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1. Urbanistinė idėja: 
Projektuojamam poliklinikos pastatui pasirinktas perimetrinis užstatymas vyraujantis tiek K. Kalinausko, 
tiek Pylimo gatvėse.  
Konsoline dalimi suformuojama šiuo metu neužstatyta K. Kalinausko ir Pylimo gatvės sankryža, pirmo 
aukšto užstatymas ties sankryža atitraukiamas suformuojant kurdonerinę erdvę priešais pastatą ir tuo pačiu 
reikiamų nuolydžių šaligatviams suformavimui.  
K. Kalinausko gatvės išklotinėje projektuojamo pastato tūris suskaidomas į dvi dalis. Pastatas šiek tiek 
atitraukiamas nuo gatvės tolimiausioje Pylimo gatvės dalyje. Taip pabrėžiant  pėsčiųjų trakto tarp P. Cvirkos 
skvero ir Reformatų skvero, ir įvažiavimo vietą. Atitrauktoje dalyje neprojektuojamas pirmas aukštas, o 
vietoje jo įrengiama edukacinė erdvė prie projektuojamos poliklinikos konferencijų salės.  
Pėsčiųjų tako tarp P. Cvirkos skvero ir Reformatų skvero atkarpoje projektuojamas kamerinio dydžio F. 
Zappa skveras.  
Projektuojamo pastato kryptis  ir ribos parenkamos atsižvelgiant į esamų poliklinikos pastatų struktūrą ir 
kiemų sistemą, suformuojant aiškią viso sklypo užstatymo struktūrą.  
Pastatas yra svarbioje gatvių sankryžoje, todėl pastato aukštingumas siūlomas nežemesnis nei aplinkinių 
sankryžą formuojančių pastatų.  
 
2. Architektūrinė idėja: 
Projektuojamam poliklinikos pastatui suteikiama individuali architektūrinė išraiška atsižvelgiant į aplinkoje 
vyraujančias architektūrines formas, masteliškumą, detales. Tiek esamo poliklinikos pastato architektūroje, 
tiek dalyje aplinkinių pastatų K. Kalinausko g. būdingi užapvalinti pastatų kampai akcentinėse ir 
sankryžinėse pastatų vietose, todėl apvalios formos priimamos kaip tam tikra aplinkos vertybė ir naudojama 
pastato architektūrinėse formose.  
Nors projektuojamas pastatas turi savo individualią išraišką, tačiau formomis, masteliškumu harmoningai 
papildo K. Kalinausko ir Pylimo gatvių išklotines.  
Kadangi aplinkoje vyrauja šlaitiniai stogai, net dalinai ir 1987 metais suprojektuotame esamame poliklinikos 
pastate, projektuojamas pastatas taip pat numatomas vienšlaičiu šlaitiniu stogu, kuris tiek formomis, tiek 
užbaigimais aiškiai išsiskiria moderniais architektūriniais sprendiniais, tačiau tuo pačiu harmoningai įsilieja į 
aplinkinių šlaitinių stogų foną.  
Projektuojamas pastatas K. Kalinausko g. atkarpoje abejose pusėse yra gerai matomas, todėl akcentuojamas 
konsolinėmis dalimis, kurios naudojamos tiek architektūrinei išraiškai pabrėžti tiek visuomeninėms erdvėms 
po jomis sukurti.  
Projektuojamas pastatas yra keturių aukštų su technine palėpe, pastatas aukštų skaičiumi analogiškas kaip 
pagrindiniai K. Kalinausko ir Pylimo g. sankryžas formuojantys pastatai, projektuojamo pastato 
aukštingumas taip pat neviršija esamo 1987 metais statyto poliklinikos pastato aukštingumo.  
 
3. Projektuojamo sklypo sprendinių aprašymas: 
a. Projektuojamo priestato viešųjų erdvių funkcinis išplanavimas: 
Projektuojamame poliklinikos pastate numatomos trys naujos viešos erdvės su skirtingomis funkcijomis. 
Vietoje demontuojamos atraminės sienos prie 1987 metų esamo poliklinikos pastato projektuojama nauja 
vieša erdvė su žaliais plotais, apželdinimu, mažąją architektūrą. Šalia šios erdvės yra intensyviai naudojama 
troleibusų stotelė, kurioje visą laiką yra nemažai žmonių, taip pat pagrindinis patekimas į 1987 metų statytą 
esamą poliklinikos pastatą pro kurį pastoviai vyksta intensyvus poliklinikos lankytojų srautas, todėl nauja 
išvystyta erdvė leis patogiau ir plačiau pasiskirstyti žmonių srautams. Žmonių pasiskirstymas yra labai 
svarbus įvertinus covid- 19 situaciją.   
Ši erdvė pėsčiųjų taku taip pat jungiasi su kurdonerine erdve palei K. Kalinausko ir Pylimo g. sankryža, kuri 
naudojama lankytojų pasiskirstymui į naują projektuojamą poliklinikos pastatą. 
Projektuojamame poliklinikos pastate palei K. Kalinausko g. pastato galą prie konferencijų salės 
projektuojama edukacinė erdvė, kurios amfiteatro suformavimui išnaudojamas natūralus reljefo perkritimas į 
sklypo gilumą. Erdvė yra po pastatu, todėl apsaugota nuo kritulių. Erdvė gali būti išnaudojama tiek žmonių 
pasiskirstymui/susibūrimui prieš konferencijas, tiek lauko renginiams/ mokymams. Lauko renginiai ir tam 
tikri funkciniai susibūrimai gali tapti labai aktualus ateityje įvertinus dabartinę covid- 19 situaciją. 
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Trečia visuomeninė erdvė Frank Zappa skveras. Kamerinė erdvė respektuojanti esamą Frank Zappa 
paminklo vietą. Visos erdvės sujugtos pėsčiųjų takais turi savo mažosios architektūros elementus: suoliukus, 
dviračių stovus, želdinius.  
 

 
Sklypo viešų erdvių schema. 
 

b. Pėsčiųjų, transporto judėjimo bei automobilių stovėjimo sprendiniai: 
Per projektuojamą sklypą praeiną labai svarbus pėsčiųjų takas tarp P. Cvirkos ir Reformatų skverų. Šiuo 
metu tiek pėsčiųjų, tiek transporto srautai susijungia per tą patį esamą įvažiavimą į sklypą, kas pėstiesiems 
yra nepatogu ir net pavojinga. Projektuojant  naują poliklinikos pastatą ši problema yra sprendžiama 
atskiriant pėsčiųjų ir transporto srautus taip, kad esamo įvažiavimo vietoje iki projektuojamo pastato galo ir 
šiek tiek už jo žmonių su negalia stovėjimo vietų ribose važiuoja tik transporto priemonės, už žmonių su 
negalia stovėjimo vietų automobilių srautai būtų draudžiami, iškyrus ekstra atvejus ir gaisrinės mašinos 
privažiavimui, o kita projektuojamo pastato pusė palei Frank Zappa paminklą ir iki P. Cvirkos skvero būtų 
naudojama tik pėsčiųjų ir dviračių srautams.  
Šiam pėsčiųjų trakto nenutraukiamumui siūloma nauja pėsčiųjų perėja K. Kalinausko g. sujungianti 
projektuojamą pėsčiųjų taką  su Reformatų skveru. 
Antžeminės automobilių stovėjimo vietos projektuojamos tik žmonių su negalia reikmėms. Didžioji dalis 
poliklinikos darbuotojų automobilių stovėjimo vietų projektuojama vieno aukšto požeminėje automobilių 
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saugykloje, į kurią būtų patenkama naudojant automobilių liftą.  Esami pėsčiųjų takai palei K.  Kalinausko ir 
Pylimo gatves išlieka nepakitę.  Pėsčiujų takai palei Pylimo gatvę tampa patrauklesni ir  patogesni 
išmontuojant esamas atramines sienas.  
 

 
Pėsčiųjų ir transporto judėjimo sklype, prieigose schema.  

c. Projektuojamo sklypo  dangų koncepcija: 
Sklypo dangos projektuojamos iš betono plytelių, esminis akcentas, kad visos dangos sklype projektuojamos 
viename lygyje, be bortų, tiek transporto važiuojamoji dalis, tiek pėsčiųjų judėjimo dalis. 
 
d. Projektuojamo sklypo želdinių ir želdinių grupių sutvarkymo sprendiniai: 
Sklype yra nemažai esamų želdynų. Šiuo projektu siekiama sklype suformuoti aiškų želdynų tinklą, kuris 
būtų tolygiai išsidėstęs per visą sklypą. Vietoje demontuojamos atraminės sienos palei Pylimo g. įrengiamas 
naujas skveras su savo želdynų struktūra. Šioje vietoje želdynų tinklas projektuojamas taip, kad išsaugoti dalį 
esamų vertingų medžių, todėl dalis želdynų yra projektuojamose naujose klombose, kad išsaugoti esamų 
medžių augimo altitudes. Visi kiti projektuojami želdynai sklype yra viename lygyje su dangomis. Želdynais 
atskiriamos antžeminės automobilių stovėjimo vietos, sumažinamas automobilių judėjimas tolimesniu taku 
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nuo automobilių stovėjimo vietų link P. Cvirkos skvero, paliekant tik pagal poreikį važiuoti gaisrinei mašinai 
ir kitam spec. transportui.  
 

 
Želdynų sklype schema. 
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e. Projektuojamo sklypo apšvietimo sprendiniai: 

 
A ZONA-fasado angokraščių pašvietimas. Pylimo ir 
K.Kalinausko g. fasaduose . 
B ZONA –kiemelis tarp naujo ir seno korpuso  
C ZONA –mažosios architektūros zona  
D ZONA –F.Zappa skveras ir praėjimas link seno 
administracinio korpuso. Mažosios architektūros zona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A ZONA: 
Langų angokraščiai apšviečiami Pylimo g.  
Langų angokraščiai kiemo dalyje priešais seną pastatą neapšviečiami.  
Mažos galios sąnaudos 5W/vnt. 

  
Analogai 
 

 
Šviestuvų vieta. 
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B ZONA 
Naujo korpuso fasado pašvietimas.  
Vidinis fasadas ir kiemelio teritorija apšviečiami nuo senojo korpuso. 
F. Zappa paminklo apšvietimas. 
Prožektoriai perkeliami ant naujo pastato.  
Papildomi grindiniu apšvietimu. 

 

C ZONA: 
Pašviečiami: 
Augalai 
Sienutės  
Suoliukų aplinka 

  
Analogai. 
 
D ZONA 
F. Zappa paminklo apšvietimas: 
Prožektoriai perkeliami ant naujo pastato‚ 
Papildomi mažosios architektūros apšvietimo elementais‚ 
Papildomi grindiniu apšvietimu‚ 
Žalių zonų pašvietimas. 
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Analogai. 
 
f. Projektuojamo sklypo žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimas, konceptualūs inžineriniai 

sprendiniai: 
Projektuojamas sklypas yra pakankamai didelio ploto, todėl siūloma numatyti vietą talpai lietaus vandens 
sukaupimui ir panaudojimui laistymui.  
Kadangi naujai projektuojamas pastatas papuola  ant esamų tinklų, juos reikės perkelti. Gali būti kad daliai 
perkeliamų tinklų palei vakarinę sklypo riba reikės numatyti požeminį tinklų kolektorių. 

 
g. Projektuojamo sklypo bei jo prieigų atitikimas universalaus dizaino principams: 
Projektuojamas poliklinikos sklypas pritaikomas visoms žmonių grupėms, įskaitant senyvo amžiaus žmones, 
mažus vaikus ir žmones su negalia. Takai iki pastato projektuojami taip, kad visi žmonės galėtų prieiti ir 
patekti į projektuojamą pastatą. Pėsčiųjų takai atskirti nuo motorinių transporto priemonių srautų. Sklypo 
ribose visos dangos projektuojamos viename lygyje be bortų. Nauji pėsčiųjų takai prie projektuojamo pastato 
numatomi ne didesnio nei reglamentuojama nuolydžio. Nauji pėsčiųjų takai projektuojami ne siauresni nei 
2.25m, o daugeliu atveju platesni nei 3m.  
Žmonėms su negalia pritaikomos visos antžeminės automobilių stovėjimo vietos, taip pat numatomos 
pritaikytos vietos požeminėje automobilių saugykloje.  

 
h. Kraštovaizdžio dizaino (želdinių formavimo, apšvietimo koncepcijos, mažosios architektūros) 

sprendinių aprašymas: 
Sklype formuojamas aiškus želdynų tinklas, kuris būtų tolygiai išsidėstęs per visą sklypą. Prie želdynų 
projektuojami suoliukai, dviračių stovai ir jų apšvietimas. 

 
i. Siūlomų sprendinių esamam paminklui F. Zappa aprašymas: 
Frank Zappa paminklas laikomas šio sklypo kultūrine vertingąja savybe, todėl paminklas iš esmės 
išsaugomas toje pačioje vietoje kaip ir yra šiuo metu. Atsižvelgiant į paminklo svarbą projektuojamas 
pastatas lenkta forma atitraukiamas nuo paminklo, taip sukuriant kamerinę Frank Zappa skvero erdvę. 
Atitraukta lenkta pastato dalis projektuojama iš stiklo vitrinų už kurių yra funkcinė projektuojamo 
poliklinikos pastato laiptinė jungianti konferencijų salę su kitais poliklinikos skyriais. Tokiu principu Frank 
Zappa paminklas gerai apžvelgiamas tiek iš svarbaus pėsčiųjų tako tarp dviejų miesto skverų, tiek iš pačio 
poliklinikos pastato vidaus.  

 
4. Pastato funkcinis išplanavimas: 
Projektuojamas poliklinikos pastatas suplanuotas pagal konkursui pateiktą techninę užduotį. Antro aukšto 
lygyje techninėje užduotyje nurodytoje vietoje suprojektuota jungtis su esamu poliklinikos pastatu. Pastate 
suprojektuoti keturi antžeminiai aukštai ir vienas požeminis aukštas, skirtas automobilių stovėjimui. 
Kadangi dalis pirmo aukšto iš K. Kalinausko g. pusės palenda po žeme, šioje dalyje projektuojamos patalpos, 
kurioms nereikalingas natūralus apšvietimas. 
Pagal techninę užduotį numatytas pagrindinis įėjimas su  lankytojų laukiamuoju ir rūbine. 
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Pastate suprojektuoti šie pagrindiniai skyriai: Dermatologijos, Kardiologijos, Reumatologijos, FMR 
ambulatorinės reabilitacijos, akušerijos ir ginekologijos, personalo patalpos. Skyriai pastate pagrinde 
išsidėsto aukštais, kai kuriuose aukštuose yra numatomi keli skyriai.  
Visi aukštai sujungti dviem liftais ir 3 laiptinėmis. Vertikalūs ryšiai jungia tiek požeminį tiek antžeminius 
aukštus, išskyrus vieną laiptinę po kuria nėra rūsio.  
Automobilių patekimui į požeminę automobilių saugyklą suprojektuotas automobilių liftas.  
Konferencijų salė turi atskirą įėjimą iš edukacinės erdvės esančios po konsolę palei K. Kalinausko g., taip pat 
turi evakuacinį įšėjimą į vidinį kiemą. Konferencijų salė gali būti naudojama autonomiškai nepriklausomai 
nuo poliklinikos veiklos.  Konferencijų salė sujungta su kitais aukštais atskira funkcine laiptine. 
Virš ketvirto pastato aukšto numatoma techninė palėpė, kuri yra dalinai prapučiama. Techninėje palėpėje 
numatoma talpinti vėdinimo ir šaldymo įrangą, į techninę palėpę numatomi atskiri techniniai laiptai.  
Techninės įvadinės patalpos projektuojamos požeminiame aukšte įvertinus lauko tinklų trasuočių vietas.  

 
5. Lankytojų ir darbuotojų judėjimo ir srautų pasiskirstymo sprendinių aprašymas: 
Lankytojų srautų įėjimas projektuojamas greta K. Kalinausko ir Pylimo gatvių sankryžos ir aukštuose 
pasiskirsto pagrindiniu koridoriumi, o tarp aukštų trimis laiptinėmis ir vienu liftu, esančiu prie pagrindinio 
įėjimo. 
Aptarnavimo srautams naudojamas patekimas antro aukšto lygyje, greta automobilių lifto. Darbuotojų 
srautams naudojamas ir pagrindinis įėjimas iš K. Kalinausko ir Pylimo gatvių sankryžos, ir aptarnavimo 
įėjimas. Darbuotojai aukštuose pasiskirsto pagrindiniu koridoriumi, o tarp aukštų trimis laiptinėmis ir vienu 
tanybiniu liftu, esančiu prie tarnybinio įėjimo. 
 
6. Pastato medžiagiškumas: 
Projektuojamo poliklinikos pastato pagrindinė fasadų apdailinė medžiaga klinkerio plytos. Vertikalūs langų 
tarplangiai formuojami iš kampu klijuojamų akcentinių plytų elementų. Vidinio kiemo tarp esamo ir 
projektuojamo poliklinikos pastato pusėje šlaitinio stogo lygyje projektuojama ažūrinė klinkerio plytų 
apdailos juosta, už kurios planuojamos techninės palėpės. Tūrinės langų apvadų detalės formuojamos iš 
aukštos kokybės fibro betono elementų su spalvos pigmentais. Stiklo fasadai poliklinikos pastate naudojami 
labai lokaliai vidiniame fasade ties Frank Zappa skveru, laiptinės zonoje. Likusios skaidrios plokštumos 
naudojamos aiškiu, tolygiu ir funkciją atspindinčiu žingsniu. Pirmame projektuojamo pastato aukšte palei K. 
Kalinausko g. dalinai projektuojamos vitrinos su vertikaliomis aliuminio lamelėmis, dalinai aklini „blind“ 
tipo paviršiai su aliuminio lamelėmis. Fasadų medžiagiškumas užtikrina A++  energetinės klasės 
reikalavimus. 
Šlaitiniam pastato stogui naudojamos lygios stačiakampio formos keramikinės čerpės, tokios pačios arba 
labai artimos spalvos kaip ir fasadų keramikinės plytos. 
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Fasadų apdailos medžiagiškumo analogai. 
 

7. Projektuojamo  pastato esminiai konstrukcijų sprendiniai: 
Pastato konstrukcinę schemą sudaro standžiai įtvirtintos gelžbetoninės monolitinės sienos, kolonos. Kolonos 
ir sienos standžiai sujungtos monolitinėmis gelžbetoninėmis perdangomis. Pamatai poliniai su rostverkais. 
Stogo konstrukcija kintamo aukščio metaliniai rėmai. Priekinė pastato konsolinė dalis laikoma antrame 
aukšte esančios apie 4.6 m aukščio gelžbetoninės monolitinės sienos standžiai surištos su kitais 
gelžbetoniniais monolitiniais elementais.  
 

Išilginis konstruktyvinis pjūvis  
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Skersinis konstruktyvinis pjūvis. 

 

 

Rūsio planas su pagrindiniu konstrukcijų išdėstymu. 
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Pirmo aukšto planas su pagrindiniu konstrukcijų išdėstymu. 

 

Tipinio aukšto planas su pagrindiniu konstrukcijų išdėstymu. 

8. Projektuojamo  pastato esminiai inžineriniai sprendiniai: 
 

a. Šildymas, vėdinimas oro kondicionavimas: 
Šilumos punktas: 

Šilumos gamyba pastato šildymo, vėdinimo ir karšto vandentiekio sistemų aprūpinimui šiluma  numatoma  
šilumos punkte pastato rūsyje. Pastato šildymo ir vėdinimo kaloriferių sistemos jungiamos prie miesto 
šilumos tinklų pagal nepriklausomą schemą. Visų sistemų vandens temperatūra turi būti reguliuojama 
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automatiškai elektroniniais reguliatoriais ir temperatūros reguliavimo vožtuvais su elektroninėmis pavaromis 
pagal užduotas programas priklausomai nuo išorės oro temperatūros. Šilumos punkto valdymą reikia 
prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemos), kas leistų lanksčiau reguliuoti sistemas, taupyti energetinius 
resursus, palengvintų šilumos mazgo eksploataciją. 
Šildymas: 
Pastato šildymui numatoma vandens šildymo sistema, pajungiama iš šilumos punkto. Šildymo sistema 
dvivamzdė, šakotinė. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai  iš šilumos punkto pajungiami į atskirus 
vertikalius stovus, kurių montavimui numatomos šachtos kiekviename aukšte. Nuo vertikalių stovų  
numatoma horizontalias šildymo sistemos šakas kiekvieno aukšto palubėje pagal pastato fasadus.  Nuo 
horizontalių šildymo sistemos šakų būtų pajungiami šildymo prietaisai. Šildymo prietaisai –ant kojelių 
montuojami plieniniai radiatoriai. 
Vėdinimas: 
projektuojamos šiuolaikinės mechaninės oro vėdinimo sistemos, siekiant  taupyti šilumos energiją ir naudoti 
minimalų energijos kiekį. Vėdinimo sistemos  turi užtikrinti normines mikroklimato sąlygas patalpose ir 
atitikti šiuolaikinius poreikius bei keliamus reikalavimus. Tam tikslinga numatyti vėdinimo įrenginius su 
šilumos atgaunamąja įranga – rekuperatoriais. Visi vėdinimo įrenginiai turi atitikti A++ energinio 
efektyvumo klasę. Visų vėdinimo agregatų valdymas turi būti centralizuotas per pastato valdymo sistemą 
(PVS), kas leistų valdyti įrenginius pagal iš anksto nustatytą programą ir esant reikalui juos įjungti-išjungti. 
Pastato vėdinimo sistemos  turi užtikrinti, kad užterštų patalpų oras nepatektų į švarias patalpas. Numatoma, 
kad į patalpas bus tiekiamas ne mažesnis kaip norminis šviežio oro kiekis, kuris bus valomas filtruose, 
pašildomas  šildymo sezono metu šildymo kaloriferiuose arba atvėsinamas aušinimo kaloriferiuose - (vasaros 
sezono metu) , montuojamuose vėdinimo agregatuose. Pagal pastato architektūrinį išplanavimą, 1-ame 
pastato aukšte esančių patalpų vėdinimui  numatomas atskiras vėdinimo sistemos konferencijų salės, su 
virtuve ir san. mazgu vėdinimui. Šių vėdinimo sistemų vėdinimo įrenginius su šilumos atgavimo įranga 
numatoma montuoti techninėse patalpose pastogėse. Oro išmetimas numatomas –ant pastato stogo per 
ortakius, montuojamus šachtose. Šviežio oro paėmimas iš lauko - per groteles išorinėje lauko sienoje. Oro 
paskirstymas patalpose numatomas difūzoriais bei grotelėmis, montuojamais palubėje virš pakabinamų lubų. 
Gydymo paskirties patalpoms numatoma atskira vėdinimo sistema, šių vėdinimo sistemų vėdinimo 
įrenginius su šilumos atgavimo įranga numatoma montuoti techninėse patalpose pastogėse.  
Priešgaisrinis vėdinimas: 
Priešgaisrinio vėdinimo sistemos būtų projektuojamos įvertinus ,,Gaisrinės saugos‘‘ projekto dalies užduotį.  
Kad būtų ribojamas degimo produktų plitimas bendrosios apykaitos vėdinimo sistemomis, ortakiams kertant 
priešgaisrinę pertvarą ar perdangą reikalingi ugnies vožtuvai atitinkantys pertvaros ar perdangos 
ugniaatsparumo klasę, o tarpai ir plyšiai turi būti hermetiškai užtaisyti priešgaisrinėmis medžiagomis. 
Reikiamose vietose ortakiai izoliuojami priešgaisrine izoliacija. 
Kilus gaisrui - suveikus priešgaisrinei signalizacijai, visi vėdinimo įrenginiai bei oro ištraukimo ventiliatoriai 
turi būti atjungi , o ugnies vožtuvai uždaryti. 
 
b. Vandentiekis, nuotekos: 
Vandentiekio sistema: 
Geriamasis šaltas vanduo ir vanduo karšto vandens paruošimui bei pastato vidaus gaisro gesinimui tiekiamas iš 
miesto vandentiekio.  
Įvado patalpoje rūsyje vandens apskaitai  bus projektuojamas vandens skaitiklis vandens buitiniams poreikiams 
skaityti, gaisro gesinimui vanduo tiekiamas be apskaitos. Teritorijos laistymo reikmėms sunaudojamo vandens 
apskaitos mazgas įrengiamas arčiausiai laistymo vietos po vandentiekio įvadinio skaitiklio. Įrenginių 
vandentiekio buitinei sistemai būtinumas bus nustatomas kitoje projektavimo stadijoje po prijungimo sąlygų 
gavimo. Karštas vanduo gali būti ruošiamas centralizuotai pastato šiluminiame punkte arba galima paruošti 
vietiniuose elektriniuose vandens šildytuvuose. 
Buitinis nuotakynas: 
Projektuojamam objektui numatoma vidaus buitinio nuotakyno sistema nuo sanitarinių  prietaisų iki nuotekų 
šulinių. Nuotekos nukreipiamos savitakiais išvadais į lauko buitinio nuotakyno tinklą. 
Lietaus vandens nuvedimo sistema: 
Pastate projektuojamos šios atskiros sistemos: 
- lietaus vandens šalinimas nuo stogo; 
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Lietaus  vanduo  nuo  projektuojamo pastato išoriniais lietvamzdžiais ir  stogo įlajomis, vidiniais stovais ir  
išleistuvais bus nuvedamas  į lietaus nuotekų tinklą.  
Vėsinimas 
Patalpų vėsinimas vasaros metu numatomas dviem būdais: 
-aušinat orą per vėdinimo įrenginių vėsinimo kaloriferius ir ortakiais tiekiant atvėsintą orą į patalpas per 
vėdinimo sistemas;   
-aušinant recirkuliuojamą orą vietiniais vėsinimo įrenginiais patalpose ir palaikant reikiamą mikroklimatą 
patalpose; 
Kiekvienam vėdinimo įrenginiui, kur montuojamas vėsinimo kaloriferis oro aušinimui, turėtų būti 
numatomas atskiras freoninis įrenginys (freoninė šaldymo mašina), veikiantis šilumos siurblio principu , 
kuris turi galimybę tiekiamą į patalpas orą vėsinti  ar šildyti. Vietiniai vėsinimo įrenginiai (vidiniai blokai), 
montuojami gydymo patalpose, pajungiami nuo freoninio VRV/VRF įrenginio  su šilumos siurblio oras/oras 
funkcija ir galintys atitinkamu metų laiku ne tik vėsinti , bet ir šildyti patalpas. Įvertinus tai, kad vėsinimo 
sistema aptarnauja gydymo patalpas , esančias prie skirtingų pagal pasaulio šalis pastato vitrininių fasadų, 
vidiniai blokai turėtų būti pajungiami pagal trijų vamzdžių sistemą. Tai leistų vienu metu  vėsinti ir šildyti 
skirtingas patalpas pagal poreikį, įvertinus jų orientaciją. 
Tikslinga naudoti vietinius vėsinimo įrenginius- kanalinius kondicionierius- atvėsintą orą tiekiant per oro 
padavimo difūzorius. Kiekvienam pastato aukštui racionalu būtų projektuoti atskirą freoninę VRV/VRF 
vėsinimo sistemą. Išoriniai vėsinimo sistemos blokai, aptarnaujantys kiekvieną pastato aukštą , būtų 
montuojami prapučiamuose techninėse palėlėse. Šaltnešis–freonas, kurio tiekimui numatomi variniai 
vamzdžiai, izoliuoti izoliacija iš sintetinio kaučiuko. 
 
9. Projektuojamo  pastato esminiai gaisrinės saugos sprendiniai: 
Pastatas projektuojamas atskirame gaisriniame skyriuje. Gaisrinių skyrių atskirimo sprendiniai bus 
detalizuojami techninio projekto stadijoje. Pastatas projektuojamas I atsparumo ugniai laipsnio. Požeminė 
automobilių saugykla formuojama į atskirą gaisrinį skyrių. 
Įrengiamos dvi L1 tipo laiptinės, su natūraliu apšvietimu kiekvieno aukšto lauko sienose. Iš laiptinių yra 
išėjimai tiesiai į lauką arba iš laiptinės evakuojamasi į EI 45 priešgaisrinį šliuzą,  kuriuo patenkama į lauką. 
Pastate įrengiami 2 tipo vidiniai laiptai nuo gretimų patalpų atitveriami EI 45 atitvaromis. Evakuacinis 
atstumas gydymo ir automobilių saugyklos patalpose neviršija 20 m. Koridoriumi atstumas iš aklinos vietos 
neviršija 10 m, tarp laiptinių 25 m. Ugniagesiams šlipimas ant stogo įrengiamas iš laiptinės pro ne mažesnį 
kaip 0,8x0,6 m dydžio  liuką stacionariomis kopėčiomis. 
 
10. Projektuojamo  pastato atitikimas universalaus dizaino principams.  
Pastato vidinė cirkuliacija suprojektuota taip, kad žmonės su negalia galėtų naudotis visu pastatu. 
Vertikaliems ryšiams suprojektuoti 2  liftai, visi pritaikyti žmonėms su negalia, kiekvienas iš jų 2,4 m gylio, 
skirtas nelaimės atveju pernešti žmogų neštuvuose. Priešais liftus numatytos numatomas koridoriaus 
išplatėjimas. Pagrindiniai pastato koridoriai ne siauresni kaip 2700 mm. 
 
11. Bendrieji statinio rodikliai: 
a) Tik esamos dalies be priestato: 
Pavadinimas Mato 

vienetas 
Kiekis  

I. SKLYPAS 
Sklypo plotas  m2 6438.94 - 
Statinių užimtas žemės sklypo plotas  m2 2218.44  
Sklypo užstatymo tankumas  %  34.45 - 
Sklypo užstatymo intensyvumas  % 85.86 - 
II. PASTATAS  
Bendrasis plotas  m2 5529.05 - 
Pastato bendras tūris   m3 26053 - 
Pastato aukštų skaičius vnt. 4 - 
Pastato aukštis                                                                       m. 19.80  - 
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b) Tik priestato: 
Pavadinimas Mato 

vienetas 
Kiekis  

I. SKLYPAS 
Sklypo plotas  m2 6438.94 - 
Statinių užimtas žemės sklypo plotas  m2 1024.09  
Sklypo užstatymo tankumas  %  15.90 - 
Sklypo užstatymo intensyvumas  % 42.72 - 
II. PASTATAS  
Bendrasis plotas  m2 3606 - 
Pastato bendras tūris   m3 17392.88 - 
Pastato aukštų skaičius vnt. 4 Su Technine palėpe 
Pastato aukštis                                                                       m. 19.20 - 
 
c) Esamos būklės su priestatu: 
Pavadinimas Mato 

vienetas 
Kiekis  

I. SKLYPAS 
Sklypo plotas  m2 6438.94 - 
Statinių užimtas žemės sklypo plotas  m2 3242.53  
Sklypo užstatymo tankumas  %  50.35 - 
Sklypo užstatymo intensyvumas  % 128.59 - 
II. PASTATAS  
Bendrasis plotas  m2 8280.05 - 
Pastato bendras tūris   m3 43445.88 - 
Pastato aukštų skaičius vnt. 4 - 
Pastato aukštis                                                                       m. 19.80 - 

 


