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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:
- Inžinerine topografine nuotrauka;
- Išduota projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi;
- Debreceno gatvėje vykdomų darbų rūšis – nauja statyba;
- Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos.

2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
-

LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. XII-2573);

-

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738;

-

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713;

-

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622;

-

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878;

-

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533;
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Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos
ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3;

-

Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 08,
patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16;

-

Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 08, patvirtintas
LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.
įsakymu Nr. V-15;

-

Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 07,
patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m.
sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18

-

Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių
reikalavimų aprašas TRA SBR 07, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-17;

-

Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07, patvirtintos
LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d.

-

Statybos taisyklės ĮT ŽS „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo
taisyklės“ patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111;

-

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83;

-

Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. V-298;

-

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m.
kovo 7 d. Nr. V-81;

-

Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12,
patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m.
balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87;

-

DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“;

-

LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr.
343;
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Esamos būklės aprašymas
Šiuo metu esamas privažiavimas prie pastato Debreceno g. 48 siauras. Pastate įsikūrusios
socialinės įstaigos (BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Klaipėdos miesto savivaldybės
kultūros centras Žvejų rūmai, BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija „Klaipėdos viltis“ VšĮ „Klaipėdos specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras
„Svetliačiok“, Krikščioniškoji švietimo draugija „Slovo“, Klaipėdos stačiatikių parapija) ir yra didelis
atvažiuojančių lankytojų kiekis. Esamas privažiavimas per gyventojų kiemus nebetenkina poreikių, dažnai
gaunami gyventojų skundai dėl didelio pravažiuojančių automobilių srauto.

1 pav. Situacijos schema
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Susisiekimo komunikacijų aprašymas
Naujai projektuojama Privažiojamoji gatvė prie Debreceno g. 48 pastato. Gatvė prasideda nuo
esamos Debreceno g. ir baigiama akligatviu prie esamų pastatų automobilių stovėjimo aikštelių.
Gatvės parametrai:
Darbų rūšis – nauja statyba;
Gatvės kategorija

D2

Gatvės plotis

6,0 m;

Rekonstruojamo ruožo ilgis

0,497 km.

Gatvės danga – asfaltas.
Privažiuojamoji gatvė suprojektuota taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai.

Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas
Gatvės ašis yra naujai projektuojama, ašis projektuojama pagal esamų statinių išdėstymą sklype.
Gatvės plotis parenkamas 6,00 m. Sklypo teritorijoje įrengiamos 115 automobilių stovėjimo
vietų, iš jų - 2 elektromobiliams statyti ir krauti, 5 vietos žmonėms su negalia, 5 vietos automobiliams su
šeimomis. Vietų skaičius parenkamas pagal galiojančius STR. Automobilių stovėjimo aikštelės
projektuojamos asfalto dangos.
Po visa teritorija išvedžiojami pėsčiųjų takai, kurių plotis – 2,00 m, danga – betoninės trinkelės.
Jie sujungiami su esamais takais, atsižvelgiant į prognozuojamą pėsčiųjų judėjimą. Taip pat
projektuojama vielinė tvora, juosianti visą pastato sklypą. Patekimui į sklypą įrengiami vartai.
Už sklypo ribos projektuojami šaligatviai, jungiantys esamus šaligatvius, kurių plotis – 2,00 m,
danga – betoninės trinkelės.
Teritorijoje įrengiama poilsio zona iš įvairų spalvų ir klojimo raštų betoninių trinkelių dangos.
Aplink ją formuojami lenktos formos betoniniai suolai, sudarydami apskritimo formą. Aplink aikštę
formuojamos želdinių juostos, kurios išdėstomos ratais.
Teritorijoje projektuojamos 2 dviračių saugyklos su dengtu stogu ir užraktu, kiekviename iš jų
galima pastatyti po 6 dviračius. Taip pat įrengiamas dviračių stovas su 6 vietomis.
Visoje teritorijoje, šalia pėsčiųjų takų įrengiami suoliukai ir šiukšliadėžės. Viso jų – po 15 vnt.
Vertikalusis gatvės ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo
taisyklėmis“ PĮT KŽA 08.
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Gatvės išilginis ir skersinis profilis
Rengiant Privažiuojamosios gatvės išilginius profilius nuolydžiai buvo derinami prie esamo
reljefo, kad kuo mažiau reikėtų atlikti žemės darbų. Projektuojamos gatvės dvišlaitis nuolydis yra 2,0 %.
Nuolydžiai nukreipiami į projektuojamus lietaus surinkimo šulinėlius.
Projektuojami pėsčiųjų takai suvedami su besiribojančiais esamais takais ir šaligatviais. Žalieji
plotai už takų sutvarkomi priklausomai nuo įrengiamo šlaito pločio, bet ne mažiau kaip 0,5 m nuo vejos
bordiūro, jeigu netrukdo privačių sklypų ribos.
Projektuojamos dangų konstrukcijos tipus žr. brėžinyje „Skersiniai profiliai“.
Apželdinimas
Statant Privažiuojamąją gatvę numatoma iškirsti 52 medžius. Teritorijoje numatyta atsodinti tiek
pat medžių – 54 vnt.
Teritorija

tvarkoma,

vadovaujantis

aplinkosauginiais

reikalavimais

želdinių

šalinimui.

Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės
nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje
priskirtini saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr.
33-1151) želdiniai, kurie auga miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi
saugotinais.
Paviršinio vandens nuvedimas
Paviršinis vanduo nuo gatvės paviršiaus nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu ir
surenkamas lietaus vandens surinkimo šulinėliais. Paviršinių lietaus nuotekų surinkimo tinklai
projektuojami atskira projekto dalimi.
Apšvietimas
Projekte numatoma įrengti naują gatvės apšvietimą tiek gatvėje, tiek visoje teritorijoje.
Sprendinių pritaikymas žmonėms su negalia
Šaligatviai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių judėjimo negalią
turintiems žmonėms. Tako danga turi būti ne siauresnė nei 1,20 m pločio, ant šaligatvių ir pėsčiųjų –
dviračių tako neturi kauptis vanduo, danga neturi apledėti. Šaligatvių, tako ir gatvių susikirtimuose
aukščių pasikeitimas neturi būti didesnis nei 2 cm. Šaligatvių, pėsčiųjų – dviračių tako dangoje įrengtų
dangčių, grotelių, trapų bei kitų kliūčių peraukštėjimas neturi būti didesnis nei 1 cm.
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KITA INFORMACIJA
Inžineriniai tinklai
Statybos zonoje yra vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, elektros, dujų šilumos ir
telekomunikacijų tinklai. Esamus tinklus numatoma iškelti/apsaugoti/rekonstruoti.
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK17-27249

Parengta: 2017.07.14,
Galioja iki: 2020-07-14

Klientas: KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Liepų g. 11, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., +37068728607,
g.dubroviniene@gmail.com
Objekto pavadinimas: Elektros įrenginių iškėlimas
Objekto adresas: Debreceno g. 48, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N3727249
1.
Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į
Kliento pateiktą paraišką Nr. 17-27249 dėl AB ESO elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.
2.

Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma.

3.
Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Parengti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) projektą pagal šių Elektros tinklų ir
įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygų 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR
„Statinio projektavimas“ bei Bendrovės technologinės tinklo plėtros strategijos ir Bendrovės
reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt.
Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Dėl projektui
rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovėje asmenų kontaktų galite kreiptis
Klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba į Klientų aptarnavimo centrą
„Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai /
Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra
projektuojamas objektas.
3.2. Parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais, skaitmeninę jo kopiją įrašytą į kompaktinį diską
ar USB laikmeną (brėžiniai ir schemos DWG bylose AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF
bylose)) pateikti į Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo
centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).
3.3. Pasirašyti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartį ir sumokėti
sutartyje nurodytą paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Klientų
aptarnavimo centre „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai www.eso.lt Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).
4.
Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai
4.1.Turės būti suprojektuotas Bendrovės priklausančių elektros tinklų ir įrenginių, trukdančių vykdyti
statybos ir/ar rekonstrukcijos darbus, pertvarkymas (perkėlimas, rekonstravimas, apsaugojimas,
išmontavimas).
4.2. Išmontuoti elektros įrenginiai turės būti pristatyti į Bendrovės Klaipėdos regiono sandėlį.

5.
Kita informacija
5.1.
Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų
aptarnavimo telefonu 1802.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt
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Aretio
Klaipėdos miesto savivaldybė
Liepų g. 11' 91502' Klaipeda
k.daukantas@atamis.lt
2019.01.28

PRlslJUNGIMo sĄLYGos Nr. 2019-00229
Statytojas (užsakovas): Klaipėdos miesto savivaldybė
Statytojo (užsakovo) adresas: Liepų g. 11, 91502, Klaipėda
objekto pavadinimas ir vieta: PrivaŽiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48, Klaipedoje,
irengimo ir pastato aplinkos sutvarkymo techninio projekto parengimas su detaliojo plano koregavimu

TelekomunikacĮų tinklo elementų prisijungimo sąIygos

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacĮų tinklų iŠsaugojimui. Telekomunikacijų tinklai neturi
patekti po statiniais,maŠinų stovejimo aikŠtele ar i kelio vaŽiuojamąją dalį. lŠlaikyti atstumus pagal techninius
reikalavimus nuo telekomunikacijų tinklų iki statinių, inŽinerinių tinklų bei planuojamo Žemės pavirŠiaus.

2. Gauti projektavimo sąlygas telekomunikacijų tinklų elementams perkelti ir pasiraŠyti sutartj del
telekomunikacĮų tinklų elementų perkėlimo są|ygų nustatymo, jeigu negalima jų išsaugoti pagal 1-o punkto
reikalavimus.

3. Naujai suprojektuoti ir pakloti PVC vamzdŽius perejimuose per kelius, kelio nuovaŽas, pesčiŲų ir
dviračių takus po kuriais pakloti telekomunikacijų kabeliai arba apsaugotijuos futliarais.
4. PeĘimų ir perkelimų vietas, perkeliamų elementų tipus, jiems naudojamų PVC vamzdŽių diametrus
bei iškeliamų ar igilinamų kabelių tipus, kiekius ir ilgius tikslinti projektavimo metu.
5. Projektavimo dokumentus derintiTelia Lietuva, AB.
Kiti reikalavimai: gauti papildomas sąIygas iš imonių, bei organizacijų, kurių kabeliai patenka istatybos zoną.

l

nfrastruktūros padali n io Tin klo resursų admin

4 komandos vyresnysis inŽinierius

Kęstutis Venclovaitis

R .BruŽienė, 8686 45965' el. p. rita.bruziene@telia.lt
Telia Lįetuva' AB

Lvovo g. 25, 03501 Vilnius
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt
www.telia-lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 1212 15434

UAB ,,GatviLZ aPSvietimas'6
Gamybos d artamento direktorius
Paulauskas

JRo landas

AV
)

I

arengta: 2019 m. sausio 18 d.
Galioja: 2024 m. sausio 18 d.

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 19.02

UZsakovas: KlaiDedOS miestO SaViValdVbeS adminiStraCiia tDroielctuOia: UAB.Atamiscc 8-

6482905 1 k.daukantas@ratamis.m.
Obiekto DaVadinimaS ir adreSaS: "PrivaZiuoiamoio kelio erie DaStatO Debreceno g. 48.
RTaibedoie. irengimo ir DaStatO aDlinkOS SutVarkVmO teChniniO DroiektO Darengimas Su detaliOiO

olano korecavimu6C.
patikslinimas: Sios DriSiiungimO SalVgOS i5duodamos DriVaZiavimo kelio ir teritoriios

Debreceno a. 48 nauiu aI)ivietimO tinklu irengimui bei Oriiungimul I)rie UAB..Gatviu aD§vietimaSc6
eksl)loatuoi amu aDSvietimo tinklu.

1. Tvackomoj e teritorijoj e bei gretimybese yra gatviu ap;vietimo iranga:
1.1. Debreceno gatves gyvenamojo rajono apivietimo metalines daZomos bei cinkuotos
atramos, 5viestuvai su Na i5lydZio lempomis;
1.2. gatviu apSvietimo valdymo spinta VS34 (TR-1 84, Debreceno g. 38T);
1.3. fviestuvai prijungti kabelinemis 4x1 6Al linijomis prie valdymo spintos VS39 (TR-1 93,
Debreceno g. 76T);
1.4. apSvietimo valdymo kat)elis 4x35AI iS VS39 (TR-193, Debreceno g. 76T) i VS34 (TR184, Debreceno g. 38T).

2. Ap5vietimo irangq tmkdan6iq statybai perkelti i naujas vietas numatant naujus kabelius ir
i5saugant esamq apSviestumo lygi bei apivietimo tinklu schema.
2.1. Kabeli, nurod)rfq p. 1.4., iSkelti uZ sklypo ribos numatant pakeisti nauju ir i5saugant

ap5vietimo tinklu schema.
3. Suprojekeuoti ir irengti nauja iranga9 naudOjant:
3. 1. poZemini kabeli apSvietimo linijai;

3.2. poZemini rezervini kabeli 3x6mm2 cu prijungiant pries apSvietimo valdymo grandine
gatviu ap§vietimo valdymo spintoje VS34 (TR-1 84, Debreceno g. 38T);
3.3. metalines cinkuotas packines atramas;
3.4. iviestuvus su iviesos diodais (LED) su autonominio pritemdymo funkcija
uZprogramuota gamykloje.
4. Naujq privaZiuojamojo kelio ap5vietimo irangq prijungti prie artimiausios apSvietimo

tinklu atranos;
4.1. Nauja Debreceno g. 48 teritorijos ap5vietimo irangq prijungti iS VS34 (TR-184,

Debreceno g. 38T), numatant apivietimo valdymo spintoje VS34 komutacinius aparatus naujai
suproj ektuotu linij q apsaugai.
5. Jei bus virS)rfa leistina prijungimo prie skirstomuju elektros tinklu galia gauti AB
Fnergijos skirstymo operatorius.6 technines salygas ir jas ivykd)iti.
6. Kabelius projekeuoti apsauginiame montaZiniame vamzdyje. Esamq kabeli) patenkanti po
vaZiuojamaja dalimi apsaugoti vamzdZiu, kurio atspan-as gniuZdymui ne maZiau kaip 1250 N.
7. Gatviu ap5vietimo irangos gamintojai privalo tureti ISO 9001 sertifLkata. Visi gaminialt
privalo btlti sertifikeoti ES sertifikatais, tuieti: CE Zenklinimo deklaracija? Europos ckreditacijos
onganizacijos ckredituotos laboratorij os sertifikatus iiduotus Sviestuvu gamintojui, tipiniu bandymu

protokolu kopijas kielrvienam 5viestuvo tipui, pateikti gamintojo apkrovu skai6iavimo ataskait?
kiekvienam atramos tipul.

7. 1. reikalavimai 5viestuvams: 1 ) aliuminio lydinio korpusas, padengtas atsparia korozijai ir
atmosferos poveikiui danga; 2) apsaugos laipsnis: IP66; 3) atspanmas smtigiams: IKO8; 4)
aerodinaminis pasiprie5inimas (CxS): 40W, 70W, 100W: ne daugiau 0,06 m2, 150W, 250W: ne
daugiau o,o8 m2; 5) spalvine temperatdra: ne daugiau 3000K.
7.2. reikalavimai atramoms: 1 ) pritaikytos naudoti Ill-ame Lietuvos vejo apkrovos rajone

(ivertinant STR 2.05.04:2003 reikalavimus); 2) dengimas karSto cinkavimo danga ®agal SFS-EN
ISO 1461 reikalavimus); 3) gelZbetoniniai padai su vertikalumq reguliuojan6iais varZtais; 4) gembes
montuojamos uZmaunant ant atramos vir5aus.
8. Gauti gatviL! aP5vietimo tinklu savininko sutikimq? leidZianti kabinti ir eksploatuoti eismo
reguliavimo priemones (visu tipo kelio Zenklai ir veidrodZiai), kurie bus sumontuoti ant gatviu
apSvietimo tinklu.
9. Darbus veikian5iuose gatvitl apSvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis
MElektros irengimu eksploatavimo saugos taisykliu" (LR EM 2010-03-30 isakymas Nr. I-100;
isakymo pakeitimas - 2012-10-23 d. isak)mu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais.
1 0. Dokumentacijq, breZinius pateikti PDF failu, MS Word, AutoCAD formatais.
1 1. Projektq rengti pagal prie sqlygu pridedamq atmintine.
12. Projektq derinti su 5iais teritorijos naudotojtl atstovais: BI Klaipedos miesto 5eimos ir
vaiko gerov6s centras; LSIZEB Klaipedos viltis; V5I Klaipedos spec. mokykla "Svetlia5iokc6;
Klaip6dos miesto savivaldyb6s kulttros centras Zveju rfumai.
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