
Erdvių skirstymas - I a. Erdvės skirtos bendruomenės susitikimams, bendruomenės veiklai ir 

jaunimo laisvalaikiui. Aplinka - šviesios spalvos, vyrauja augalai ir informacinę atmosfera 

(informaciniai leidiniai, galimybė rašyti ant juodų plotų tam pritaikytose sienų zonose). 

 

  
 

BALDŲ POREIKIS  

 

Baldai  Vienetai/ apytiksliai matmenys Aprašymas 

Pufai 35 vnt. / 40cm x 60cm Tamsios/spalvotosmedžiagos, portabilūs, 
galima kilnoti ir sudėlioti vieną ant kito. 
Naudojami įėjimo zonoje ir mobiliojoje erdvėje 

Stalai 6 vnt / 70cm x 70cm Kvadratiniai, šviesūs. Naudojami mobiliojoje 
erdvėje. 

Stalas 1 vnt.  Kvadratinis, virtuvinis stalas 

Lentynos 2 vnt / matmenys įvairūs Atvira, šviesi medinė lentyna leidiniams/ 
sandėliavimo zonoje daiktų laikymui 

Mikšta sofa 1 vnt. /trivietė Trivietė, tamsios spalvos, naudojama 
sandėliavimo arba mobiliojoje erdvėje (keičiant 
baldų sustatymą. 

 

 



 

Erdvių skirstymas - III a. Erdvės skirtos grupių mokymams, susitikimams ir kitokiems renginiams 

(jaunimo, bendruomenių, kultūros profesionalų). Erdvės šviesios, baldai mobilūs (nešiojami), 

erdvės parengimas atsižvelgiant į poreikį.   

 

 
 

BALDŲ POREIKIS 

 

 

 

Baldai Vienetai/apytiksliai matmenys Aprašymas 

Mobilūs stalai 12 vnt./ 40cm x 120 cm Lengvos konstrukcijos, šviesūs, statomi mokymų 
erdvės šonuose 

Apvalūs stalai 2 vnt/ skersmuo ~ 90 cm Šviesūs, naudojami susitikimams, statomi 
erdvėje prieš mokymų zoną ir jos pabaigoje 

Pufai 13 vnt / 40cm x 60cm Naudojami prie apvalių pokalbių stalų, mokymų 
erdvėje kaip papildomas atsisėdimas 

Komoda 1 vnt.  Šviesi,mokymų erdvėje komoda dokumentams, 
kanceliarinėms priemonėms laikyti 

Knygų/dokumentų 
lentynos 

3 vnt. / įvairūs matmenys Atviros, skirtingų matmenų lentynos daiktų ir 
dokumentų laikymui ofiso erdvėje. 

Pakabinama 
spintelė 

2 vnt. / įvairūs matmenys Šviesi, atvira virtuvinio stiliaus spintelė 
daiktų/maisto produktų ir indų laikymui virtuvės 
zonoje 

Sulankstomos 
kėdės 

60 vnt. tamsios spalvos, lengvos, sulakstomos 
kėdės/pageidautina susimaunančios viena ant 
kitos 



 

 

APŠVIETIMAS 

 

40 LED šviestuvų, juosta būtų kuo plonesnė ir iglis 180cm. Ilgį drąsiai galima ir 

trumpesnį rinktis pvz 120cm. Pavyzdys: 

 
 

 

KITA ĮRANGA 

 

Daiktai Vienetai/apytiksliai matmenys Aprašymas 

Signalizacija   

Virtuvės technika  Viryklė, stalviršis, gartraukis, indaplovė,spintelės, 
blenderis, duonos skrudintuvas, sumuštinių 
kepyklė, sulčiaspaudė, spragėsių aparatas. 

Stalo futbolas, 
stalo žaidimai  
vidaus ir lauko 

  

Vandens 
stotelė/geriamo 
vandens aparatas 

  

Kambarinių gėlių 
žemės ir vazonai 

 45 cm skersmens - 5 vnt., 30 cm skersmens - 6 
vnt, 20 cm skersmens - 8 vnt, šviesios/pilkos 
spalvos keramikiniai 
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Projektorius 2 vnt.  

Dviračių laikikliai  Tvirtinami lauke 

Elektriniai 
radiatoriai 

4 vnt.  

 


