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DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Projekto pavadinimas: Gydimo paskirties pastato, Liepojos g. 45, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas.
Statytojas (projekto užsakovas): VŠĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė.
Projekto numeris: SS1814.
Projekto stadija: Projektiniai pasiūlymai.
Projekto rengėjas: UAB Synergy Solutions, Daugėliškio g. 32-206, Vilnius.
Projekto vadovas: Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25794.
Projekto architektas: Arvydas Gudelis, At. Nr. A1606.
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis projektavimo darbų rangos sutartimi, šios sutarties priedu –
projektavimo užduotimi, privalomaisiais ir normatyviniais statinio projekto rengimo dokumentais.

DUOMENYS APIE OBJEKTĄ
Statybos vieta: Liepojos g. 45, Klaipėda, Lietuva. Sklypo kad. Nr. 2101/001:426 Klaipėdos m. k.v.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos.
Rekonstruojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo paskirties pastatas.
Statinio statybos rūšis: statinio rekonstravimas.
Statinio kategorija: ypatingas statinys.
Žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai.
Rekonstruojamo statinio sklypas yra šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje, Klaipėdos universitetinės ligoninės
(toliau KUL) miestelio teritorijoje esančioje ties Liepojos ir Klaipėdos g. sankryža, tarp Liepojos g. ir Girulių
miško, su kuriuo sklypas ir ribojasi iš vakarinės pusės. Iš šiaurės ir pietų pusių sklypas ribojasi gretimais ligoninės
miestelio sklypais atitinkamai Liepojos g. 49 ir Liepojos g. 43 (41). Rytinėje pusėje sklypas ribojasi su Liepojos
gatve.
Pagal galiojantį Klaipėdos miesto Bendrąjį planą (tolia BP), objekto sklypas yra visuomeninės paskirties
teritorijoje (V3), kuriai nustatytas mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių
statybos naudojimo pobūdis (žr. žemiau BP pagrindinio brėžinio ištrauką).

Rekonstruojamas pastatas yra KUL miestelio komplekse, kuriame vyrauja laisvas (taškinis) užstatymas.
Artimiausi pastatai: šiaurėje, nutolęs apie 80m – KUL onkologijos departamentas, pietvakariuose, nutolęs apie
90m – KUL ginekologijos skyrius, pietuose, nutolęs apie 105m – KUL centrinis korpusas. Artimiausi
gyvenamieji namai nuo rekonstruojamo pastato yra nutolę apie 240 m rytų kryptimi (kitoje Liepojos gatvės
pusėje).
Nagrinėjamam sklypui nėra parengtas detalusis planas, todėl yra vadovaujamasi teritorijos naudojimo
reglamentais nustatytais BP.
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Sklypo ir statinio techniniai bei paskirties rodikliai
I SKYRIUS
SKLYPAS

MATO
VIENETAS
m2
%
%

KIEKIS
PRIEŠ
PO
49614
51
53
14
16

PASTABOS

Sklypo plotas
Sklypo užstatymo intensyvumas
Sklypo užstatymo tankis
Pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių
m2
6819
7493
užstatomas plotas
Automobilių stovėjimo vietų skaičius (iš jų ŽN)
vnt.
**
22 (4)***
II SKYRIUS
MATO
PASTATAI (GYDYMO PASTATAS)
VIENETAS
Pastato bendrasis plotas*
m2
23951,01 24982,13
1031,12****
Pastato pagrindinis plotas*
m2
15799,96 16448,89
648,93****
3
Pastato tūris*
m
105013
109585
4572****
Aukštų skaičius*
vnt.
8
8
1****
Pastato aukštis*
m
28,3
28,3
5,2****
Pastato energinio naudingumo klasė
C
C
C****
Pastato akustinio komforto klasė
C
C
C****
Statinio atsparumo ugniai laipsnis
I
I
I****
V SKYRIUS
MATO
KITI STATINIAI
VIENETAS
(AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ)
Statinio plotas*
m2
116****
Automobilių stovėjimo vietų skaičius /iš jų ŽN
vnt.
**
22 (4)***
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.
** Esamas automobilių stovėjimo vietų skaičius nevertinamas šio projekto apimtyje.
*** Reikalingos papildomos automobilių stovėjimo vietos paskaičiuotos pagal naujojo priestato rodiklius.
**** Pristatomo priestato rodikliai.
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI

Sklypo planas
Esami sklypo plano sprendiniai iš esmės nėra keičiami: įvažiavimų į sklypą vietos paliekamos ten pat kur yra
šiuo metu, t.y. iš pietinėje sklypo pusėje esančio privažiavimo kelio. Projektuojamas priestatas blokuojamas prie
esamo gydyklos pastato pietvakariniame vidiniame pastato kampe. Įgyvendinant užsakovo pateiktą projektavimo
užduotį, priestatu išplečiamas vakarinis korpusas (kuriame šiuo metu yra skubios pagalbos skyrius). Priestato
tūris šiaurine ir rytine savo sienomis blokuojamas prie esamo pastato. Priestato pietinė siena priartėja prie sklypo
ribos, tačiau atstumas iki jos lieka daugiau nei trys metrai (8,3 m).
Rytinėje priestato pusėje, numatomi patekimai žmonėms, atvykusiems savarankiškai ir greitosios medicininės
pagalbos (toliau GMP) automobiliams. Pastarieji šioje vietoje tik įvažiuoja į dengtą priestato dalį. Išvažiavimas
iš priėmimo GMP automobiliams yra pietinėje priestato pusėje. Įvažiavimo ir išvažiavimo keliai projektuojami
iki 5% nuolydžiu. Taip su kuriama saugi ir patogi aplinka tiek GMP automobiliams (išvengiama didelių
automobilio svyravimų, kurie atsiranda esant staigiems kelio aukščio perkritimams), tiek pėstiesiems ir žmonėms
su negalia (nereikia pandusų, turėklų, laiptų). Šie keliai taip pat projektuojami su apsauginiais atitvarais. Pietinėje
pusėje yra ir įvažiavimas į budinčio GMP automobilio stovėjimo vietą.
Pristatomo skubios pagalbos skyriaus išplėtimo poreikiams patenkinti projektuojamos 22 automobilių stovėjimo
vietos. 16 vietų numatoma įrengti šiek tiek į vakarus esančioje asfaltuotoje aikštelėje, 6-as, šiek tiek į rytus prie
esamo privažiavimo kelio. Abejose aikštelėse įrengiama po dvi vietas pritaikytos ŽN automobiliams.
Pėsčių lankytojų priėjimui projektuojamas 2,4m pločio takas sujungiantis įėjimą į skubios pagalbos skyrių su
esama takų sistema. Nuo naujos 6 vietų automobilių stovėjimo aikštelės projektuojamas 1,8m pločio takas. Takų
danga numatoma iš betoninių trinkelių, privažiavimo kelių – asfaltas.
Sklypo aptvėrimas šiuo projektu nesprendžiamas.
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Reljefas
Rekonstruojamo pastato sklypo reljefas nėra smarkiai išreikštas. Sklypo žemės paviršius tolygiai kyla nuo 16.00
m altitudės rytuose iki 19.50 m altitudės vakarinėje dalyje. Dėl sklypo dydžio, šis aukščių skirtumas nepastebimas
ir sklypas iš esmės suvokiamas, kaip plokščias.
Projektuojant priestatą sklypo reljefas nėra iš esmės keičiamas. Dėl poreikio ir patogumo naudojimo, GMP
automobilių privažiavimo altitiudė turi sutapti su esamo pastato nuline altitude, todėl projektuojami
privažiavimai yra su nuolydžiu iki 5%. Pasirinktas nuolydis yra ne tik patogus naudotojams ir lankytojams, bet
taip pat ir puikiai dera su esamu sklypo reljefu.

Architektūra
Remiantis užsakovo užduotimi, atsižvelgiant į esamą aplinką, priestatas projektuojamas vieno tūrio,
priblokuojant jį prie esamo pastato. Priestatas projektuojamas tokio pat aukščio, kaip esamo pastato vieno aukšto
dalys, jo apdailai naudojamos tokios pačios medžiagos, kokiomis yra apdailintas dabartinis pastatas, tokiu būdu
naujasis tūris nekontrastuoja su esamu laiptuotu pastato tūrio ir sudaro su juo harmoningą visumą.
Patekimas į priestatą yra rytinėje jo pusėje, toje dalyje. Pro čia į priestatą patenka tiek pėstieji, tiek GMP
automobiliai. Pastariesiems skirta visa pietinė priestato dalis: čia numatytas jų privažiavimas, sustojimo (pacientų
išlaipinimo) vieta, išvažiavimas, budinčio automobilio stovėjimo vieta.
Patekę į priestatą pro lankytojams skirtą įėjimą pacientai gali toliau judėti tiesiai į skubios pagalbos skyriaus
laukiamąjį, arba koridoriumi į šiaurę, į likusius ligoninės skyrius pro šiuo metu esantį įėjimą.
Su GMP atvežti pacientai atskiru koridoriumi gabenami į skirstymo punktą iš kur, po apžiūros, yra nukreipiami
tolimesnei priežiūrai. Pacientų registratūra, procedūrinis ir apžiūrų kabinetai yra suprojektuoti tarp šio
koridoriaus ir laukiamojo. Tokiu būdu pirminės procedūros gali būti patogiai atliekamos tiek pacientams
atvykusiems savarankiškai, tiek atvežtiems su GMP automobiliais.
GMP medikų komandos patogumui ir skyriaus darbuotojų patogumui, iškarto už tambūro yra numatyta patalpa
pacientų transportavimo įrangai (vėžimėliams ir lovoms) laikyti. Iš karto už jos suprojektuotas sanitarinis mazgas
skirtas naudotis ką tik atvykusiems pacientams arba jų paruošimui tolimesnei apžiūrai (apiplovimui). Gretimai –
palata skirta neblaiviems pacientams. Tokia atskira palata numatyta užsakovo pageidavimu, siekiant apsaugoti
skyriaus darbuotojus, kitus pacientus, nuo neigiamų kvapų, garsų, nesaugaus elgesio.
Skirstymo punktas. Čia atvežtiems pacientams atliekama pirminė apžiūra ir yra nusprendžiama, kur jie bus
nekreipiami toliau. Atsižvelgiant į būklę, pacientas gali būti nukreiptas į procedūrinį kabinetą ir laukiamąjį, arba
iš karto paguldytas į bendrą palatą tolimesniam stebėjimui, arba koridoriumi nuvežtas į būtent čia (šiaurinėje
priestato dalyje, besiblokuojančioje su esamu pastatu) suprojektuotus higienos, chirurginį ar reanimacijos
kabinetus, ar išvežtas į kitus ligoninės korpusus reikalingiems tyrimams atlikti.
Rytinė priestato dalyje suprojektuota bendra palata su budėjimo postu. Patalpa yra stačiakampio formos. Jos
centre numatytas budėjimo postas, o lovos išdėstomos perimetru, tokiu būdu darbuotojams yra patogu stebėti
pacientus iš vienos vietos, matant visus pacientus. Pagal užsakovo užduotį yra projektuojamos kelių tipų lovų
vietos. 1-as, kai lovos iš trijų pusių apsuptos stacionariomis sienomis, o vietoje vienos sienos yra numatytos
užuolaidos. Tokių lovų yra 11. 2-as, kai lovos stovi prie sienos, tačiau neatskirtos stacionariomis sienomis ir tik
esant reikalui, gali būti atitvertos užuolaidomis. Tokių lovų yra 8. 3-ias, kai lova stovi laisvai erdvėje ir tik esant
reikalui gali būti atitverta užuolaidomis iš visų 4-ių pusių. Tokių lovų yra 4. Viso bendroje palatoje yra numatytos
23-ios lovos. Bendros palatos kampuose suprojektuoto įvairios patalpos.
Pietvakariniame kampe yra palata – izoliatorius. Patekimas į ją iš bendros palatos yra per tambūrą, yra numatyta
galimybė į ją patekti tiesiai iš lauko. Taip pat ši palata turi atskirą WC. Pietrytiniame bendrosios palatos kampe
numatytas WC skirtas palatos pacientams. Šiaurės rytiniame kampe – rakinamas vaistų sandėlis.
Iš bendros palatos yra praėjimas tiesiai į dabartiniame korpuse pertvarkomas darbuotojams skirtas patalpas. Čia
numatyti darbuotojų rūbinės su dušais ir WC (vyrų ir moterų atskirai), poilsio, skyriaus vedėjos, vyr. seselės
kabinetai, skalbinių (švarios, nešvarios patalynės) tvarkymo patalpos.
Visos patalpos naujajame priestate projektuojamos 3,5 m aukščio. Visų patalpų, kurioms reikalinga, natūralus
apšvietimas numatomas per švieslangius lubose.

Konstrukcijos.
Priestato laikančios konstrukcijos projektuojamos iš gelžbetoninio surenkamo karkaso. Išorinės atitvaros iš
silikatinių blokelių, apšiltintos akmens vata. Fasadų apdailai naudojama tokia pati ventiliuojamo fasado sistema,
SS1814-XX–PP–BD.AR
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kokia yra panaudota viso pastato apšiltinimui, t.y. apdailinių fibrocementinių plokščių sistema ant metalinio
karkaso. Vidaus pertvaros – karkasinės, dviejų sluoksnių gipsokartono su mineralinės vatos užpildu, o stiklinės
pertvaros – iš aliuminių konstrukcijų. Priestato stogas – sutapdintas.

Inžineriniai tinklai
Visos priestato inžinerinės sistemos bus prijungto prie pagrindinio pastato inžinerinių sistemų. Atsižvelgiant į
specifinius poreikius, atskirai gali būti projektuojama oro kondicionavimo sistema.
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Arvydas Gudelis
Rūta Jakštaitė

Parašas

Statinio projekto pavadinimas

Gydymo paskirties pastato, Liepojos g. 45, Klaipėdoje,
rekonstravimo projektas
Statinio numeris ir pavadinimas

00 - Sklypo planas, inžineriniai tinklai.
Dokumento pavadinimas

Sklypo planas
Statytojas

LT

VŠĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Dokumento žymuo

SS1814-00-PP-SP.B-02

Mastelis Laida

1:500

O

Lapas

Lapų

1

1

Laida

UAB „Synergy Solutions“

Kval. Patv.
Dok. Nr.

25794
A 1606
A 2187

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Išleidimo data

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,
Tel. +370 699 19 282

Pareigos

Vardas, Pavardė

SPV
SPDV
ARCH

Tomas Kazlauskas
Arvydas Gudelis
Rūta Jakštaitė

Parašas

Statinio projekto pavadinimas

Gydymo paskirties pastato, Liepojos g. 45, Klaipėdoje,
rekonstravimo projektas
Statinio numeris ir pavadinimas

01 - Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus priestatas
Dokumento pavadinimas

Vizualizacijos
Statytojas

LT

VŠĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Dokumento žymuo

SS1814-01-PP-SA.B-05

Mastelis Laida
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Lapas

Lapų

1

1

