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UNIVERSALUS DIZAINAS

Universalus dizainas – tai toks gaminių ir aplinkos 
kūrimas, kai jais kuo platesniu mastu be jokio 
specialaus pritaikymo gali naudotis visi: vaikai, 
suaugę, vyrai, moterys, senyvo amžiaus, neįgalieji, 
įvairių tautybių ir kitų skirtumų žmonės. 



UD PRINCIPAI

1. Visų lygybė

2. Lankstumas

3. Paprastas ir
intuityvus naudojimas

4. Suvokiama ir juntama
informacija 

5. Tolerancija 
klaidoms

6. Mažai fizinių
jėgų

7. Optimalus dydis ir 
erdvė



UD neišskiria konkrečių žmonių grupių, pvz. su 
judėjimo negalia ir nekuria būtent jiems skirtų ar 
pritaikytų įėjimų į patalpas, takelių, prietaisų. Viskas 
yra projektuojama taip, kad būtų patogu naudotis 
visiems, įskaitant ir sunkiai judančius žmones. 



NEĮGALIŲJŲ SKAIČIUS LIETUVOJE

• Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 
2010 m. šalyje gyveno 267 511 neįgalių asmenų.

• Neįgaliųjų skaičius mūsų šalyje atitinka Jungtinių Tautų
organizacijos duomenis, kad pasaulyje žmonių su negalia 
sudaro apie 10 procentų visų gyventojų.



VISUOMENĖS SENĖJIMAS
• Pasaulio gyventojų senėjimas tampa viena 

svarbiausių problemų išsivysčiusiose šalyse. 

• 1900-aisiais 65 metų amžiaus ir daugiau sulaukę
žmonės sudarė 4% visų gyventojų,
1985-aisiais – 12%
ir šis procentas nuolat didėja.



Vyresnio amžiaus (65+) žmonių senėjimo 
dinamika pasaulyje 2000 ir 2050 metais

Regionas/
šalis

2000 m. 2050 m.

Pasaulis 6.9% 19.3%

Europa 14.7% 29.2%

Italija 18.1% 35.9%

Švedija 17.4% 30.4%



GYVENTOJŲ SENĖJIMAS LIETUVOJE

Įtakoja:
• mažėjantis gimstamumas;
• gyventojų emigracija;
• ilgėjanti vidutinė gyvenimo

trukmė.



GYVENTOJŲ SENĖJIMAS LIETUVOJE

• 2011 m. pr. pagyvenusio amžiaus asmenų
buvo 701,2 tūkst. (tai sudarė 21,6 proc. visų
gyventojų) arba kas penktas Lietuvos 
gyventojas.



Prognozuojamas 60 m. ir vyresnio amžiaus 
Lietuvos gyventojų skaičius (tūkst.)

•2025 – 801 26.4
•2030 – 817 27.8
•2035 – 823 29.1
•2040 – 804 29.4
•2045 – 807 30.7
•2050 – 825 32.7



Universalus 
dizainas – aplinka 

visiems



VAIKAMS

ŽMONĖMS SU 
LAGAMINAIS / 

SUNKIAIS 
KREPŠIAIS

VYRESNIO 
AMŽIAUS 
ŽMONĖMS

DVIRATININKAMS

JUDĖJIMO 
NEĮGALIESIEMS

TURISTAMS
ŽMONĖMS SU 
VAIKŠYNĖMIS

REGĖJIMO 
NEĮGALIESIEMS

TĖVAMS SU 
KŪDIKIAIS

ALERGIŠKIEMS

BESINAUDOJANTIEMS 
VISUOMENINIU TRANSPORTU

DARŽELIO 
AUKLĖTOJOMS



• Dėl tinkamai nepritaikytos aplinkos, 
neįgalieji dažnai save suvokia kaip socialiai 
diskvalifikuotus asmenis, pasyvius pagalbos 
priėmėjus, o ne kaip aktyvius bendruomenės 
narius.

• Netinkama aplinka riboja jų galimybes judėti, 
sukelia diskomforto jausmą, netgi pavojų
gyvybei.



Norvegijos aklųjų asociacijos duomenimis, jų šalyje 1,2 
mln. nelaimingų atsitikimų yra susiję su nepritaikyta 

aplinka:

• 40 000 lūžių;

• 160 000 susižeidimų dėl neapžymėtų stiklinių durų/stiklo;

• 685 000 susižeidimų dėl laiptų;

• kas trečias žmogus su klubo lūžiais miršta nuo sužalojimų;

• vienas trečdalis susižeidusių tampa visam laikui neįgaliais;

• 45 žmonės kasmet miršta nukritę nuo laiptų.



UD SKANDINAVIJOS ŠALYSE

• Aplinkos pritaikymas arba UD yra pakankamai nauja sąvoka 
Lietuvoje, tačiau Šiaurės šalyse aplinkos visiems kūrimas jau 
įsibėgėjęs.

• Švedijoje (Gioteborge) Šiaurės šalių Visuomenės sveikatos 
aukštojoje mokykloje dėstoma disciplina Universalus dizainas 
ir bendruomeninis planavimas. 

• Norvegijos Vyriausybė patvirtino Universalaus dizaino 
veiksmų planą iki 2025 metų, pagal kurį sėkmingai planuojama 
ir projektuojama aplinka, pastatai ir prieigos, transporto sistema 
bei informacinės technologijos visiems.



Norvegijoje daug dėmesio skiriama:

• viešųjų erdvių ir pastatų pritaikymui;
• viešajam transportui (iki 2012 m. planuojama 

įsigyti 50 naujų pritaikytų traukinių; iki 2019 
m. – pagal naujus standartus pritaikyti 2 tūkst. 
autobusų stotelių);

• informacijos prieinamumui (tinklalapiai, 
supaprastintas naudojimąsis įvairias 
automatais, paprastesne forma pateikta 
sudėtinga informacija (pvz., įstatymai ir 
pan.)).



PAGRINDINĖS APLINKOS 
PRITAIKYMO PROBLEMOS 

LIETUVOJE



Pritaikant fizinę alpinką Lietuvoje vyrauja vienkartiniai 
veiksmai:

• stokojama vieningų ir aiškių aplinkos pritaikymo standartų, 
sujungiant visų rūšių negalias;

• viešosios, būsto, transporto aplinkos pritaikymo sistema 
plėtojama netolygiai;

• dažnai pamirštama apie sensorines negalias (aklumas, kurtumas, 
kalbos sutrikimas) turinčių žmonių poreikius;

• nekompleksiškai pritaikytos mokymosi bei darbo aplinkos 
(fizinė aplinka, mokymo programos, medžiaga, dėstytojai).

Vadovaujantis socialinės integracijos idėja,
neįgalieji turėtų būti pripažįstami kaip 
teikiamos pagalbos partneriai, dalyviai,
o ne vien kaip pagalbą gaunantys subjektai.



PRITAIKYTŲ/NEPRITAIKYTŲ
OBJEKTŲ PAVYZDŽIAI



Sostinės Gedimino prospektas rekonstruotas atsižvelgiant į neregių
poreikius (kontrastingos plytelės; kliūtys (medžiai, apšvietimo 

stulpai, šiukšlių dėžės) – vienoje linijoje; nėra į šaligatvį išsikišusių
reklaminių skydų, iškabų ir pan.).

ŠALIGATVIAI, KONTRASTAI



Silpnaregiams orientuotis lengviau, kai dviračių takas yra pažymėtas 
skirtinga nei šaligatvis spalva. Visiškai nematantiems orientuotis padėtų

skirtingos faktūros plytelės.



Labai gerai, kai pėsčiųjų ir 
dviračių takus skiria veja.

Dviračių takui įrengti vien 
linijas nupiešti nepakanka. 
Net ir ryškiausiais dažais 
pažymėtos informacijos 

neregys vis tiek 
nepamatys....



Silpnaregiui lengviau orientuotis, kai interjere 
yra naudojami spalvų kontrastai.



Nors interjere panaudotos ir kontrastingos plytelės, tačiau 
laiptelį galima pastebėti tik žiūrint tam tikru kampu.



Skirtinga danga šaligatvyje neregį gali laiku įspėti apie 
sankryžą, posūkį ar kliūtį.



Netvarkingas šaligatvis sukelia daug nepatogumų: 
neregiams sunku susikoncentruoti ir galvoti apie 

ėjimo maršrutą; neįgaliajam vežimėlyje sunku 
pravažiuoti; tai taip pat nepatogu stumiant lagaminą, 

vaiko vežimėlį, važiuojant riedučiais ir t.t.



Neregiai gali atsitrenkti į
stovinčius stovus ir 

šiukšliadėpes, judėjimo 
neįgaliesiems sudėtinga 
pravažiuoti vežimėliu.

Regėjimo 
neįgaliesiems
labai patogu, 

kai durys 
atsidaro ties 
šaligatvyje 
pažymėta 

stotelės vieta. 

Taip pastatyta 
stotelė yra 

patogi 
pėstiesiems ją

apeiti, 
apvažiuoti su 

vežimėliu, 
dviračiu, 

lagaminu...

STOTELĖS



VIEŠASIS TRANSPORTAS



Plačioje, apsauginėmis tvorelėmis neapribotoje perėjoje 
neregiui labai lengva pasiklysti. Tokios sankryžos akliesiems 

ir silpnaregiams yra labai pavojingos.

PERĖJOS



Įspėjamaisiais reljefiniais paviršiais šaligatvyje pažymėta, 
skirtinga spalva nudažyta perėja yra labai patogi ir 

neregiui, ir silpnaregiui.



Šviesoforas su mygtuku neregiui 
psichologiškai yra patikimesnis, 
nes jį paspaudus galima tikėtis, 
kad tuoj užsidegs žalia šviesa ir 

pasigirs garsinis signalas.

GARSINIAI ŠVIESAFORAI

Sensorinį šviesoforą, 
valdomą vien rankos 

prisilietimu, neregaims rasti 
sunku, o jį radus, dar 

sunkiau suprasti, ar šis 
reaguoja į rankos

prisilietimą.



Neregiui sunku gauti reikiamą
informaciją ir savarankiškai patekti 

pas darbuotoją, kai įstaigose 
registracija vykdoma naudojantis 

liečiamaisiais ekranais.

SENSORINIAI, KITI PRIETAISAI

Neįgaliesiems pasinaudoti 
tokiais bankomatais be kitų

pagalbos neįmanoma.



LAIPTAI, PANDUSAI, LIFTAI

Judantiems neįgaliojo vežimėliais, šalia 
laiptų reikalingos rampos, tinkamo 

nuolydžio nuvažiavimai ar liftai.



Labai patogu silpnaregiams, kai kontrastinga spalva 
žymima pirma ir paskutinė laiptų pakopa.



Neįgalieji dažnai susiduria su įėjimo į pastatą
problema. Patekti į tam tikrus pastatus neretai 

sėdintiems vėžimėliuose būna neįmanoma.

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ





Šalia įėjimo durų ar 
priešais jas statomi 
reklaminių skydai, 

informaciniai stendai ir 
pan. taip pat sukelia 

problemų tiek bandant 
įvažiuoti vežimėliu, tiek 
ieškant įėjimo neregiui.



DURYS

Besisukančios durys nepatogios nei neregiams, 
nei sėdintiems vežimėliuose, todėl ten, kur 

įmanoma, reikėtų jų vengti.



STIKLAS, VEIDRODŽIAI

Holuose įrengti veidrodžiai 
klaidina silpnaregius, o kolonos 

kelia pavojų neregiams.

Šioje stiklinėje sienoje 
kažkur yra durys... O 

kaip jas rasti?



Pavojinga, kai stiklinė
konstrukcija yra pakilusi virš

žemės. Baltajai lazdelei 
palindus po ja, neregys gali 
smarkiai susižaloti į stiklinį

kampą.

Žmogaus akių lygyje 
turėtų būti nupiešta apie 
stiklinę sieną silpnaregį

informuojanti 
kontrastinga juosta.



Labai patogu, kai stoties kasas, 
informaciją nurodančios rodyklės 
yra užrašytos dideliu šriftu, gerai 

matomos.

AUTOBUSŲ, TRAUKINIŲ STOTYS



Geltonai nudažytas perono kraštas padeda orientuotis silpnai 
matančiam žmogui. Dar geriau, kad kraštas būna iš skirtingo reljefo 
plytelių. Čia taip pakanka ir vietos privažiuoti neįgaliojo vežimėliui, 
žmonėms su lagaminais, vaikštynėmis, dviratininkams, tėvams su 

vaikų vežimėliais ir pan.



IŠVADOS

• Šiandieną situacija išlieka tokia, jog dauguma 
objektų vis dar neturi tinkamų pritaikymų, 
grindžiant maža jų naudojimosi paklausa.

• Tačiau nepaliaujamai senėjant visuomenei, ilgėjant 
gyvenimo trukmei, aplinkos pritaikymas tampa vis 
labiau aktualus visose gyvenimo srityse.



Kuo ankščiau įsisavinus ir pradėjus taikyti Universalaus diziano 
principus, jų dėka aplinka taptų patogi ir prienama visiems žmonėms –

sveikiems, neįgaliems, vyresnio amžiaus ir kt., nes tai, kas tinka 
neįgaliajam, dažniausiai tinka ir sveikajam.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ.


