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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Dokumento 

žymuo 
Pavadinimas 

Tomo 

Nr. 

1.   Titulinis  

 

2.  1928-PP-BSR Bendrieji statinių rodikliai 

3.  1928-PP-AR Aiškinamasis raštas 

4.  2014-06-18 Įmonės registracijos pažymėjimas 

5.  1928-PP-BD-01 Aukšto planas 

6.  1928-PP-BD-02 Baldų ir interjero elementų išdėstymo planas 

PRIDEDAMI DOKUMENTAI 

1.  2020-04-06 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 

2.  2020-07-21 Nekilnojamojo turto registrų centro išrašai (žemės, patalpos) 

3. 2020-02-20 Kadastro duomenų byla 

4.  2020-07-22 Sutikimai 

5. 
2006-06-14 

2015-08-28 
Diplomas, kvalifikacijos atestatas 

6.  2020-06-02 Įgaliojimas 

7.  2019-10-10 Topo nuotrauka 
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 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

UŽSAKOVAS: UAB “A. STASIULIO REABILITACIJOS KLINIKA” DIREKTORIUS A.S. 

OBJEKTAS: PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS (UNIKALUS NR. 4400-5319-

9907:6617) KLAIPĖDA, H. MANTO G. 36-3, PAPRASTOJO REMONTO, 

KEIČIANT NAUDOJIMO PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTIES 

PATALPĄ, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TIKSLAS 

 

Projektiniai pasiūlymai rengiami siekiant: 

 Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių 

idėją; 

 Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą. 

 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

2.1. Objekto pavadinimas:  

Paslaugų paskirties patalpos (unikalus Nr. 4400-5319-9907:6617) Klaipėda, H. Manto g. 36-3, 

paprastojo remonto, keičiant naudojimo paskirtį į gydymo paskirties patalpą, statybos projektas.  

 

2.2. Projektuojamo statinio statybos vieta:  

Klaipėdos m., H. Manto g. 36-3, patalpos unikalus Nr. 4400-5319-9907:6617. 

 

2.3. Statytojas:  
UAB “A. Stasiulio reabilitacijos klinika” direktorius A.S. 

 

2.4. Projektuotojas:  

Projektinius pasiūlymus parengė UAB “Adiurate”. Projekto vadovas – Remigijus Petrauskas. 

 

2.5. Statybos rūšis:  

Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 statybos rūšis yra paprastasis remontas 

 

2.6. Statinio paskirtis:  

Statinio paskirtis – paslaugų. 

 

2.7. Projektuojamo statinio karegorija:  

Ypatingasis. 

 

2.8. Projekto rengimo pagrindas:  

Projektinio pasiūlymo rengimo pagrindas yra projektavimo užduotis. Projektinis pasiūlymas 

parengtas vadovaujantis teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.  

 

 

 
Eil.Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento numeris, 

žymuo 

Pastabos 

LR įstatymai 

1.  LR Statybos įstatymas Nr. I-1240 Aktuali redakcija 

2.  LR Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 Aktuali redakcija 

3.  LR Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. IX-1004 Aktuali redakcija 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 

4



Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

1928-PP-AR 
 

4 0 

 

4.  Normatyviniai statybos techniniai 

dokumentai 

STR 0.01.05:2007 Aktuali redakcija 

5.  Statinio statybos rūšys STR 1.01.08:2002 Aktuali redakcija 

6.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 Aktuali redakcija 

Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai 

7.  ESR. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas 

STR 2.01.01(6):2008 Aktuali redakcija 

8.  Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo 

STR 2.01.07:2003 Aktuali redakcija 

9. f Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į 

aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas 

STR 2.01.08:2003 Aktuali redakcija 

10.  Visuomeninės paskirties statiniai STR 2.02.02:2004 Aktuali redakcija 

11.  Pastatų energinio naudingumo projektavimas 

ir sertifikavimas 

STR 2.01.02:2016 Aktuali redakcija 

12.  Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 

išorinės įėjimo durys 

STR 2.04.01:2018 Aktuali redakcija 

13.  Statybinių konstrukcijų projektavimo 

pagrindai 

STR 2.05.03:2003 Aktuali redakcija 

14.  Medinių konstrukcijų projektavimas STR 2.05.07:2005 Aktuali redakcija 

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai 

15.  Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje 

HN 33:2011 Aktuali redakcija 

16.  Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų 

mikroklimatas 

HN 42:2009 Aktuali redakcija 

 

3. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ APRAŠYMAS 
 

3.1. Sklypo plano sprendiniai: 

Sklypas, kuriame projektuojamas pastatas, yra Klaipėdos miesto centrinėje dalyje - 

Naujamiestyje. Žemės sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos 

zonoje), KVR kodas 22012. 
1. pav. Sklypo situacijos schema 

 
 

Sklype (unikalus Nr. 2101-0003-0094), adresu H. Manto g. 36, Klaipėda yra trijų aukštų 

paslaugų pastatas. Patekimas į sklypą – iš Šaulių g. Pagal Nekilnojamojo turto registrų centro 

išrašą įregistruoti statiniai sklype – trijų aukštų paslaugų pastatas – Madų ateljė ir kiemo statiniai 
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(tvora ir kiemo aikštelė), unikalus Nr. 2196-9003-7032. Šiuo metu sklype yra komunalinis 

vandentiekis, komunalinis nuotekų šalinimas ir bendroji centrinio šildymo sistema. Sklypo 

pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties 

objektų teritorijos. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

1. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII). 

2. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX). 

3. Ryšių linijų apsaugos zonos (I). 

4. Elektros linijų apsaugos zonos (VI). 

Servituto teisės žemės sklype: 

1. Servitutas – teisė statinių savininkui naudotis žemės sklypu. 

2. Servitutas – teisė statinių savininkui naudotis žemės sklypu. 

3. Kelio servitutas (tarnaujantis). 

Automobilių stovėjimas numatomas sklypo ribose. Remiantis STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir 

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.” 30 lentele bei vadovaujantis 2019-04-12 

Klaipėdos tarybos sprendimu Nr. T2-82, pakeitus patalpų paskirtį iš paslaugų į gydymo, 

automobilių stovėjimo vietų skaičius nedidės, nes nedidėja nustatytas sutomobilių vietų poreikio 

koeficientas ir mažėja pagrindinis plotas. 

 

3.2. Architektūriniai sprendiniai: 

Pastatas nėra kultūros vertybė, tačiau patenka į registruotą kultūros vertybę - Klaipėdos miesto 

istorinę dalį (unik. KVR kodas 22012). Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registrų centro 

duomenimis, Pastatas – Madų ateljė; pastatas yra blokinis, trijų aukštų, pažymėjimas plane 2L3b, 

pagrindinė naudojimo paskirtis – paslaugų. Negyvenamosios patalpos – paslaugų patalpos 

unikalus Nr. 4400-5319-9904:6617; pagrindinė naudojimo paskirtis – paslaugų, statybos 

pabaigos metai – 1969, kapitalinio remonto pabaigos metai – 2020, patalpos  bendras  plotas  - 

457,85 m2, patalpa  turi šiuos inžinerinius tinklus – bendrąją centrinio šildymo sistemą, 

komunalinį vandentiekį, komunalinį nuotekų šalinimą, elektrą. Projektuojamų patalpų aukštas 

yra 1. Patalpų skaičius – 4. Pirmame aukšte projektuojamos gydymo paskirties patalpos, atliktas 

projektinis pasiūlymas paprastajam remontui ir planuojama keisti paskirtį – iš paslaugų į gydymo 

paskirtį.  

 

3.3. Patalpų planavimo sprendiniai: 

Esamas bendras patalpos plotas – 457,85 m2, pagrindinis plotas 455,04 m2, planuojamas bendras 

plotas – 455,90 m2, pagrindinis plotas – 239,17 m2. Patalpose atliekamas paprastasis remontas, 

bus suformuojamos ir demontuojamos pertvaros. Vandens procedūrų patalpa su baseinu Nr. 9 

(bus įrengtas 12 m2 ploto ir 1,3 m gylio baseinas – vertikali vonia, sumontuotas keltuvas 

žmonėms su negalia patekti į baseiną, pritvirtinti turėklai, reikalingi kineziterapijai vandenyje 

atlikti); techninė patalpa Nr. 4 (bus įrengtas 4 m3 rezervuaras išbėgusiam pertekliniam vandeniui 

iš baseino ir išdėstyta baseino funkcionavimui reikalinga įranga); vyrų ir moterų persirengimo 

kambariai Nr. 10 ir Nr. 13 (skirti pacientams pasirengti kineziterapijai vandenyje); 

priimamasis/laukiamasis Nr. 2 ir Nr. 3 (skirtas pacientams nusirengti ir palaukti). Visuose 

gydytojų kabinetuose, dalyje pagalbinių patalpų bei visose tualetų patalpose bus įrengiama 

praustuvė su maišytuvu, nuolat tiekiamas karštas bei šaltas vanduo, atitinkantis geriamojo 

vandens reikalavimus, vienkartinių rankšluosčių dėtuvė su vienkartiniais rankšluosčiais, skysto 

muilo dozatoriai su skystu muilu bei atvira ar pedalinė atliekų dėžė su vienkartiniu plastikiniu 

įklotu, patalpos bus pritaikytos žmonėms su negalia. Pacientams skirtas atskiras tualetas Nr. 5 

(bus pilnai pritaikytas ŽN). Personalo tualetas numatytas patalpoje Nr. 30. 

 

3.4. Technologinis patalpų aprašymas: 

Projektuojamose gydymo patalpose planuojamos teikti gydytojų konsultacijos – kineziterapija 

(gydomoji mankšta), masažas ir fizioterapija. Paslaugos bus teikiamos iki 12-os valandų per 

dieną. Visus technologiniame aprašyme aprašytus darbus atliks kvalifikuoti specialistai. 
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Vienu metu patalpose dirbs 2-3 gydytojai, 5-6 reabilitacijos specialistai, 2-3 registratūros ir 

administracijos darbuotojai, bus priimama iki 10-12 pacientų. Iš viso vienu metu patalpose bus 

iki 24 žmonių. Gydymo patalpose teikiant paslaugas nebus atliekamos chirurginės intervencijos 

ar ypatingų sąlygų reikalaujančios procedūros. Gydymo patalpos, kur bus teikiamos gydytojų 

konsultacijos ir reabilitacijos procedūros, medicininių atliekų susidarymas nenumatomas, todėl 

medicininių atliekų saugykla neįrengiama. Teikiant gydymo paslaugas bus naudojamos 

vienkartinės medicininės priemonės, todėl medicinos prietaisų apdorojimo, saugojimo patalpa 

neįrengiama. Skalbinių tvarkymo patalpa įrengiama nebus. Gydymo paslaugų teikimo metu    

susikaupus pakankamam kiekiui nešvarių skalbinių jie bus išvežami į skalbyklą, kurioje (pagal 

sutartį) jie bus skalbiami, džiovinami ir lyginami.  

Darbuotojai privalo tikrintis sveikatą ir būti atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo metu 

darbuotojai privalo vilkėti darbo rūbus. Gydymo patalpose privalomas pirmosios pagalbos 

medikamentų rinkinys. Naudojant chemines medžiagas, būtina laikytis darbų saugos ir higienos 

reikalavimų. Darbuotojai ir lankytojai darbo ar lankymo vietą pasieks asmeniniu arba viešuoju 

transportu. 

 

3.6. Gydymo patalpų pritaikymas žmonėms su negalia 

Pastato vidaus (patalpų) suplanavimas pritaikytas neįgaliųjų reikmėms: - pastate neįgalieji gali 

judėti nevaržomai lankytojams skirtose patalpose. Neįgaliųjų poreikiams numatomas san. 

mazgas, baseinas.  Įėjimai,  durys  ir  judėjimui  skirtos  vietos  yra  pakankamo  pločio  ir  be  

slenksčių  arba  su minimaliais (20 mm) slenksčiais. Visais  atvejais  projektuojamas gydymo 

patalpas  pritaikant  žmonėms  su  negalia,  būtina  vadovautis  STR  2.03.01:2001 "Statiniai ir 

teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" reikalavimais. 

 

3.5. Konstrukciniai sprendiniai: 

Projektuojamos patalpos konstrukcinė schema ir pagrindinės laikančios konstrukcijos išlieka tos 

pačios. Patalpose atliekant paprastąjį remontą bus suformuojamos ir demontuojamos pertvaros. 

 

3.6. Vidaus apdaila: 

Gydymo  patalpos  įrengiamos vadovaujantis  STR  2.02.02:2004  „Visuomeninės  paskirties 

statiniai“,  HN  47:2011  „Asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigos:  bendrieji  sveikatos  saugos 

reikalavimai“. Vidaus sienų apdaila – užsakovo nuožiūra, tačiau visos statybinės medžiagos turi 

atitikti LR nustatytus reikalavimus. Patalpų  konstrukcijoms  ir  apdailai  nenaudojamos  žmogaus  

sveikatai  kenksmingos medžiagos. Durys su baigta gamykline apdaila. 

 

3.7. Inžineriniai tinklai: 

Inžineriniai tinklai – esami.  

 

PARENGĖ:    Remigijus Petrauskas 
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