BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103
,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Būsto pritaikymo neįgaliesiems
tvarkos aprašas. https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/25069bc035df11e99595d005d42b863e

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus,
keičiant neįgaliesiems nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu
susijusius statybos darbus.
Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:
1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
2. bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis;
3. kitų techninės pagalbos priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.);
4. specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios.
Suaugusiam neįgaliajam būstas gali būti pakartotinai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo
paskutinio sprendimo pritaikyti neįgaliojo būstą priėmimo datos, išskyrus atvejus, kai neįgaliajam dėl
pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai.
Dėl pakartotino būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą priėmimo
dienos, tikslingumo priima komisija savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.
Prašymų pritaikyti būstą neįgaliesiems pateikimas ir nagrinėjimas:
Pareiškėjas laisvos formos prašymą pateikia savivaldybės administracijai pagal savo gyvenamąją vietą.
Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:
1. neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio
dokumento kopiją (pateikia tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba
gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas);
2. išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/ siuntimas“,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl
privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų
patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a)) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą
neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų
sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo
objektus.
Dėl išsamesnės informacijos ir prašymo pateikimo kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrių adresu: V. Montvilos g. 4, Šiauliai. Telefonas pasiteiravimui 8 41 59 66 91, el.
p. socparam@siauliuraj.lt
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