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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

        BENDRIEJI DUOMENYS
        Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas:
        Objektas: Mokslo paskirties pastato paskirties keitimas į gyvenamąją paskirtį (įvairių socialinių grupių

asmenims), Kauno g. 9a, Telšiai, rekonstravimo projektas

Adresas: Kauno g. 9A, Telšiai.
Užsakovas: Telšių rajono savivaldybė.
Statybos rūšis: rekonstravimas.
Statinio klasifikatorius. Esama paskirtis - 7.11, mokslo paskirties pastatas, lopšelis - darželis. Nauja paskirtis -

6.4 – gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai - globos namai.
Statinio unikalus Nr.: 7898-6000-8015.
Statinio kategorija – ypatingas.
Žemės sklypo unikalus nr.: 7868-0020-0026.
Žemės sklypo kadastrinis nr.: 7868/0020:26 Telšių m. k.v.
Žemės sklypo plotas – 1.0234 ha.
Projekto etapas – projektiniai pasiūlymai. 
Projektą rengia - UAB “Medstatyba”.
Projekto vadovas –  V. Stukas At. nr. 1072.

   Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis:  
      patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi;

LR įstatymais;
statybos techninių reglamentų nuostatomis;
higienos normomis;
kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

Statybos įtaka aplinkai,  gyventojams, kaimyninėms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos įtakos
aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus;

Urbanistikos, priešgaisrinės, civilinės saugos priemonių principiniai sprendimai, apsauginės sanitarinės zo-
nos: 

statinys projektuojamas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas, būtų
ribojamas ugnies ir dūmų plitimas, žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato arba galima būtų juos gelbėti kitomis prie-
monėmis, galėtų saugiai dirbti ugniagesiai gelbėtojai;

0 2021-08-19 Sprendinių derinimui. Projekto viešinimui.
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projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus. Pastatas atitiks esminius statinio ir statinio
architektūros reikalavimus;

BP reikalavimai Informacija apie sprendinių atitikimą teritorijų planavimo
dokumentams

Teritorijos indeksas -  GD-1. Gyvenamosios intensyvaus
užstatymo zonos (U_GG_I_F).
Galimos  pagrindinės  tikslinės  žemės  naudojimo
paskirtys ir naudojimo būdai.
Konservacinė paskirtis
kultūros paveldo objektų žemės sklypai (C2).
Kita paskirtis:
gyvenamos teritorijos (G1, G2);
visuomeninės paskirties teritorijos (V);
komercinės paskirties objektų teritorijos (K);
susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijos (I1);
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių
teritorijos (I2);
bendro naudojimo teritorijos (B);
atskirųjų želdynų teritorijos (E).

Atitinka. Numatomas pastato paskirties keitimas į
gyvenamąją (įvairių socialinių grupių asmenims, globos
namai). 

Didžiausias aukštų skaičius - 5 Atitinka. 2

Didžiausias aukštis – 17 m. Atitinka. 9,6 m.

Užstatymo intensyvumas iki 1,2 Atitinka. 0,29

Pav. 1. Ištrauka iš Telšių miesto teritorijos bendrojo plano su pažymėta pastato vieta
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Kultūros paveldo išsaugojimas.

Sklypas nėra nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijoje ar apsaugos zonoje. Sklype nėra statinių,  kurie
būtų įtraukti į nekilnojamojo kultūros paveldo registrą. 

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis rengiamas projektas sąrašas

Eil.
Nr.

Dokumento šifras Dokumento pavadinimas

Nr. XIII-425 LR Architektūros įstatymas.
Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas.
Nr. VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
Nr. I-733 LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų
ir sertifikavimo įstaigų paskyrimo. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys.
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.
STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas.
STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto

kadastro objektų formavimo tvarka.
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
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.

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas".
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.  
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga".
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo".
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas".
STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai.
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas
STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.
1-64 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės.
64 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės.

HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje.

HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas.

HN 125:2019 Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai.

A1-46 Socialinės globos normų aprašas.
RSN 156-94 Statybinė klimatologija.

LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
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Klimatologinės sąlygos (pagal RNS 156-94)

Vidutinė metinė temperatūra +5.90C

Absoliutus oro temperatūros maksimumas +32.80C

Absoliutus oro temperatūros minimumas -36.40C

Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra -0.20C

Santykinis metinis oro drėgnumas 81%

Vidutinis kritulių kiekis per metus 788mm

Maksimalus žemės įšalo gylis:

- galimas 1 kartą per 10 metų

- galimas 1 kartą per 50 metų

110cm

150cm

Sniego apkrova. Charakteristinė antžeminės sniego apkrovos reikšmė II-am sniego rajonui s = 1.60 kN/m2. Sniego

poveikio dalinis patikimumo koeficientas γ = 1.3.
Vėjo  apkrova. Vėjo  greičio  atskaitinė  reikšmė  I-am  vėjo  apkrovos  rajonui  v  =  24  m/s2.  Vėjo  poveikio  dalinis
patikimumo koeficientas γ = 1.3.

Pažintiniai duomenys apie sklypą, esamus statinius. 

Sklypas yra pietinėje Telšių miesto dalyje, šalia Masčio ežero pakrantės. Žemės sklypas yra pilnai sufor-
muotas, plotas: 1,0234 ha. Sklypo reljefo aukščių perkritimas vakarų, rytų kryptimi siekia 3 metrus. 

Statiniai.  Sklype  be  projektuojamo  pastato  stovi  nedidelis  garažas. Gretimybėje  vyrauja  (5  aukštų)
gyvenamųjų  daugiabučių  pastatų  užstatymas.  Sklype  taip  pat  yra  įrengti  takai,  privažiavimo  keliai,   aikštelės,
mažosios architektūros elementai, žaidimų įrenginiai, kiti statiniai. Sklypas yra aptvertas tvora, įrengti vartai.

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Sklype yra nutiesti inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo, vandentiekio, buitinių ir
lietaus nuotekų šalinimo, elektros, ryšių.
      Želdiniai.  Sklype auga vidutinio aukščio lapuočiai  ir  spygliuočiai  medžiai,  dekoratyviniai  krūmai, gėlynai.
Statinių neužimtuose plotuose auga veja.
    Higieninė ir ekologinė situacija. Sklypo higieninė ir  ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikau-
pusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. 

Numatomo rekonstruoti pastato statybos pabaigos metai – 1986, rekonstravimo pabaigos metai – 2001,
pažymėjimas plane 1C2b.  Karkasinės gelžbetoninės konstrukcijos, dviejų aukštų su rūsiu po dalimi pastato, iš ke-
lių tūrių sudarytas statinys stovi sklypo centre. Statinio du korpusai yra sujungti dvejais koridoriais tarpaukštiniame
lygyje.  Ankstesniais rekonstravimo, statybos darbais prie pastato pagrindinio įėjimo fasado buvo pristatytas lifto
šachtos su tambūrais tūris, atlikti kiti darbai. Pastatas ilgaisiais fasadais yra orientuotas šiaurės vakarų, pietryčių
kryptimi. Statinio pagrindinis įėjimas yra iš šiaurės vakarų pusės, nuo esamo privažiavimo iš Kauno gatvės. Pa-
statas stovi inžinerine infrastruktūra aprūpintoje teritorijoje, jis pajungtas prie miesto infrastruktūros tinklų: centrinio
šildymo, elektros, vandentiekio, nuotekų šalinimo, telefono, interneto.
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Esamos statinio konstrukcijos

Pastato
konstrukcijos
ir apdaila

Pastato  konstrukcijų  ir  apdailos
aprašymas

Nustatyti defektai

Pamatai Betoniniai,  cokolinė  dalis  –  apšiltinta,
padengta tinko sluoksniais su apdaila

Cokolio būklė  patenkinama, vietomis tinko apdaila
yra pažeista drėgmės, nuogrinda – betono plytelių,
betono, patenkinamos būklės. 

Išorinių  sienų
konstrukcijos
ir atitvaros

Surenkamos  betono  plokštės,   plytų
mūras. 

Sienų šilumos perdavimo koeficiento vertė didesnė
už  jo  leistiną  vertę.  Dalis  sienų  yra  apdailintos
skardos  lakštais.  Gelžbetonio  sienos  –  dažytos,
mūro sienos – vietomis tinkuotos. Lauko apdaila –
nusidėvėjusi. 

Vidaus
pertvaros,
durys

Pertvaros  plytų  mūro,  tinkuotos,
karkasinės. Durys  – medinės, medinės
su stiklo užpildais.

Pertvarų  tinkas  vietomis  aptrupėjęs,  pastebėti
skilimai,  apdaila  didžiojoje  dalyje  patalpų  –
nusidėvėjusi. Durys – nusidėvėjusios.

Perdangos Gelžbetoninės,  surenkamų  plokščių
perdangos, gelžbetoninės sijos.

Pastato perdangos yra tinkamos būklės.

Stogo
konstrukcija ir
jo danga

Sutapdintos  konstrukcijos  su  rulonine
prilydoma  bitumine  danga,  šlaitinis
stogas  (virš  A  korpuso)  su  cinkuotos
skardos  danga.  Lietaus  vandens
nuvedimas  -  vidinis  ir  išorinis
lietvamzdžiais,  latakais.  Stogeliai  –
betoniniai  su  rulonine  danga.  Lifto
priestato ir  dalies  įėjimo stogelių  stogo
danga – skardos lakštų.

Dalis  stogo  atitvarų  yra  neapšiltintos  arba
apšiltintos  netinkamai.  Šilumos  perdavimo
koeficiento  vertė  didesnė  už  jo  leistiną  vertę.
Šlaitinio stogo danga yra susidėvėjusi.  Stogeliai  –
nusidėvėję,  vietomis  netinkamai  įrengta
hidroizoliacija, prijungtys prie sienų.

Aukšto
grindys

Grindų dangos - teraco, akmens masės,
keraminių  plytelių,  medžio  plaušo,
parketo, linoleumo, kiliminės dangos

Grindų  dangos  didžiojoje  dalyje  patalpų  –
nusidėvėjusios

Angos
atitvarose
(durys, langai)

Didesnė  dalis  langų  pakeista  naujais
PVC profilio langais, kiti langai – medžio
rėmų.  Lauko  durys  –  metalinės,  PVC
profilio, medinės.

Išorės  pakeistos  durys  –  patenkinamos  būklės.
PVC langai – patenkinamos būklės. Nepakeisti 
mediniai langai ir  medinės durys  – blogos būklės.
Nepakeistų  durų  ir  langų  šilumos  perdavimo
koeficientų vertės didesnės už jų leistinas vertes. 

Laiptinės  ir
lauko laiptai

Vidaus laiptinės, laiptai – gelžbetoninės
konstrukcijos su teraco apdaila. Turėklai
metalo,  medžio  gaminių.  Esami  lauko
laiptai  –  metaliniai,  betoniniai,
kombinuotos plieno ir  betono elementų
konstrukcijos.

Vidaus laiptinės, laiptai – patenkinamos būklės. 
Dalis  lauko  laiptų  betoninių  elementų  yra
nusidėvėję,   aptrupėję, plieno elementai – paveikti
korozijos. 

PROJEKTO SPRENDINIAI 
  
Sklypas

Sklypo vakarinėje pusėje projektuojamas naujas privažiavimas, automobilių stovėjimo vietos, apsisukimo
aikštelė. Privažiavimas prijungiamas prie esamo kelio ties garažo pastatu. Nuo naujai projektuojamos aikštelės nu-
matomas platus pėsčiųjų takas link naujai projektuojamo lifto priestato. Siekiant tinkamai apšiltinti pastato fasadus
bei atsižvelgiant į priešgaisrinius, funkcinius reikalavimus, esami nusidėvėję lauko, lauko avariniai laiptai išardomi.
Projektuojami nauji laiptai su pandusais, turėklais ir aptvarais pagal galiojančias normas. Projektuojami nauji, pra-
plečiami esami takai, aikštelės pagal funkcinius reikalavimus, esami nusidėvėję takai, aikštelės atnaujinami arba
pertvarkomi darbų apimtis derinant su užsakovu techninio projekto rengimo metu.

Siekiant sumažinti neigiamą drėgmės poveikį cokolinei pastato daliai, siūloma atlikus drenažo sistemų įren-
gimą, numatyti vėdinamą nuogrindą su akmenėlių viršutiniu sluoksniu.    
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Kadangi tarp korpusų formuojamas uždaras kiemelis, projektuojama metalinė tvora su varteliais ties šiau-
rės rytų pusėje esančiu sujungimo koridoriaus tūriu. Kitų teritorijos naujų aptvėrimų, bei sklypo elementų įrengimas
tikslinamas techninio projekto rengimo metu su užsakovu. 

Autotransporto ir dviračių stovėjimo vietų skaičiavimas.

Visos automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose, nepažeidžiant galiojančių normų ir įstatymų.
Vadovaujantis  STR 2.06.04:2014 „Gatvės  ir  vietinės  reikšmės keliai.  Bendrieji  reikalavimai“,  30  lentelės  1.4 p.
globos namams turi  būti  numatyta  0,4 vietos vienam butui  ar  kambariui  priklausomai nuo apgyvendinimo tipo.
Atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą, pastate numatomi 38 apgyvendinimo kambariai, skaičiuojama, kad reikalingų
stovėjimo vietų skaičius turi būti - 15 (38 x 0,4 = 15,2). Viso sklypo teritorijoje numatoma 20 automobilių stovėjimo
vietų (18 - naujų antžeminių, 2 - esamos uždarame garaže), kurių 3 bus pritaikytos žmonių su negalia reikmėms.
Atstumai nuo automobilių stovėjimo vietų iki pastatų langų ir vėdinimo angų išlaikomi.
Prie  naujai  numatomo  įėjimo  į  B  korpusą  numatomos  5  naujos  dviračių  stovėjimo  vietos  su  stovais.  Naujų
transporto stovėjimo vietų įrengimas sklypo teritorijoje tikslinamas techninio projekto rengimo metu, poreikį derinant
su užsakovu.  

    
Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai, pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, išdėsty-

mo sprendiniai 

Esamas pastatas yra mokslo paskirties, darželis – lopšelis. Paskirtis keičiama į gyvenamąją paskirtį (įvairių sociali-
nių grupių asmenims), globos namai.

Pastatas funkcine prasme dalinamas į du korpusus. A korpuse numatomas 60 vietų dienos centras su 20
vietų socialinių dirbtuvių patalpomis, pritaikytas   fizinę/proto ir psichikos negalią turintiems asmenims. B korpuse
projektuojami 40 vietų specializuoti slaugos ir globos namai. Siekiant užtikrinti darnesnį horizontalų judėjimą tarp
korpusų  ir  patogesnį  vertikalų  judėjimą  pastate,  vienas  iš  tarpaukštinių  jungiamųjų  koridorių  išardomas,
projektuojama nauja jungiamoji dalis I-ojo ir II-ojo aukšto lygyje kartu su nauju liftu, įėjimo tambūru. Naujas liftas -
trijų sustojimų, kurių pirmas būtų žemės lygyje. Korpusuose perplanuojami evakuaciniai keliai, numatant ištisinius
koridorius  tarp  esamų  laiptinių.  Esamas  pagrindinis  įėjimas  į  A  korpusą  išlieka  esamoje  vietoje.  B  korpuse
planuojamas naujas įėjimas nuo vakarų pusės, per jungiamąją galeriją (koridorių).

A korpuso I-ajame aukšte numatomos dvi grupės po 10 klientų trumpalaikei nakvynei, skirtos iš tolimesnių
teritorijų atvykstantiems dienos centro lankytojams. Šiame aukšte taip pat projektuojama multifunkcinė  salė (su
valgyklos  ir  renginių  zonomis),  medicinos  kabinetai,  izoliatorius,  administracijos  kabinetai,  rūbinė  klientams
(darbuotojų  rūbines  siūloma  įrengti  esamose  rūsio  patalpose),  nedidelė  skalbykla.  Budinčiojo  personalo  zona
numatoma šalia medicininio bloko. Virtuvės patalpos išlieka esamoje vietoje, neremontuojamos, išskyrus darbus
susijusius  su  pastato  pertvarkymu,  inžinerinių  sistemų  atnaujinimu.  Aukšte  projektuojami  atskiri  klientams  ir
personalui skirti sanitariniai mazgai, dušo, valymo, pagalbinės patalpos. A korpuso II-ajame aukšte planuojamos
dienos centro grupių, socialinių dirbtuvių patalpos, kineziterapijos salė, personalo, sanitarinės, valymo, pagalbinės
patalpos.

B  korpuso  pirmajame  aukšte  planuojama  15  apgyvendinimo  kambarių  (skirtų  20  klientų),  sanitariniai
mazgai  prie  kambarių.  Prie  pagrindinio  įėjimo  numatomos  priėmimo,  registracijos,  prausimo  patalpos.  Šiame
aukšte taip pat projektuojamos atskiros vyrams ir moterims dušo, prausimo, sanitarinės patalpos, valgyklų, poilsio,
mankštos patalpos klientams. Planuojama poilsio  patalpa,  sanitariniai  mazgai personalui,  valymo, pagalbinės –
sandėliavimo, budinčiojo personalo patalpos. 

B korpuso antrajame aukšte planuojama 15 apgyvendinimo kambarių (skirtų 20 klientų), sanitariniai mazgai
prie  kambarių.  Šiame  aukšte  taip  pat  projektuojamos  atskiros  vyrams  ir  moterims  dušo,  prausimo  patalpos,
valgyklų, poilsio, mankštos patalpos klientams. Planuojama poilsio patalpa, sanitariniai mazgai personalui, valymo,
pagalbinės – sandėliavimo, budinčiojo personalo patalpos, maldų kambarys. 

Dalyje patalpų bus įrengti lubiniai keltuvai, kurie palengvins klientų priežiūrą.  
Šiuo projektu rūsio patalpos neremontuojamos, nepertvarkomos išskyrus darbus susijusius su inžinerinių

sistemų atnaujinimu, priešgaisrinių ir kitų norminių reikalavimų užtikrinimu. 
Pastato  planiniai  ir  kiti  sprendiniai  tikslinami  techninio  projekto  metu,  atsižvelgiant  į  užsakovo  ir  kitus

reikalavimus.          

Pastato elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos 
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Fasadų apdaila, langai, durys. Konstrukciniai sprendiniai.

Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, lauko sienos nuvalomos, demontuojami esami fasado apšvietimo ir
kiti įrenginiai, esama skardos lakštų apdaila nuo fasadų nuardoma, išlyginami ir suremontuojami paviršiai, sienos
paruošiamos darbams pradėti. Žemės darbai, ties fasadais, vykdomi rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius
inžinerinius  tinklus  nuo mechaninių  pažeidimų. Pastatui  naudojamos tik  turinčios  techninį  liudijimą  (ETL) ir  CE
ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.  Pastato fasadų apšiltinimui siūloma
naudoti sudėtinę tinkuojamą sistemą su 200 mm storio akmens vatos termoizoliacinėmis plokštėmis ir apdailiniu
plonasluoksniu tinku. Fasadų apdailos spalvinius sprendimus žiūrėti  brėžiniuose ir vaizdinėje informacijoje. Prieš
parenkant konkrečius gaminius, medžiagas, spalvas, jie turi būti suderinti su Telšių savivaldybės vyriausiuoju archi-
tektu. Siūloma fasado pagrindinė spalva - NCS S0603-Y20R, su pastelinės rudos spalvos NCS S4010-Y10R įėjimo
ir jungiamųjų koridorių tūriais. Cokolio spalva – RAL 7039. Langų profilių spalva – balta, RAL 9010. Apskardinimų,
lauko durų, išorės palangių, plieno skardos lakštų stogo dangos, lietaus nuvedimo sistemos, aliuminio stiklinimų ir
aliuminio durų profilių bei kitų elementų spalva – RAL 7016.

Naujo lifto šachtos ir jungiamojo koridoriaus konstrukcijos – kombinuotos mūro ir  karkasinės, pamatai -
gelžbetoniai poliniai su rostverku.  Koridoriaus atitvarose numatomi aliuminio profilio stiklinimai, įėjimo durys. 
Esami, seni  mediniai langai keičiami PVC profilio langais  U-1,3  (W/m²K).  Pertvarkoma dalis esamų langų ir durų
angų.   Esamos senos medinės lauko durys keičiamos naujomis apšiltintomis metalinėmis durimis U-1,5 (W/m²K).
Lauko palangės apskardinamos plastizuota skarda. Vidaus naujos palangės – PVC gaminių. 

Prie lauko sienų montuojamos naujos metalinės gaisrinės kopėčios tarp skirtingo aukščio stogų.

Stogas, stogeliai

Esamas A korpuso šlaitinis stogas, įrengtas ant sutapdinto stogo, išardomas. Demontuojama esama medi-
nė perdanga virš A2.18 patalpos, įrengiama nauja perdanga, atitinkanti priešgaisrinius ir kitus norminius reikalavi-
mus.  Esami nereikalingi stogeliai virš durų demontuojami. 

Neapšiltinti stogai remontuojami, stogų sluoksniai nuardomi iki denginio. Formuojami nuolydžiai, keičiamos
įlajos. Stogai šiltinami dviejų sluoksnių šilumine izoliacija: apatinis sluoksnis - polistireninio putplasčio EPS 80
plokštės, viršutinis sluoksnis -  40 mm storio  kietos akmens vatos plokštės.  Įrengiama dviejų sluoksnių hidroizo-
liacinė danga, kuri užleidžiama ant parapeto viršaus. Parapetai iš vidaus apšiltinami ne mažesnio kaip 40 mm sto-
rio akmens vata. Ant stogų, kur būtina, įrengiamos apsauginės metalinės tvorelės. Patekimui ant stogo iš vidaus
numatomas apšiltintas liukas. Liukui pagaminti naudojamos medžiagos bus ne žemesnės kaip A2 – s1, d0 degumo
klasės. Liuko dangtis bus su sandarinančiomis tarpinėmis, angos viršus bus ne mažiau kaip 250 mm nuo projek-
tuojamos stogo dangos paviršiaus. 

Parapetai, kur reikia pakeliami plytų arba blokelių mūru, įrengiami nauji apskardinimai iš plastizuotos skar-
dos lankstinių. Atnaujinama lietaus nuvedimo sistema, keičiamos, įrengiamos įlajos, lietvamzdžiai, latakai. Taip pat
įrengiami stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėliai (nemažiau kaip 1 kaminėlis 60 - 80m2  stogo plote).  Ant stogo
esančios, išsaugomos ventiliacijos šachtos valomos, remontuojamos, esant būtinybei aukštinamos taip, kad atstu-
mas nuo parapeto viršaus iki ventiliacijos šachtos angos būtų ne mažiau 300 mm. Alsuokliai įrengiami taip, kad
būtų 400 mm aukščiau ventiliacijos kanalų viršaus. Parapetai, kiti apskardinimo elementai įrengiami naudojant poli-
esteriu dengtos skardos gaminius. Atlikus darbus, stogo degumo klasė turi atitikti Broof (t1) keliamus reikalavimus. 

Virš įėjimo durų siūloma įrengti berėmio saugaus stiklo arba panašios konstrukcijos gamyklinius stogelius.

Numatoma pasiekti energetinio naudingumo klasė - B

Vidaus apdailos sprendiniai

Naujos pertvaros – mūro, tinkuojamos, dažomos. Atliekamas esamų sienų remontas. Kitos sienos – plieno
karkaso, gipso kartono plokščių su akmens vatos užpildu konstrukcijos. Drėgnų patalpų sienos apdailinamos ke-
raminėmis glazūruotomis plytelėmis. Inžinerinių sistemų aptaisymai įrengiami naudojant gipso kartono plokštes su
plieno karkaso elementais.  Patalpose įrengiamos plieninės lengvo tipo durys, parenkamos atsižvelgiant į patalpų
funkcinius reikalavimus. Salėje numatoma transformuojama pertvara. Siekiant užtikrinti didesnį planuojamų korido-

OBJEKTO Nr.  

[21 - 13] - PP - AR
Lapas Lapų

7 10



rių natūralų apšvietimą ir vizualiai praplėsti patalpas, valgymo, dirbtuvių ir kitas bendrąsias patalpas siūloma atskirti
skaidraus stiklo pertvaromis, vitrinomis.  

Evakuacijos keliuose, virtuvės, pagalbinėse, sanitarinėse ir techninėse patalpose siūlomos neslidžių akme-
ns masės plytelių dangos. Dirbtuvių grupėse, kambariuose ir kitose patalpose siūlomos aukšto atsparumo linole-
umo arba vinilinės homogeninės grindys. Grindjuostės, įrengiamos iš toje patalpoje grindims naudojamų medžiagų.
Patalpose, kuriose numatyti trapai ar kiti vandens surinkimo įtaisai grindys formuojamos su 1%-2% nuolydžiais į
įrengiamą nuotekų surinkimo sistemą. Sanitarinėse ir kitose drėgnose patalpose grindys papildomai hidroizoliuoja-
mos. Grindų dangų medžiagos, tipai tikslinami techninio projekto rengimo metu, atsižvelgiant į užsakovo pageidavi-
mus.

Didžiojoje dalyje patalpų montuojamos gipso kartono plokščių ir pakabinamos modulinės lubos. Drėgnose
patalpose naudojamos drėgmei atsparios medžiagos. Visos pakabinamos lubos montuojamos prie korozijai atspa-
rių metalo profilių karkaso, gaminiai ir medžiagos parenkamos pagal higieninius ir kitus reikalavimus. Kitose patal-
pose esamos gelžbetonio plokščių lubos nuvalomos, glaistomos, dažomos.

Keičiami esami vidaus laiptų turėklai, aptvarai, montuojamos sienų apsaugos koridoriuose.

Universalaus dizaino, neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai.

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos, takai iki pastato

Naujos automobilių stovėjimo vietos projektuojamos sklype. Numatomos 2 B tipo ir viena A tipo stovėjimo
vieta. Takai arba maršrutai nuo žemės sklypo ribos arba transporto priemonių stovėjimo zonos iki pastato tenkins
ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių ir STR 2.03.01:2019 reikalavimus.
     

Žmonių su negalia (toliau ŽN) pritaikytų sanitarinių mazgų sprendiniai.

Lankytojams  ir  gyventojams  skirtos  sanitarinės  patalpos  bus  pilnai  pritaikytos  pagal  galiojančius
reikalavimus.

Įėjimai į pastatą, horizontalusis ir vertikalusis judėjimas 

Įėjimai į pastatą atitiks ISO 21542:2011 10 skyriaus reikalavimais, prie jų bus 1 500 mm x 1 500 mm dydžio
manevravimo erdvės

Durys  įrengiamos  vadovaujantis  ISO  21542:2011  18  skyriaus  reikalavimais. ŽN  pritaikytų  durų,  jas
atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, numatomas ne mažesnis kaip 850 mm.
Dvivėrių durų varstomosios varčios plotis projektuojamas toks, kad atidarius plačiąją varčią, bekliūtis angos plotis
bus ne mažesnis kaip 850 mm.  

Horizontaliojo judėjimo pastate sprendiniai atitiks ISO 21542:2011 11 - 14 skyriuose pateiktus reikalavimus.
Vertikaliajam judėjimui pastate (tarp visų aukštų, įskaitant patekimą iš lauko lygio) užtikrinti prie B korpuso

projektuojamas naujas erdvus, žmonėms su negalia ir lovų pervežimui pritaikytas keleivinis liftas. 

Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams

Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai, kitos pagalbinės priemonės įrengiami laikantis  ISO 21542:2011 ir
ISO 23599:2012 reikalavimų.
    

Grindų ir sienų paviršiai

Grindų ir sienų paviršiai įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 31 skyriumi.

Apšvietimas

Pastato  vidaus  apšvietimas  projektuojamas  vadovaujantis  HN  98:2000  ir  ISO  21542:2011  33  skyriaus
reikalavimais.  

Regimasis kontrastas

Parenkant statinių apdailą bus vadovaujamasi ISO 21542:2011 35 skyriumi. 

Įranga, valdymo įtaisai ir jungikliai
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Valdymo įranga, įtaisai ir jungikliai įrengiami pagal ISO 21542:2011 36 skyriaus reikalavimus.

Pastato sprendiniai parenkami atsižvelgiant į universalaus dizaino principus

 Inžinerinės sistemos, tinklai

Elektros tiekimas. Elektros energija tiekiama iš AB “ESO” inžinerinių tinklų. 
Šilumos tiekimas - nuo esamų centralizuotų miesto šilumos tiekimo tinklų.
Vandens tiekimas. Bus naudojami esami centralizuoti vandentiekio tinklai. 
Nuotekų šalinimas. Bus naudojami esami centralizuoti kanalizacijos tinklai. 
Lietaus nuotekos. Bus naudojami esami centralizuoti lietaus nuotekų tinklai. 

Lauko  inžineriniai  tinklai  įrengiami,  pertvarkomi  esami  tiek,  kiek  tai  bus  susiję  su  pastato  perplanavimu,
rekonstravimu. Numatomas naujų drenažo tinklų įrengimas ties pastatu. 

Projektuojamos  naujos  elektros,  ryšių,  vandentiekio,  nuotekų,  šildymo,  vėdinimo,  apsauginės,
priešgaisrinės, signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos. Įrengiama žaibosaugos sistema. 
        

Sprendiniai  detalizuojami  techninio  projekto  inžinerinėse  dalyse  pagal  išduotas  prisijungimo  sąlygas,
užsakovo pageidavimus, projektuojami vadovaujantis technine projektavimo užduotimi, LR galiojančiais įstatymais,
normomis ir kitais privalomais dokumentais.

Gaisrinė sauga  

      Statinio projekto sprendiniai parenkami taip, kad kilus gaisrui:

● statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
● būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;
● būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
● žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
● pradėtų veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos;
● ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.

Detalūs sprendiniai pateikiami techniniame projekte

Projektuojami  pastato  atitvarų  šilumos  perdavimo  koeficientai  ir  ilginių  šilumos tiltelių  šilumos
perdavimo  koeficientų vertės atitiks normines:

Eil.
Nr. Atitvaros rūšis

Atitvarą
žymintis
poraidis

Gyvenamieji
pastatai

Negyvenamieji pastatai
Viešosios paskirties

pastatai1)
Pramonės
pastatai2)

1. Pastato energinio naudingumo klasė C B C B C B

2. Stogai r
0,16 0,15 0,2·15) 0,18·15) 0,2515) 0,22·15)

Perdangos6) ce
3. Šildomų patalpų atitvaros,

kurios ribojasi su gruntu fg
0,25 0,22 0,3·15) 0,24·15) 0,415) 0,33·15)

Perdangos virš nešildomų
rūsių ir pogrindžių cc

4. Sienos w 0,20 0,18 0,25·15) 0,22·15) 0,3·15) 0,26·15)

5. Langai7), stoglangiai,
švieslangiai ir kitos
skaidrios atitvaros

wda 1,63) 1,43) 1,6·14),5) 1,4·14),5) 1,915) 1,7·15)

6. Durys, vartai d 1,6 1,5 1,9·15) 1,9·15) 1,915) 1,9·15)

7. Pastabos:
3) jei gyvenamųjų pastatų suminis langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotas

didesnis už 25 % pastato sienų ploto, visų šių atitvarų (langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių
atitvarų) šilumos perdavimo koeficiento U(C,B) vertė turi būti 1,3 W/(m²K);
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6) perdangos virš pravažiavimų ar praėjimų;
7) langų  atitvaroms  taip  pat  priskiriamos  įstiklintos  ir  neįstiklintos  durys  į  įstiklintus  balkonus,

įstiklintas galerijas ir šiltnamius.

Pastato  atitvaros  ir  kiti  elementai  projektuojami  taip,  kad  tenkintų  ne  žemesnės  kaip  B  klasės  reikalavimus
gyvenamiesiems pastatams.

Sanitarinio buitinio aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai.

Kiekviename aukšte projektuojami atskiri sanitariniai mazgai lankytojams, gyventojams ir personalui. 
Socialinės  globos  namų  skalbiniai  bus  skalbiami  ne  socialinės  globos  namuose,  socialinės  globos

namuose bus saugoma skalbinių skalbimo sutartis ir pastate bus įrengtos patalpos nešvariems skalbiniams rinkti ir
rūšiuoti, švariems skalbiniams laikyti. Patalpos įrengiamos taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai nesikirstų.

Dienos  centro  lankytojams,  globos  namų  gyventojams  maistas  bus  ruošiamas  A  korpuse  numatytoje
virtuvėje  ir  paskirstomas  į  patalpas.  Pastate  projektuojamos  valgymo  patalpos.  Personalo  patalpose
projektuojamos virtuvėlės su valgymo zonomis.  

Statinio naudojimo sauga 

       Statinio projekto sprendiniais užtikrinama, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, snie-
go nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

Sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai

Pavadinimas Mato
vienetas Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m2 10234
2. sklypo užstatymo intensyvumas % 29,50
3. sklypo užstatymo tankis % 17,92
4. sklypo apželdinimo procentas % 58

II. PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų,
vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

40 vietų specializuoti
slaugos ir globos

namai, 80 vietų dienos
centras su socialinėmis

dirbtuvėmis 
2. Pastato bendrasis plotas.* m2 2968,49
3. Pastato naudingasis plotas.* m2 2484,62
4. Pastato tūris.* m3 12447
5. Aukštų skaičius.* vnt. 2
6. Pastato aukštis.* m 9,6
7. Pastato gyvenamųjų kambarių skaičius vnt 38
8. Energinio naudingumo klasė B numatoma pasiekti
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė C
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.          
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UAB "MEDSTATYBA"
ATEITIES G. 10. 08303 

VILNIUS
    TEL: +370 5 2613796Medstatyba

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO 
PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Laida

LapųLapas

LT

STATYTOJAS  IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Telšių rajono savivaldybė

PIRMOJO AUKŠTO PLANAS, M 1/100

Mokslo paskirties pastato paskirties keitimas į gyvenamąją paskirtį (įvairių socialinių grupių
asmenims), Kauno g. 9A, Telšiai, rekonstravimo projektas

(21-13)-PP-01 1 1

0

1072
A1745

----

PV
PDV

ARCH.

V. STUKAS
D. STEPONAITIS

L. JUŠKĖNAS

Patalpų eksplikacija IA korpusas A

Nr. Pavadinimas Plotas
Vietų

skaičius
A1.1 Holas, laiptinė 31.70 m²
A1.2 Pavaduotojo ūkio reikalams

kabinetas
8.37 m² 1

A1.4 Tualeto, dušo patalpa 9.69 m²
A1.5 Dvivietis kambarys 13.89 m² 2
A1.6 Dvivietis kambarys 13.80 m² 2
A1.7 Koridorius, dienos užimtumo

erdvė
41.37 m² 10

A1.8 Trivietis kambarys 16.80 m² 3
A1.9 Trivietis kambarys 16.80 m² 3
A1.12 Koridorius 60.70 m²
A1.13 Valgyklos, renginių salė 86.51 m² 30
A1.14 Indų plovykla 6.69 m²
A1.15 Masažuotojo kabinetas 16.17 m² 1
A1.16.1 Šliuzas 3.00 m²
A1.16.2 Izoliatorius 9.57 m² 1
A1.16.3 Tualetas 4.91 m²
A1.17 Bendrosios praktikos

slaugytojo kabinetas
10.53 m² 1

A1.18 Personalo tualetas 2.33 m²
A1.19 Personalo tualetas 3.02 m²
A1.20 Valymo patalpa 1.51 m²
A1.21 Holas, laiptinė 14.98 m²
A1.23 Koridorius, dienos užimtumo

erdvė
47.31 m² 10

A1.24 Trivietis kambarys 16.78 m² 3
A1.25 Trivietis kambarys 16.78 m² 3
A1.27 Dvivietis kambarys 13.56 m² 2
A1.28 Dvivietis kambarys 13.83 m² 2
A1.29 Tualeto, dušo patalpa 9.63 m²
A1.31 Skalbykla 7.94 m²
A1.33 Virtuvė 54.40 m²
A1.34 Koridorius 9.42 m²
A1.35 Tualeto, dušo patalpa 6.60 m²
A1.36 Koridorius, klientų rūbinė 28.46 m²
A1.38 Holas, koridorius 3.54 m²
A1.39 Pavaduotojos kabinetas 13.57 m² 1
A1.40 Sekretorės kabinetas 16.45 m² 1
A1.41 Direktorės kabinetas 16.41 m² 1
A1.42 Dokumentų laikymo patalpa 7.50 m²
A1.43 Sandėlis 6.18 m²
A1.44 Tambūras 6.66 m²
A1.45 Lifto holas 3.43 m²

670.80 m²

Patalpų eksplikacija IA korpusas B

Nr. Pavadinimas Plotas
Vietų

skaičius
B1.1 Holas, laiptinė 13.47 m²
B1.2 Apžiūrų ir registracijos

patalpa
13.96 m² 1

B1.3 Švarių skalbinių patalpa 6.16 m²
B1.4 Tualeto, dušo patalpa 7.03 m²
B1.5 Budinčiųjų patalpa 14.46 m² 2
B1.6 Koridorius 50.39 m²
B1.7 Koridorius 56.90 m²
B1.8 Valgykla 28.51 m² 20
B1.9 Indų plovykla 7.36 m²
B1.10 Dienos patalpa 22.15 m² 10
B1.11 Dušas, prausimo - sanitarinė

patalpa
10.79 m²

B1.12 Kineziterapijos patalpa 16.43 m²
B1.13 Sanitarinė valymo, nešvarių

skalbinių patalpa
11.79 m²

B1.14 Personalo tualetas 3.00 m²
B1.15 Švarių skalbinių patalpa 12.12 m²
B1.16 Vienvietis kambarys 10.37 m² 1
B1.17 Tualetas 3.53 m²
B1.18 Dvivietis kambarys 13.96 m² 2
B1.19 Tualetas 4.49 m²
B1.20 Dvivietis kambarys 15.52 m² 2
B1.21 Vienvietis kambarys 9.37 m² 1
B1.22 Tualetas 4.45 m²
B1.23 Vienvietis kambarys 9.37 m² 1
B1.24 Vienvietis kambarys 9.34 m² 1
B1.25 Tualetas 4.49 m²
B1.26 Dvivietis kambarys 15.15 m² 2
B1.27 Vienvietis kambarys 10.60 m² 1
B1.28 Tualetas 4.49 m²
B1.29 Vienvietis kambarys 9.40 m² 1
B1.30 Vienvietis kambarys 9.40 m² 1
B1.31 Tualetas 4.49 m²
B1.32 Vienvietis kambarys 9.40 m² 1
B1.33 Vienvietis kambarys 9.40 m² 1
B1.34 Tualetas 4.49 m²
B1.35 Vienvietis kambarys 9.40 m² 1
B1.36 Dvivietis kambarys 15.61 m² 2
B1.37 Tualetas 4.49 m²
B1.38 Dvivietis kambarys 16.48 m² 2
B1.39 Dienos patalpa 22.05 m² 10
B1.40 Personalo patalpa 15.35 m²
B1.41 Atliekų patalpa 3.30 m²
B1.42 Personalo tualetas 3.02 m²
B1.43 Dušas, prausimo - sanitarinė

patalpa
11.07 m²

B1.44 Tambūras 7.47 m²
B1.45 Koridorius 51.39 m²

595.91 m²
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NR.

UAB "MEDSTATYBA"
ATEITIES G. 10. 08303 

VILNIUS
    TEL: +370 5 2613796Medstatyba

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO 
PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Laida

LapųLapas

LT

STATYTOJAS  IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Telšių rajono savivaldybė

ANTROJO AUKŠTO PLANAS, M 1/100

Mokslo paskirties pastato paskirties keitimas į gyvenamąją paskirtį (įvairių socialinių grupių
asmenims), Kauno g. 9A, Telšiai, rekonstravimo projektas

(21-13)-PP-02 1 1

0

1072
A1745

----

PV
PDV

ARCH.

V. STUKAS
D. STEPONAITIS

L. JUŠKĖNAS

Patalpų eksplikacija IIA korpusas A

Nr. Pavadinimas Plotas
Vietų

skaičius
A2.1 Holas, koridorius 75.82 m²
A2.2.1 Socialinių dirbtuvių (SD)

darbo organizatoriaus/
rinkodaros vadybininko
kabinetas

8.18 m² 1

A2.2.2 Muzikos kabinetas (SD) 21.52 m² 5
A2.2.3 Molio dirbtuvių kabinetas

(SD)
21.43 m² 5

A2.2.4 Rankdarbių studija (SD) 23.77 m² 5
A2.2.5 Medžio dirbtuvės (SD) 31.02 m² 5
A2.4 III grupės patalpa 37.20 m² 6
A2.6 IV grupės patalpa 28.70 m² 6
A2.7 Darbuotojų pasitarimų

patalpa
19.84 m²

A2.8 Valymo patalpa 5.50 m²
A2.9 Tualetas 3.02 m²
A2.10 Holas, laiptinė 14.98 m²
A2.11 V grupės patalpa 33.17 m² 6
A2.12 VI grupės patalpa 49.39 m² 8
A2.13 Maisto gaminimo dirbtuvės 25.44 m²
A2.14 Koridorius 63.81 m²
A2.16 Minkšto inventoriaus patalpa 11.23 m²
A2.17 Inventoriaus patalpa 11.08 m²
A2.18.1 Dailės terapijos kabinetas 26.44 m² 4
A2.18.2 Kineziterapijos patalpa 43.89 m² 5
A2.19 Relaksacijos kambarys 21.43 m² 5
A2.20 Tualetas 3.19 m²
A2.22 Prausykla 14.91 m²
A2.23 Tualetas 3.84 m²
A2.24 Personalo tualetas 3.96 m²
A2.25 Koridorius 28.80 m²

631.56 m²

Patalpų eksplikacija IIA korpusas B

Nr. Pavadinimas Plotas
Vietų

skaičius
B2.1 Koridorius 51.41 m²
B2.2 Holas, laiptinė 13.68 m²
B2.3 Maldų kambarys 28.20 m² 12
B2.4 Budinčiųjų patalpa 14.46 m² 2
B2.5 Koridorius 50.39 m²
B2.6 Koridorius 57.12 m²
B2.7 Valgykla 28.51 m² 20
B2.8 Indų plovykla 7.36 m²
B2.9 Dienos patalpa 20.98 m² 10
B2.10 Dušas, prausimo - sanitarinė

patalpa
9.65 m²

B2.11 Kineziterapijos patalpa 16.63 m²
B2.12 Sanitarinė valymo, nešvarių

skalbinių patalpa
11.79 m²

B2.13 Personalo tualetas 3.00 m²
B2.14 Švarių skalbinių patalpa 12.12 m²
B2.15 Vienvietis kambarys 10.37 m² 1
B2.16 Tualetas 3.53 m²
B2.17 Dvivietis kambarys 13.96 m² 2
B2.18 Tualetas 4.49 m²
B2.19 Dvivietis kambarys 15.52 m² 2
B2.20 Vienvietis kambarys 9.37 m² 1
B2.21 Tualetas 4.45 m²
B2.22 Vienvietis kambarys 9.37 m² 1
B2.23 Vienvietis kambarys 9.34 m² 1
B2.24 Tualetas 4.49 m²
B2.25 Dvivietis kambarys 15.15 m² 2
B2.26 Vienvietis kambarys 10.60 m² 1
B2.27 Tualetas 4.49 m²
B2.28 Vienvietis kambarys 9.40 m² 1
B2.29 Vienvietis kambarys 9.40 m² 1
B2.30 Tualetas 4.49 m²
B2.31 Vienvietis kambarys 9.40 m² 1
B2.32 Vienvietis kambarys 9.40 m² 1
B2.33 Tualetas 4.49 m²
B2.34 Vienvietis kambarys 9.40 m² 1
B2.35 Dvivietis kambarys 15.61 m² 2
B2.36 Tualetas 4.49 m²
B2.37 Dvivietis kambarys 16.48 m² 2
B2.38 Dienos patalpa 22.05 m² 10
B2.39 Personalo patalpa 15.35 m²
B2.40 Atliekų patalpa 3.30 m²
B2.41 Personalo tualetas 3.02 m²
B2.42 Dušas, prausimo - sanitarinė

patalpa
9.60 m²

586.35 m²



1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15

+6.000

+7.259

+8.580

+7.259

+0.640

+4.040

+2.600

+6.000

+4.700

+3.360

+2.180

6000 6000 3000 6000 6000 6580 2300 1820 1880 3000 6000 6000

ABCDEFGHKLMNPRST

1960 1360 1460 4540 4520 1520 4540 1460 12130 1400 3140 1400 4520 1520 4540

+0.000

+3.300

+6.000

+7.259

+8.579

+2.300

+5.600

+3.360

-0.300

+2.700

KVAL.
PATV.
DOK. 
NR.

UAB "MEDSTATYBA"
ATEITIES G. 10. 08303 

VILNIUS
    TEL: +370 5 2613796Medstatyba

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO 
PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Laida

LapųLapas

LT

STATYTOJAS  IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Telšių rajono savivaldybė

PJŪVIŲ SCHEMOS, M 1/200

Mokslo paskirties pastato paskirties keitimas į gyvenamąją
paskirtį (įvairių socialinių grupių asmenims), Kauno g. 9A, Telšiai,
rekonstravimo projektas

(21-13)-PP-03 1 1

0

1072
A1745

----

PV
PDV

ARCH.

V. STUKAS
D. STEPONAITIS

L. JUŠKĖNAS
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VILNIUS
    TEL: +370 5 2613796Medstatyba

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO 
PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Laida

LapųLapas
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STATYTOJAS  IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Telšių rajono savivaldybė

PASTATO FASADAI, M 1/200

Mokslo paskirties pastato paskirties keitimas į gyvenamąją
paskirtį (įvairių socialinių grupių asmenims), Kauno g. 9A, Telšiai,
rekonstravimo projektas

(21-13)-PP-04 1 1

0

1072
A1745

----

PV
PDV

ARCH.

V. STUKAS
D. STEPONAITIS

L. JUŠKĖNAS

 1 : 200

FASADAS TARP AŠIŲ 1-15
1

 1 : 100

Fasado apdailos fragmentas
2

 1 : 200

FASADAI TARP AŠIŲ A-T
3

 1 : 200

FASADAI TARP AŠIŲ 15-1
4

 1 : 200

FASADAI TARP AŠIŲ R-A
5

Plonasluoksnio tinko apdaila, spalva -
NCS S0603 - Y20R 

PVC langų, durų profilių spalva - balta, RAL 9010 

Parapetų, lauko palangių, kitų apskardinimų 
bei išorinės lietaus nuvedimo sistemos 
elementų spalva - RAL 7016, antracito pilka  

Palangių apskardinimų spalva - RAL 7016,
antracito pilka   

Cokolinio tinko apdaila, spalva - RAL 7039

Plonasluoksnio tinko apdaila, spalva -
NCS S4010-Y10R.
Pagrindinių įėjimų tūriai, jungiamieji koridoriai

Plieno skardos lakštų stogelio dangos spalva - RAL 
7016, antracito pilka   

PASTABOS:

1. PRIEŠ PARENKANT KONKRETŲ GAMINĮ, BŪTINA SUDERINTI SU TELŠIŲ SAVIVALDYBĖS 
VYRIAUSIUOJU ARCHITEKTU. 
2. BRĖŽINIAI YRA PRINCIPINIAI. MATMENYS PATEIKIAMI MILIMETRAIS
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