<B> PASTATYTOS ERDVĖS - 3 RAIDĖS
1 lygis,
klasė

2 lygis,
poklasė

3 lygis,
poklasė

A??

Terminas (lt)

Apibrėžimas (lt)

Termino sinonimai (lt)

Erdvė žmonių būstui

Erdvė, skirta žmonių būstui ir su ja susijusiai veiklai

Užimama erdvė

Žmogaus būsto erdvė poilsiui, atsipalaidavimui, relaksacijai ar laukimui

AAA

Kambarys

Užimama erdvė asmeniniam naudojimui

Miegamasis, vaikų žaidimo kambarys, viešbučio kambarys, holas, apartamentai

AAB

Gyvenama erdvė

Užimama erdvė bendram naudojimui

Balkonas, poilsio kambarys, klubo salė, kavos kambarys, valgomasis kambarys, bendrabutis, gyvenamasis
kambarys, žaidimų kambarys, svetainė, rūkomasis, terasa, palata

AAC

Laukiamasis

Užimama erdvė, skirta laukimui

Salonas, ekstremalių situacijų susirinkimo punktas, vartai, holas, priimamasis, recepcija, išvykimo kambarys

AAD

Kiemas

Užimama erdvė lauke, kurią visiškai ar iš dalies supa pastatai

Atriumas, sodas, kiemas, aikštelė

Asmeninės higienos erdvė

Erdvė žmonių būstui, naudojamam asmeninės higienos reikmėms

ABA

Vonia

Asmeninės higienos erdvė, leidžianti žmonėms nusiprausti ir nusilengvinti (nusituštinti)

Neįgaliųjų tualetas, moterų tualetas, išvietė, tualetas, vyrų tualetas, pisuarai, wc

ABB

Tualetas

Asmeninės higienos erdvė, leidžianti žmonėms nusilengvinti (nusituštinti)

Vonia, neįgaliųjų tualetas, moterų tualetas, tualetas, išvietė, pisuarai, prausykla

ABC

Kūdikių pervystymo kambarys

Asmeninės higienos erdvė mažiems vaikams

Kūdikių pervystymo erdvė, vystyklų keitimo kambarys

ABD

Persirengimo kambarys

Asmeninės higienos erdvė persirengti drabužius

Vyrų persirengimo erdvė, ligoninė, moterų persirengimo erdvė, persirengimo kambarys, darbo erdvė

ABE

Dušas

Asmeninės higienos erdvė, leidžianti žmonėms nusiprausti

Persirengimo kambarys, vonios, dušo niša

ABF

Pirtis

Asmeninės higienos erdvė, leidžianti žmonėms būti prakaitą sukeliančioje aplinkoje

Saunos kambarys, garo kambarys, turkiška pirtis

Izoliacijos erdvė

Plotas žmonių būstui, skirtas izoliuoti asmenis

ACA

Slėptuvė

Izoliacinė erdvė, skirta apsaugoti žmones nuo pavojingų pavojingų situacijų

Oro atakų slėptuvė, bunkeris, dekompresijos kamera, žemės drebėjimų slėptuvė, izoliacinė palata,
medicininės izoliacijos palata, slaptas apsauginis kambarys, saugus kambarys, oro sąlygų slėptuvė

ACB

Kamera

Izoliavimo erdvė atskirti asmenis nuo kitų asmenų

Izoliacinė kamera, paminkštinta kamera, kalėjimo kamera, specialus pakabinamas vienetas

Erdvė žmogaus veiklai

Erdvė, skirta žmonių laisvalaikiui ir verslui

Darbo erdvė

Erdvė žmonių veiklai, gaminti nematerialius daiktus

BAA

Biuras

Darbo erdvė informacijai gaminti, apdoroti ir interpretuoti

Kasos, skambučių centras, kamerinis biuras, apsaugos kambarys, informacinis stendas, valdybos biuras,
atviro tipo biuras, atskiras biuras, bilietų biuras

BAB

Susitikimų erdvė

Darbo erdvė susitikimams

Salė, konferencijų kambarys, rinkimų apygardos biuras, tarybos salė, teismo salė, apklausos kambarys,
interviu kambarys, susitikimų kambarys, miesto planavimo kambarys, (prof)sąjungos kambarys, liudytojų
kambarys

BAC

Priimamasis

Darbo vieta svečių ir prekių priėmimui

Registratūra, informacijos punktas, klientų aptarnavimo erdvė, viešbučio recepcijos erdvė

AA?

AB?

AC?

B??
BA?

BAD

Pardavimų zona

Darbo erdvė prekėms ir paslaugoms parduoti

Aukciono galerija, baras, grožio salonas, bilietų kasos, filialas, šunų poravimosi kambarys, maisto pardavimo
prekystalis, kirpykla, kioskas, pardavimų salė, salionas, parduotuvė, soliariumo kambarys, bilietų biuras

BAE

Mokymo vieta

Darbo vieta žinių ir kompetencijas perdavimui

Auditorija, klasė, kūrybinės dirbtuvės, kalbų laboratorija, paskaitų salė (halė), paskaitų kambarys, muzikos
kambarys, multimedia kambarys, mokslo kambarys, simuliatorius, gimnazija, studija, mokymų laboratorija

BAF

Studija

Darbo erdvė skaitymui

Biblioteka, tylus kambarys, skaitykla, mokymosi kambarys, nuorodų kambarys

BAG

Skalbykla

Darbo erdvė drabužių ir patalynės skalbimui

Skalbykla, valykla, skalbinių kambarys, plovykla

BAH

Gydymo vieta

Darbo erdvė, skirta sveikatos ir kitokio gydymo bei žmonių priežiūros susijusiomis veiklomis

Aferezės kambarys, chemoterapijos kambarys, dializės kambarys, elektrokardiogramos kambarys (ekgkambarys), elektrokonvulsinės terapijos kambarys (ekv-kambarys), pirmos pagalbos kambarys, inkubatorius,
intensyvios terpijos kambarys, operacinė, masažo kambarys, motinystės palata, fizioterapijos kambarys,
reanimacijos kambarys, prieš-operacinis kambarys, slėgio kambarys, prieš-gydymo kambarys

BAJ

Tyrimų erdvė

Darbo erdvė diagnozei nustatyti

Elektrokardiogramos kambarys (ekg-kambarys), elektrokonvulsinės terapijos kambarys (ekv-kambarys),
pirmos pagalbos kambarys, motinystės palata, operacinė, prieš-priimamasis kambarys, chirurginė
(operacinė), tyrimų kambarys, traumų kambarys, diagnozės kambarys (konsiliumų kambarys)

BAK

Stebėjimo erdvė

Darbo vieta stebėti asmenis

Intensyvios slaugos kambarys, inkubatoriaus kambarys, izoliacijos kambarys, slėgio kamera, atsistatymo
kambarys

BAL

Erdvės stebėjimo vieta

Darbo erdvė, skirta stebėti procesus ir žmones gretimoje erdvėje

Egzekucijų kambarys, eksperimentinių tyrimų kambarys, galerija, tardymo kambarys, ložė (medžiotojų
namelis), turgus, tyrimų kambarys, operacijų pultas, apsaugos stebėjimo punktas viešose erdvėse, techninė
galerija (balkonas)

BAM

Žiniasklaidos dirbtuvės

Darbo vieta, skirta įrašyti ir redaguoti laikmenas

Montavimo kambarys, tamsus kambarys, braižykla, redagavimo kambarys, kino studija, spausdinimo
kambarys, įrašų studija, garso studija

Gamybos erdvė

Erdvė žmogaus veiklai, skirtai gaminti materialų rezultatą

BBA

Virtuvė

Gamybos erdvė darbui su maisto produktais

Kepykla, valgykla, maisto ruošimo erdvė, virtuvėlė, tešlos virtuvė, profesionali virtuvė, indų plovykla, arbatos
virtuvė

BBB

Medžiagų dirbtuvės

Gamybos erdvė darbui su medžiagomis

Pjaustymo dirbtuvės, kalvė, tapymo dirbtuvės, metalo dirbtuvės, studija, medžio dirbtuvės, dirbtuvės

BBC

Mechanizmų cechas

Gamybos patalpų erdvė darbui su mašinomis ir įranga

Garažas, it dirbtuvės, mechanikos duobė, mechaninės dirbtuvės, estampų (plokštelių) dirbtuvės, dirbtuvės

BBD

Studija

Gamybos erdvė dirbti su dailės ir amatų dirbiniais

Keramikos dirbtuvės, siuvimo dirbtuvės, stiklo dirbtuvės, indų (puodų) dirbtuvės, gamymos salė

BBE

Pakavimo vieta

Gamybos erdvė daiktams rūšiuoti ir pakuoti

Pašto kambarys, medicinos kambarys, pakavimo kambarys, rūšiavimo biuras, sandėlis, saugykla, prekių
sandėliavimo bazė

Laboratorija

Erdvė žmogaus veiklai, skirta analizėms ir bandymams atlikti

BCA

Techninė laboratorija

Techninių tyrimų laboratorija

Akustikos bandymo laboratorija, chemijos laboratorija, optikos laboratorija, radiografijos laboratorija,
mokslinių bandymų kambarys, garso laboratorija, svėrimo kambarys

BCB

Medžiagų laboratorija

Medžiagų tyrimo laboratorija

Pastatų fizikos laboratorija, avarinių situacijų bandymų erdvė, gaisrinių bandymų erdvė, polimerų laboratorija,
bangų simuliacijos cisternos kambarys, vėjo tunelis

BCC

Biologijos laboratorija

Biologinės analizės laboratorija

Fermentacijos laboratorija, maisto laboratorija, medicininė laboratorija, virusų laboratorija

Treniruočių erdvė

Erdvė žmonių sporto ar kultūros veiklai

BDA

Sporto salė

Treniruočių erdvė sportui

Sporto salė, kamuolio žaidimų halė, ledo dromas, ledo arena, čiuožykla, plaukimo salė, plaukimo baseinas
(vidinis)

BDB

Treniravimosi kambarys

Treniruočių erdvė jėgai, būklei ir pusiausvyrai treniruoti

Fitneso centras, fitneso kambarys, sporto salė, svarmenų kambarys

BDC

Repeticijų kambarys

Meninių kompetencijų praktikos erdvė

Baleto repeticijų kambarys, muzikavimo praktikos kambarys, perklausų scena

BDD

Scena

Praktikos erdvė atlikimo meniniams darbams

Orkestro duobė, perklausų scena, studija

BDE

Žaidimų kambarys

Praktikos erdvė vaikams

Vaikų žaidimų kambarys, vaikų žaidimų erdvė

Susirinkimo vieta

Erdvė žmonių veiklai, skirta masiniams žmonių / asmenų susirinkimams

Valgymo erdvė

Susirinkimų erdvė maistui vartoti

BB?

BC?

BD?

BE?
BEA

Kavinė, valgykla, bendras kambarys, valgyklos valgymo salė, valgomasis kambarys, langaras (?), kareivinių
valgykla, restoranas

BEB

Salė

Susirinkimų vieta socialiniams renginiams

Pokylių salė, miesto rūmai, klubas, bendruomenės centras, susirinkimų kabamrys, lodžija (medžiotojų
namelis), holas, masonų salė, susitikimų salė, muzikos halė, kaimo salė

BEC

Galerija

Susirinkimų erdvė objektams rodyti, eksponuoti

Meno galerija, parodų salė

BED

Religinio tikėjimo erdvė

Susirinkimo erdvė religinei veiklai

Budistų šventyklos kambarys, koplyčia, bažnyčios kambarys, darbar sahib (sikhų religinė erdvė), musala
(atvira musulmonų religinė erdvė - atvira mečetė), maldos kambarys, tikėjimo kambarys

Saugojimo vieta

Erdvė, skirta medžiagoms, įrangai ir organizmams laikyti

Medžiagų saugojimo erdvė

Išteklių saugojimo erdvė

C??
CA?
CAA

Atmestų medžiagų saugyklos erdvė Medžiagų saugojimo erdvė atsisakytoms ir atmestoms medžiagoms ar daiktams laikyti

Šiukšliadėžių kambarys, konteinerių saugykla, šiukšlių erdvė, perdirbimo erdvė, atmestų-atsisakytų daiktų
kambarys, šiukšlių saugykla, atliekų atsikratymo kambarys

CAB

Chemikalų laikymo erdvė

Medžiagų saugojimo erdvė chemikalams

Chemikalų šalinimo erdvė, degių medžiagų saugojimo kambarys

CAC

Vaistų laikymo erdvė

Medžiagų laikymo erdvė vaistams

Kraujo depozitas, vaistinė, medicininė spinta, vaistinė

CAD

Archyvo saugojimo erdvė

Medžiagos saugojimo erdvė fiziniams dokumentams ar laikmenoms

Dokumentų archyvas, brėžinių archyvas, spaudos archyvas, biblioteka, įrašų archyvas

CAE

Skysčių laikymo erdvė

Medžiagų laikymo erdvė skysčiams

Naftos rezervuaras, riebalų rezervuaras, degalų cisterna, skysčių saugojimo spinta, saugios skardinės,
vandens baseinas, vandens baseinas

CAF

Žaliavų saugojimo erdvė

Medžiagų saugojimo erdvė medžiagoms ar medžiagoms, naudojamoms gamybos procesuose

Žemės atsargų saugykla, degių medžiagų spinta, popieriaus bazė, druskos atsargų saugykla, smėlio atsarų
saugykla

CAG

Maisto laikymo erdvė

Medžiagų laikymo erdvė maistui ir gėrimams

Alaus rūsys, šaldytuvas, sausų maisto prekių saugykla, grūdų saugykla, karšta saugykla, sandėliukas
(podėlis), šaldoma saugykla, indauja, siloso bokštas (duobė), vyno rūsys

CAH

Saugi saugojimo erdvė

Medžiagų saugojimo erdvė vertingiems objektams

Bankas, naktinio depozito saugojimo sistema, seifas, saugaus depozito dėžutė, vitrina, požeminė saugykla

CAJ

Pakuočių saugojimo erdvė

Pakavimo medžiagų saugojimo erdvė

Pakuočių kambarys, pakavimo depas

CAK

Drabužių laikymo erdvė

Drabužių, batų ir skalbinių medžiagų saugojimo erdvė

Automatinė drabužinė, spinta, džiovinimo kambarys, valykla, drobės depas, drobės parduotuvė, įeinama
drabužinė

CAL

Statybinių medžiagų saugojimo
erdvė

Medžiagų laikymo vieta statybinėms medžiagoms

Elektrinis depas, šildomo vandens ir kanalizacijos depas, statybinės miško medžiagos kiemas, mūro depas,
medienos depas

Įrangos saugojimo erdvė

Kilnojamos techninės įrangos saugojimo erdvė

CBA

Baldų saugojimo erdvė

(erdvių) apdailos priemonių saugykla

Užkulisiai, rūsio kambarys, depozitoriumas (saugykla, lobynas), palėpinis saugojimo kambarys, pastoginis
saugojimo kambarys, šoninė scena, saugojimo spintų sandėlis

CBB

Įrankių saugojimo erdvė

Įrangos laikymo erdvė įrankiams

Valymo spinta, įrangos kambarys, garažas, sodo daržinė, vazonų daržinė, ginklų dirbtuvė

CBC

Prietaisų laikymo erdvė

Įrangos saugojimo erdvė techniniams instrumentams

Orlaivių aparatūrs (prietaisų) sandlėis, aparatūros (prietaisų) sandėlis, medicinos technikos sandėlis

Transporto priemonės saugojimo
erdvė

Įrangos saugojimo erdvė transporto rūšims

Apsaugos, dviračių sandėlis, laivų stoginė, autobusų depas, automobilių aikštelė, konteinerių bazė, dviračių
stoginė, depas, prieplauka, sausi dokai (?), elektromobilių pakrovimo vieta, garažas, angaras, sunkvežimių
parkas, stovėjimo vieta, stovėjimo erdvė, traukinių depas, sunkvežimių iškrovimo platforma (?)

Gyvūnų aptvaras

Gyvūnų laikymo erdvė

Narvas

Gyvūnų aptvaras, skirtas laikyti gyvūnus užrakintus

Paukštidė, paukščių narvas, gardas (aptvėrimas), rezervatas, terariumas

CB?

CBD
CC?
CCA
CCB

Gardas

Gyvūnų aptvaras, skirtas laikyti aptvertus gyvūnus

Paukštidė, dėžė, narvas, gardas (aptvėrimas), rezervatas, vivariumas (dirbtinė patalpa įrengta gyvūnams
laikyti)

CCC

Tvartas

Gyvūnų aptvaras, skirtas suteikti pastogę

Karvidė, daržinė, kiaulidė, dirbtuvės, avidė

CCD

Akvariumas

Gyvūnų aptvaras gyvūnams laikyti vandenyje

Akvariumas, vandens fermų gardas (aptvėrimas), žuvų cisterna, vandenyno aptvėrimas, prūdas, baeinas

CD?

Sodinimo erdvė

Augalų laikymo erdvė

CDA

Vidaus sodinimo erdvė

Sodinimo erdvė augalams auginti patalpose

Botanikos sodas, oranžerija, šiltnamis, palmių sodas, soliariumas, saulės kambarys (?), tropinių augalų
sodas, žiemos sodas

CDB

Lauko sodinimo erdvė

Sodinimo erdvė augalams auginti lauke

Obuolių sodas, žolelių sodas, rožynas

Negyvo kūno laikymo erdvė

Negyvų kūnų laikymo erdvė

CEA

Laidojimo namų koplyčia

Negyvų kūnų saugykla laikinajam saugojimui

Šaldytuvas, morgas, lavoninė

CEB

Kripta

Negyvo kūno laikymas nuolatiniam saugojimui

Kolumbariumas, mauzoliejus

Erdvė techninėms sistemoms

Erdvė, skirta aktyviai naudojamai techninei įrangai

Montavimo erdvė

Erdvė techninėms sistemoms, palaikančioms statybos objektų funkcijas

DAA

Elektros instaliacijos erdvė

Stacionarios elektros įrangos montavimo erdvė

DAB

Informacinių technologijų (it) įrangos
Stacionarios elektroninės įrangos montavimo erdvė
erdvė

Atsarginių kopijų kambarys, kompiuterių kambarys, duomenų centras, paskirstytų sistemų kambarys,
pagrindinio skirstymo kambarys, serverių ferma, serverinė, keitiklių kambarys

DAC

Mechaninės instaliacijos erdvė

Stacionarios mechaninės įrangos montavimo erdvė

Lifto patalpa, variklių patalpa, keltuvų patalpa, lifto įrangos patalpa, spaudimo cilindrų patalpa, variklių
skyrius, variklių patalpa, šaldymo patalpa

DAD

Bendros instaliacijos erdvė

Stacionarios techninės įrangos įrengimo erdvė

Stiprintuvų patalpa, klimato (kontrolės) patalpa, kompresorių patalpa, rajono centralizuoto šilumos tiekimo
įmonė, filtrų patalpa, įrengimų patalpa, važiuoklės skyrius, operacijų patalpa, įmonės patalpa (?),
aptarnavimo patalpa, techninė patalpa, šilumos jėgainė, ventiliacinė patalpa (kamera)

Įrangos erdvė

Erdvė techninėms sistemoms, palaikančioms žmogaus veiklą

DBA

Valdymo įrangos erdvė

Įrangos erdvė valdymui, reguliavimui ir stebėjimui

Komandinis centras, valdymo centras, pjaustymo patalpa, montavimo patalpa, šviesos reguliavimo patalpa,
miksavimo patalpa, operacijų patalpa, prodiusavimo (?) patalpa, radarų patalpa

DBB

Gamyklos erdvė

Įrangos erdvė gamybai ir paruošimui

Variklių patalpa, spaustuvė, skerdykla, rūšiavimo įmonės salė, turbinų salė

DBC

Aptarnavimo įrangos erdvė

Įrangos erdvė aptarnavimo funkcijoms

Kopijavimo centras, kopijavimo patalpa, faksų patalpa, spausdintuvų patalpa, projektorių patalpa, kopijavimo
(xerox) patalpa

DBD

Analizės įrangos erdvė

Įrangos erdvė analizei

Kt (kompiuterinės tomografijos) skenavimo patalpa, laboratorija, mr (magnetinio rezonanso) skenavimo
patalpa, sekimo punktas (observatorija), rentgeno tyrimų patalpa

Įrangos veikimo erdvė

Erdvė techninėms sistemoms, suteikianti erdvę įrangai eksploatuoti

DCA

Darbo aplinka

Įrangos eksploatavimo erdvė, užtikrinanti įrangos judėjimo erdvę

Robotų darbo aplinka

DCB

Prieigos erdvė

Įrangos eksploatavimo erdvė, užtikrinanti laisvą prieigą aplink įrangą

Saugos zona

Erdvė infrastruktūrai

Erdvė, skirta sukurti ryšius tarp veiklos erdvių

Cirkuliacijos erdvė

Erdvė infrastruktūrai, suteikiančiai prieigą

EAA

Vestibiulis

Cirkuliacijos erdvė tarp lauko ir vidaus erdvių

Prieškambaris, dvigubos durys, įėjimas, fojė, holas, vestibiulis, prieangis (veranda), apsaugos durys, nuo oro
sąlygų saugančios durys (pvz. tinklelis), tambūras, šoniniai išėjimai

EAB

Oro užuolaida

Cirkuliacijos erdvė, leidžianti reguliuoti praėjimą tarp erdvių

Besisukančios durys, fojė, holas, prieangis, veranda, nuo oro sąlygų saugančios durys,

EAC

Koridorius

Horizontalia cirkuliacijos erdvė tarp dviejų ar daugiau erdvių

Prieškambarys, prieangis, išorinė galerija, fojė, holas, platforma

EAD

Laiptinė

Vertikali neautomatinė cirkuliacijos erdvė tarp dviejų ar daugiau aukštų ar lygių

Laiptinė, laiptai, laiptų pakopos, laiptų šachta (?)

CE?

D??
DA?

DB?

DC?

E??
EA?

Akumuliatorių kambarys, baterijų kambarys, transformatorių salė, saugiklių kambarys, generatorių kambarys,
aukštos įtampos kambarys, matavimo kambarys, nepertraukiamas kambarys, reaktorių salė, perjungėjų
kambarys, skirstytuvų kambarys, transformatorių erdvė, transformatorių kambarys

EAE

Lifto erdvė

Vertikali ir automatizuota cirkuliacijos erdvė tarp dviejų ar daugiau lygių

Nedidelis liftas maistui ir indams, lifto šachta, liftas, skriemulys (?), langų valymo lopšys

EAF

Portikas

Cirkuliacjos erdvė per pastatą

Dengtas praėjimas, pasažas, pravažiavimas

Aptarnavimo sistemų erdvė

Erdvė infrastruktūrai, skirta paskirstyti technines paslaugas ar medijas

EBA

Paslaugų tunelis

Paslaugų erdvė su horizontalia prieiga žmonėms

Prieiga, palėpe, šliaužimo kelias, štrekas, trapas, apšvietimo štrekas, apšvietimo kelias, pastogė,
aptarnavimo koridorius, paslaugų tunelis, techninis praėjimas, techninis tunelis, ventiliacijos šachta

EBB

Šachta

Paslaugų erdvė su vertikalia prieiga žmonėms

Atliekų šachta, lifto šachta, aptarnavimo šachta, techninė šachta, ventiliacinė šachta, atliekų įrenginių šachta

EBC

Ortakis

Paslaugų erdvė be prieigos žmonėms

Oro pritekėjimas, oro ištraukimas, oro šachta, kaminas, maišymo kamera, ventiliacijos kanalas (vamzdis,
ortakis)

Eismo erdvė

Erdvė eismo užtikrinimui

Eismo vieta, judėjimo erdvė, judėjimo vieta

EB?

F??
FA?

Transporto priemonių eismo erdvėEismo erdvė skirta transporto priemonių eismo užtikrinimui

Greitkelis, automagistralė, tunelis, tiltas, gatvė

FAA

Važiuojamoji kelio dalis

Transporto priemonių eismo erdvės dalis skirta motorizuotoms transporto priemonėms

Važiuojamoji dalis

FAB

Eismo juosta

Transporto priemonių eismo erdvės dalis skirta transporto priemonėms važiuoti viena eile

FAC

Saugos juosta

Transporto priemonių eismo erdvės dalis žyminti važiuojamosios kelio dalies ribas bei skirta
avariniam transporto priemonių sustojimui

Kraštinė saugos juosta, vidinė saugos juosta, sustojimo juosta, kelkraštis

FAD

Sustojimo vieta

Transporto priemonių eismo erdvės dalis skirta transporto priemonėms sustoti greta
važiuojamosios kelio dalies

Autobusų stotelė, lygiagretaus parkavimo aikštelė

FAE

Prasilenkimo vieta

Transporto priemonių eismo erdvės dalis skirta prasilenkti dviem transporto priemonėms (pvz.:
siaurame kelyje)

FAF

Sukimosi vieta

Transporto priemonių eismo erdvės dalis skirta transporto priemonių apsisukimui

Aktyvaus judėjimo erdvė

Eismo erdvė skirta žmonėms, gyvūnams bei dviračiams

Aktyvaus eismo erdvė

FBA

Pėsčiųjų takas

Pėsčiųjų eismui skirtas takas, eismo erdvės dalis

Šaligatvis, pėsčiųjų tunelis, takas, bėgimo takas

FBB

Dviračių takas

Dviračiams eismui skirtas takas, eismo juosta, eismo erdvės dalis

Dviračių juosta

FBC

Dviračių ir pėsčiųjų takas

Mišriam pėsčiųjų bei dviračių eismui skirtas takas, eismo erdvės dalis

FBD

Gyvūnų takas

Takas skirtas gyvunų eismui bei jodinėjimui

Orlaivių eismo erdvė

Eismo erdvė skirta orlaivių judėjimui

FCA

Orlaivių kilimo ir tūpimo takas

Eismo erdvė skirta orlaivių kilimui ir/arba tūpimui

FCB

Orlaivių riedėjimo takas

Eismo erdvė skirta orlaivių riedėjimui

Bėginio transporto eismo erdvė

Eismo erdvė skirta bėginiam transportui

FDA

Geležinkelio bėgiai

Bėginių transporto priemonių eismo erdvės dalis skirta bėginių transporto priemonių judėjimui

FDB

Geležinkelio pervaža

Bėginių transporto priemonių eismo erdvės dalis skirta nebėginių transporto priemonių pervažai
per bėgius

Laivų eismo erdvė

Eismo erdvė skirta laivų judėjimui

FB?

FC?

FD?

FE?

Pakilimo takas, nusileidimo takas

Geležinkelio kelias

FEA

Farvateris

Laivų eismo erdvės dalis skirta horizontaliam judėjimui

FEB

Šliuzas

Laivų eismo erdvės dalis skirta vertikaliam judėjimui

Eismo valdymo erdvė

Eismo erdvė skirta eismo skirstymui bei valdymui

FFA

Skiriamoji juosta

Eismo valdymo erdvės dalis atskirianti kitas eismo erdves (pvz.: skiriamoji juosta tarp dviejų
važiuojamųjų kelio dalių, skiriamoji juosta tarp dviračių tako bei važiuojamosios kelio dalies)

Skiriamoji salelė, eismo salelė

FFB

Transporto stotelė

Eismo valdymo erdvės dalis skirta transporto priemonės pakeitimui (pvz.: autobusų stotelė,
dviračių aikštelė, geležinkelio peronas)

Autobusų stotis, traukinių peronas

FFC

Eismo informacijos erdvė

Eismo valdymo erdvės dalis skirta informacijos teikimui

Vertikalių kelio ženklų zona

FFD

Eismo srautų reguliavimo sistema

Eismo valdymo erdvės dalis skirta reguliuoti eismo srautus, suteikti pirmenybę vieniems
objektams prieš kitus, kontroliuoti transporto priemonių aukštį ir pan.

Patikrinimo punktas, pasienio kontrolė, užtvaru reguliuojama eismo erdvė

FFE

Eismo ribojimo teritorija

Eismo valdymo erdvės dalis skirta riboti transporto priemonių eismą

Pėsčiųjų gatvė, gatvė ribojanti sunkiųjų transporto priemonių eismą

Fizikinių procesų erdvė

Erdvė, skirta fizikiniams procesams susidaryti

Medžiagos srauto erdvė

Fizikinių procesų erdvė, skirta medžiagai tekėti ar susidaryti

PAA

Šiukšlių erdvė

Objektų susidarymo erdvė

PAB

Kietosios medžiagos erdvė

Kietosios medžiagos susidarymo erdvė

PAC

Dujų srauto erdvė

Dujų srauto susidarymo erdvė

Variklio išmetamųjų dujų zona, oro padavimo į variklį erdvė

PAD

Skysčio srauto vieta

Skysčio srauto susidarymo vieta

Kondensato surinkimo vietas

PAE

Plazmos srauto erdvė

Plazmos srauto susidarymo erdvė

PAF

Dūmų susidarymo erdvė

Kelių medžiagų rūšių susidarymo erdvė

Energijos srauto erdvė

Fizikinių procesų erdvė, skirta energijos srautui tekėti

PBA

Elektros energijos srauto erdvė

Elektros energijos susidarymo erdvė

Žaibo išlydžio vieta

PBB

Šiluminės energijos srauto erdvė

Šiluminės energijos susidarymo erdvė

Šiluminės energijos srauto vieta

PBC

Mechaninės energijos srauto erdvė Mechaninės energijos susidarymo erdvė

PBD

Sprogimo vieta

Sprogimo energijos susidarymo vieta

PBE

Degimo proceso vieta

Degimo proceso energijos susidarymo vieta

FF?

P??
PA?

PB?

Kanalas

Šiukšlių zona, variklio išmetamųjų dujų zona

Dūmų sklaida

Susidūrimo vieta, smūgio vieta

Dujų fakelo zona

