
       Statytojas: 
  Klaipėdos miesto savivaldybė 

Liepų g. 11, Klaipėda, įm. k. 111100775 

Įsakymas dėl projekto patvirtinimo: 
2018 m. sausio 25d. Nr. AD1-225 

Patalpų rekonstrukcija, įrengiant siuvyklą ir skalbyklą 
Švyturio g. 6, Klaipėdoje projektas 

   Rekonstrukcija 

Projektiniai pasiūlymai 
Neypatingas statinys 

BD (Bendroji dalis) 
Tomas: I 
Laida: 1 

Nr. 2L-2014-18-TP 

Projektuotojas: 
UAB „2L Architektai“ 

Įm.k. 302825424, 
Adresas: Krivių g. 10, Vilnius, 

Tel.+37061620988 

Architektas Paulius Latakas (A 2065)_____________________ 

Klaipėda 

2017  



OBJEKTAS: 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

STADIJA: 

Patalpų rekonstrukcija, įrengiant siuvyklą ir skalbyklą Švyturio g. 6, Klaipėdoje projektas 

Klaipėdos miesto savivaldybė 

Projektiniai pasiūlymai

2L-2014-18-TP-DŢ 
Lapas Lapų Laida 

1 1 1 

PATALPŲ REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT SIUVYKLĄ IR SKALBYKLĄ ŠVYTURIO G. 6, 

KLAIPĖDOJE PROJEKTO PAKEITIMŲ (LAIDA 1) 

 DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Nr. Dok. žymuo Pavadinimas Puslapis 

1 2L-2014-18-TP-DŢ 
Dokumentų ţiniaraštis

2

2 2L-2014-18-TP - BR Bendrieji statinio rodikliai 3 

3 2L-2014-18-TP - ND 
Privalomų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų, 

rengiant neypatingo statinio projektą sąrašas 
4-5

4 2L-2014-18-TP -AR Pakeitimų aiškinamasis raštas 6-21
5 22-27
6 

Brėţiniai 

7 

Projekto dokumentai: 28-30
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Nr. Dok. Žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. 2L-2014-18-TP -SP-01 Sklypo sutvarkymo ir dangų planas  M 1:500 

2. 2L-2014-18-TP -SA-01 Pirmo aukšto planas  M 1:100 

3. 2L-2014-18-TP -SA-02 Antro aukšto planas  M 1:100 

4. 2L-2014-18-TP -SA-03 Pietryčių ir šiaurės rytų fasadai  M 1:100 

5. 2L-2014-18-TP -SA-04 Pietvakarių ir šiaurės vakarų fasadai  M 1:100 

6. 2L-2014-18-TP -SA-05 Pjūvis I-I, Pjūvis II-II  M 1:100 
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Statybos techninio reglamento STR 

1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" 

5 priedas 

PATALPŲ REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT SIUVYKLĄ IR SKALBYKLĄ ŠVYTURIO G. 6, 

KLAIPĖDOJE PROJEKTO PAKEITIMŲ (LAIDA 1) 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS

1. Sklypo plotas m2 575 

2. Pastato uţstatymo plotas m2 291 

3. Sklypo uţstatymo intensyvumas % 79 Esamas 42% 

4. Sklypo uţstatymo tankumas % 51 Esamas 49% 

II. PASTATAI

1. Negyvenamieji pastatai: (Paslaugų paskirties pastatas (8.4)

1.1. Paskirties rodikliai 

1.1.1 Numatoma paskirtis  – paslaugų paskirtis (8.4) 

1.1.2. Darbuotojų skaičius Vnt. 10 

1.2.1. Viso pastato bendrasis plotas*: m2 454,02 

1.2.2. Viso pastato naudingas plotas* m2 454,02 

1.3. Pastato antţeminės dalies tūris* m³ 1985 

1.4. Aukštų skaičius vnt. 2 

1.5. Pastato aukštis m  7,73 

1.6 Energetinio naudingumo klasė B 

III. KITI STATINIAI

1. Automobilių stovėjimo aikštelė m
2
 212 II gr. Nesudėtingas statinys 

* Ţvaigţdute paţymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos ţemės ūkio 

ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų 

Statinio projekto vadovas:  

P. Latakas, A 2065           _______________ ___________________________________________ 
 (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba paţymos Nr., data) 

Uţsakovas: 

Klaipėdos miesto savivaldybė “PRITARIU”  

(Įsakymas dėl projekto patvirtinimo: 2018 m. sausio 25 d. Nr. AD1-225) 
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PATALPŲ REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT SIUVYKLĄ IR SKALBYKLĄ ŠVYTURIO G. 6, 

KLAIPĖDOJE PROJEKTO PAKEITIMŲ (LAIDA 1) 

NORMATYVINIAI, PRIVALOMIEJI IR KITI DOKUMENTAI 

1. Lietuvos respublikos statybos įstatymas;

2. Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;

3. Lietuvos respublikos saugomų teritorijų įstatymas;

4. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

5. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

6. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“

7. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

8. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripaţinimo tvarkos aprašas

9. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

10. STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėţinių braiţymo

taisyklės ir grafiniai ţymėjimai.“

11. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidţiantys dokumentai. Statybos uţbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidţiantį dokumentą

padarinių šalinimas “

12. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos prieţiūra “

13. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

14. STR 2.01.01(1):2005  ESR  “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

15. STR 2.01.01(2):1999  ESR  “Gaisrinė sauga”

16. STR 2.01.01(3):1999  ESR   “Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”

17. STR 2.01.01(4):2008  ESR   “Naudojimo sauga.”

18. STR 2.01.01(5):2008  ESR   “Apsauga nuo triukšmo.”

19. STR 2.01.01(5):2008  ESR   “Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“

20. STR 2.01.03:2009 “Statybinių medţiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydţių  projektinės vertės.“

21. STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo ţaibo. Išorinė statinių apsauga nuo ţaibo”

22. STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo”

23. STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”

24.STR 2.02.02:2004  “Visuomeninės paskirties statiniai”

25. STR 2.02.07:2012 “Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai”

26. STR 2.03.02:2005 “Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas”

27. STR2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai ţmonių su negalia reikmėms”

28. STR 2.05.01:2013 “Pastatų  energinio naudingumo projektavimas”;

29. STR 2.05.02:2008 “Statinių konstrukcijos. Stogai”

30. STR 2.05.03:2003 “Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.”

31. STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos.”

32. STR 2.05.05:2005 “Betoninių ir gelţbetoninių konstrukcijų projektavimas”

33. STR 2.05.06:2005 “Aliumininių konstrukcijų projektavimas.”

34. STR 2.05.08:2005 “Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos”

35. STR 2.05.09:2005 “Mūrinių konstrukcijų projektavimas”

36. STR 2.05.11:2005 “Gaisro temperatūrų veikiamų gelţbetoninių konstrukcijų projektavimas”

37. STR 2.05.13:2004 “Statinių konstrukcijos grindys”

38. STR 2.05.20:2006 “Langai ir išorinės įėjimo durys”

39. STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas . pastato inţinerinės sistemos. Lauko

inţineriniai tinklai.”;

40. STR 2.09.02.2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”;

41. STR 2.09.04:2008 “Pastato šildymo sistemos galia, energijos sąnaudos šildymui”;



OBJEKTAS: 

STATYTOJAS: 

STADIJA: 

Patalpų rekonstrukcija, įrengiant siuvyklą ir skalbyklą Švyturio g. 6, Klaipėdoje projektas 

Klaipėdos miesto savivaldybė 

Projektiniai pasiūlymai

2L-2014-18-TP-BD-ND 
Lapas Lapų Laida 

2 2 1 

42. STR 3.01.01:2002 “Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka”

43. STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai”

44. STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” (Ţin., 2000, Nr. 17-424);

45.Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2016-03-02 įsakymas Nr. 1-65 (TAR, 2016-03-03, Nr.

4108)

46. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 2011-01-17 įsakymas Nr. 1-14 (Ţin., 2011, Nr. 8-

378)

46.Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės. 2012-02-06 įsakymas Nr. 1-45

(Ţin., 2012, Nr. 21-990)

47. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo ţaibo. Išorinė statinių apsauga nuo ţaibo“ (Ţin., 2009 Nr.

138-6095);

48. Stacionarios gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Ţin., 2009, Nr. 63-2538);

49. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Ţin., 2009, Nr. 63-

2538);

50. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (Ţin., 2009, Nr. 63-

2538);

51. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Ţin., 2009, Nr. 63-

2538);

52. “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės” (Ţin., 2010, Nr. 99-5167)

53. RSN 156-94 “Statybinė klimatologija”;

54. HN 33:2011 “Triukšmo ribiniai dydţiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų

aplinkoje”;

55. HN 69:2003 “Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų

norminės vertės ir matavimo reikalavimai”

56.HN 98 : 2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos maţiausios ribinės vertės ir

bendrieji matavimo reikalavimai”

57. “Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai“, 2003 m. balandţio 24 d. nutarimu nr.

501

58. “Lietuvos respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas”, 1996 m.

rugpjūčio 15 d. nr. i-1495

59.“Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir reţimo taisyklės „ 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu nr.v-

586

60. „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“ patvirtintos 2011m. birţelio 17d. 
įsakymu Nr. 1-160

61. „Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“ patvirtintos 2007m. Geguţės 5d. 
Įsakymu Nr.4-170.

62. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Ţin.,2002, Nr. 56-2224)

63. Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašas 
(TAR,2014-11-25, Nr. 17928)

64. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos 
uţbaigimo komisijoje ir paţymų apie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos uţbaigimo 
komisijoje ir paţymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas Nr. 

1V-95 (2014-12-03 TAR, Dok. Nr. 18598)

65. HN 130:2012  „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 
130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimus.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=96037
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=bG1XVzJzaVZadGVjazVtdm1OcWMyNW1VeUtocTBwcWVtYXlha3NTb21xT1duY2JZbW1PVjBwcVR4YVdXd25ES2E4NmRucFhIYWFyRlo1cmF4SmpIbkdtaXg4bkVwMnFVbU1xWm9aYlBiY2x1bUpkamFKbWJhWmxtYnNmRW9jaVdscTZhbjhhSWxxYWF0c1ZrbG9PY2xwdVZ4bU9abUdsa21XaHBsc1JmbW1OcGFKZVFsMVJuczI3V21HYVlnNXVZbkpiSFlwZWFiMlhFbkczU3dwV2FxNVZ4bTUlMkJW
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=bG1XVzJzaVZadGVjazVtdm1OcWMyNW1VeUtocTBwcWVtYXlha3NTb21xT1duY2JZbW1PVjBwcVR4YVdXd25ES2E4NmRucFhIYWFyRlo1cmF4SmpIbkdtaXg4bkVwMnFVbU1xWm9aYlBiY2x1bUpkamFKbWJhWmxtYnNmRW9jaVdscTZhbjhhSWxxYWF0c1ZrbG9PY2xwdVZ4bU9abUdsa21XaHBsc1JmbW1OcGFKZVFsMVJuczI3V21HYVlnNXVZbkpiSFlwZWFiMlhFbkczU3dwV2FxNVZ4bTUlMkJW
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=YW1XWTJzU1ZhdGVhazVPdmFOcHMyM0NVeHB0b3hwcVl4YVZxeE1LbGwySnNyTVRVeFp1VjJXeVRrNlZya3A3UmI4VEltRzNMYUtQRm5aZld3bUdXcXBpY3g4MmNvSmZLbk5mQ1o1YkpjYzF1MGNhWGE1T2JhSmR0bDVhVVlNYVhhYVhIeDVWdmxidHByWlNMYWJpYXM1dXl5SGRxc0ptQW1JWnJrY1pneEdGb1ZwYTRtbldXcnB1M2xaR2FycHF3bXluS3lKYTFiV1hFbkpuU3haWElibVp4bWclM0QlM0Q=
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=YkdXYTJzYVZadGVhazVhdmJkcHUyMnlVbVp0bXhteVltYVdieE1hbHgySnByTWZVeEp0cjJXJTJCVHhxV1lrbkRSYk1TWm1HM0xsNlBDblp2V2syR1hxbW1jeDgyV29HVEtiOWZDWjJqSmJNMXQwWjJYbUpOdWFKUnRtWmZFWUp1WFo2V2F4NVZ2WmlsdkVwaXJhc1J0ejVuZW01OXF3MjZxbDVkcWtjSmd4MkZtbFphV3hHU1dscHFWdzJWcGs1eVZjSkxKWTVlWmFXWEZuR2pTbFpYRWJtVnhtdyUzRCUzRA==
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=YkdXYTJzYVZadGVhazVhdmJkcHUyMnlVbVp0bXhteVltYVdieE1hbHgySnByTWZVeEp0cjJXJTJCVHhxV1lrbkRSYk1TWm1HM0xsNlBDblp2V2syR1hxbW1jeDgyV29HVEtiOWZDWjJqSmJNMXQwWjJYbUpOdWFKUnRtWmZFWUp1WFo2V2F4NVZ2WmlsdkVwaXJhc1J0ejVuZW01OXF3MjZxbDVkcWtjSmd4MkZtbFphV3hHU1dscHFWdzJWcGs1eVZjSkxKWTVlWmFXWEZuR2pTbFpYRWJtVnhtdyUzRCUzRA==
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=YW1YSDJzZVZhdGR2azVtdmFkcWMyNW1VbUtocTBwcWV3cXlaa3BXb3g2Tm5uWnZZbDJPVjBtMlRtS1dYd3B6S21jNmJucGZIYTZxWFoyemFsWmpIbkphaXhNbkVwNWFVbU1xWG9XdlBjTWxzbHB4bm1aaWFhc1JtbXNlVW9acVdtSEdhdXBpVmxkR2MxNWVzbWR5Ynhtc3BtOGxzMVpoWHd2MlpJY2FibWFGcG41elR5S2VUa1ppRXhtcHNrMnlWblpmSVgyZVNiR21UWlptVWsyZkVYMmxXbTdMR3BwZVRiNFRGYW15VW5wR2Nuc3ByYTVKdVpjV2NtZEtZbGNkdWFuSEc=
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=YW1YSDJzZVZhdGR2azVtdmFkcWMyNW1VbUtocTBwcWV3cXlaa3BXb3g2Tm5uWnZZbDJPVjBtMlRtS1dYd3B6S21jNmJucGZIYTZxWFoyemFsWmpIbkphaXhNbkVwNWFVbU1xWG9XdlBjTWxzbHB4bm1aaWFhc1JtbXNlVW9acVdtSEdhdXBpVmxkR2MxNWVzbWR5Ynhtc3BtOGxzMVpoWHd2MlpJY2FibWFGcG41elR5S2VUa1ppRXhtcHNrMnlWblpmSVgyZVNiR21UWlptVWsyZkVYMmxXbTdMR3BwZVRiNFRGYW15VW5wR2Nuc3ByYTVKdVpjV2NtZEtZbGNkdWFuSEc=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344922&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344922&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344922&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344922&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344922&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344922&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344922&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379704&p_query=&p_tr2=
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PATALPŲ REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT SIUVYKLĄ IR SKALBYKLĄ ŠVYTURIO G. 6, 

KLAIPĖDOJE

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO BEI STATYBOS DUOMENYS

Objekto pavadinimas 
Patalpų rekonstrukcija įrengiant siuvyklą ir skalbyklą Švyturio g. 6, 

Klaipėdoje projektas 

Projekto stadija Projektiniai pasiūlymai 

Statybos vieta Švyturio g. 6, Klaipėda

Statybos rūšis Rekonstravimas 

Objekto paskirtis Paslaugų paskirties pastatas (8.4) 

Statinių kategorijos 1. Paslaugų paskirties pastatas – NEYPATINGAS. Rekonstruojamas statinys

nepriskiriamas prie ypatingų statinių pagal pagal STR 1.01.06:2013 „Ypatingi

statiniai“ punktas 5. Ir nepriskiriamas prie nesudėtingų statinių pagal pagal

STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ priedas 2.

2. Automobilių stovėjimo aikštelė – II grupės nesudėtingas statinys (plotas

>100 m2, <10000 m2).

Uţsakovas / statytojas Klaipėdos miesto savivaldybė 

Projektuotojas UAB “2L Architektai”, įm.k. 302825424, Sodų g. 8, Vilnius, tel.: +370 616 

20 988, info@2Larchitektai.lt. Projekto vadovas - Paulius Latakas (architekto 

kvalifikacijos atestas Nr. A 2065) 

Statinio projektavimo 

pagrindas 
 2001 m. R. Jurgaitienės projektavimo firmos parengtas  „Patalpų

rekonstrukcija, įrengiant skalbyklą ir siuvyklą, Švyturio g. 10A,

Klaipėda“  techninis projektas

 Klaipėdos miesto savivaldybės leidimas vykdyti statybos darbus Nr.

190-R/02, išduotas 2002 rugsėjo 9 d

 Klaipėdos apygardos teismo taikos sutartimi Civilinėje byloje Nr. 2A-

13322-125/2013

 Techninė uţduotis

 Statybos techniniai reglamentai ir kiti reikalavimai

 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas

Statybos finansavimo 

šaltinis 

Privačios lėšos 

Projekto pagrindas 2001 m. R. Jurgaitienės projektavimo firmos parengtas „Patalpų 

rekonstrukcija, įrengiant skalbyklą ir siuvyklą, Švyturio g. 10A, Klaipėda“  projektas bei Klaipėdos 

miesto savivaldybės leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 190-R/02, išduotas 2002 rugsėjo 9 d. Remiantis 

taikos sutartimi Civilinėje byloje Nr. 2A-13322-125/2013, Klaipėdos apygardos teismas, atsakovė 

(patalpų nuomininkė, L. Latakienės firma „Dygsnelis“) yra įpareigota Klaipėdos miesto savivaldybės 

vardu gauti statybą leidţiantį dokumentą viso pastato, adresu: Švyturio g. 10A, Klaipėda, rekonstrukcijai. 

(Naujas adresas Švyturio g. 6, Klaipėda)  

Projektas parengtas vadovaujantis projektavimo uţduotimi, projektavimo sąlygų sąvadu, teisės 

aktais bei kitais  privalomaisiais ir paruošiamaisiais projekto rengimo dokumentais. Statybos rūšis – 

rekonstravimas, paskirtis – paslaugų, statinio kategorija – neypatingas.  
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Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, nes vykdoma veikla pagal Lietuvos respublikos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nepatenka į planuojamos 

ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą bei nepatenka į planuojamos 

ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą.  

Vidutinė metinė temperatūra +7,4ºC, absoliutus oro temperatūros maksimumas +35,8ºC, 

absoliutus oro temperatūros minimumas –32,3ºC. Kritulių kiekis per metus apie 800mm. Laikotarpio su 

sniego danga trukmė 65-70 dienų.  

Esamas sklypo reljefas: aukščiausia sklypo dalies vieta yra ties šiaurine dalimi (absoliutinė 

altitudė 6.68 ), ţemiausia – pietinėje pusėje (altitudė 5.95). Sklypo vertikalinis planavimas projekto 

naujoje laidoje nekeičiamas.  

Rekonstruojamas statinys. Esamas vieno aukšto silikatinių plytų boilerinės pastatas, 

rekonstruojamas į šiuolaikišką dviejų aukštų pastatą, kurio pirmame aukšte numatoma įrengti skalbyklą, 

antrame aukšte – siuvyklą.  Bendrasis pastato plotas – 454,02 m
2
, tūris – 1985  m

3
; statinio uţimtas ţemės

plotas 291 m
2
. Rekonstruojamo pastato nulinė altitudė – +5.59.

2. SITUACIJOS PLANAS

Sklypas Švyturio g. 6, Klaipėda, (skl.kad.nr. 2101/0003:802), nuosavybės teise priklauso Lietuvos 

Respublikai. Bendras sklypo plotas 575 m².   

Rekonstruojamas pastatas yra Klaipėdos mieste, kvartalo, kurį riboja J. Janonio, Sportininkų ir 

Malūnininkų gatvės, viduje. Tai yra esamų, tarpusavyje sublokuotų ūkinės-techninės paskirties statinių 

grupė. Privaţiavimai prie pastato esami – iš Malūnininkų ir J. Janonio gatvių. 

Ţemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Sklypo registravimo paţymėjime nurodytos specialiosios ţemės ir miško naudojimo sąlygos: 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; Nekilnojamųjų  kultūros vertybių teritorija ir 

apsaugos zonos; Dujotiekio apsaugos zonos; Elektros linijų apsaugos zonos. 

Pagal sklypo šiaurės vakarų ir šiaurės rytų pusę yra suformuotas servitutas S1, skirtas naudotis 

gretimo sklypo Sportininkų g. 13 dalimi aplink pastatą 2 m atstumu, remontuojant pastato sienas. 
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3. SKLYPO SPRENDINIAI

Rekonstruojamas pastatas yra Klaipėdos mieste, kvartalo, kurį riboja J. Janonio, Sportininkų ir 

Malūnininkų gatvės, viduje. Tai yra esamų, tarpusavyje sublokuotų ūkinės-techninės paskirties statinių 

grupė. Privaţiavimai prie pastato esami – iš Malūnininkų ir J. Janonio gatvių. 

Sklypo tvarkymo sprendiniai numato įrengti trombuotos skaldos dangos privaţiavimą prie 

skalbyklos, automobilių stovėjimo vietas, pakrovimo-iškrovimo aikštelę prie skalbyklos, betoninių 

trinkelių dangą prieigose, apţeldinimą. Sklypo sprendiniai išlaiko norminius minimalius atstumus iki 

greitimų sklypų ribos.  

Šilumos tinklai patenkantys po projektuojama automobilių parkavimo aikštele nuosavybes teise 

priklauso AB „Klaipėdos energija“, šiuo metus yra neveikiantys ir jais energija vartotojams netiekiama. 

Įrengiant skaldos pagrindo dangą ji sulyginama su  šilumos tinklų šulinių dangčiais.  

Transporto organizavimas ir susisiekimas: 

 Numatomos pagrindinės transporto priemonės, atvyksiančios į teritoriją: lengvieji automobiliai – 

darbuotojų ir klientų bei epizodinis krovininio transporto iki 3,5t atvykimas – prekių atveţimas, 

išveţimas.  

Automobilių parkavimas sprendţiamas sklypo ribose, numatant reikalingas vietas vadovaujantis 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Automobiliai parkuojami 

sklypo pietinėje pusėje ant esamos skaldos pagrindo dangos. Bendras skaičius 6 ir kurių 1 pritaikyta 

ţmonėms su negalia. 

Teritorijoje numatytos vietos priešgaisriniam transportui privaţiuoti bei apsisukti. 

Automobilių stovėjimo vietų skaičiavimas: 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelės 

skaičiavimų metodiką numatomos 6 automobilių stovėjimo vietos. Iš jų – viena vieta pritaikyta ţmonėms 

su negalia.  



OBJEKTAS: 

STATYTOJAS (UŢSAKOVAS) 

STADIJA: 

Patalpų rekonstrukcija, įrengiant siuvyklą ir skalbyklą Švyturio g. 6, Klaipėdoje projektas 

Klaipėdos miesto savivaldybė 

Projektiniai pasiūlymai

2L-2014-18-TP -AR 
Lapas Lapų Laida 

4 16 1 

Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius 

Eil. 

Nr. 

Statiniai Minimalus stovėjimo 

vietų skaičius 

Reikalinga Projektuojamos 

automobilių stovėjimo 

vietos 

1.1. Administracinės paskirties 

pastatai 
1 kiekv. 25 m² 

pagrindinio ploto 

30,12 m² 

(2 vt.) 

6 vietos iš kurių viena 

vieta ţmoniems su 

negalia. 

Reikalingas automobilių 

vietų skaičius 6 

1.2. Paslaugų paskirties pastatai 1 kiekv. 60 m² 

skalbyklos ir siuvyklos 

ploto 

233,55 m² 

(4 vt.) 

Greta rekonstruojamo pastato prie pagrindinio įėjimo numatomos 2 dviračių stovėjimo vietos. 

Dviračių stovėjimo vietų minimalus skaičius nustatytas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 43 lentelė skaičiavimų metodiką:  

Eil. 

Nr. 

Statiniai Minimalus stovėjimo 

vietų skaičius 

Reikalinga Projektuojamos dviračių 

stovėjimo vietos 

1.1. Administracinės paskirties 

pastatai 
1 vieta 250 m² 

pagrindinio ploto 

30,12 m² 

(1 vt.) 

Projektuojamos 2 vietos 

Reikalingos 2 vietos 
1.2. Gamybos pramonės paskirties 

pastatai  (arčiausiai tinkantis) 
1 vieta 500 m² 

skalbyklos ir siuvyklos 

ploto 

233,55 m² 

(1 vt.) 

Želdiniai: 

Bendras ţeldynų kiekis tvarkomoje teritorijoje nekeičiamas. Kertamų medţių ir krūmų nėra. 

Išsaugomos sklypo pietinėje pusėje esančios pušelės ir greta sklypo vakarinės pusės esantys klevai.  

Ţeldinių tvarkymas sklypo dalyje sprendţiamas vadovaujantis LR AM 2007 12 21 įsakymu Nr. 

D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties ţeldynų plotų normų ir Priklausomųjų ţeldynų normų 

(plotų) nustatymo tvarko aprašo patvirtinimo“ reikalavimais.  

Viso sklypo dalies apţeldinimo procentas 10,1%. 

Kiti genplano elementai, teritorijos apšvietimas: 

Atliekų rūšiavimo antţeminiai konteineriai yra esami pietinėje sklypo pusėje. Atliekos tvarkomos 

pagal teisės aktus. Teritorijos nėra numatyta aptverti tvora. Darbuotojų poilsio aikštelė numatoma 

pietinėje pusėje ties patekimu į skalbyklą. Greta numatoma šiukšlių dėţe ir suoliukas.   

Esamas gatvės apšvietimas ir ţibintai nuo pastato fasado uţtikrina automobilių parkavimo 

aikštelės apšvietos reikalavimus, todėl sklypo viduje atskirų apšvietimo stulpų nenumatoma.  

Sklypo pritaikymas neįgaliesiems: 

Sklype yra numatyta vieta ţmonėms su negalia (1 vt, nes neviršijama 50 vt.). Pritaikyta judėjimo 

trasa nuo automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į objektą. Atstumas nuo toliausiai esančios 

ŢN automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į objektą neviršija 60 m. Vaţiuojamosios dalies ir 

takų dangos nuolydis ŢN automobilių stovėjimo vietoje yra ne didesnis kaip 1:40 (2,5%) bet kuria 

kryptimi. Pėsčiųjų tako plotis yra ne maţesnis kaip 1 200 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis yra ne 

didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).  
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4. ARCHITEKTŪRINIAI  SPRENDINIAI

Architektūrinė funkcinė kompozicija. 

Esamas vieno aukšto silikatinių plytų boilerinės pastatas nuolaidţiu sutapdintu stogu iš trijų pusių 

yra „aplipęs“ priblokuotais vienaukščiais garaţais. Rekonstruojant pastatą į skalbyklą su siuvykla, 

architektūrinio komponavimo principas buvo išsiverţti iš šio „glėbio“ tiek tiesiogine, tiek perkeltine 

prasme. Viena iš priemonių šiam tikslui pasiekti – pastatą paaukštinti, pristatant jam antrąjį aukštą. 

Dvišlaitis metalinis (kamp. –27.5º) stogas savo kraigo smaigaliu „išsiplėšia“ iš esamo uţstatymo, kartu 

„patraukdamas“ plieninėmis kasetėmis aptaisytas sienas galiniame fasade. Tokiu būdu pastatas įgauna 

lengvumo, verţlumo. 

Aklinos, be langų, daugiau kaip 2 m virš aplinkinių garaţų iškilusios pietvakarinės pastato dalies 

sienos kontrastuoja su ištisine vitrina  atsivėrusiu pagrindiniu fasadu. Tokiu įstiklinimu norima 

kompensuoti dėl pastatų sublokavimo trūkstamą natūralų apšvietimą. 

Vidaus išplanavimas. 

Pirmajame pastato aukšte talpinamos skalbyklos. Sveikatos prieţiūros įstaigoms (SPĮ) ir kitoms 

skalbykloms su įėjimais su vitrinomis atvertoje plokštumoje pietrytiniame fasade. Patekimą į skalbyklos 

patalpas komplikuoja įėjimų (uţsiduota alt. 0.00) ir grindų pirmame aukšte (projektinė alt. – 1.10) 

skirtumas. Numatomi monolitiniai laipteliai. SPĮ skalbyklos priėmimo patalpa įrengiama įėjimo lygyje, 

be patekimo į skalbyklos nešvariąją dalį. Siekiant į visas skalbyklos patalpas „įleisti“ daugiau natūralios 

šviesos, vidinės pertvaros ir atitvaros numatytos daugiausiai įstiklintos. Buitinės, sanitarinės ir 

administracinės patalpos numatytos antrajame aukšte. Jame įkurdinama ir siuvykla su pagalbinėmis 

patalpomis. Siuvyklos cechas planuojamas vienoje didelėje patalpoje, kuri apšviečiama stogo langais. 

Antrinė šviesa į siuvyklos patalpas taip pat patenka pro įstiklintas iki pat stogo pertvarų dalis nuo 

rytiniame fasade po stogu įrengtos vitrinos.  

Vidaus apdaila. 

Skalbykloms numatyta pirmo aukšto mūro sienų tinkavimas ir daţymas lateksiniais, ypač 

atspariais plovimui daţais (analogas- Sadolin firmos lateksiniai daţai Bindo40 ) . Antrajame aukšte sienų 

ir lubų paviršiai aptaisomi gipso kartono plokštėmis, glaistomi ir daţomi atspariais plovimui daţais 

(analogas- Sadolin firmos lateksiniai daţai Bindo20 ). Grindys įrengiamos iš PVC dangos, uţlenkiant ją 

ant sienų: skalbykloje 12 cm, siuvykloje 8cm. San. mazguose grindys ir sienos išklijuojamos 

glazūruotomis keraminėmis plytelėmis.  

Išorės apdaila. 

Visame pastate numatomos išorinių mūrinių sienų šiltinimas.  Fasaduose naudojama dviejų rūšių 

apdaila: apšiltintų sienų tinkavimas faktūriniu spalvotu mineraliniu tinku (plokštuma Nr. 1) ir aptaisymas 

lakštinėmis plieno kasetėmis (plokštuma Nr. 2). Vitrinos, langai ir durys – iš plastiko profilių, įėjimų 

stogelių rėmai- iš aliuminijaus profilių. 

Pastato atitvaros, šiluminės varţos: 

Rekonstruojamas esamas pastatas, jame vykdoma veikla neblogina šalia esančių pastatų vidaus ir 

išorės aplinkos garso klasių rodiklių. Akustinis komfortas uţtikrinamas tiek pastate, tiek aplinkoje. Tarp 

kabinetų ir WC numatomos gipso kartono pertvaros min 100mm akmens vatos su dviguba plokščių 

apkala atitinka R'w = 55-60 dB (san mazgams siūlomos Knauf Blue plokštės). 
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Įvairios paskirties pastatų įvairių atitvarų šilumos perdavimo koeficientų UN  (W/(m
2
·K)) ir ilginių

šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų N  (W/(m·K)) vertės C ir B klasės pastatų energinio 

naudingumo skaičiavimams [3.7] 

Eil. 

Nr. 

Pastato 

paskirtis 

[3.5] 

Stogų

, UN.r 

Perdang

ų, kurios 

ribojasi 

su išore, 

UN.ce 

Atitvarų

, kurios 

ribojasi 

su 

gruntu, 

UN.fg 

Perdang

ų virš 

nešildo

mų rūsių 

ir 

pogrind

ţių, 

UN.cc 

Sienų, 

UN.w 

Durų ir 

vartų, 

UN.d 

Langų, 

stoglang

ių, 

švieslan

gių ir 

kitų 

skaidrių 

atitvarų,  

UN1.wda 

Langų, 

stoglang

ių, 

švieslan

gių ir 

kitų 

skaidrių 

atitvarų, 

UN2.wda 

Ilginių 

šilumini

ų 

tiltelių, 

N 

11 

Garaţų, 

gamybos ir 

pramonės 

paskirties 

pastatai 

0,25

1
4)
2

5)
0,251

4)

2
5)

0,401
4)

2
5)

0,401
4)

2
5)

0,301
4)

2
5)

1,91
4)

2
5)

1,91
4)

2
5)

1,91
4)

2
5)

0,251
4)

2
5)

Pastabos. 
1)

Šilumos perdavimo koeficiento norminė vertė pirmojo aukšto langams ir kitoms skaidrioms atitvaroms.
2)

Šilumos perdavimo koeficiento norminė vertė, jei langų ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis uţ 25 %

pastato sienų ploto.
3)

Šilumos perdavimo koeficiento norminė vertė, jeigu langų ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis uţ 35

% pastato sienų ploto.
4) 1 = 20/(iH – 0,6) – temperatūros pataisa garaţų, gamybos, pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatų 

atitvaroms, iH – garaţų, gamybos, pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatų projektinė pastato vidaus 

temperatūra (°C). Imama iš pastato projekto, o jei duomenų nėra, imama iš 2.4 lentelės.  
5) 2 = 20/│iH.1 – iH.2│ – temperatūros pataisa, kuri taikoma tik atitvaroms, skiriančioms skirtingos

paskirties pastatus (jų dalis) su skirtingomis projektinėmis pastato vidaus temperatūromis šildymo sezono

laikotarpiu. iH.1 ir iH.2 - atitinkamai pirmojo ir antrojo pastato (jo dalies) projektinė vidaus temperatūra

šildymo sezono laikotarpiu (°C). Pramonės paskirties pastatams skaičiavimams turi būti naudojama šio

pastato projekte nurodyta temperatūra, o jei duomenų nėra, ši temperatūra turi būti imama iš Reglamento

2.4 lentelės. Kitos paskirties pastatų projektinės pastato vidaus temperatūros turi būti imamos iš

Reglamento 1 priedo. Jeigu │iH.1 – iH.2│≤ 4 °C, reikalavimai atitvarų, skiriančių skirtingos paskirties

pastatus (jų dalis) su skirtingomis projektinėmis pastato vidaus temperatūromis šildymo sezono

laikotarpiu, šilumos perdavimo koeficiento vertei netaikomi; jeigu 2 <1, turi būti imama 2 =1; kitais

atvejais turi būti taikoma apskaičiuotoji 2 vertė.

Minimalios šilumos perdavimo koficientų vertės 

Atitvaros rūšis 

Atitvarą  

ţymintis 

poraidis 

Negyvenamieji pastatai 

Viešosios paskirties pastatai* 

Stogai 
1)

r 

0,202
6)Perdangos, kurios ribojasi su 

išore 
2) ce 

Šildomų patalpų atitvaros, kurios 

ribojasi su gruntu 
3) fg 

0,302
6)

Perdangos virš nešildomų rūsių ir 

pogrindţių 
4) cc 

Sienos 
5) 

w 0,252
6)

Langai ir kitos skaidrios 

atitvaros 
6) wd 1,6

4)
2

6) 
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Atitvaros rūšis 

Atitvarą  

ţymintis 

poraidis 

Negyvenamieji pastatai 

Viešosios paskirties pastatai* 

Durys, vartai 
7)

d 1,62
6) 

Pastatų (jų dalių) atitvarų leistinosios šilumos perdavimo koeficientų U1 (W/(m
2
K)) vertės

Atitvaros rūšis 
Atitvarą 

ţymintis poraidis 

Negyvenamieji pastatai 

Viešosios paskirties pastatai
1) 

Stogai r 
U1 0,252

6)

Perdangos
7) 

ce 

Šildomų patalpų atitvaros, kurios 

ribojasi su gruntu
fg 

U1 0,402
6)

Perdangos virš nešildomų rūsių ir 

pogrindţių  
cc 

Sienos w U1 0,402
6)

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir 

kitos skaidrios atitvaros
wda U1 1,92

6) 

Durys, vartai d U1 1,92
6) 

Ūkinės patalpos, sanitarinių prietaisų skaičiavimas: 

Atstumas nuo darbo vietų patalpose iki tualetų, poilsio patalpų yra ne didesnis kaip 60 metrų. 

Įmonės buities, sanitarinės ir higienos patalpų grindys ir sienos yra lygios, lengvai valomos, o dušuose, 

prausyklose, tualetuose – ir plaunamos (akmens masės, keramikinės plytelės). Dirbtinis prausyklų, 

tualetų, dušų, persirengimo patalpų apšvietimas yra  ne maţesnis kaip 100 lx, asmeninių apsaugos 

priemonių laikymo patalpų arba vietų – ne maţesnis kaip 50 lx, poilsio ir maitinimo patalpų – ne 

maţesnis kaip 200 lx.  

Pirmajame aukšte numatyta skalbykla. Joje darbas vyks dviem pamainomis. Vietoje pamainoje 

dirbtų iki 4 ţmonių. Antrame aukšte projektuojamos siuvyklos patalpos. Siuvykloje darbas vyktų taip pat 

dviem pamainomis, o pamainą maksimaliai galėtų 6 ţmonės.  

Įmonės buities drabuţių persirengimo patalpoms plotas vienam darbuotojui yra ne maţesnis kaip 

0,35 kv. m. Numatoma viso 10 darbuotojų, taigi reikalingas minimalus plotas yra 3.5 kv.m. (projekte 

numatomos persirengimo patalpos, kurios bendras plotas 8,51 kv.m.). 

 Patalpoje yra numatytos darbuotojų darbo drabuţių, avalynės ir asmeninių apsaugos priemonių 

vietos. Kiekvienam darbuotojui numatyta po 1 spintelę. Atstumas tarp spintelių eilių drabuţinėse yra ne 

maţiau kaip 1,4 metro. Persirengimo patalpose yra numatytos sėdimosios vietos. Darbo drabuţiai 

plaunami ir dţiovinami pirmo aukšto skalbykloje.  

Prausyklose atstumas tarp praustuvių ašių turi būti yra ne maţesnis kaip 0,65 metro, tarp jų eilių – 

ne maţesnis kaip 2 metrai. Numatomi viso 2 dušai (viena dušinės patalpa skirta vyrams, kita moterims). 

Tualetai numatomi prie pat persirengimo patalpos, atskirai koridoriuje. Vyrų ir moterų tualetuose 

numatomi klozetas ir 1 rankų praustuvė.  

Medicininės priemones (pirmosios pagalbos) siūloma patalpoje Nr.210. 

Valgymas numatomas poilsio patalpoje Nr. 211. 
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Incoliacija: 

Patalpos bus apšviečiamos natūralia ir dirbtine šviesa. Skalbyklos patalpos gauna šviesą per 

vitrininius langus pietryčių pusėje. Siuvyklos patalpos apšviečiamos natūralia šviesa per projektuojamos 

švieslangius 

Natūralus apšvietimas. Darbo vietų patalpų viduje apšvietos maţiausios ribinės vertės: 

Eil. 

Nr. 

Regos darbų 

charakteristika 

Maţiausio 

matomo 

objekto 

dydis, 

mm 

Regos 

darbų 

kategorija 

Maţiausia 

ribinė 

vertė, lx 

Natūralus 

apšvietimas, 

NAK, proc. 

Vykdomų darbų rūšys 

(darbo zonos)
*

1. Nelabai tikslūs 1,1–5,0 V 200 3,0 Skalbykla 

2. Tikslūs 0,31–0,50 III 500 4,0 
Administracinės ir 

siuvyklos patalpos 

Patalpoms, kur yra pastovios darbo vietos reikalingas įstiklintos fasado dalies plotas apskaičiuojamas 

pagal formulę t
v

grsv K
r

kN
AA

10

001,0








. 

- Skalbyklos patalpos pirmame aukšte  (Nr. 107, 106, 108, 104, 103) :

Agr= 126 kv.m., Nv=4%, k=1, no=0,72*m(10/3.4)+6.9=9, ro=0,68 (0,75x0,9x1x1), r1=1,3, Kt=1.

Minimalus langų įstiklinto paviršiaus plotas gaunamas 14 kv.m.

Lango įstiklintos dalies numatomas plotas yra didesnis –45 kv.m. vitrinos.

- Siuvyklos patalpos antrame aukšte aukšte  (Nr. 212) :

Bendras patalpos plotas – 135 kv. M. Minimalus langų įstiklinto paviršiaus plotas gaunamas 15

kv.m.  Patalpa apšviečiama stoglangiais. Viso numatyta 12 stoglangių kurių bendras plotas 16,8

kv.m. Plotas pakankamas.

Kitos antro aukšto patalpos, orientuotos ta pačia kryptimi, vertinama taip pat (atitinka minimalius 

insoliacijos reikalavimus), nes numatomi tokie patys patalpų gabaritai ir langų skaičius, arba 

didesnio dydţio langai.  

Iš vidaus siūloma numatyti roletus, kurie apsaugotų nuo tiesioginių saulės spindulių.  

5. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Pagrindinės laikančios pastato konstrukcijos: pamatai, mūro sienos, g/b kolonos ir g/b sijos –

esamos.  

Pamatai esami, iš surenkamų betoninių blokų. 

Sienos. Esama siena ašyje A-A – avarinės būklės. Projekte numatyta nuardyti ją ir išmūryti naujai. 

Naujai mūrijamos ir antro aukšto kapitalinės sienos. Naujas mūras – iš silikatinių plytų M125 skiediniu 

M50. 

Perdenginiai. Esami g/b surenkami perdenginiai yra sumontuoti nuolaidţiai. Dėl laikančios sienos 

avarinės būklės ir dėl pristatomo antrojo aukšto įrengiamų horizonatalių grindų esami perdenginiai 

permontuojami naujai, juos sustiprinant. 

Sąramos pagrindinėms angoms projektuojamos metalinės.  Priešgaisrinei apsaugai met. sąramas 

apsukti vielos tinkleliu ir nutinkuoti cementiniu skiediniu. 

Stogas dvišlaitis, dengtas metaline stogine profiliuota skarda, pilnai apšiltintas. Stogo konstrukcija 

medinė.  
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Grindys. Esami šilumos tinklų pogrindţio kanalai pakeliami iki tokios altitudės, kad uţdengus 

juos nukeliamais dangčiais metaliniuose rėmuose, būtų pasiekta projektinė grindų altitudė. Dangčių 

paviršius aptaisomas PVC danga. Kitur grindys išlyginamos ir įrengiamos pagal duotas grindų detales.  

6. TECHNOLOGINĖ DALIS

Skalbykla su siuvykla projektuojama, rekonstravus esamą boilerinės pastatą. Pirmajame aukšte, 

šalia esamos boilerinės, tuščiose patalpose, kurios anksčiau buvo naudojamos kaip sandėliai įrengiama 

skalbykla. Antrajame naujai uţstatytame mansardiniame aukšte įrengiama siuvykla. Įstaiga dirbs dviem 

pamainomis, skalbykloje numatomos 4 darbo vietos, siuvykloje - 6 darbo vietos. Administracijai 

numatoma po vieną kompiuterizuotą darbo vietą. 

Projektuojama skalbykla susideda iš dviejų dalių: 1. Sveikatos prieţiūros įstaigų skalbinių 

skalbykla (toliau SPĮ skalbykla); 2. Skalbykla gyventojams. SPĮ skalbykla suskirstoma į nešvariąją ir 

švariąją dalis. Šiai skalbyklai įrengiami atskiri įėjimai nešvariems skalbiniams priimti ir švariems išduoti. 

Darbuotojai į skalbyklą, kaip ir į siuvyklą patenka pro atskirą įėjimą iš kitos pastato pusės. 

Administracija, sanitarinės patalpos, persirengimo kambariai talpinami antrajame pastato aukšte. 

Skalbyklos darbuotojai, pasiruošę pamainai, ateina į savo darbo vietas pirmame aukšte. SPĮ-se išrūšiuoti 

nešvarūs skalbiniai atveţami ir maišuose atiduodami į skalbinių priėmimo patalpą. Patalpa aprūpinta 2 

rūbų spintomis švariems ir nešvariems lauko ir darbo rūbams, praustuve rankoms plauti, svarstyklėmis, 

met. stalaţais. Pro padavimo lataką, įrengtoje atitvaroje, skiriančioje priėmimo pat. Nuo nešv. skalbyklos 

dalies, nešvarūs skalbiniai paduodami tiesiai į privaţiavusį transportavimo veţimėlį. Skalbiama 

priklausomai nuo uţterštumo, dvipusėse skalbimo-gręţimo skalbyklėse arba vienpusėse automatinėse 

skalbyklėse, skalavimą atliekant dvipusėje skalbyklėje. Iš jų išimti jau švarioje skalbyklos dalyje išskalbti 

skalbiniai dţiovinami, lyginami, pakuojami ir laikomi išdezinfekuotuose veţimėliuose. Išdavimo 

patalpoje paketai keltuvu pakeliami į atsiėmimo zoną ir išveţami. Jei darbo metu darbuotojams reikia 

pakliūti į sanitarines ar poilsio patalpas, jie privalo nusivilkti nešvarius darbo rūbus, nusiplauti  rankas, 

apsivilkti švarius ir tik tada pereiti.  

Skalbyklos gyventojams patalpa zonuojama lengvomis pertvaromis taip, kad nešvarių ir švarių 

skalbinių srautai pačioje skalbykloje nesikirstų. Čia naudojamos vienpusės automatinės skalbyklės, 

dţiovykla, lyginimo mašina.  

Pagrindinėse skalbyklos patalpose numatoma 1b gamybos procesų grupė, siuvykloje - 1a. 

Gamybos kategorija – C grupės. Siuvykla ir skalbykla gamybos metu neišskiria kenksmingų, teršiančių 

aplinką medţiagų. 

SPĮ skalbykla 

Skalbinių priėmimas, skalbimas, skalbimo priemonių naudojimas ir dozavimas turi būti 

atliekamas, grieţtai laikantis higienos normų.  

Skalbinių priėmimas vykdomas priėmimo patalpoje (Nr. 113). Nešvarūs skalbiniai surenkami ir 

rūšiuojami jų susidarymo vietose į specialius maišus. SPĮ skalbyklos priėmimo patalpoje nešvarūs 

skalbiniai sandėliuojami maišais pagal gavimo datas, laikomi met. Stelaţuose paduodami į nešvariąją 

skalbyklos pagal skalbyklių galingumą ir skalbiami atskirai.  

Skalbiama dvipusėse ir vienpusėse automatinėse skalbyklėse su gręţimu MB 44, FS 22, FS 10 su 

elektroniniu programavimo įtaisu su mikroprocesoriumi, kuris leidţia skalbti be kokios rūšies ir bet kokio 

uţterštumo kategorijos skalbinius. Po skalbimo skalbiniuose nelieka jokių gyvų patogeninių 

mikroorganizmų. Virinimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 10 min. ne ţemesnėje kaip 90 ֯C 

temperatūroje. Labai uţterštus skalbinius prieš skalbimą reikia mirkyti.  

Likutinis drėgnumas po gręţimo svyruoja apie 50-55%. Po skalbimo skalbiniai sukraunami į 

veţimėlius švarioje skalbyklos dalyje ir nuveţami į dţiovinimo mašinas. Išdţiovinti skalbiniai rūšiuojami 

pagal lyginimo būdą.  

Lygūs skalbiniai lyginami voluose 135-160 (lyginimo plotis 1600 mm, lyginimo volelio diametras 

350mm ) Volelis įkaista pats.  

Lyginimo greitį galima reguliuoti uo 0,8 iki 5m/mon 

Fasoniniai skalbiniai lyginami karuseliniame prese.  
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Išlyginti skalbiniai sudedami į veţimėlius ir juose laikomi iki išveţimo. 

Skalbykla gyventojams 

Skalbiniai priimami skalbyklos priėmimo patalpoje. Į skalbimą išveţami veţimėliais. Skalbiniai 

rūšiuojami pagal rūšį ir uţterštumą ir pasveriami pagal mašinų pajėgumą.  

Skalbimas. Skalbiniai skalbiami vienpusėse automatinėse skalbyklėse su gręţimu ir 

programavimu, kuris leidţia skalbti be kokios rūšies ir bet kokios uţterštumo kategorijos skalbinius. Po 

skalbimo skalbiniuose nelieka jokių gyvų patogeninių mikroorganizmų. Virinimo laikas turi būti ne 

trumpesnis kaip 10 min., ne ţemesnėje kaip 90 ֯C temperatūroje. Labai uţterštus skalbinius prieš skalbimą 

reikia mirkyti.  

Likutinis drėgnumas po gręţimo svyruoja apie 50-55%. Po skalbimo skalbiniai sukraunami į 

veţimėlius ir nuveţami į dţiovinimo mašiną.  

Skalbiniai lyginami voluose 135-160 (lyginimo plotis 1600 mm, lyginimo volelio diametras 

350mm ) Volelis įkaista pats.  

Lyginimo greitį galima reguliuoti uo 0,8 iki 5m/mon 

Išlyginti skalbiniai sudedami į veţimėlius ir juose laikomi iki išveţimo. 

Skalbimo priemonės 

Vandens kietumas yra pagrindinis parametras, nustatant skalbimo priemonių dozavimo 

koncentraciją.  

Skalbimo operacija Minkštas vanduo iki 

1,25 mol. 

Vid. Kietas vanduo iki 

2,5 mol. 

Kietas vanduo nuo 2,5 

mol. 

Mirkymas - - - 

Priminis skalbimas 2-3 g/l 3-3,5 g/l 4-5 g/l

Pagr. Skalbimas 3 g/l 4-5 g/l 5,5-7 g/l 

Skalbimo priemonių dozavimas tikslinamas, atliekant bandomąją eksploataciją. 

Pagrindinėse skalbyklos patalpose numatoma 1b gamybos procesų grupė, siuvykloje - 1a. 

Gamybos kategorija – C grupės. Siuvykla ir skalbykla gamybos metu neišskiria kenksmingų, teršiančių 

aplinką medţiagų. 

7. REIKALAVIMAI ŢMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS

Sklypo parkinge numatyta 1 vieta ţmonėms su negalia. Atstumas nuo toliausiai esančios ŢN 

automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į objektą neviršija 60 m. Pritaikyta judėjimo trasa nuo 

automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į objektą nekerta gatvių ar privaţiavimų 

vaţiuojamosios dalies. Vaţiuojamosios dalies ir takų dangos nuolydis ŢN automobilių stovėjimo vietose 

yra ne didesnis kaip 1:40 (2,5%) bet kuria kryptimi. Pėsčiųjų tako plotis yra ne maţesnis kaip 1 200 mm. 

Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis yra ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti 

ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).  

Patekimai į pirmą pastato aukštą, kur numatoma įrengti skalbyklą yra pritaikyti ŢN. Įėjimas į 

pastatą ir prieigos prie jo įrengtos taip, kad ŢN nebūtų kliūčių savarankiškai patekti į pastato vidų iki 

laiptų kur būtų galimas ŢN aptarnavimas, švarių ir nešvarių skalbinių paėmimas ar išdavimas. Prie 

pagrindinio įėjimo suformuota 5 % nuogrinda ir ţmonės su negalia gali laisvai patekti į pastato vidų iki 

laiptų kur būtų galimas ŢN aptarnavimas: švarių ir nešvarių skalbinių paėmimas ar išdavimas, 

administracijos darbuotojo priėmimas ir konsultavimas. Visos patekimo į pastatą durų angos numatytos 

ne maţesnės kaip 1 metro pločio.  

Darbo vietų dėl riboto pastato dydţio ir didelių esamų peraukštėjimų pritaikyti ţmonėms su negalia 

nėra galimybės. Esant būtinam poreikiui pastate dirbantys ţmonės padėtų ţmoniems su negalia patekti į 

pastato antrą aukštą.  
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8. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Rekonstruojams pastatas yra III ugniai atsparumo. Pagal RSN 134-92 uţtikrinamas visų pastato 

konstrukcijų atsparumas ugniai, patalpų apdailos medţiagos. Numatomos pirminės gaisro gesinimo, visos 

kitos priemonės, atitinkančios BPST 01-97 reikalavimus. 

Evakuacijos keliuose, virš išėjimų įrengiami šviečiantys lipdukai, nurodantys išėjimo vietas. 

Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius 

reikalavimus.  

9. PASTATO INŢINERINĖS SISTEMOS

Lauko inţineriniai tinklai (elektra, vanduo, dujos, centralizuoti šilumos tinklai) yra esami ir nauji 

neprojektuojami. Projekte pateikiamos tiekimo sutarčių kopijos. Šilumos tinklai patenkantys po 

projektuojama automobilių parkavimo aikštele nuosavybes teise priklauso AB „Klaipėdos energija“, šiuo 

metus yra neveikiantys ir jais energija vartotojams netiekiama. Gautas AB „Klaipėdos energija“ 

sutikimas.  

Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas 

Pastato šalto ir karšto vandentiekio tinklai suprojektuoti iš pex vandentiekio vamzdţių, tačiau gali 

būti naudojami ir kiti vamzdţiai tinkantys geriamam vandeniui ir turintys atitikties sertifikatus. 

Vamzdynų montavimą ir tvirtinimą prie konstrukcijų vykdyti pagal vamzdţių gamintojų techninių 

reikalavimų nurodymus. Karštą vandenį numatoma ruošti tūriniuose šildytuvuose.  Šaltą vandentiekį 

pasijungti numatyta nuo esamų vidaus šalto vandentiekio tinklų, rekonstruojant vandens apskaitos mazgą.  

Pagal HN 24:2003 26.2. Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens 

temperatūra turi būti 50–60°C, sudarant technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens 

temperatūrą padidinti iki 66°C, o vartotojų čiaupuose iki 60°C.  
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Vidaus dujotiekis 

Pastate numatomas gamtinių dujų naudojimas technologijai skalbykloje, įrengiamoje pirmajame 

pastato aukšte. Numatoma dujofikuoti skalbinių lyginimo volą (Q-6,9 m³/h), dvi skalbinių dţiovyklas (1 

vnt. Q-3,8 m³/h) bei įrengti dujinį 30 kw galingumo vandens šildytuvą.  

Dujofikuojami technologiniai įrenginiai komplektuojami ir montuojami su degimo produktų 

šalinimo įranga. Dūmtraukis turi būti padengtas izoliacija ir apsaugotas nuo atmosferos poveikio.  

Patalpos, kurioje  įrengiami dujiniai įrenginiai, langų angų plotas turi būti ne maţesnis kaip 1,0 

m². 

Dujinių prietaisų patalpoje taip pat turi būti įrengta nesprogi kontrolinė (vieno šviestuvo) 

apšvietimo sistema. Jungiklis įrengiamas išorėje, prie įėjimo į patalpą.  

Dujotiekis projektuojamas plieniniais dujiniais vamzdţiais, atitinkančiais GOST 3262-75 

standartą.  

Dujotiekis , jam kertant statybines konstrukcijas, turi būti apsaugotas dėklais ir atsparios korozijai, 

dujoms nepralaidţios medţiagos.  

Vidaus elektros tinklai 

EL. skydinėje projektuojamas įvadinis apskaitos skydas su tranzitiniais saugikliais, nuo kurio 

pajungiamas paskirstymo skydas. Nuo kurio uţmaitinami visi projektuojami objekte el.skydai.  

Dţiovyklos ir skalbyklos patalpų  el.tiekimas projektuojamas per automatus, kurie pajungti per 

srovės nuotekio rėles. Apšvietimo tinklas projektuojamas hermetiniais liuminicensiniais šviestuvais IP 44, 

šviestuvų pakabinimo aukštis 2,5 m.  

Patalpose projektuojamas avarinis apšvietimas su lium. šviestuvais su uţrašu „išėjimas“ 

el.instaliacija išpildoma CU laidininkais su nedegia PVC izoliacija nedegiame montaţiniame vamzdyje, 

atvirai.  

Rozetes montuoti 0,3 m aukštyje nuo grindų, o jungiklius 0,9 m aukštyje nuo grindų durų rankenų 

pusėje. 

Jėginių ėmėjų įţeminimui numatytas trečias laidas vienfaziame tinkle bei penktas laidas trifaziame 

tinkle. 
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Šildymas - vėdinimas 

Pirmo aukšto patalpose projektuojama mechaninė oro pritekėjimo sistema P-1 su oro pašildymu 

elektra ţiemos metu. Sistema montuojama atvirai . Triukšmo maţinimui projektuojamas akustiškai 

izoliuotas ventiliatorius ir triukšmo slopintuvai. Oras ištraukiamas iš dţiovinimo ir lyginimo patalpos per 

dţiovinimo ir lyginimo mašinas ir išmetamas į lauką. Skalbinių iš ligoninių skalbykloje numatyta oro 

ištraukimo sistema I-3 ir oro pritekėjimas nuo bendros sistemos. Oro ištraukimas didesnis dėl to, kad oras 

turi tekėti iš švaresnios patalpos (dţiovinimo ir lyginimo).  

Antro aukšto siuvykloje projektuojamos mechaninės oro ištraukimo ir padavimo sistemos I-1 ir P-

2/ Ţiemos metu ora paduodamas pašildytas el.kaloriferyje. oro padavimas numatytas patalpos apatinėje 

zonoje silpnomis srovėmis per groteles. Oro ištraukimas iš viršutinės zonos.  

Atskira sistema projektuojama iš tualetų, dušų ir valytojos patalpos. Oro papildymas į rūbines ir 

koridorių numatytas per voţtuvus su termostatais.  

PATALPŲ MIKROKLIMATUI KELIAMI ŠIE REIKALAVIMAI 

Eil. 

Nr. 

Mikroklimato parametrai Ribinės vertės 

Šaltuoju metų laikotarpiu Šiltuoju metų laikotarpiu 

1. Oro temperatūra, °C 18–22 18–28 

2. Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m 

aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C 

3 3 

3. Santykinė oro drėgmė, % 35–60 35–65 

4. Oro judėjimo greitis, m/s 0,05–0,15 0,15–0,25 

REKOMENDUOJAMOS GYVENAMŲJŲ IR VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ ĮVAIRIŲ PATALPŲ 

TEMPERATŪRŲ VERTĖS ŠILDYMO SEZONU 

Patalpų paskirtis Oro temperatūra, C Jaučiamoji temperatūra, C 

2.1   Darbo kambariai 20-22 19-21 

2.11 Koridoriai 19-21 17-19 

3.15 Skalbyklos 17-19 16-18 

3.16 Lyginimo patalpos 15-17 14-16 

17    Tualetai 18-22 18-20 

18.2 Kitos patalpos 18-22 17-19 

* Kai ţmonės nenusivelka drabuţių, temperatūra gali būti +14C.

Pastaba: Projekto vidaus inţinerinių tinklų atsiros dalys nėra formuojamos. Sprendiniai 

detalizuojami darbo projekto stadijoje atskirai nuo šio projekto. Jos turi būti parengtos taip kad 

atitiktų projekte numatytus architektūrinius, sklypo, technologinius ir priešgaisrinius 

reikalavimus.  

10. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Statybinės atliekos tvarkomos LR atliekų tvarkymo įst. 2002-07-01 Nr. IX-1004 nustatyta tvarka. 

Esamo pastato rekonstrukcijos metu sukauptos atliekos rūšiuojamos: 1) tinkamos panaudoti atliekos 

naudojamos aplinkai tvarkyti arba sandėliuojamos šiaurinėje sklypo dalyje; 2) tinkamos perdirbti ţaliavos 

– pristatomos į perdirbimo gamyklas; 3) netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės,

kenksmingos medţiagos ir kt. ) kaupiamos specialiame konteineryje ir išveţamos į artimiausią atliekų

tvarkymo įmonę.  Sutartis su atliekų tvarkymo įmone privalo būti sudaryta iškarto prasidėjus rangos

darbams po statybos leidimo ir pateikiama pastato pridavimo metu.

Gruntas, iškastas per statybų procesą, naudojamas minimaliam sklypo paviršiaus lyginimui. 
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11. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Teritorijos sutvarkymas ir pastatas rekonstruojami taip, kad būtų uţtikrintos tinkamos statinyje 

esančių ţmonių higienos sąlygos, nekiltų grėsmė ţmonių sveikatai. Statinių konstrukcijoms ir apdailai 

nenaudojamos ţmogaus sveikatai kenksmingos medţiagos. T.y. pagrindinės laikančios konstrukcijos - 

pamatai, mūro sienos, g/b kolonos ir g/b sijos –esamos. Pavojingos, radioktyvios medţiagos 

projektuojamame pastate nebus naudojamos ir laikomos.     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo 

valdymo įstatymo nuostatomis, statinyje esančių triukšmo šaltinių skleidţiamas triukšmas neturi viršyti 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m liepos 2d. Įsakymu Nr V-555 dėl  Lietuvos 

higienos normos HN 33:2007 „Akustinis triukšmas“. Vibracijos lygis nepakis. Šviesos, šilumos, 

jonizuojančio ar nejonizuojančio (elektromagnetinio) spinduliavimo neigiamo poveikio nebus. 

Ekstremalių situacijų tikimybė minimali. Fizikiniai ir biologiniai teršalai dėl planuojamos veiklos 

nesusidarys.  

 Pastatas – paslaugų paskirties, kuriame numatoma įrengti siuvyklą ir skalbyklą. Visuomenės 

nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla neprognozuojamas.  

Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, nes vykdoma veikla pagal Lietuvos respublikos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nepatenka į planuojamos 

ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą bei neptenka į planuojamos 

ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą. 

Planuojama teritorija apsupta gyvenamosios paskirties pastatų su pirmuose jų aukštuose 

įrengtomis komercinėmis patalpomis. Esamų įregistruotų taršos šaltinių, turinčių savo SAZ, ir galinčių 

neigiamai įtakoti planuojamą veiklą nėra.  

12. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESAI

Statinys projektuojamas ir statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 

rekonstruotą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradţios, 

galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos 

ir paskirties dokumentų nuostatas.  

Pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidţiantys dokumentai. Statybos uţbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidţiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedą rašytiniai besiribojančių ţemės sklypų (teritorijų) 

savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi dėl projekte numatytų išsikišančių pastato 

dalių (karnizas, stogeliai ties įėjimu, pastato rytinėje pusėje numatyti dekoratyviniai fasado elementai) uţ 

sklypo ribos.  

13. NAUDOJIMO SAUGA

Pastatas suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, 

susidūrimo, varveklių kritimo, nudegimo, susiţalojimo el. srove, sprogimo rizikos). Prie įėjimo yra 

stogelis, t.y. konsolinė pastato dalis kuri apsaugo nuo kritulių, kritimo ir slydimo. Uţ vidinius darbų 

organizavimo procesus ir darbo saugą atsako veiklą koordinuosiantis subjektas. Ţaibosaugos įrenginiai 

įţeminami. 
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14. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Specialistai, vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų prieţiūrą, turi turėti reikalingus

kvalifikacinius atestatus. 

2. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto autoriumi ir atitinkamomis

institucijomis įstatymų numatyta tvarka. 

3. Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius

reikalvimus. Nepaţeidţia trečiųjų asmenų interesų. 

4. Šio projekto autorinės teisės yra UAB „2L Architektai“ nuosavybė ir remiantis LR įstatymais,

projektas negali būti platinamas be autorių sutikimo. 

5. Projekto tekstiniai dokumentai parengti naudojantis „Microsoft Word“, grafinė medţiaga

parengta „Autocad LT“ programine įranga. 

Projekto vadovas:      Paulius Latakas 
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SITUACIJOS SCHEMA

EKSPLIKACIJA

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Sklypo ribos

Pavadinimas

Žymėjimas

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas Projekte Mato vnt.

Nr. Pavadinimas

1 Rekonstruojamas esamas pastatas-numatoma skalbykla ir siuvykla

2
Servitutas, teisė naudotis gretimo sklypo dalimi aplink pastatą 2 m atstumu

Esamas sandėlis3

4

5

Esami mūriniai 1 aukšto garažai

Projektuojamas automobilių parkavimas

SKLYPO  KOORDINATĖS

Sklypų kampų

pažymėjimas plane

1

X Y

2

3

4

6179917,68 318813,52

5

Automobilių stovėjimo vietos

Rekonstruojamas esamas pastatas

1

5

Sklypo plotas m²

Automobilių stovėjimo vietų skaičius

vnt

575

6

2

Sklypo užstatymo plotas
m²

3

4

Sklypo užstatymo intensyvumas

Sklypo užstatymo tankumas

%

291

0.79

51

6

7

6179925,84 318807,25

6179921,50 318801,87

6179928,87 318795,74

6179934,31 318802,38

6179948,09 318819,18

6179929,12 318833,89

Įėjimai į pastatą

Projektuojamos dviračių laikymo vietos

Suoliukas su šiukšliadėžė

6 Rekonstruojamo pastato bendras plotas 454,02

7 Rekonstruojamo pastato naudingas plotas

8 Pastato antžeminės dalies tūris

1985

Įvažiavimas/išvažiavimas iš sklypo

m²

m²

m³

454,02

Projektuojama betoninių trinkelių danga automobilių stovėjimo aikštelėje

Projektuojama veja

Servitutas: Teisė naudotis gretimo sklypo dalimi aplink pastatą

Projektuojama betoninių trinkelių danga pėsčiųjų takams

Išsaugomi esami medžiai

Esami antžeminiai atliekų rūšiavimo konteineriai

1

3

4

4

5

2

4

3

2

1

7

6

5
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 dok. Nr.

Laida

1

Išleidimo data

Laidos statusas, keitimo priežastys

2019 - 06 - 18

Statinio projekto pavadinimas

Brėžinio pavadinimas

UAB „2L Architektai“ įm.k. 302825424;

Adresas: Krivių g. 10, LT-01203 Vilnius;

Tel.: +37061620988

info@2Larchitektai.lt

Klaipėdos miesto savivaldybė
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2

1

1

A

B

A

B

Poilsio zona

darbuotojams

Dviračių

stovai

SPĮ Skalbyklos

skalbinių

pridavimas

SPĮ Skalbyklos

skalbinių

atsiėmimas

Gyventojų

skalbyklos įėjimas

P

r

i

v

a

ž

i

a

v

i

m

a

s

2101/0003:0479

Darbų riba už

sklypo ribos

Atstatoma esama

vejos danga

Atstatoma esama

danga

Esamas

įvažiavimas į

sklypą

Esami, išsaugomi

medžiai sklype

Esamas inžinerinis statinys

už sklypo ribos

SERVITUTAS, TEISĖ NAUDOTIS SKLYPO

SPORTININKŲ G. 13 2 m APLINK PASTATĄ,

REMONTUOJANT PASTATO SIENAS

PASTABOS

1. Projekto pagrindas - 2001 m. R. Jurgaitienės projektavimo firmos parengtas

"Patalpų rekonstrukcija, įrengiant skalbyklą ir siuvyklą, Švyturio g. 10A, Klaipėda,

statybos projektas" bei Klaipėdos miesto savivaldybės leidimas vykdyti statybos

darbus Nr. 190-R/02 išduotas 2002 09 09.

2. Šilumos tinklai patenkantys po projektuojama automobilių parkavimo aikštele

yra neveikiantys ir jais energija vartotojams netiekiama. (Žr. technines sąlygas).

Esamų šilumos tinklų šulinių dangčiai sulyginami su naujai projektuojama trinkelių

danga.

TOPO NUOTRAUKOS DERINIMAI

PROJEKTO SPRENDINIŲ DERINIMAI
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