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 Lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė išnagrinėjo pareiškėjos H. skundą Nr. (10)-

SN-55 dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu. 

 

 Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s t a t ė : 

 

 Į tarnybą su skundu kreipėsi H., auginanti neįgalią dukrelę (judėjimo negalia). Pareiškėja nurodė, 

jog VšĮ „Centro poliklinika“, Lukiškių filialo patalpos bei aplinka (A. Jakšto g. 2, Vilniuje) yra visiškai 

nepritaikytos asmenims besinaudojantiems vežimėliu ar sunkiai judantiems (neįgaliesiems, 

pagyvenusiems asmenims ir kt.). H. pateikia informaciją, jog šalia minėto poliklinikos pastato nėra 

vietos neįgaliųjų ženklu pažymėto automobilio parkavimui, poliklinikos pastate nėra įrengta nei liftų, 

nei kitų įrengimų suteikiančių galimybę neįgaliems asmenims judėti poliklinikos pastato viduje ir gauti 

teikiamas paslaugas. 

 Tyrimo metu išsiųsti užklausimai VšĮ „Centro poliklinika“ direktoriui Kęstučiui Štarui, Vilniaus 

m. savivaldybės administracijos direktoriui Vytautui Milėnui.  

VšĮ „Centro poliklinika“ direktorius K. Štaras pateikė informaciją, jog poliklinika panaudos 

sutartimi nuomojasi dalį patalpų adresu A.Jakšto 2/Gedimino pr.27 Vilniuje, kuriame įsikūręs 

Lukiškių filialas, nuomojamos patalpos yra Valstybės turtas. Pastato projektiniai sprendimai 

nenumatė žmonių su negalia poreikių, o liftai (šiuo metu neveikiantys) buvo įrengti pagrindinėje 

fojė. Ši pastato dalis priklauso „UAB Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“, kuri iš esmės 

jokios veiklos savo patalpose nevykdo. Norint pritaikyti poliklinikos Lukiškių filialo aplinką 

žmonėms su negalia, reikėtų paruošti projektą ir atlikti kapitalinę pastato rekonstrukciją, įrengti 
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liftą. Įvertinus tai, kad pastatas yra keturių aukštų, o visas ketvirtas pastato aukštas priklauso 

bendrasavininkui „UAB Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“, liftą būtina įrengti iki pat 

ketvirto aukšto. Tokios apimties darbų vykdymui poliklinika lėšų neturi, o pastato 

bendrasavininkas artimiausioje ateityje investuoti į tai neplanuoja. Šiuo metu priešais pagrindinį 

įėjimą į VšĮ Centro poliklinikos Lukiškių filialo pastatą, esantį Gedimino pr.27/Jakšto g.2, iš 

Jakšto gatvės pusės yra įrengta mokama automobilių parkavimo aikštelė, tačiau ši teritorija 

poliklinikai nepriklauso. 

K. Štaras informavo, jog VšĮ Centro poliklinika kreipėsi į steigėją - Vilniaus miesto 

savivaldybės administraciją, prašydama rasti galimybę išskirti vieną nemokamą vietą neįgaliųjų 

autotransporto parkavimui priešais filialo pagrindinį įėjimą (iš Jakšto gatvės pusės) bei pažymėti ją 

specialiu kelio ženklu, taip išsprendžiant žmonių su negalia privažiavimo prie gydymo įstaigos 

problemą. 

Poliklinikos direktoriaus teigimu, siekiant užtikrinti poliklinikos teikiamų paslaugų 

prieinamumą žmonėms su negalia, yra siūloma neįgaliesiems Lukiškių filialo pacientams 

persirašyti į VšĮ Centro poliklinikos Diagnostikos centrą, įsikūrusį Pylimo g. 3/1, kuriame 

žmonių su negalia problemos yra išspręstos. 

 Gautame atsakyme iš Vilniaus m. savivaldybės administracijos informuojama, jog Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius 

kartu su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba išnagrinėjo ir 

pritarė VšĮ Centro poliklinikos 2010-05-18 prašymui išskirti nemokamas vietas neįgaliųjų 

automobiliams statyti priešais pastato A. Jakšto g. 2/Gedimino pr. 27, kuriame įsikūręs Lukiškių 

pirminės sveikatos priežiūros centras, pagrindines duris ir pažymėti jas specialiais kelio ženklais. 

Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius planuoja neįgaliesiems skirtas transporto 

priemonių stovėjimo vietas kelio ženklais pažymėti 2010 m. liepos mėnesį. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

k o n s t a t u o j a : 

 VšĮ „Centro poliklinika“ Lukiškių filialo patalpos (A. Jakšto g. 2/Gedimino pr. 27 Vilniuje) 

nėra pritaikytos asmenims negalintiems savarankiškai judėti (neįgaliesiems, pagyvenusiems, ligotiems 

asmenims). Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tvarka yra nustatyta statybos techniniame 

reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai neįgaliųjų reikmėms“, patvirtintame 

aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 (Žin., 2001, Nr. 53-1898). Tačiau šis teisės 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=139277
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aktas yra taikytinas tik naujai statomų pastatų projektams. Kadangi Lukiškių filialo pastatas statytas 

prieš kelis dešimtmečius, šiam statiniui nebuvo taikyti reikalavimai dėl neįgaliųjų asmenų poreikių.  

 LR Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788), 6 straipsnio, 3 dalyje įtvirtinta, jog projektuojant, 

statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatus (išskyrus atnaujinamus (modernizuojamus) 

daugiabučius namus) ir inžinerinius statinius, būtina juos pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, 

vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu. 

 Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija (ratifikuota 2010-05-27 įstatymu Nr. XI-854, 

įsigaliojo 2010-06-10), įpareigoja valstybes užtikrinti neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis fizinės 

aplinkos, transporto, informacijos ir ryšių, įskaitant informacijos ir ryšių technologijų bei sistemų, taip 

pat kitų visuomenei prieinamų objektų ar teikiamų paslaugų prieinamumą tiek miesto, tiek kaimo 

vietovėse. 

 Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnyje numatyta, jog paslaugų teikėjas privalo visiems 

asmenims sudaryti vienodas sąlygas gauti teikiamas paslaugas. Tačiau pabrėžtina, jog VšĮ „Centro 

poliklinika“ administracijos galimybės savarankiškai išspręsti Lukiškių filialo patalpų prieinamumo 

neįgaliesiems problemą, yra ribotos, dėl civilinių-turtinių teisių ribotumo į minėtą pastatą. 

 Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 15 straipsnio 2 

dalimi bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 2 punktu, lygių galimybių kontrolierė  

 

n u s p r e n d ž i a : 

 

1. Siūlyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai suteikti VšĮ „Centro poliklinika“ neįgaliųjų 

(asmenų su judėjimo sutrikimais) poreikiams pritaikytas patalpas (rekonstruojant turimą pastatą, 

ar suteikiant kitas patalpas); 

2.  Su sprendimu supažindinti pareiškėją, Vilniaus m. savivaldybės administraciją bei VšĮ „Centro 

poliklinika“ vadovybę.  

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

Lygių galimybių kontrolierė        Aušrinė Burneikienė 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=26250&b=

