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PROJEKTO SUDĖTIES IR SUDERINIMO TARP DALIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas 

Projekto vadovas, projekto dalies 
vadovas 

Parašas Pastabos 

1. BD 0 Bendroji dalis 
Projekto vadovas  

Tadeuš Meškunec, At. Nr. 31324 
 

 

2. SP 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo 

plano) dalis 
Projekto dalies vadovas  

Tadeuš Meškunec, At. Nr. 31484 
 

 

3. SA/SK 0 
Statinio architektūrinė ir 

konstrukcinė dalis 

Projekto architektūrinės dalies vadovė 
Lina Šantaraitė, At. Nr. A1361 

 

 

Projekto konstrukcinės dalies vadovė  
Edita Marcinkevičienė, At. Nr. 19993 

 
 

4. VN 0 
Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo dalis 
Projekto dalies vadovė  

Ana Gurevičienė, At. Nr. 26426 

 
 

5. ŠV 0 Šildymo, vėdinimo dalis 
Projekto dalies vadovas  

Edvardas Povilaitis, At. Nr. 95146 

 
 

6. ŠG 0 
Šilumos gamybos dalis 

(šilumos punkto 
modernizavimas) 

Projekto dallies vadovas 
Edvardas Povilaitis At. Nr. 95146 

 
 

7. E 0 Elektrotechnikos dalis 
Projekto dalies vadovas  

Regimantas Gilvickas, At. Nr. 17564 
 

 

8. SO 0 
Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 
organizavimo dalis 

Projekto dalies vadovas  
Tadeuš Meškunec, At. Nr. 36640 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

0 2019 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

UAB „Projektų 
rengimo centras“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius 
Tel. (8 5) 231 4672 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ) 
VYTAUTO G. 38, VARĖNOJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

31324 PV TADEUŠ MEŠKUNEC   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

26426 PDV ANA GUREVIČIENĖ   
0 

    Projekto bylos sudėties žiniaraštis 

      

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Užsakovas: UAB „Varėnos komunalinis ūkis“, 
Vytauto g. 57, LT-65219, Varėna 
Statytojas: DNSB „Svajonė“, Vytauto g. 38 
Varėna 

981-XX-TDP-VN-BDŽ 1 1 
LT 

 

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Eil.nr.: Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1  981-XX-TDP-VN-PDŽ Statinio projekto sudedamųjų dalių žiniaraštis 1 psl. 
2  981-XX -TDP-VN-BDŽ Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 1 psl. 
3  981-XX -TDP-VN-AR Aiškinamasis raštas 2 psl. 
4  981-XX -TDP-VN-TS Techninės specifikacijos 2 psl. 
5  

981-XX -TDP-VN-MŽ01 
Statybos produktų, įrenginių ir darbo sąnaudų 
žiniaraštis. Vandentiekis 

1 psl. 

6  981-XX -TDP-VN-PR01 Atestatas 1 psl. 
7  981-XX -TDP-VN-PR02 Projektavimo užduotis 8 psl. 

 
PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Brėž.nr.: Laida Brėžinio pavadinimas  Pastabos 

981-XX -TDP-VN-01 0 Rūsio  planas. Vandentiekis. 1 lapas 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. NORMINIAI DOKUMENTAI 
• STR 2.07.01:2003  - Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. 
• STR 1.04.04:2017 - Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
• RSN 26-90 - Vandens vartojimo normos. 
 
2. PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS  
• Microsoft Office; 
• Autodesk Architectural Desktop 2005 
 
3. ESAMŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ  BŪKLĖS ĮVERTINIMAS. 
Pastato esami šalto, karšto, cirkuliacinio nepakeisti vandentiekių vamzdynai senį, plieniniai.  Rūsyje 

esančių vamzdynų izoliacija susidėvėjusi, kai kur jos išvis nėra, dideli šilumos nuostoliai nuo vamzdynų į 
aplinką. Esama karšto vandentiekių sistemos neatitinka norminių reglamentų, todėl  pastatui būtina atliktas  
karšto, cirkuliacinio vandentiekio sistemų projektą. Pagal projektavimo užduotį šiuo projektų numatoma įrengti 
nauja magistralinių vamzdynų šilimos izoliacija. 

Pastato esami šalto vandentiekio vamzdynai nepakeisti, senį plieniniai. Būklė yra tenkinama ir pagal 
projektavimo užduotį nenumatomas jos atnaujimas. 

Pastato esami nepakeisti buitinių ir lietaus nuotekų vamzdynai seni nepakeisti būklė tenkinama., pagal 
projektavimo užduotį atnaujimo darbai nenumatomi. 

 
4. VANDENTIEKIS 
Projektas atliktas vadovaujantis normatyviniais dokumentais ir projektavimo užduotimi. 
Modernizuojamiems pastatams atliktas karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemų modernizavimo 

projektas. Esami karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai paliekami esami. 
Numatoma pakeisti esamų magistralinių vamzdynų izoliacija. Keičiama balansavimo armatūra. 

Vamzdžiai izoliuojami – 40 mm storio akmens vatos su al. folija šilumos izoliacijos kevalais. 
Kiekviename cirkuliaciniame stove, ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės, 

suprojektuoti termostatiniai temperatūros reguliatoriai su dezinfekcijos modeliu ir termometru. 
 Karšto vandens temperatūra karšto vandens naudojimo vietose turi būti ne žemesnė kaip 50 ºC ir ne 

aukštesnė kaip 60 ºC, išskyrus legioneliozės prevencijos atvejus. Karšto vandens sistemoje vandens temperatūra 
kas 3 mėnesiai turi būti profilaktiškai pakeliama iki 66 0C ir išlaikoma 25 minutes. Profilaktikos darbai 
registruojami žurnale. 

Rengiant techninį darbo projektą, nebuvo galimybės rūsyje patekti į visas patalpas, kuriose pakloti 
magistraliniai tinklai, vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos 
situacijos, būtina tikslinti. 

Izoliacijos storis skaičiuojamas: 
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- išorinis izoliacijos skersmuo, m 

-vidinis izoliacijos skersmuo, m 

-izoliacijos šilumos laidumo koeficientas, W/(m°C) 

-skysčio temperatūra, °C 

-aplinkos temperatūra, °C 

-šilumos nuostoliai, W/m; 

-šilumos perdavimo tarp izoliacijos vidinio paviršiaus ir izoliuojamojo paviršiaus koeficientas (W/ (m2·°C) 

 
 

 

- zioliacijos storis, m 
-vidinis izoliacijos skersmuo,m 

-išorinis izoliacijos skersmuo, m 

 
Vamzdynų izoliacijos apskaičiuoti storiai:  
DN50- 40mm; 
DN40- 40mm; 
DN32- 40mm; 
DN25-40mm; 
DN20 -30mm; 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1 PAGRINDINĖS SANITARINĖS SISTEMOS 
Kad užtikrinti higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus, šiame projekte objektui 

projektuojamos šios sanitarinės sistemos: 
• karšto vandentiekio; 
• cirkuliacinio vandentiekio; 

 
2 VANDENTIEKIS 
Tiekiamo šalto vandens temperatūra  +50 C 
Projektinė šalto vandens temperatūra   +50 C 
Projektinė karšto vandens temperatūra   +550 C 
  
2.1 VAMZDYNŲ ARMATŪRA 
2.1.1 TERMOSTATINIS TEMPERATŪROS REGULIATORIUS 
Tai termostatinis tiesioginio veikimo proporcinis ventilis. Jis palaiko temperatūrinį balansą karšto 

vandens sistemose, kai temperatūros ribos siekia 40-60°C. Jis skirtas temperatūrai matuoti ir turi apsaugą 
nuo nepageidaujamos įtakos. Komplektuojamas su dezinfekcijos moduliu ir termometru. 

Maks. Darbinis slėgis 10 bar. 
Bandomasis slėgis 16 bar.  
Maksimali srauto temperatūra 100°C. 
 
2.2 BANDYMAS 
Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, 

tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 
Pastato  karšto ir cirkuliacinio vandentiekių sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki 

vandens ėmimo armatūros sumontavimo. Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki 
pradedant bandymą slėgiu. Turi būti iš visos sistemos išleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas 
esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto. 
Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 2 val., 
apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis 
laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slėgis neturi sumažėti daugiau kaip 0,2 bar.  

Pasibaigus bandymui vanduo iš vandentiekio sistemų išleidžiamas. 
 
2.3 VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS 
2.3.1 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 
Karštas ir cirkuliacinis vandentiekis - akmens vatos kevalais su aliuminio folija. 
Visos medžiagos turi būti tinkamos eksploatacijai esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti 

korozijos ar kokiu nors kitu būdu paveikti izoliuojamus paviršius, tiek sausoje tiek drėgnoje būsenoje.  
Visos medžiagos turėsiančios sąlytį su oro srautu turi būti nedegios ar sunkiai degios.  
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Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti 
pažymėtas gamintojo antspaudu arba ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimu bei 
medžiagos aprašymu.  

Užtikrinti jog šilumos laidumo reikšmės yra pagal BS 874 ir BS 2972. 
Atitiktų BS 476 dalis 7, klasė 1. 
 
ŠILUMOS IZOLIACIJOS KEVALAI SU ALIUMINIO FOLIJOS DANGA 
Standartas - BS 3958 Dalis 4.  

Vardinis tankis - 80 kg/m3 to 120 kg/m3.  
Storis - 20mm iki 100mm.  
Šilumos laidumas - neviršyti 0.038 W/mK prie vidutinės temperatūros 50ºC.  
Paviršius - armuota aliuminio folija. 
Storis - kaip nurodyta medžiagų žiniaraščiuose 
 
2.3.2 IZOLIAVIMO DARBAI 
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti 

sausas ir švarus- nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. 
Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir gaminių 

atkarpas, kai tinka visas gaminys. 
Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 160C temperatūros skystį ar dujas, jo 

izoliacijos garo barjeras turi būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat 
nuo rasojimo turi būti izoliuotos vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys 
mažiausiai 15 mm atstumu. 

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis iki 900 
mm, gali būti neizoliuojamos. 

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. 
Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta. Izoliuojant 

šaltą vamzdyną, užsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidžia mastika. Taip pat izoliuoti 
metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. Prieš montuojant izoliaciją, pritvirtinti 
elektros šildymo kabelius. 

 



0 2019 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

 

UAB „Projektų 
rengimo centras“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius 
Tel. (8 5) 231 4672 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ) 
VYTAUTO G. 38, VARĖNOJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

38020 PV INDRĖ MARČIUKONĖ    STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

26426 PDV ANA GUREVIČIENĖ  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

0     STATYBOS PRODUKTŲ, ĮRENGINIŲ IR DARBO SĄNAUDŲ 
ŽINIARAŠTIS. Vandentiekis     

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Užsakovas: UAB „Varėnos komunalinis ūkis“, 
Vytauto g. 57, LT-65219, Varėna 
Statytojas: DNSB „Svajonė“, Vytauto g. 38 Varėna 

981-XX-TDP-VN-MŽ01 1 1 
LT 

EILĖ
S NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 
ŽYMUO 

TEC. SPEC. 
MATO 
VNT. 

KIEKI
S 

VNT. 

PAPILD
OMI 

DUOME
NYS 

1 2 3 4 5 6 

VANDENTIEKIS 
ESAMŲ VANDENTIEKIO TINKLŲ DEMONTAVIMAS 

1. Esamos izoliacijos demontavimas  m 445,0  
KARŠTAS  IR CIRKULIACINIS VANDENTIEKIS T3, T4 

2. 
Vandentiekio vamzdžio d15 izoliavimas su 30 mm akmens 
vato izoliacijos kevalas su aliuminio folija 

p.2.1. m 40,0  

3. 
Vandentiekio vamzdžio d20 izoliavimas su 30 mm akmens 
vato izoliacijos kevalas su aliuminio folija 

p.2.1. m 180,0  

4. 
Vandentiekio vamzdžio d25 izoliavimas su 40 mm akmens 
vato izoliacijos kevalas su aliuminio folija 

p.2.1. m 166,0  

5. 
Vandentiekio vamzdžio d32 izoliavimas su 40 mm akmens 
vato izoliacijos kevalas su aliuminio folija 

p.2.1. m 32,0  

6. 
Vandentiekio vamzdžio d40 izoliavimas su 40 mm akmens 
vato izoliacijos kevalas su aliuminio folija 

p.2.1. m 22,0  

7. 
Vandentiekio vamzdžio d50 izoliavimas su 40 mm akmens 
vato izoliacijos kevalas su aliuminio folija 

p.2.1. m 5,0  

8. 

Termostatinis temperatūros reguliatorius, PN16, nustatymo 
diapazonas 35-65°C, d20 Ventillis su termometrų ir 
automatinių (tiesioginio veikimo) šiluminių dezinfekavimo 
modulių. 

p.2.2 vnt 10,0  

9. 
Vamzdynų hidraulinis bandymas, praplovimas ir 
dezinfekavimas 

p.2.4 m 445,0  

10. Vamzdynų valymas, dažymas antikondensaciniais dažais  m 445,0  
 
PASTABOS: 1. Rengiant techninį darbo projektą, nebuvo galimybės rūsyje patekti į visas patalpas, 
kuriose pakloti magistraliniai tinklai, vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo 
projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti. 
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DAUGIABUČIO NAMO VYTAUTO G.  
38, VARĖNOJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

 
TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 
Įvadinė informacija: 
Administratorius  UAB „Varėnos komunalinis ūkis“  (toliau – Užsakovas). 
Daugiabučio namo Vytauto g. 38, Varėnoje atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – 
Projektas). 
Šalis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – Projektuotojas). 
Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas: 

Daugiabučio namo unikalus Nr. 3897-2002-7018 
- Aukštų skaičius – 5 

Butų skaičius – 50 
- Kitos paskirties patalpų – - 

Pastato bendrasis plotas –  2948,43 m² 
Pastato naudingasis plotas – 2461,27 m² 
Namo gyvenamų patalpų plotas – 1733,16 m² 

- Pastato tūris -  12105 m³ 
- Užstatymo plotas – 690 m² 
- Priskirto žemės sklypo plotas – - m²,  

1. Užsakovas 
UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ įm. kodas 184627344, Vytauto g. 57, Varėna 
 

2. Projekto pavadinimas 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „ Statinio projektavimas, projekto ekspertizė") 
Daugiabučio namo Vytauto g. 38 Varėnoje atnaujinimo (modernizavimo) projektas. 
(Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis) 

3. Statinio klasifikavimas 
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" IV skyrius) 
Daugiabutis namas (6.3.) 

4. 
 

Statinio kategorija 
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" V skyrius) 
Ypatingas 

5. Projekto rengimo etapas 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 
Techninis darbo projektas 

6. Projektavimo pradžia 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 
Projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena. 

7. Projektavimo pabaiga 
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą gavimo diena. 



8. Projekto rengimo dokumentai 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 

8.1. Užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: 
1. Projektavimo Techninė užduotis; 
2. Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

dokumentai; 
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonių įgyvendinimo; 
4. Investicijų planas; 

8.2. Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto 
rengimo dokumentai: 

1. Projektuotojas gauna topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti; 
2. kiti duomenys, kurie būtini  suprojektuoti Projekto dalių sprendinius. 

9. Projekto sudedamosios dalys: 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 

1. Bendroji dalis – BD; 
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP; 
3. Architektūros* -SA; 
4. Konstrukcijų* - SK; 
5. Šildymo, vėdinimo – ŠV 
6. Šilumos punkto - ŠP 
7. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo – VN; 
8. Elektrotechnikos - E 
9. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - SO; 
10. Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos Investicijų plane numatytų 

priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką. 
Pvz.: jeigu yra – dujotiekio įvado atkėlimo nuo šiltinamos sienos sąlygos ir 
projekto dujofikavimo dalis. 
* - dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje/ tome. 

9.1. Bendrosios dalies dokumentai: 
1. Projekto sudėties dokumentų žiniaraštis; 
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė ") iki ir po atnaujinimo (modernizavimo); 
3. bendrasis aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė "); 
4. bendroji techninė specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė "); 
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė "); 
6. brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė "). 
9.2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. brėžiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus) 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė "). 

9.3. 
9.4. 

Architektūros dalies;   
Konstrukcijų dalies (gali būti komplektuojamos kartu) dokumentai: 



1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. sprendinių brėžiniai ((vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "turi būti pateikti visi būtini dokumentuose numatytų sprendinių 
įgyvendinimo detalūs brėžiniai); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė "). 

9.5. Šildymo, vėdinimo, karšto vandens sistemų dalies dokumentai : 
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
4. sprendinių brėžiniai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė ") 
9.6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė "). 

9.7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies dokumentai: 
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
2. statybvietės planas) su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių 

privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto sudedamųjų dalių sprendinių 
reikalavimai. 

 (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 
9.8. Elektrotechninės dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė "). 

9.9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai: 
Turi būti pateikti detalizuoti valstybės remiamų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių 
žiniaraščiai pagal Investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo baigtinius darbus 



(jų grupes). Rangos darbų apimčių įvertinimo ir (ar) projekto rengimo metu atskirų darbų 
grupių apimtys ir kainos (sąmatinė vertė) gali keistis, priklausomai nuo priimamų 
projektinių sprendimų ir darbų apimčių patikslinimo, tačiau viso Investicinio plano 
priemonių rangos darbams atlikti bendra (suminė) investicijų suma neturi viršyti Patalpų 
savininkų patvirtintos sumos. 
(Vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės 
priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 
136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vėlesniais pakeitimais) 
nuostatomis.) 

10. Projektavimo darbų apimtis, rengiami Projekto sudedamųjų dalių sprendinių 
dokumentai. 
Turi būti suprojektuoti ir pateikti šie projekto sprendiniai: 

- Pastato ir jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir kitos 
atnaujinimo (modernizavimo) priemonės; 

- projekte privaloma  suprojektuoti valstybės remiamas atnaujinimo (modernizavimo) 
priemones [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 
1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės 
paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų 
energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 
2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)]; 

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės 
energijos sąnaudų sumažinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 
23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir 
investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 
2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)]; 

 
VALSTYBĖS REMIAMOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ 
PLANĄ* 

 
I. ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS 
1. Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas 



1.1. Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas, atliekamas cheminis šildymo 
sistemos stovų praplovimas naudojant cheminius priedus, neišardant įrangos, bet 
siekiant pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. Keičiamas cirkuliacinis siurblys, šildymo 
sistemos stovuose pakeičiama uždaromoji armatūra. Modernizuojama esama 
vienvamzdė sistema su apribotu maksimaliu temperatūros nustatymu patalpose. 
Atliekamas cheminis šildymo sistemos stovų praplovimas naudojant cheminius 
priedus, neišardant įrangos siekiant pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. Pakeičiama 
magistralinių vamzdynų uždaromoji armatūra (ventiliai, sklendės). Demontuojama 
esama uždaromoji armatūrą, montuojami balansiniai ventiliai, sumontuota įranga 
reguliuojama, priduodama eksploatacijai, izoliuojama. Butuose, prie radiatorių 
montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai skirti 
vienvamzdei sistemai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros 
diapazonas yra apribotas gamykliškai (5-220 C ribose). Apvaduose prie radiatorių 
montuojami apvado susiaurinimai. Numatoma įrengti naują automatizuotą šilumos 
punktą su komercinės šilumos apskaitos sistema, šildymo ir karšto vandens ruošimo 
sistemomis. Šilumos šaltinis pastatui- miesto šilumos tinklai. Pastato šildymo ir 
karšto vandens ruošimo sistemos jungiamos prie miesto šilumos tinklų pagal 
nepriklausomą schemą per plokštelinius šilumokaičius. Pastato šildymo sistemai 
numatytas lituotas plokštelinis šilumokaitis, karšto vandens ruošimui – dviejų 
laipsnių lituotas šilumokaitis. Vandens temperatūrą kiekvienoje sistemoje reguliuoja 
automatika pagal lauko oro temperatūrą, paros ir savaitės programą ir kitus 
užduotus parametrus. Vandens cirkuliaciją sistemose sukuria ir palaiko 
cirkuliaciniai siurbliai. Šilumos punkte, paduodamame termofikacinio vandens 
vamzdyje, įrengtus ultragarsinis šilumos skaitiklis. Pradinis šildymo sistemos 
užpildymas ir periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas iš 
grįžtamo vamzdžio per automatinį papildymo vožtuvą ir papildymo (karšto 
vandens) skaitiklį. Šaltas vanduo karšto vandens ruošimui tiekiamas iš pastato šalto 
vandentiekio tinklo, šalto vandens apskaitai suprojektuotas šalto vandens skaitiklis 
šilumos punkto patalpoje. Šilumos punktu vamzdynai plieniniai. Armatūra ir 
įrenginiai šiluminiame punkte padengiami šilumine izoliacija. 

Įrengiamas naujas šilumos punktas - 1 vnt. 
Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo- reguliavimo 
ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių 
sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Ant 
karšto vandens stovų montuojami balansiniai ventiliai. 

Automatiniai balansiniai ventiliai ant šildymo sistemos stovų - 38 vnt. 
Įrengti naują magistralinių šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdynų izoliaciją, 
izoliuojama temoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Sistemos įrengimui 
naudojamas medžiagos ir įranga turi būti sertifikuota ir atitikti STR ir gamintojų 
reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. 

Izoliuojami šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai - 368 vnt. 
Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su 
termostatinėmis galvutėmis, kurių gamyklinis nustatymas 5-220 C. Sistemos 
įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuota ir atitikti STR ir 
gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. 

Termostatiniai ventiliai - 174 vnt. 
Atnaujinama karšto vandens paruošimo sistema, izoliuojami magistraliniai 
vamzdynai ir stovai, stovuose montuojami termobalansiniai ventiliai su 
dezinfekavimo moduliu. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais 
kevalais su folija. 

Termobalansiniai ventiliai ant karšto vandens sistemos stovų - 10vnt. 
Izoliuojami karšto vandens sistemos magistraliniai vamzdynai - 184m. 

2. Vėdinimo sistemų pertvarkymas .  



 
 

Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias 
kaminėlių dalis, pakeisti vėdinimo groteles. 
1.Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 
2. Vėdinimo grotelių keitimas; 
3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo; 
Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuota ir atitikti STR ir gamintojų 
reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. 

Vėdinimo kanalų išvalymas (butų ir kitų patalpų skaičiui) - 50 vnt. 

3. Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas. 
Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma danga. Suremontuojami 
stogeliai virš laiptinių įėjimų (pakeičiama esama danga, suformuojami nuolydžiai, 
lietaus nuvedimas bei pakeičiami apskardinimai). Stogo danga parenkama techninio 
darbo projekto metu. Numatomi darbai: esamos dangos nuardymas, parapeto 
pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, stogo 
šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomas šiltinamosios izoliacijos 
tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas, 
prieglaudų aptaisymas, parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, 
žaibosaugos atstatymas, senų kopėčių ir liukų pakeitimas, antenų ir kt. ant stogo 
sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Į bendrą kainą 
įskaičiuoti visi aukščiau įvardinti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto stogo 
šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus. 

Apšiltinta stogo konstrukcija ir keičiama danga - U≤0,16(W/m2K) –765,25 m2 

4. Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) 
konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą 

4.1. Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų 
defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos polistireniniu putplasčiu. Numatomas 
šilumos perdavimo koeficientas U ≤0,20 (W/m2K). Apdaila – fasadinis 
dekoratyvinis (tekstūrinis) tinkas. Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne 
mažesnė nei norminė. Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant 
ne mažiau nei 1,2m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami 
hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antžeminės dalies apdaila 
dekoratyviniu tinku ar klinkerio plytelėmis. Atlikus cokolio šiltinimo darbus 
įrengiama nuogrinda, sutvarkomos laiptinių aikštelės ir laiptai. Techniniame 
projekte numatomas visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato 
perkėlimas ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi 
aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinų sienų (taip pat ir cokolio) 
šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus. Išorinių sienų 
ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema 
(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią 
turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos projektas į rinktą pateiktas statybos 
produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas 
CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi 
būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus 
produktus. 

Išorės sienų ir angokraščių plotas - 1941,57 m2 

Cokolio plotas (antžeminė ir požeminė dalys) - 317,89 m2 

5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų 
konstrukcijos sustiprinimas ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą 
pagal vieną projektą. 



 Įstiklinti balkonus pagal vieningą projektą, pagal poreikį sutvarkyti/įrengti stogelius 
viršutiniuose aukštuose. Balkonai stiklinami PVC gaminiais per visą aukštį. 
Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos 
įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. 
Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. 
Angokraščių apdaila. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o 
rengiant techninį projektą jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos ir 
įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai 
atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. 

Stiklinamų balkonų/lodžijų plotas (per visą aukštį) – 458,90 m2 

6. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendro 
naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, 
šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų 
remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

 Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų langus į PVC su stiklo paketais- U 1,3 ≤ 
(W/m2K). Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų lauko duris naujomis, sandariomis 
durimis. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,6 (W/m2K). Darbų sudėtis: 1. Senų 
blokų išėjimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą. 2. Naujų montuojamų blokų 
įstatymas , reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų 
hermetizavimas. 4. Spynų ir durų pritraukėjų įrengimas. Įėjimus pritaikyti 
neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Įrengimui naudojamos medžiagos ir 
įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai 
atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. 

Keičiami rūsio langai (5 vnt.)- U ≤ 1,3 (W/m2K) - 1,85 m2 

Keičiami laiptinių langai (0 vnt.)- U ≤ 1,3 (W/m2K) - 0m2 

7. Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 
Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus ir balkonų duris naujais PVC profilių 
gaminiais su stiklo paketais. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,3 (W/m2K). 
Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; palangių 
išėmimas; naujai montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus 
ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 
angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei 
atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų 
taisyklių. 

Keičiamų butų langų plotas - U ≤ 1,3 (W/m2K) – 51,46 m2 

Keičiamų butų balkonų durų plotas - U ≤ 1,3 (W/m2K) – 12,88 m2 

8. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos (ar) apšvietimo sistemos 
atnaujinimas (modernizavimas)(elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) 
apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas) 

 Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų elektros instaliaciją nuo įvado iki butų 
apskaitos spintų, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus. Esami 
laidai, jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai, automatai, srovės nuotekio 
relės, elektros kabeliai, paskirstymo dėžutės, jungikliai, judesio davikliai, 
matuojamos varžos. 

Investicijos skaičiuojamos butų ir kt. patalpų skaičiui - 50 vnt. 

8. Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 
*Projektavimo techninėje užduotyje aprašomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 
pagal savo esmę turi atitikti Investicijų plane planuojamas įgyvendinti atnaujinimo 
(modernizavimo) priemones. Rangovas, Projektuotojas, suderinęs su Užsakovu, gali 
priimti tobulesnius projektinius sprendimus vadovaudamasis ekonominio naudingumo 
kriterijumi. 

11. Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas 
(lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių 



įgyvendinimo): 
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ≤ 187,84 
kWh/m²/metus. 
Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas ≥ 64,1 %. 
Turi būti pateikti įrodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai. 

12. Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė 
Planuojama C energinio naudingumo klasė. 

13. Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos 
ženklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo 
(statybvietės) įrengti stendą su informacija apie statomą statinį, užtikrinantį informavimą 
apie ES paramą, įgyvendinant projektą, ir ES struktūrinės paramos ženklinimą. 

14. Statinio projekto ekspertizė 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė”) 
Projekto Ekspertizė yra privaloma. 
Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas. 
Projektuotojas privalo  pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas. 

15. Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius 
Projektas įforminamas reglamentuose nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su 
Užsakovu. 
Užsakovui Projektuotojas pateikia: 
3  (egzempliorius) parengto Projekto popierinius egzempliorius; 
1 (vieną) kompiuterinę laikmeną pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių 
dokumentų) Projektą  (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“); 
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalys, sąnaudų kiekių žiniaraščiai, statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis. 

16. Projekto taisymai 
Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių 
statybos sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris 
privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, 
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 
Jeigu būtų keičiami LR Statybos įstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio 
sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizė (Projektuotojo 
sąskaita). 

17. Projekto taikymas 
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. 
Turtinės Projekto teisės yra  Patalpų savininkų nuosavybė. 

18. Projekto pristatymas 
Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo 
suorganizuotame susirinkime Varėnos mieste (savivaldybės darbuotojams, pastatus 
administruojančių įmonių darbuotojams, daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo 
organams ir kt. dalyviams). 

19. Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
(VADOVAUJANTIS GALIOJANČIAIS STR „STATINIO PROJEKTO VYKDYMO 
PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS“ 

Užsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, o statinio Projektuotojas 
Užsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą. 

20. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga. 
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą. 
(Vadovaujantis galiojančiais STR „Statybos užbaigimas“) 

 




