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BYLOS  SUDĖTIES  ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

PAVDINIMAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPŲ
SKAIČIUS

1 Antraštinis lapas - 1
2 Bylos sudėties žiniaraštis - 1
3 Projektinių pasiūlymų užduotis - 2
4 Aiškinamasis raštas. Pridedamų

dokumentų sąrašas. Normatyvinių
dokumentų sąrašas.

1 -1.4 4

5 Reikalavimai žmonių su negalia
reikmėms dalis

1.5 2

6. Higiena sveikata, aplinkos apsauga 1.6 5
7. Statinių išdėstymo planas - 1
8. Pastato situacija - vizualizacija - 1
9. Fasadai - 3
10. Pamatų planas - 1
11. Sienų karkaso planas - 1
12 Pirmo aukšto planas - 1
13. Pirmo aukšto planas M 1 : 50 - 1
14. Stogo atraminės dalies planas - 1
15. Gegnių planas - 1
16. Pjūvis - 1
17. Pjūvis M 1 :50 - 1
18. Stogo planas - 1

Priedai -
12. Žemės sklypo nuosavybės dokumentų

kopijos , sklypo planas
- 3

13. Individualios veiklos vykdymo pažyma - 1
14 Projektuotojo civilinės atsakomybės liud. - 1
15. Diplomas - 1
16. Diplomo pripažinimo pažyma - 1
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Objektas / SP projekto pavadinimas   :
Paslaugų paskirties pastatas.
Paslaugų paskirties pastato Lauko g.2B Kavoliškyje, Rokiškio r. sav.,
supaprastintas projektas.

1. AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

Užsakovas (statytojas)  : MB ,,JOURVAS‘‘    a.k. 305569841

Objektas  : Paslaugų paskirties pastatas

Projektuotojas   :                                             Rihardo Mikšio projektavimo studija, Švyturio g. 27,
Biržų m. , VMI Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 128-51

Projekto vadovas     : Rihardas Mikšys  . Diplomas Nr. AM 001010

Statinio naudojimo paskirtis  : Paslaugų paskirties

Statinio kategorija   : Nesudėtingas II gr. statinys

Statinių statybos rūšis  : Nauja  statyba

Bylos  žymuo  : 2020/PP-02

2.  PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Užsakovo  MB  ,, JOURVAS‘‘ projektuojamo statinio pagrindinė paskirtis- paslaugų paskirties pastatas.

Statinyje numatoma atlikti klientų  kirpimo paslaugas ( Grožio salonas)

2.1  Dėl teritorijos , kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos  :

1.7.1. Kelių apsaugos zonos.
1.7.2  Elektros linijų apsaugos zonos
1.7.3  Melioruotos žemės , melioracijos statinių apsaugos zonos.
1.7.4  Viešųjų ryšių  tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos.

Dėl  naujo pastato statybos , aukščiau įvardintos apsauginės zonos nebus pažeistos
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2.2 Remontuojamo objekto vietovės , pastato aplinkos aprašymas :

Projektuojamo objekto vieta – Paslaugų paskirties pastatas randasi Lauko g. 2B, Kavoliškis, Rokiškio  r.
sav. Pastatas numatomas statyti netoli Lauko gatvės, daugiau pietrytinėje sklypo dalyje.

Šalia pastato, ir aplink jį, numatoma įrengti betoninių trinkelių kiemas. Kieme numatoma įrengti  nemažiau
2 automobilių stovėjimo vietos ir 1 vieta neįgaliųjų transportui.

Pastato išorinėje pusėje bus pakabinama reklaminė iškaba, darbo laiko grafikas

Aplinka apie pastatą tvarkinga, geras privažiavimas – asfaltuota  Lauko gatvė. Teritorijoje bus įrengta . 3-
jų automobilių stovėjimo aikštelė .

2.4 Numatomi statybos  pagrindiniai darbai :

1 . Gręžtinių g/b pamatų įrengimas.

2. Sienų medinio karkaso įrengimas.

3.  Medinės perdangos įrengimas.

4. Šlaitinio stogo ir  jo dangos įrengimas.

5. Sienų apšiltinimo ir apdailos darbai.

6. Santechniniai darbai.

7. Baldų ir įrangos paslaugų paskirčiai įrengimas.

8. Teritorijos tvarkymo darbai ( kiemo betoninių trinkelių įrengimas, dekoratyvinių  krūmų, medžių
sodinimas, kiti teritorijos sutvarkymo darbai)

Taip pat dėl patekimo į projektuojamas patalpas bus įrengta reklaminė informacija.

2.5 Inžineriniai tinklai:

Buitinės nuotekos : Projektuojami  vietiniai nuotekų tinklai – individualūs buitinių nuotekų valymo tinklai..

Vandentiekis:  Numatomas prisijungimas prie centralizuotų vandentiekio tinklų.
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Elektra: numatoma tiekti pagal sudarytą sutartį su ESO tinklais..

Šildymas: numatoma įrengti patalpų šildymo sįstemą ,,Vanduo- oras‘‘

Projektinis pasiūlymas yra parengtas atsižvelgiant į užsakovo (statytojo) pageidavimus bei poreikius, taip
pat žmonių su negalia, bei higienos taisyklių reikalavimus.

1.2   .PRIDEDAMŲ PRIVALOMŲ DOKUMENTŲ STATINIO PROJEKTUI RENGTI SĄRAŠAS:

•Techninė užduotis.

•Žemės sklypo ir pastatų  teisinės nuosavybės dokumento kopija;

• Diplomo , ind. veiklos teikimo pažyma.

1.3  .PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, KURIAIS  VADOVAUJANTIS
PARENGTAS  SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIS PASIŪLYMAS  SĄRAŠAS:

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys

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 1.04.04:2017 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“
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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 energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys

STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys

HIGIENOS NORMOS:

 HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinio lauko“

RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS:

 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija
 RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
 RSN 37-90 Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo įrengimo taisyklės

1.4 SUPAPRASTINTAM PROJEKTUI  RENGTI PROJEKTUOTOJO PANAUDOTA ASMENINĖ
PROJEKTAVIMO IR  PROGRAMINĖ  ĮRANGA:

•  Kompiuteris LG ,,HARRY‘‘

•  Windows Media Center.lnk

•  Braižymo licencijuota  programa ,, ZwCAD CLASIC (Stand-alone/ID‘s)

•  A3 formato skeneris ,,MUSTEK‘‘
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•  Spalvotas ,A3 ir A4 formato  spausdintuvas ,,EPSON STYLUS OFFICE B 1100‘‘

•  Lazerinis  A4 formato  spausdintuvas ,,SAMSUNG ML – 1675‘‘

•  A3 ir A4 formato daugiafunkcinis kopijavimo aparatas ,,KYOCERA KM-2035‘‘

•  Nivelyras ,, SOKKIA  C41“

1.5     REIKALAVIMŲ  ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS DALIS

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ, PĖSČIŲJŲ TAKAI

1.Prie įėjimo į pastatą  bus įrengta informacinė – reklaminė iškaba , kurioje bus  užrašyti  telefono
informaciniai numeriai. Šriftas  turi būti gerai matomas iš toli.

2. Pėsčiųjų takai iki įėjimo į pastatą  turi būti įrengti  taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai
judėti.

3.Pėsčiųjų tako plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi
būti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30
(3,3%).

4 Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti
didesni kaip 20 mm. Jei pėsčiųjų judėjimo trasoje tako nuolydis viršija 1:12 (5%) ar nelygumai yra
didesni nei 20 mm,  turi būti įrengti pandusai.

5. Paslaugų paskirties pastatų (išskyrus veterinarijos gydyklas, kurioms taikomi 1 lentelės
reikalavimai), automobilių stovėjimo vietose [5.5] ir automobilių saugyklose [5.6] minimalus
neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius privalo sudaryti 10 procentų vietų, bet ne mažiau
kaip dvi vietas, iš kurių ne mažiau kaip 50 procentų A tipo nuo bendro neįgaliųjų automobilių
stovėjimo vietų skaičiaus.

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius

Bendras automobilių
stovėjimo vietų

Minimalus bendras neįgaliųjų automobilių Minimalus A tipo automobilių
stovėjimo vietų skaičius iš neįgaliųjų
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skaičius stovėjimo vietų skaičius automobilių stovėjimo vietų skaičiaus

20 ar mažiau 1 1

7. Pandusas neviršija  leistino nuolydžio 1 : 12 - 8,3%

JUDĖJIMAS PASTALPOSE

1.ŽN turi būti užtikrinta galimybė laisvai judėti po visas lankytojams skirtas patalpas.
2.Visose lankytojams skirtose patalpose turi būti paliktas ne mažesnis kaip 1 500 x 1 500 mm
laisvas plotas ŽN judėti.
3.Durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm.

4. A tipo tualetai įrengiami paslaugų paskirties pastato (patalpų) aukšte, išskyrus Visuomeninės paskirties
statinio (patalpų) minimalus A tipo tualetų skaičius, kai aukšto patalpų plotas didesnis nei 200 m2 ir ne

didesnis kaip 1 000 m2.

Statinio (patalpų) aukštų skaičius Statinio (patalpų) minimalus A tipo tualetų skaičius

1 – 3 1

5.A, B, ir C tipų tualetuose durų tarpdurio minimalus laisvasis plotis – 850 mm, o juose įrengiamų unitazų
viršus turi būti 430 – 520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus.
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1.6 . HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Būsimose paslaugų paskirties , patalpose   bus įrengtos   taip, kad nekeltų grėsmės joje ar prie jos
būnantiems žmonėms. Sveikos vidaus aplinkos reikalavimai užtikrinami reguliuojant šilumą, šviesą, oro
kokybė, oro drėgnumą ir triukšmą. Pastate paslaugų teikimo   patalpose sudaromos normalios darbo
sąlygos - užtikrinamas natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Patalpose numatoma įrengti priverstinė
ventiliacija. ( Žiūr. brėž. ,,Pirmo aukšto planas‘)

Patalpoje esančių žmonių girdimo triukšmo  lygis nekelia grėsmės jų sveikatai ir atitinka jų darbui  būtinas
komfortines sąlygas. Pagal STR 2.01.07:2003 ,,Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
patalpos atitinka C garso  klasę – priimtino akustinio komforto sąlygų  klasė. Patalpų vėdinimas
numatomas per langų orlaides ir priverstinės ventiliacijos sistemą.. Oro kokybė patalpoje  užtikrinama
ribojant medžiagų, išskiriančių būdingus teršalus, naudojimą statybai.

Patalpos  bus įrengtos taip, kad nekeltų grėsmės viduje ar prie jų būnantiems žmonėms dėl šių priežasčių:
a) Netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų atliekų pašalinimo; b) Statinių konstrukcijų ar statinių vidaus
drėgmės; c) Pavojingų kietųjų dalelių ir dujų atsiradimo ore.

Aplinka apie pastatą tvarkinga, geras privažiavimas – asfaltuota   Lauko gatvė. Automobilių stovėjimo
aikštelė iki 3 vietų bus įrengta visiškai šalia pastato.

Projektuojama – Paslaugų paskirties ( grožio salonas)  (7.4. paslaugų paskirties pastatai – skirti
paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos,
remonto dirbtuvės, priėmimo − išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai
ir kiti pastatai;)

Paslaugų paskirties patalpose bus vykdomos  klientų plaukų kirpimo  (Grožio salono)paslaugos :

2. B kategorijos  paslauga - patalpose    vykdys ( B kategorijos paslauga)  neinvazines
grožio paslaugas, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė (tokias kaip veido ir kūno, plaukų
priežiūros, manikiūro ir pedikiūro nekarpant nagų odelių paslaugos, plaukų šalinimo vašku, dekoratyvinės
kosmetikos paslaugos),

Patalpos turi būti reguliariai valomos ir dezinfekuojamos.

Inžineriniai tinklai :

Buitinės nuotekos : Projektuojami  vietiniai nuotekų tinklai – individualūs buitinių nuotekų valymo tinklai..

Vandentiekis:  Numatomas prisijungimas prie centralizuotų vandentiekio tinklų.

Elektra: numatoma tiekti pagal sudarytą sutartį su ESO tinklais..

Šildymas: numatoma įrengti patalpų šildymo sistemą ,,Oras – vanduo‘‘
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Projektinis pasiūlymas yra parengtas atsižvelgiant į užsakovo (statytojo) pageidavimus bei poreikius, taip
pat žmonių su negalia, bei higienos taisyklių reikalavimus.

Buitinės atliekos bus centralizuotu būdu bus atiduodamos atliekų tvarkytojui.

Atliekos, atliekų tvarkymas
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Sutartinis žymėjimas (tvarkymo būdai):

R5 – Atliekos perduodamos registruotam atliekų tvarkytojui.
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1.7. Privalomų patalpų, zonų įrengimo  reikakavimai:

Kirpyklos patalpa turi būti įrengta pagal visus higienos reikalavimus:

 Joje turi būti laukiamasis kambarys arba įrengta atskira zona, skirta laukiantiems klientams.
Užsakovės kirpyklos patalpoje numatoma vieta laukiantiems klientams. (Žiūr. brėž. ,,pastato
vaizdas ir pirmo aukšto patalpų planas‘‘)

 Turi būti personalo patalpa, kurioje turi būti įrengtos atskiros spintos arba spintos su pertvaromis
teikiančių paslaugas asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams bei daiktams laikyti.
Jos gali nebūti, jeigu kitose patalpose, išskyrus tualetą, pakanka vietos įrengti atskiras spintas arba
spintas su pertvaromis teikiančių paslaugas asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams
bei daiktams laikyti. Užsakovės  kirpyklos patalpoje numatoma įrengti spinta su pertvara, kurioje
bus laikomi kirpėjos darbo ir asmeniniai drabužiai ir daiktai. (Žiūr. brėž. ,,pastato vaizdas ir pirmo
aukšto patalpų planas‘‘)

 Turi būti įrengta pagalbinė patalpa darbo priemonėms laikyti. Šios patalpos gali nebūti, jei
patalpose, išskyrus tualetą, pakanka vietos darbo priemonėms laikyti. Užsakovės  kirpyklos
patalpoje darbo priemonės bus laikomos darbo vietoje – spintelėje – lentynėlėje.  (Žiūr. brėž.
,,pastato vaizdas ir pirmo aukšto patalpų planas‘‘)

 Privalo būti tualetas, kuriame turi būti praustuvė ir rankų higienos priemonės (skystas muilas,
rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartiniai
rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla. Užsakovės  kirpyklos zonoje yra tualeto patalpa. Esamas
tualetas bus renovuojamas. Sienos ir grindys padengiamos keramikinių plytelių danga. Lubos
plastikinių lentelių danga. Šių dangų paviršiai bus galima plauti ir valyti sanit. priemonėmis.
(Žiūr. brėž. ,,pastato vaizdas ir pirmo aukšto patalpų planas‘‘)

 Turi būti įrengtas patalpų vėdinimas. Mechaninė vėdinimo sistema privaloma, jeigu
eksploatuojamos daugiau nei trys darbo vietos vienos pamainos metu. Užsakovės  kirpyklos zonoje
numatoma tik 1 darbo vieta, todėl patalpa bus vėdinama per langų orlaides.

 Turi būti įrengtas apšvietimas, atitinkantis reikalavimus. Dirbtinė apšvieta grožio paslaugų teikimo
darbo vietose turi būti ne mažesnė kaip 500 liuksų. Jeigu grožio paslaugų teikimo patalpose
neįrengtas natūralus apšvietimas, dirbtinei apšvietai turi būti naudojamos dienos šviesos lempos.
Užsakovės  kirpyklos zonoje bus įrengtas ir natūralus apšvietimas  per du langus ir stiklines
išorines įėjimo duris.

 Paslaugų teikimo patalpoje(-ose) turi būti 2 praustuvės, rankų higienos priemonės (skystas muilas,
rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartiniai
rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla. Užsakovės  kirpyklos zonoje numatoma įrengti praustuvė
plaukų plovimui ir praustuvė instrumentams plauti. su virš jos įrengta lentynėle minėtoms
priemonėms laikyti. (Žiūr. brėž. ,,pastato vaizdas ir pirmo aukšto patalpų planas‘‘)Instrumentų
valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje) turi būti praustuvė instrumentams plauti,
vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti.

 Sienos ir grindys instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje), prie
praustuvių, skalbimo patalpoje (zonoje) turi būti padengtos lygia, atsparia drėgmei danga.
Užsakovės  kirpyklos zonoje , prie praustuvo  sienų apdaila numatoma iš keramikinių plytelių , arba
tik lygaus paviršiaus plastikinių lentelių.

Tam, kad būtų išvengta bet kokių užkrėtimų ir kitų ligų, darbo priemonės ir aplinka turi būti prižiūrima itin
kruopščiai:

 Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje. Užsakovės
kirpyklos zonoje bus įrengiam spinta švariems skalbiniams. (Žiūr. brėž. ,,pastato vaizdas ir pirmo
aukšto patalpų planas‘‘)

 Paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, turi būti lygūs, padengti
drėgmei, valikliams ir dezinfekcijos priemonėms atsparia medžiaga.
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 Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas (kėdės, atramos galvai ir
kt.), turi būti nelaidūs drėgmei, atsparūs valikliams ir dezinfekcijos priemonėms.

 Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi klientas teikiant jam grožio paslaugą,
dengiami vienkartiniu užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo.

 Užteršti paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, turi būti nuvalomi iš
karto, o darbo pamainos pabaigoje ir dezinfekuojami.

 Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios
priemonės: autorizuoti (registruoti) biocidai ar medicinos prietaisai.

 Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas,
grybelius.

 Paruošti naudoti instrumentai turi būti laikomi švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje. Šiuo
atveju instrumentai bus laikomi darbo vietoje uždengtoje talpykloje.

 Panaudoti ( jei būtų) aštrūs vienkartiniai instrumentai ir kiti suteršti krauju ar kitais kūno skysčiais
daiktai (vienkartinės pirštinės, vatos, marlės gabalėliai ir kt.) surenkami į specialias nedūžtančias,
nepraduriamas, sandariai uždaromas talpas. Užpildžius talpą ne daugiau kaip 2/3, atliekos
užpilamos dezinfekcijos priemonės tirpalu, skirtu kietų atliekų nukenksminimui. Atliekas išlaikius
dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą dezinfekcijos laiką, dezinfekcijos tirpalas nupilamas,
talpa sandariai uždaroma, sutvirtinama stipria lipnia juosta ir šalinama kaip buitinės atliekos.

 Panaudotos vienkartinės nesuterštos krauju ar kitais kūno skysčiais pirštinės šalinamos kaip
buitinės atliekos.

 Patalpų, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai turi būti naudojamos oficialia tvarka leistos naudoti
priemonės, naudojamos pagal instrukciją.

 Instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir karščiui dezinfekuojami
ultravioletinių spindulių įrenginyje.

 Grožio paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos turi būti šalinamos kiekvieną dieną baigus
darbą.

 Vienkartiniai ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai, naudojami teikiant grožio paslaugas,
išpakuojami klientui matant. Draudžiama pakartotinai naudoti vienkartinius instrumentus.

 Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui turi būti naudojami švarūs, kitiems vartotojams
nenaudoti ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės.

 Kosmetikos priemonės turi būti naudojamos nesibaigusio galiojimo. Atidarytų kosmetikos gaminių,
kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių, atidarymo data turi būti registruojama
specialiame žurnale.

Privalomi dokumentai

 Fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys grožio paslaugas, turi turėti leidimą-higienos pasą šiai
veiklai;

 Naudojamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas turi būti nesibaigęs, jų atidarymo
data – registruota specialiame žurnale;

 Naudojami kosmetikos gaminiai turi atitikti teisės aktų reikalavimus, naudojami laikantis
tinkamumo naudoti terminų ir naudojimo instrukcijų;

 Grožio paslaugos vartotojui turi būti suteikta informacija apie riziką, susijusią su paslaugų
teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę kūno vietų priežiūrą;

 Grožio paslaugų teikėjas turi turėti kiekvienos teikiamos grožio paslaugos aprašą (paslaugos
teikimo technologijos (proceso atlikimo būdo ir priemonių) aprašymą).

 Paslaugų teikėjas privalo turėti įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių
naudojimo aprašymus lietuvių kalba.

 Klientui pareikalavus, privaloma pateikti informaciją apie naudojamus instrumentų valymo,
dezinfekcijos ir sterilizacijos būdus, naudojamus kosmetikos gaminius, dažus, papuošalus;

 Grožio paslaugų teikėjas turi turėti įmonės pirmosios pagalbos rinkinį.

Teikiančių grožio paslaugas atsakomybė:
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 Gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą teisės akto nustatyta tvarka;
 Turi būti įgiję žinių higienos ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo klausimais bei turėti

sveikatos žinių pažymėjimus;
 Darbo metu privalo dėvėti švarius darbo drabužius, avėti darbo avalynę;
 Privalo plauti rankas prieš pradėdami ir baigę teikti grožio paslaugą, prieš užsimaudami ir

nusimovę pirštines.

Po projektinių pasiūlymo patvirtinimo, rengiant supaprastintą projektą , bus išsamiau pateikiama
higienos ir kitų STR  reikalavimų  redakcija  dėl paslaugų patalpų įrengimo.
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Medģiagiġkumas  ir spalvos :
Pamato cokolinǟ dalis  : Gelģbetoninis plokġtuminis pamatas. Cokolinǟs dalies spalva t. pilka.
Sienos : Medinio karkaso. Apġiltintos ir padengtos  lygia skarda. Skardos spalva t. pilka.
Stogas : Medinǟs konstrukcijos. Stogo danga  iġ lygios daģytos skardos. Stogo dangos spalva t. pilka.
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PaslaugȎ paskirties pastatas
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 ( Ġiaurǟs rytȎ fasadas)

Medģiagiġkumas  ir spalvos :
Pamato cokolinǟ dalis  : Gelģbetoninis plokġtuminis pamatas. Cokolinǟs dalies spalva t. pilka.
Sienos : Medinio karkaso. Apġiltintos ir padengtos  lygia skarda. Skardos spalva t. pilka.
Stogas : Medinǟs konstrukcijos. Stogo danga  iġ lygios daģytos skardos. Stogo dangos spalva t. pilka.
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Medģiagiġkumas  ir spalvos :
Pamato cokolinǟ dalis  : Gelģbetoninis plokġtuminis pamatas. Cokolinǟs dalies spalva t. pilka.
Sienos : Medinio karkaso. Apġiltintos ir padengtos  lygia skarda. Skardos spalva t. pilka.
Stogas : Medinǟs konstrukcijos. Stogo danga  iġ lygios daģytos skardos. Stogo dangos spalva t. pilka.
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G/b plokġtuminiȎ pamatȎ   planas M 1  : 100

PVC D 100

PVC D 100

PVC D 100

PVC D 320

PVC D 100

PVC D 100

PVC D 100

PVC D 100

PVC D 100

a

a

Epoksidinǟ grindȎ danga. Kirpyklos patalpose laminatas.
 San. mazguose keramikinǟ danga.
G/betoninǟs grindys 120 mm st. iġ betono C 20

25
AIII armatȊros tinklas  iġ 6 mm vielos(langeliai 100x100mm)
(Garaģo patalpoje iġ 8 mm vielos )
Hidroizoliacijos sluoksnis
Polistirolo sluoksnis skirtas pogrindģiui apġiltinti - 200 mm st.
Sutankintos skaldos pasluoksnis  150 ~ 200 mm st . Frakcija 20 ~ 40 mm)
Sutankinto smǟlio pasluoksnis 300 ~ 400 mm st.
Sutankintas esamas priemolio gruntas

PjȊvis a- a

Pastato nuogrindos apġiltinimas 200 mm st polistirolo sluoksniu.
  ( kartu su pogrindģio apġiltinimu)

Plokġtuminis pamatas

1 2

A
B

1 2
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B

1

1
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100 x 50  mm

250 x 50  mm

 2 vnt. po 250 x 50  mm  2 vnt. po 250 x 50  mm
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PatalpȎ bendrasis plotas  - 77,10 m2

Pirmo aukġto planas  M 1  : 100

5

2

1

3

1. Kirpykla  - 34,73 m2
2. Tualetas -  2,85 m2
3. Buitinǟ patalpa - 3,00 m2
4. Techninǟ patalpa  - 5,55 m2
5.  Buitinǟ patalpa   - 30,97m2

4

12

12

A
B

A
B

Dekoratyvinis sienos - pastogǟs uģpildas

1

1

PaslaugȎ paskirties pastatas
Statinio kategorija - Nesudǟtingas II gr. statinys
Statybos rȊġis - Nauja  statyba
Etapas   -  Projektinis pasiȊlymas
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1. Kirpykla  - 34,73 m2
2. Tualetas -  2,85 m2
3. Buitinǟ patalpa - 3,00 m2
4. Techninǟ patalpa  - 5,55 m2
5. Buitinǟ patalpa    - 30,97m2
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PatalpȎ bendrasis plotas  - 77,10 m2

Ġlaitinio stogo atraminǟs dalies  planas  M 1  : 100

1. Kirpykla  - 34,73 m2
2. Tualetas -  2,85 m2
3. Buitinǟ patalpa - 3,00 m2
4. Techninǟ patalpa  - 5,55 m2
5. Garaģas    - 30,97m2
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Dekoratyvinis sienos - pastogǟs uģpildas

Vǟjo ryġiai

Medinǟs sijos - balkiai 250 x100 mm
( 2 vnt. -  11500x250x100)

Medinǟs gegnǟs 250x50 mm
( 8690 x250x50 mm - 19 vnt.)
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PjȊvis 1 - 1   M 1  : 100

AB

Epoksidinǟ grindȎ danga. Buitinǟse patalpose laminatas.
 San. mazguose keramikinǟ danga.

G/betoninǟs grindys 120 mm st. iġ betono C 20
25

AIII armatȊros tinklas  iġ 6 mm vielos(langeliai 100x100mm)
(Garaģo patalpoje iġ vielos 8 mm)

Hidroizoliacijos sluoksnis
Polistirolo sluoksnis skirtas pogrindģiui apġiltinti - 200 mm st.

Sutankintos skaldos pasluoksnis  150 ~ 200 mm st . Frakcija 20 ~ 40 mm)
Sutankinto smǟlio pasluoksnis 300 ~ 400 mm st.

Sutankintas esamas priemolio gruntas

Dekoratyvinis sienos - pastogǟs uģpildas

A B

+ 0,00

+ 4,806

+ 3,00

Stoginǟ skarda (lygi- be profilio)
Tvirtinimo taġai 60x40 mm,

Grebǟstai iġilgai gegniȎ 50x30mm
Vǟjo - hidroizoliacija

Gegnǟs 250x50
Medģo plauġo vata  STEICO flex 250 mm st.

Garo izoliacija
Instaliacinis sluoksnis 50x50  mm

Dvigubas gipso plokġtǟs sluoksnis , iġ kuriȎ vienas atsparus gaisrui
Apdaila ( Glaistas, daģai)

Stoginǟ skarda (lygi- be profilio)
Tvirtinimo taġai  50x50  mm,

Ventiliacinis sluoksnis nemaģiau kaip 20 mm
Vǟjo - hidroizoliacija

Karkasas  250x50
Medģo plauġo vata  STEICO flex 250 mm st.

Garo izoliacija
Instaliacinis sluoksnis 50 x50  mm

Dvigubas gipso plokġtǟs sluoksnis , iġ kuriȎ
 vienas atsparus gaisrui
Apdaila ( Glaistas, daģai)

PaslaugȎ paskirties pastatas
Statinio kategorija - Nesudǟtingas II gr. statinys
Statybos rȊġis - Nauja  statyba
Etapas   -  Projektinis pasiȊlymas

Statytojas :  MB ,,JOURVAS''
Lauko g.2B, Kavoliġkis



AB

A B

+ 0,00

+ 4,806

+ 3,00

Dekoratyvinis sienos - pastogǟs uģpildas

Epoksidinǟ grindȎ danga. Kirpyklos patalpose laminatas.
 San. mazguose keramikinǟ danga.

G/betoninǟs grindys 120 mm st. iġ betono C 20
25

AIII armatȊros tinklas  iġ 6 mm vielos(langeliai 100x100mm)
(Garaģo patalpoje iġ vielos 8 mm)

Hidroizoliacijos sluoksnis
Polistirolo sluoksnis skirtas pogrindģiui apġiltinti - 200 mm st.

Sutankintos skaldos pasluoksnis  150 ~ 200 mm st . Frakcija 20 ~ 40 mm)
Sutankinto smǟlio pasluoksnis 300 ~ 400 mm st.

Sutankintas esamas priemolio gruntas

PjȊvis 1 - 1   M 1  : 50

Stoginǟ skarda (lygi- be profilio)
Tvirtinimo taġai  50x50  mm,

Ventiliacinis sluoksnis nemaģiau kaip 20 mm
Vǟjo - hidroizoliacija

Karkasas  250x50
Medģo plauġo vata  STEICO flex 250 mm st.

Garo izoliacija
Instaliacinis sluoksnis 50 x50  mm

Dvigubas gipso plokġtǟs sluoksnis , iġ kuriȎ
 vienas atsparus gaisrui
Apdaila ( Glaistas, daģai)

Stoginǟ skarda (lygi- be profilio)
Tvirtinimo taġai 60x40 mm,

Grebǟstai iġilgai gegniȎ 50x30mm
Vǟjo - hidroizoliacija

Gegnǟs 250x50
Medģo plauġo vata  STEICO flex 250 mm st.

Garo izoliacija
Instaliacinis sluoksnis 50x50  mm

Dvigubas gipso plokġtǟs sluoksnis , iġ kuriȎ vienas atsparus gaisrui
Apdaila ( Glaistas, daģai)

  PJȉVIS 1 - 1  M 1 : 50

Diplomo,
Individ.
veikl.paģ.

Nr.
PV

Stadija
Lapas LapȎ

2020 1 1
SP

Rihardo  Mikġio  projektavimo studija
VMI ind. veiklos paģ. Nr. 128-51

PDA

001010 Rihardas  Mikġys
128-51 Rihardas  Mikġys

PaslaugȎ paskirties pastatas
Statinio kategorija - Nesudǟtingas II gr. statinys
Statybos rȊġis - Nauja  statyba
Etapas   -  Projektinis pasiȊlymas

Statytojas :  MB ,,JOURVAS''
Lauko g.2B, Kavoliġkis



  STOGO   PLANAS  M 1 : 100

Diplomo,
Individ.
veikl.paģ.

Nr.
PV

Stadija
Lapas LapȎ

2020 1 1
SP

Rihardo  Mikġio  projektavimo studija
VMI ind. veiklos paģ. Nr. 128-51

PDA

001010 Rihardas  Mikġys
128-51 Rihardas  Mikġys

Stogo   planas  M 1  : 100

12

12

A
B

A
B

1

1

Prieġgaisrinǟs kopǟļios
( Iġ lengvos metalinǟs konstrukcijos)

Pastaba :
 Pastate ventiliacijos sistema nǟra numatyta. Ventiliacijos sistema bus rengiama sienose ar stogo dalyje pagal  atskirai parengtŃ projektŃ,
 kai uģsakovǟs  bus pasirinktas tikslesnis pastato naudojimio bȊdas, pagal   numatomȎ patalpose naudoti ǱrengimȎ charakteristikas ir pan.

PaslaugȎ paskirties pastatas
Statinio kategorija - Nesudǟtingas II gr. statinys
Statybos rȊġis - Nauja  statyba
Etapas   -  Projektinis pasiȊlymas

Statytojas :  MB ,,JOURVAS''
Lauko g.2B, Kavoliġkis



Užsakovas  : MB  ,,JAURVAS‘‘ Projektinio pasiūlymo bylos Nr. 2020/PP-02.
Projektuotojas :     Rihardas  Mikšys – Individ. veikla Nr. 128-51

Priedai
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