279
El. p. draugija@langasiateiti.lt
Gėlių g. 13
Ignalina, LT-30135                                

Jonavos r. ND
Tel. (8 349) 50 107
El. p. lid.jonava@gmail.com
Chemikų g. 136
Jonava, LT-55222

Joniškio r. ND
Tel. (8 426) 52 549 
El. p. joniskis.nd@gmail.com
Šiaulių Senoji g. 4
Joniškis, LT-84147                     

Jurbarko r. ND
Tel. (8 447) 55 004
El. p. jurbarkond@hotmail.com
Dariaus ir Girėno g. 120A
Jurbarkas, LT-74187      

Kaišiadorių r. ND
Tel.: (8 346) 53 971, (8 346) 51 244
El. p. ramute.morkuniene@kaisiadorys.lt 
(nurodant neįgaliųjų draugija)
Gedimino g. 55A
Kaišiadorys, LT-56121                                                                  

Kalvarijos sav. ND
Tel. (8 343) 21 271
El. p. kalvarijosnd@gmail.com
Sodų g. 3
Kalvarija, LT-69205                                 

Kauno m. ND
Tel. (8 37) 22 13 75
El. p. ignas.maciukas@gmail.com
Kęstučio g. 45-1
Kaunas, LT-44307                         

Kauno r. ND
Tel. (8 37) 31 34 16
El. p. lidija_morkuniene@hotmail.com
Savanorių pr. 371
Kaunas, LT-49386                   

Kazlų Rūdos sav. ND
Tel. (8 343) 95 029
El. p. lidkazlai@takas.lt
Atgimimo g. 1A
Kazlų Rūda, LT-69415                 

Kelmės r. ND
Tel. (8 427) 52 103
El. p. elenakanciauskaite@one.lt
Naudvario k., Kelmės r., LT-86148                           

Kėdainių r. ND
Tel. (8 347) 60 118
El. p. draugvita@freemail.lt
Radvilų g. 25
Kėdainiai, LT-57254                          

Klaipėdos r. ND
Tel. (8 46) 47 20 19
Sodo g. 1
Gargždai, Klaipėdos raj., LT-96136         

Klaipėdos m. ND
Tel. (8 46) 49 34 94
E. p. lid@balticum-tv.lt
Zlauerveino g. 12A
Klaipėda, LT-92122                   

Kretingos r. ND
Tel. (8 445) 53 387
El. p. neigalieji@kretinga.lt 
jonas.tiskus@gmail.com
J. K. Chodkevičiaus g. 10-105
Kretinga, LT-97130

Kupiškio r. ND
Tel. (8 459) 35 311
El. p. ndkupiskis@gmail.com
Žekonio g. 2
Kupiškis, LT-40115                            

Lazdijų r. ND
Tel. (8 318) 52 516
El. p. lnd@lazdijai.lt
Kauno g. 8
Lazdijai, LT-67128    

Marijampolės m. I gr. invalidų ND
Tel. (8 343) 56 601
El. p. irma.skinkyte@gmail.com
lid10marijampole@gmail.com
Bažnyčios g. 19
Marijampolė, LT-68298                 

Marijampolės sav. ND
Tel. (8 343) 52 489
El. p. daligreb@yahoo.com
Bažnyčios g. 19
Marijampolė, LT-68298                 

Mažeikių r. ND
Tel. (8 443) 67 154
El. p. edvardasn@gmail.com
Ventos g. 8A
Mažeikiai, LT-89103                           

Neringos m. ND
Tel. (8 469) 52 726
El. p. vsilid@gmail.com
Taikos g. 13/15
Neringa, LT-93121                         

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJOS  ASOCIJUOTŲ  NARIŲ  SĄRAŠAS
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Pagėgių sav. ND
Tel. (8 441) 68 465
El. p. l.stasinskiene@gmail.com
Vilniaus g. 46
Pagėgiai, Šilutės raj., LT-99287           

Pakruojo r. ND
Tel. (8 421) 61 055
El. p. kruojadraugija@gmail.com
Vytauto Didžiojo g. 71
Pakruojis, LT-36211           

Palangos ND
Mob. 8 655 15 125
El. p. palangosnd@gmail.com
Vasario 16-osios g. 6
Palanga, LT-00129                

Panevėžio m. ND
Tel. (8 45) 46 86 65
El. p. panevezio.neigalieji@gmail.com
Nevėžio g. 38
Panevėžys, LT-35107                        

Panevėžio r. ND
Tel. (8 45) 58 29 73
El. p. aurelija@panrs.lt
Vasario 16-osios g. 27
Panevėžys, LT-35185

Pasvalio r. ND
Tel. (8 451) 34 452
El. p. pasval.disa@pasvalys.lt
Biržų g. 14B
Pasvalys, LT-39145

Plungės r. ND
Tel. (8 448) 56 673
El. p. kestutis1966@gmail.com
Vytauto g. 9
Plungė, LT-90123                                

Prienų r. ND
Tel. (8 319) 51 408
El. p. draugija@prienai.lt
J. Basanavičiaus g. 20
Prienai, LT-59150

Radviliškio r. ND
Tel. (8 422) 54 882
El. p. radviliskisdraugija@gmail.com
Gražinos g. 8
Radviliškis, LT-82132                        

Raseinių r. ND
Tel. (8 428) 51 083
El. p. idraugija@gmail.com
V. Kudirkos g. 6
Raseiniai LT-60169                      

Rietavo sav. ND
Tel. (8 448) 69 922
El. p. sbkro@nkm.lt, sbkro@one.lt 
Oginskių g. 10
Rietavas, LT-90311                          

Rokiškio r. ND
Tel. (8 458) 31 262
El. p. stase.pugzliene@gmail.com
Vytauto g. 25,
Rokiškis, LT-42113                          

Skuodo r. ND
Tel. (8 440) 51 952
El. p. ramintazabitiene@gmail.com
Gedimino g. 14
Skuodas, LT-98115                         

Šakių r. ND
Tel. (8 345) 60 754
El. p. lidsakiai@hotmail.com
Bažnyčios g. 4
Šakiai, LT-71120

Šalčininkų r. ND
Tel. (8 380) 52 201
El. p. salcininkund@gmail.com
Plento g. 7
Šalčininkai, LT-17108  

Šeduvos ND
Tel. (8 422) 68 216
El. p. seduvosnd@gmail.com
Vilniaus g. 15
Šeduva, Radviliškio raj., LT-82225  

Šiaulių m. ND
Tel. (8 41) 52 44 54
El. p. rolanda.petroniene@gmail.com 
smnd@splius.lt
Stoties g. 9C
Šiauliai, LT-77156                               

Šiaulių r. ND
Mob. 8 682 60 523
El. p. e.kacinskiene@gmail.com 
T. Tilvyčio g. 12, Kuršėnai, Šiaulių raj., 
LT-81184

Šilutės r. ND
Tel. (8 441) 52 471
El. p. l.dulkyte@gmail.com 
Tilžės g. 32a
Šilutė, LT-99168                                 

Širvintų r. ND
Tel. (8 382) 51 650
El. p. sirvintu.neigal@gmail.com
P. Cvirkos g. 9
Širvintos, LT-19121                        

Švenčionių r. ND
Tel. (8 387) 51 363
El. p. ndraugija@gmail.com
Stoties g. 16/2
Švenčionys, LT-18123                      

Tauragės r. ND
Tel. (8 446) 72 380
El. p. tauragesnd@gmail.com
Gedimino g. 6-41
Tauragė, LT-72253                      

Telšių r. ND
Tel. (8 444) 51 357
El. p. telsiu.draugija@gmail.com
Turgaus g. 20
Telšiai, LT-87122                              

Trakų r. ND
Tel. (8 528) 29 332
El. p. trakunda@gmail.com
Tujų g. 1-38
Lentvaris, LT-25108                            

Ukmergės m. ND
Tel. (8 340) 63 059
El. p. ukmergesneigaliujudraugija@yahoo.com
Klaipėdos g. 24
Ukmergė, LT-20129                       

Utenos r. ND
Tel. (8 389) 51 519
El. p. rastenieneona@gmail.com
J. Basanavičiaus g. 70
Utena, LT-28194                  

Varėnos r. ND
Tel. (8 310) 51 183
El. p. varenand@gmail.com
Čiurlionio g. 61A
Varėna, LT-65219

Vievio ND
Tel. (8 528) 27 663
El. p. vidrg@takas.lt
Liepų g. 16
Vievis, LT-21382                                  

Vilkaviškio r. ND
Tel. (8 342) 51 888
El. p. lid20vilkaviskis@gmail.com
Vytauto g. 93
Vilkaviškis, LT-70124                       

Vilniaus m. ND
Tel. (8 5) 265 13 02
El. p. lidvilniuskomp@delfi.lt
J. Basanavičiaus g. 29
Vilnius, LT-03109                

Visagino ND 
Tel. (8 386) 33 890
El. p. vnd@sugardas.lt
Vilties g. 1, Visaginas, LT-31118                              

Zarasų r. ND
Tel. (8 385) 54 297
El. p. draugija@inbox.lt
Malūno g. 2, Zarasai, LT-32129     

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJOS  ASOCIJUOTŲ  NARIŲ  SĄRAŠAS

23



Dėl papildomos detalesnės informacijos teirautis 
 El.  p. :  info@puntukas.lt  arba  

Tel. :  +370 5 275 24 04, +370 5 275 24 02, +370 5 279 01 69 

Vežimėliai neįgaliesiems

Neįgaliųjų vaikų lavinimo ir slaugos įranga

Medicininiai baldai 

Reabilitacijos įranga

Slaugos gaminiai

Būsto pritaikymas neįgaliesiems 

Judėjimą lengvinančios priemonės

Kėlimo ir perkėlimo sistemos 

Automobilio valdymo pritaikymas neįgaliesiems

Kompensacinės technikos remontas 


