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Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis
Pastabos

Esamas Projektuojamas
I. SKLYPAS 
1. sklypo plotas m2 -
2. sklypo užstatymo intensyvumas % -
3. sklypo užstatymo tankis % -
II. PASTATAI -
Patalpos (Unikalus daikto numeris 4400-4728-4184:2814)
1. paskirties rodikliai:                

- gydymo patalpų plotas 
- prekybos salės plotas

m2 

203,41
306,49

2. bendrasis plotas m2 306,49 306,49
3. pagrindinis plotas m2 300,27 300,27
4. pastato tūris                                                                          m³ nenustatomas Patalpų dalies tūris - 1300 m3

1.5. aukštų skaičius vnt. 1
1.6. patalpų aukštis                                                                         m 4
1.7. Energinio naudingumo klasė Esama - C Remontuojamo darbai neatliekami

1.8. pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė Esama - C

Kadangi patalpų paskirtis keičiama, 
vadovaujantis STR 2.01.07:2003. 
„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos 
apsauga nuo triukšmo” reikalavimais, 
patalpų garso klasė neturi būti 
žemesnė nei gydymo patalpų 
paskirčiai taikomos C klasės rodiklių 
vertė.

1.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis Esamas - II

1.10. Kiti papildomi pastato rodikliai -
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Aiškinamasis raštas 

1. Bendra informacija 

Statinių grupės (komplekso) pavadinimas: 
Prekybos paskirties patalpų (un. nr. 4400-4728-4184:2814) H.Manto g. 7-69 Klaipėdoje paskirties keitimo į 
gydymo paskirtį, neatliekant remonto darbų, projektiniai pasiūlymai 

Projektuojamo statinio statybos vieta (adresas): 
Herkaus Manto g. 7-69, Klaipėda 
Patalpos (unikalus daikto numeris 4400-4728-4184:2814) yra daugiabučio namo su visuomeninio maitinimo, prekybos 

patalpomis ir požeminiu parkingu (Unikalus daikto numeris ir pažymėjimas plane 4400-1005-6503 (2A7b)) dalis, 2017 
metais suformuota kaip atskiras turtinis vienetas padalinus prekybos patalpą. 

Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį: 
Pastato pagrindinė paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai). Paskirtis nesikeičia. 
Esama patalpų pagrindinė paskirtis - prekybos 
Projektuojama patalpų pagrindinė paskirtis - gydymo 

Statybos rūšis: 
Keičiama tik patalpų paskirtis, neatliekant statybos (remonto) darbų 

Statytojas (Užsakovas): 
UAB “Baltoptik” 
Vilniaus g. 4-4, Vilnius 

Statinio kategorija: 
Ypatingas statinys 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Statinio ir patalpų aprašymas 
Sklypas 

Pastato (patalpų) vieta - H.Manto g. 7 Klaipėdos miestas. Sklypo kadastrinis Nr. 2101/0003:332 Klaipėdos 
m.k.v., sklypo savininkas  Lietuvos Respublika. Sklypo paskirtis – kita. Sklypo naudojimo būdas – Gyvenamosios 

teritorijos. 
Pagrindiniai sklypo rodikliai - plotas, užstatymo intensyvumas ir užstatymo tankumas nustatyti teritorijos 

detaliajame plane (1999-07-22). 

Sklype galiojantys teritorijų planavimo dokumentai: 
- Teritorijos tarp Puodžių, Daukanto, S.Šimkaus g., Mažvydo al., H.Manto ir N.Sodo g. detalusis planas 

(patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1999-07-22 sprendimu Nr. 128); 
- Klaipėdos miesto istorinės dalies (un.k. 22012, buvęs kodas U16) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

specialusis planas (reg. 2012-04-19, nr. T00053711). 
Sklypas ir pastatas patenka į Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją: 

- Klaipėdos miesto istorinė dalis, vadinama Naujamiesčiu (KVR kodas 22012); 

- Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (KVR kodas 27077). 
Pastatas nėra kultūros vertybė. 

Klimato sąlygos  ir reljefas 

 Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” ši zona priskiriama III-iam vėjo apkrovos rajonui su 
pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 32 m/s; I-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos 
charakterine reikšme 1,2 kN/m².

Esamos pastato/patalpų būklės įvertinimas. Esamo pastato tyrimai
Pastatas 

 Projektuojamos (keičiant paskirtį) patalpos (Unikalus daikto numeris 4400-4728-4184:2814) yra daugiabučio 
namo su visuomeninio maitinimo, prekybos patalpomis ir požeminiu parkingu (Unikalus daikto numeris ir pažymėjimas 
plane 4400-1005-6503 (2A7b)) dalis. Pastato statybos metai – 2006 - 2010. Pagrindinė pastato naudojimo paskirtis – 

gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai). Pastato aukštingumas – 7 aukštai. 
 Pastate yra 70 patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamojo turto vienetai, iš jų 67 - gyvenamosios paskirties 
(butai), 3 - negyvenamosios paskirties. Pastato energinio naudingumo klasė – C. Pastate įrengtas centrinis šildymas iš 
centralizuotų tinklų, komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastate įrengtas požeminis parkingas butų bei 

prekybos patalpų naudotojų poreikiams. 
 Pastato dalies ties projektuojamomis patalpomis palei H.Manto gatvę atitvaros – ventiliuojamas fasadas 
dengtas klinkerinėmis apdailos plokštėmis (korpusas C), nereguliaraus išdėstymo vitrinomis kiekviename aukšte. 

 Pastato ir patalpų charakteristikos ir būklė: pastatas g/b karkasinis, perdangos ir kolonos gelžbetoninės, stogas 
plokščias. Laikančių statinio elementų ir inžinerinių komunikacijų būklė projektuojamose patalpose - gera. 
 Ryšys su gretimu užstatymu, kultūros paveldo vertybe 
 Pastatas nėra kultūros vertybė, tačiau patenka į registruotą kultūros vertybę - Klaipėdos miesto istorinę dalį 

(unik. KVR kodas 22012, buvęs kodas U16). Taip pat nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijoje pripažintoje saugoti 
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viešam pažinimui ir naudojimui bei Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (unik. KVR kodas 27077, A1704K), 
Priemiesčių (unik. Kodas 27079, buvęs kodas A1704K2) teritorijoje, pripažintoje saugoti moksliniam pažinimui. 
Projektinių pasiūlymų sprendiniai neįtakoja paveldo vertybės teritorijoje nustatytų vertingų savybių. 

Patalpos 

 Projektuojama (keičiant paskirtį) patalpa H.Manto 7-69, Klaipėdoje (un.k. 4400-4728-4184:2814). 

 Esama patalpų paskirtis – prekybos; 
 Bendras plotas – 306,49 m2, pagrindinis plotas – 300,27 m2. 

 Atsparumo ugniai laipsnis – II; 
 Patalpose įrengta automatinė gaisrų gesinimo sistema. 
 Patalpos nuosavybės teise priklauso UAB „Baltoptik“. 
 Esamos yra pirmame aukšte. Patalpos aukštis tarp perdangų – 4 m. Virš patalpų yra prekybos ir paslaugų 

paskirties patalpos. 
 Prekybos patalpos 2017 metais šios patalpos suformuotos kaip atskiras kadastrinis turto vienetas padalinus 
prekybos ir paslaugų paskirties patapą, paliekant prekybos paskirtį, 2019 m. atlikus patalpų paprastąjį remontą įrengta 

optikos prekių parduotuvė su prekybos sale, darbuotojų kabinetais, pagalbinėmis ir poilsio patalpomis. 

Esamos gretimos patalpos 
 Projektuojamos patalpos ribojasi tik su kitomis prekybos ir paslaugų paskirties patalpomis. 

  
Esami inžineriniai tinklai 
 Projektuojamose patalpose esantys inžineriniai tinklai: 

- Šildymas - centrinis (miesto tinklai); 
- Vandentiekis/kanalizacija - Komunaliniai tinklai; 
- Elektros tinklai; 
- Ryšių tinklai; 

- Stacionari gaisrų gesinimo sistema. 

Pagrindiniai projektiniai sprendimai 

 Sprendiniai ruošiami pagal projektinių pasiūlymų užduotį (2019-09-02). Projektiniuose pasiūlymuose 
numatoma pakeisti patalpų naudojimo paskirtį, nekeičiant statinio paskirties, neatliekant statybos (remonto) darbų. 

Dėl patalpų paskirties ir jose numatomos veiklos 
 Planuojama esamas optikos prekių parduotuvės su prekybos sale, darbuotojų kabinetais, pagalbinėmis ir 

poilsio patalpomis pritaikyti gydymo paskirčiai. 
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Patalpų indeksai, kur keičiama patalpos paskirtis 

Technologinis procesas. Technologinės inžinerinės sistemos. 

 Jokių gamybos technologinių procesų ir technologinių inžinerinių sistemų patalpose nenumatoma. 

Inžinerinių tinklų aprašymas 
Reikalingi energiniai ištekliai - esami, galia nedidinama. 

Vandens tiekimas – poreikis esamas, nedidinamas. 
Automatinė gaisrų gesinimo sistema paliekama esama. 
Nuolatinių darbo vietų apšvietimas – pagal galiojančias normas įvertinus patalpų paskirtį ir darbo vietas patalpose yra 
pakankamas. 

Inžinerinių sistemų valdymas ir automatizavimas (vėdinimas, šildymas): individuali, pilnai automatizuota sistema. 
Apsauginė signalizacija – esama. 
Gaisrinė signalizacija – esama. 

Patalpos 
indeksas

Esamas pavadinimas Esama naudojimo 
paskirtis

Būsimas pavadinimas Būsima naudojimo 
paskirtis

1-1 Prekybos salė Prekybos Prekybos salė Gydymo

1-2 Kabinetas Prekybos Kabinetas Gydymo

1-3 Ūkinė patalpa Prekybos Sandėlis Gydymo

1-4 Sanitarinis mazgas Prekybos Sanitarinis mazgas Gydymo

1-5 Prekių rūšiavimo patalpa Prekybos Kabinetas Gydymo

1-6 Poilsio patalpa Prekybos Poilsio patalpa Gydymo

1-7 Koridorius Prekybos Koridorius Gydymo

1-8 Sandėlis Prekybos Sandėlis Gydymo

1-9 Pagalbinė patalpa Prekybos Remonto patalpa Gydymo

1-10 Sandėlis Prekybos Kabinetas (procedūrų) Gydymo

1-11 Kabinetas Prekybos Kabinetas (procedūrų ir 
apžiūros)

Gydymo

1-12 Kabinetas Prekybos Kabinetas  (pacientų priėmimo) Gydymo

1-13 Kabinetas Prekybos Kabinetas  (pacientų priėmimo) Gydymo
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Susisiekimo komunikacijos, transporto judėjimo organizavimo principai 
 Teritorija pilnai pritaikyta parduotuvės darbuotojų ir lankytojų (tame tarpe ŽN) poreikiams. 
 2017 metais atlikus patalpų padalinimą, nei paskirtis (prekybos), nei prekybos patalpos pagrindinis plotas 
(310,57 m2) nesikeitė, todėl automobilių stovėjimo skaičius sklype, nustatytas sklypo detaliuoju planu ir įrengtas 

pastačius pastatą, atidalinimo metu, nei 2019 m. atlikto paprastojo remonto projekto metu nebuvo perskaičiuojamas, 
poreikis nedidėjo. 
 Pakeitus patalpų paskirtį į gydymo automobilių stovėjimo vietų poreikis nedidės, nes nei nesikeičia nustatytas 

automobilių stovėjimo vietų poreikio koeficientas (prekybos paskirčiai - viena vieta 30 m2 prekybos salės ploto,  
gydymo paskirčiai - viena vieta 30 m2 pagrindinio ploto) ir nedidėja pagrindinis plotas. 

Apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo 

 Teritorija apšviesta. Papildomų priemonių nenaudojama. 

Universalus dizainas, aplinkos pritaikymas neįgaliesiems 

 Prekybos patalpos, san. mazgo patalpa ir pagrindinis įėjimas yra pritaikyti žmonių su negalia reikmėms. 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos aplinkos apsaugos sprendimų 
 Gamybinė ūkinė veikla nenumatoma, stacionarių taršos šaltinių neprojektuojama. 

Patalpų natūralaus ir dirbtinio apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų 
norminių lygių užtikrinimo sprendiniai 
 Pagal Higienos normos HN 98 : 98-2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės 

vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patalpose kuriose numatytos nuolatinės darbo vietos užtikrinamas natūralus 
apšvietimas atitinkantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus . Šiose patalpose taikomas mišrus apšvietimas. 1

Patalpų mikroklimato rodikliai 
 Patalpų (lankytojams skirtos visuomeninės paskirties patalpos) mikroklimato ribinės vertės nesikeičia ir 

atitinka HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas” reikalavimus. 
 Keičiant patalpų paskirtį, esamos inžinerinės sistemos, jų galingumas yra pakankami siekiant užtikrinti patalpų 
mikroklimato kokybę vadovaujantis STR 2.09.02:2005 reikalavimais. 

Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė, triukšmo lygis 
 Kadangi patalpų paskirtis keičiama, vadovaujantis STR 2.01.07:2003. „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos 
apsauga nuo triukšmo” reikalavimais, patalpų garso klasė neturi būti žemesnė nei gydymo patalpų paskirčiai taikomos 

C klasės rodiklių vertė. 
 Visais atvejais triukšmo lygis negali viršyti Lietuvoje galiojančiuose standartuose ir normatyviniuose aktuose 
nustatytų reikalavimų. 

 Higienos normoje HN 98:2014 pateiktos nuorodos į teisės aktus, kurie įpareigoja projektuojant, įrengiant ir prižiūrint apšvietimą 1

darbo vietose laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
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Vizualinė reklama 
 Vizualinė reklama esama. Papildoma nenumatoma. 

Dėl trečiųjų asmenų interesų 

 Projektinių pasiūlymų sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Patalpos paskirties keitimui yra 
pritarta pastato bendraturčių susirinkimo sprendimu (Protokolas HM7-04-09, 2019-04-09. Žiūr prieduose). 

Gaisrinė sauga 
 Patalpos yra viename gaisriniame skyriuje su kitomis prekybos ir paslaugų paskirties patalpomis I ir II a.  
Gaisrinio skyriaus skaičiuojamasis plotas nesikeičia. Skaičiuojamas bendras žmonių skaičius patalpose neviršija 50, 
todėl yra pakankamas vienas evakuacinis išėjimas ir vienas papildomas išėjimas iš patalpų į lauką. 

 Patalpose įrengta stacionari gaisro gesinimo sistema.



Ei.Nr. Dokumento pavadinimas Numeris Data Pastabos

1. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis (techninė užduotis)

1.1. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 2019-09-02

2. Statinio (jo dalies) nuosavybę patvirtinantys (nuomos, panaudos) dokumentai

2.1. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 
apie negyvenamąsias patalpas H.Manto g. 7-69, Klaipėda

Reg. Nr. 
44/2160589

sudaryta 
2017-09-04

3. Statinio (jo dalies) kadastriniai duomenys

3.1. Patalpų Un. nr. 4400-4728-4184:2814 adresu Klaipėda, 
H.Manto g. 7-69 inventorinės bylos duomenys

4. Statinio bendrasavininkų sutikimai

4.1. Statinio bendraturčių sutikimas (Butų ir kitų patalpų savininkų 
H.Manto g. 7 Klaipėda balsavimo raštu balsų skaičiavimo 

komisijos protokolas).

HM7-04-09 2019-04-09

5. Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys 

dokumentai

5.1. Projekto vadovo (V. Dapkevičiaus) kvalifikacijos atestato kopija A1089 2019-01-09

Architekto Vaidoto Dapkevičiaus 
individuali veikla

Prekybos paskirties patalpų (un. nr. 4400-4728-4184:2814) 
H.Manto g. 7-69 Klaipėdoje paskirties keitimas į gydymo 
paskirtį, neatliekant remonto darbų

PROJEKTINIAI 
PASIŪLYMAI

0 2019.09 Projektinių pasiūlymų viešinimui

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. 
Patv.Dok

Nr

Architekto Vaidoto Dapkevičiaus 
individuali veikla (paž. nr. 489094)

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PAVADINIMAS 

Prekybos paskirties patalpų (un. nr. 4400-4728-4184:2814) 
H.Manto g. 7-69 Klaipėdoje paskirties keitimas į gydymo 

paskirtį, neatliekant remonto darbų
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

01 Prekybos patalposA 1089 PV V.Dapkevičius

DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Priedai
Laida

0

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

UAB “Baltoptik” 
Vilniaus g. 4-4, Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO 

1902-01-PP-P
Lapas Lapų

,1 ,1
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vALSTYBES IMONE REGTSTRV CENTRAS
Lvovo g. 25-101,09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.tt

NEKTLNoJAMoJo ruRTo REGrsrRo cENTRINto DUoMENU BANKo tSneSas
2019-08-27 10:34:50

1. Nekilnojamojo turto registre iregistruotas turtas:
Registro Nr. : 44121 60589

Registro tipas: Patalpos/butai
Sudarymo data: 201 7-09-04

Adresas:Klaipdda, H. Manto g. 7-69

2. Nekilnojamieji daiktai:2.1. Negyvenamoji patalpa - Prekybos patalpos
Apra5ymas / pastabos: Paprastasis remontas 2019m.

U n i ka I us d a i kto n u m e ris'. 4400 -47 28 -41 84:281 4
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Prekybos

Pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ir
paZymejimas plane: 4400-1005-6503, 2A7b

Statybos pradZios metai: 2006
Statybos pabaigos metai: 201 0

Statusas: Suformuotas padalijus daiktq
Daikto istorin€ kilme:Gautas padalijus daiktq, unikalus daikto numeris 4400-2042-

2766:4226
Baigtumo procentas: 100 %

AukStas: 1

_ RUsys: N6ra
Sildymas: Bendroji centrinio Sildymo sistema

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekq Salinimas: Komunalinis nuotekq Salinimas

Dujos: N6ra
Virykle:Ndra

Bendras plotas: 306.49 kv. m
Pagrindinis plotas:300.27 kv. m

Atkurimo sqnaudos (statybos verte): 201000 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 9 %

Atkuriamoji verte: 183000 Eur
Vidutine rinkos verte: 352000 Eur

Vidutines rinkos vertds nustatymo b0das: Masinis vertinimas
Vidutines rinkos vert6s nustatymo data: 2019-08-09

Kadastro duomenq nustatymo data: 2019-08-09

3. Dalkto Rrirtausin]ai is kilo reoistro: jrasq n€ra

4. Nuosavyb6:
4,1 , Nuosavyb6s teisd

Savininkas: UAB "Baltoptik", a.k. 302820854
Daiktas: patal pa Nr. 4400-47 ZB-41 84:281 4, apra5yta p. 2.1 .

I registravimo pagrindas : 2017 -1 0 -31 Pi rkimo - pa rdavimo s uta rtis
2017-11-03 Pri6mimo - perdavimo aktas
2019-08-23 Deklaracija apie statybos uZbaigimq / paskirties
pakeitimq Nr. 01

lra5as galioja: Nuo 2019-08-27

5. Valstybds ir savivaldybiq Zemes patikejimo teis6: jra5q nera

6. Kitos daiktin6s teis6s :

6.1 . Statin iq servitutas (tarnaujantis)
Daiktas: patalpa Nr. 4400-4728-4184:2814. apra5yta p. 2.1.

lregistravimo pagrindas: 2008-10-1S Servituto sutartis Nr. 91 14
Aprasymas:servitutas apima Siq patalpq grindis, sienas, lubas ir oro erdvq

nuo grindq iki lubq. Servituto turini sudaro Servituto turdtojo
teis6 irengti Tarnaujandiame daikte elektros irenginius(transformatorinq, jos irengimus, kabelius, linijas ir kitus
sisij,usius iren ginius), eksploatuoti irengtus elektros ireng in ius
(VieSpataujanti daiktq).

lra5as galioja: Nuo 2017-10-26



a't

7. Juridiniai faktai: iraSq n6ra

8.Zymos:

8.'1.
Patalpa yra pastate, kuris yra nekilnojamqjq kultUros vertybiq
teritorijoje ar jos apsaugos zonoje

Da i ktas : patal pa N r. 4400 -47 28 -41 84:28'1 4, a p raSyta p. 2.1 .

lregistravimo pagrindas: 1996-10-28 KultOros vertybiq apsaugos departamento
isakymas Nr. 120

lra5as galioja: Nuo 2017-10-26

9. Specialiosios 2em6s ir mi5ko naudojimo sqlygos: jraSq nera

10. Daikto registravimas ir kadastro 2ymos:
10.1 Kadastrinius matavimus atliko (kadastro 2yma)

TAUTVYDAS VIRKUTIS
Daiktas: patalpa Nr. 4400-4728-4184:2814, apraSyta p. 2.1.

f registravimo pagrindas: 2012-10-04 Kvalifikacijos pa2ym6jimas Nr. 2M-M-1818
2019-08-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenq byla

lra5as galioja: Nuo 2019-08-26
Kadastro d uomen q tikslin imas (daikto reg istravimas)

Daiktas: patalpa Nr. 4400-4728-4184:2814, apra5yta p. 2.1.
lregistravimo pagrindas:2019-08-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenq byla

2019-08-23 Deklaracija apie statybos u2baigimq / paskirties
pakeitimq Nr. 01

lraSas galioja: Nuo 2019-08-26
Suformuotas padalijimo b0du (daikto registravimas)

Daiktas: patalpa Nr. 4400-4728-4184:2814, apra5yta p. 2.1.
f registravimo pagrindas:2017-09-0l Nekilnojamojo daikto kadastro duomenq byla

2017-10-03 Pa2yma apie naujai suformuotq nekilnojamojo turto
kadastro objektq (patalpos (-q)) galimybq naudoti pagal
paskirti Nr. (21.78.)-SL7-39

lraSas galioja: Nuo 2017-10-24

10.2.

10.3.

11. Registro pastabos ir nuorodos:ira5q nera

12. Kita informacija: iraiq n6ra

13. lnformacija apie duomenq sandoriui tikslinimq: ira5q nera

2019-08-27 10:34:50

Dokumentq atspausdino
Registratore

EDITA
PAKUTKIENE



























1902-01-PPK.P-BR-1UAB „Baltoptik“
Vilniaus g. 4-4, Vilnius

Lapas

 Kval. Patv.
 Dok. Nr.

01. Patalpų vieta
LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

11

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 Prekybos patalpos. Patalpų planas M 1:100

PREKYBOS PASKIRTIES PATALPŲ (un. nr. 4400-4728-4184:2814)
H.MANTO G. 7-69 KLAIPĖDOJE PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO

PASKIRTĮ, NEATLIEKANT REMONTO DARBŲ, PROJEKTAS

Architekto Vaidoto Dapkevičiaus
individuali veikla (paž. nr. 489094)

PV, arch  Vaidotas Dapkevičius

Lapų

Laida

Laida  Išleidimo data  Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikomas)
Patalpų vieta

01

A1089

11.045

Eil.Nr.
1
2

Patalpos pavadinimas
Prekybos salė

Sandėlis

Plotas

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

3
4 Sanitarinis mazgas

Kabinetas (administracijos patalpa)
203.41
13.48
1.81
6.22

14.366
7.20

11.7112 Kabinetas (pacientų priėmimo)

8
9

Sandėlis

Kabinetas (procedūrų)10
11 Kabinetas (procedūrų, tamsus apžiūros)

5.53
5.43
7.29
10.26

8.7513
VISO 306.49

Poilsio patalpa
7 Koridorius

laisva erdvė
150x150cm

±0,000

1 n.d.v 1 n.d.v

1 e.d.v

1 n.d.v

1 n.d.v

n.d.v - nuolatinės darbo vietos
e.d.v - epizodinės darbo vietos

0 2019.08. Statybos leidimui

Darbo vietos

Projektuojama visų patalpų paskirtis - gydymo

Nuolatinės
Epizodinės

-
-

-
-
-

Epizodinės
Epizodinės
Epizodinės
Nuolatinės
Nuolatinės

Kabinetas Epizodinės

Remonto patalpa

Kabinetas (pacientų priėmimo)

2 e.d.v

1 e.d.v

1 e.d.v



UAB „Baltoptik“
Vilniaus g. 4-4, Vilnius

Lapas

 Kval. Patv.
 Dok. Nr.

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

11

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 Prekybos patalpos. Evakuacijos planas M 1:100

Architekto Vaidoto Dapkevičiaus
individuali veikla (paž. nr. 489094)

PV, arch  Vaidotas Dapkevičius

Lapų

Laida

Laida  Išleidimo data  Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikomas)

01

A1089

EVAKUACIJOS PLANO SUTARTINIAI ŽENKLAI

GESINTUVAS

EVAKUACIJOS PLANO VIETA

EVAKUACIJOS KELIAS

PASTABA: APSAUGOS NUO GAISRO PRIEMONIŲ, INFORMACINIŲ PRIEMONIŲ
PARENGIMAS BEI IŠDĖSTYMAS PRADEDANT EKSPLOATUOTI STATINĮ
PRIVALO BŪTI IŠPILDYTAS VADOVAUJANTIS GALIOJANČIOMIS
BENDROMIS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖMIS.

i

Dėl evakuacijos iš patalpų
1. Evakuajamų žmonių skaičius patalpose skaičiuojamas (prekybos
paskirtis) - 6 m²/žmogui, (administracinės/biurų paskirties) - 6,5
m²/žmogui.
2. Visose patalpose maksimalus skaičiuojamas žmonių skaičius neviršyja
50, o evakuacijos kelio atstumas nuo bet kurio patalpos taško iki
evakuacinio išėjimo iš patalpos neviršyja 25 m, todėl projektuojamas
vienas evakuacinis išėjimas.
3. Skaičiuojamas evakuacinio išėjimo plotis (durys, koridoriai) atitinka
skaičiuojamąjį (165 žm/m²).
4. Visose patalpose privalomi evakuacijos ženklai. Patalpose (visur
skaičiuojamas žmonių skaičius yra iki 50 žm) gali būti numatomi
evakuacijos ženklai-lipdukai.

a
b c

Skaičiuojamas evakuojamų žmonių skaičius patalpoje
(Visuomeninių pastatų priešgaisrinės taisyklės, 107 p.)
a - patalpos plotas m²
b - vienam žmogui skaičiuojamas patalpos platas
(administracinė pask.)
c - skaičiuojamas evakuojamų žmonių skaičius patalpoje

i

195
6 33

18
6,5 3

9
6,5 2 12

6,5 2

11
6,5 2

laisva erdvė
150x150cm

0 2019.08. Statybos leidimui

1902-01-PPK.P-BR-201. Patalpų vieta

Patalpų vieta
PREKYBOS PASKIRTIES PATALPŲ (un. nr. 4400-4728-4184:2814)
H.MANTO G. 7-69 KLAIPĖDOJE PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO

PASKIRTĮ NEATLIEKANT STATYBOS DARBŲ PROJEKTAS


