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Statinys: TDP-SA-AR 
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas. 
Savanorių g. 44, Varėna. Neypatingas Lapas 1 iš Lapų 16  

 

PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIU  
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, 

SĄRAŠAS 

A. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 
Projektas parengtas remiantis valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų  banko išrašu 2019-04-16 d., valstybės įmonės registrų centro butų (patalpų) 

sąrašu pastate 2018-01-20 d., namų valdos techninės apskaitos byla, 2014-08-25 pastato energinio 

naudingumo sertifikatu Nr. KG-0456-0313, suderintu namo atnaujinimo (modernizavimo) 

investicijų plano 2017 m. gruodžio mėn. duomenimis, projektavimo technine užduotimi 

Pastato Registro Nr, 60/70531, unikalus Nr.3899-1000-7017 

 

B.  Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas: 
Projektas yra parengtas vadovaujantis galiojančiais teisiniais aktais ir normatyviniais 

dokumentais. 
Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas: 

1.  LR Statybos įstatymas. 
2. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų 
ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“  

3. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
4. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. 
5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
6. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“; 
7. STR 1.03.01:2016 „Statinių tyrimai. Statinio avarija“; 
8. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
9. 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“; 

10. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
11. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninis ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“; 
12. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;  Keitimas 2003-01-16 

AM Įsakymas nr. 21 
13. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
14. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
15. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
16. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
17. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“; 
18. STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“; 
19. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
20. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
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21. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
22. STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”; 
23. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“; 
24. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“; 
25. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
26. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
27. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; 
28. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; 
29. Želdinių apsaugos ,vykdant statybos darbus , taisyklės Nr. D1-193 
30. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 PAGD įsakymas Nr. 1-338; 
31. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2011-02-22 STR 2.01.03:2009 PAGD įsakymas 

Nr. 1-64; 
 
C.  Įforminimo normatyviniai dokumentai: 

1) LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

2) SR 14-99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje. 

Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi 
„Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių 
katalogų 2018 m.“ Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistikos plėtros agentūros 2018 m. 
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Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas. 
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BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ užsakymu paruoštas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio 

Savanorių g. 44, Varėnos mieste atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas. Tai yra 

namo išorinių  sienų (atitvarų) ir cokolio šiltinimas tinkuojama šiltinimo sistema, stogo ir rūsio 

perdangos šiltinimas. Butų langų ir kitų patalpų langų keitimas, lauko durų, rūsio ir tambūro durų, 

keitimas naujomis durimis. Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas. Nuotekų sistemų 

pertvarkymas. Ventiliacijos sistemų sutvarkymas pagal normatyvinius reikalavimus, pravalant 

esamus kanalus.  

Daugiabutis gyvenamasis namas yra susiformavusiame gyvenamųjų namų kvartale.  

Projektas parengtas remiantis valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų  banko išrašu 2019-04-16 d., valstybės įmonės registrų centro butų (patalpų) 

sąrašu pastate 2018-01-20 d., namų valdos techninės apskaitos byla, 2014-08-25 pastato energinio 

naudingumo sertifikatu Nr. KG-0456-0313, suderintu namo atnaujinimo (modernizavimo) 

investicijų plano 2017 m. gruodžio mėn. duomenimis, projektavimo technine užduotimi 

Pastato Registro Nr, 60/70531, unikalus Nr.3899-1000-7017 

2. Esama padėtis 

2.1. Atnaujinamas daugiabutis gyvenamasis namas yra Savanorių g., 44, Varėnos mieste. 

2.2. Atnaujinamas daugiabutis  pastatytas 1991 metais. Pirminė ir esama pastato paskirtis-
gyvenamoji. Pastato   aukštis- 12.80 m  

 2.3. Daugiabutis gyvenamasis namas yra keturių aukštų, dviejų laiptinių su rūsiu. Jame yra 20 
butų. Rūsys nešildomas, jame įrengtas šilumos punktas, vandens apskaitos ir elektros skydinė, 
bendro naudojimo patalpos ir gyventojų sandėliukai. 
2.4. Pastato pamatai yra juostiniai, iš surenkamų  pamatinių blokų iš išorės tinkuoti. Vietomis 
tinkas įtrūkęs ir atšokęs. Pamatuose defektų, deformacijų nepastebėta. Nuogrinda-betoninė, 
vietomis suskilinėjusi, atitrūkusi nuo pamato. Nėra nuolydžių. Taip pat vietomis nuogrinda užpilta 
žemėmis. Pamatų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

2.5. Pastato išorinės sienos –Sienų konstrukcija- plytų mūras. Konstrukcija nešiltinta, 
suskilinėjusi, sienų šiluminės savybės neatitinka galiojančių reikalavimų. Pastato sienų 
konstrukcijos fizinė būklė ir esamų sienų šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR 
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų 
reikalavimų. Būtina šiltinti 

2.6.  Tarpaukštinės perdangos iš g/b plokščių. Rūsys nešildomas. Perdanga virš rūsio 
gelžbetoninės kiaurymėtos plokštės be papildomo apšiltinimo, pavojingų įtrūkimų bei įlinkių 
nepastebėta. Termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Perdangos šilumos perdavimo koeficientas 
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netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
keliamų reikalavimų. 

2.7. Stogas-sutapdintas plokščias su prilydomąja hidroizoliacine danga. Stogo būklė patenkinama, 
didelių trūkumų nepastebėta. Papildomai neapšiltintas. Išorinė lietaus surinkimo ir nuvedimo 
sistema sena, vietomis užsikišusi. Ant stogo daug nereikalingų įrenginių. Kaminėliai aptrupėję ir 
skardinimas vietomis nėra sandarus. Būtina išvalyti vėdinimo šachtas, kaminėlius. Pastato stogo 
konstrukcijos fizinė būklė ir šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

2.8. Lietaus vandens nuvedimo sistema- vidinė, lietaus vandens nuvedimas nuo stogo  
vamzdžiais. Sistema sena, vietomis užsikišusi  

2.9.  Langai ir balkonų durys: dauguma senų butų langų ir balkonų durų pakeista į PVC profilio 
langus su stiklo paketais. Nepakeisti langai seni, nesandarūs, patiriami dideli šilumos nuostoliai, 
netenkinami galiojantys reikalavimai.  

2.10. Balkonų ir lodžijų laikančiosios konstrukcijos. būklė patenkinama. Dalis lodžijų įstiklinta, 
vyrauja seno tipo mediniai rėmai ir PVC. konstrukcijos.  
2.11. Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo Rūsio ir laiptinių langai 
seni, mediniai. Laiptinių įėjimo, tambūro ir rūsio durys neatnaujintos, medinės, nesandarios, 
netenkina galiojančių reikalavimų.  Bendro naudojimo patalpų medinių langų būklė ir šiluminės 
varžos lygis netenkina  STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ keliamų reikalavimų  
 
2.12. Įėjimo aikštelė į laiptinę ir laiptai yra iš monolitinio betono. 

2.13.  Šilumos inžinerinės sistemos. Šiluma tiekiama iš miesto centralizuotų tinklų. Šildymo 
sistema vienvamzdė, apatinio paskirstymo, priklausoma. Vamzdynai nepakeisti, izoliacija 
susidėvėjusi, sistema nesubalansuota, vamzdynų armatūra pasenus. 

2.14. Karšto vandens inžinerinės sistemos. Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte, 
vamzdynai nepakeisti izoliacija nusidėvėjusi. 

 2.15. Vandentiekio inžinerinės sistemos. Geriamas vanduo tiekiamas iš miesto centralizuotų 
tinklų metaliniais cinkuotais vamzdžiais. Rūsyje vamzdynai pažeisti korozijos. Magistraliniai 
vamzdynai ir stovai nekeisti nuo pastatymo.  

2.16. Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos. Nuotekų sistema neatnaujinta, vamzdžiai ketiniai, 
seni. Būklė patenkinama  

2.17. Vėdinimo inžinerinės sistemos. Vėdinimas natūralus, gyvenamose patalpose per langus, 
duris, virtuvėse ir san. mazguose per vėdinimo šachtas. Trauka per silpna 

2.18. Elektros bendrosios inžinerinės sistemos. Elektros instaliacija neatnaujinta, būklė 
patenkinamas. 

Prieš pradedant ruošti techninį darbo projektą buvo apžiūrėtas daugiabutis 
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gyvenamasis namas. Apžiūros metu nustatyta, kad namo laikančioms konstrukcijoms 
papildomų tyrimų atlikti nereikia. 

Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti 
komforto sąlygas, pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo 
trukmę 

 
3. Bendrieji statinio rodikliai 

Bendras pastato plotas, m2  1339,22 

Bendras butų gyvenamasis plotas, m2  683,79 

Pastato tūris, m3  6310 

Butų skaičius  20 

Pastato aukštų skaičius  4 

 
 

 Atnaujinamo statinio dalies rodikliai  
 

Bendras pastato plotas, m2  1398,45 

Bendras butų gyvenamasis plotas m2  683,79 

Pastato tūris, m3  6410 

Butų skaičius  20 

Pastato aukštų skaičius  4 

 
4. Techniniame darbo  projekte pateikti projektiniai sprendiniai 

Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti 
atnaujinamo (modernizuojamo) pastato išorės sienų šilumos perdavimo koeficientą U≤0,20 
kW/m2K. Pastatas bus apšiltinamas įrengiant išorinę tinkuojamą termoizoliacinę sistemą. 
Pastato apšiltinimui bus naudojamos medžiagos turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir 
CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos. 

Iš išorės šiltinamos daugiabučio gyvenamojo namo sienos. Pirmiausiai atliekami sienų 
remonto darbai. Pavieniai ištrupėjimai ir didesni plyšiai, bei įtrūkimai turi būti užtaisomi klijais. 
Darbai atliekami vertinant realią situaciją pagal faktą. Iki fasado apšiltinimo darbų atliekamas sienų 
mūro tvirtinimas. Daugiabučio gyvenamojo namo cokolio sienų paviršiai po spaudimu nuplaunami 
su vandeniu ir padengiami antifungicidais nuo kerpių, grybelių ir pelėsių. 

Paruoštos tolimesniems darbams ir išdžiūvusios sienos apdirbamos giluminiu gruntu . 
4.1.1 Fasado sienų šiltinimas tinkuojama termoizoliacine sistema 

Fasadinės sienos šiltinamos polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 70. Jų storis yra 200 
mm. Atliekamas šiltinamojo sluoksnio armavimas, smeigių skaičius ir išdėstymas pagal sistemos 
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gamintojo rekomendaciją. Apdaila – tinkavimas spalvotu struktūriniu tinku. Naudojamas 
silikoninis tinkas, kurio dažų sudėtyje yra priedų neleidžiančių augti pelėsiniams grybams. 
Fasadų spalvinis sprendimas nurodytas fasadų brėžiniuose ir spalvų gamos lentelėje.  

Visi langų angokraščiai apšiltinti ne plonesniu, kaip 30 mm storio EPS70N  ( λD = 0,032 
 W/mK ), polistireninio putplasčio plokštėmis. Atliekamas šiltinamojo sluoksnio armavimas. 
Apdaila – silikoninis dekoratyvinis tinkas. Naudojamas silikoninis tinkas, kurio dažų sudėtyje yra 
priedų neleidžiančių augti pelėsiniams grybams. Montuojamos išorinės palangės iš plieninės 
skardos dengtos poliesteriu. 
4.1.2 Cokolio sienų šiltinimas tinkuojama termoizoliacine sistema 

Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“   
reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti 
remontuojamo pastato cokolio sienų šilumos perdavimo koeficientą U≤0,20 W/m2K. 

Prieš pradedant šiltinti pastato cokolio požeminę dalį, yra atkasamas gruntas. Cokolio sienos 
su aukšto spaudimo aparatu po spaudimu nuplaunamos nuo grunto likučių. Atliekamas pamatų 
blokų siūlių remontas. Cokolio požeminė dalis padengiama 2 sluoksnių teptine hidroizoliacija. 
Pastato cokolinio požeminės dalies šiltinimo medžiaga į gruntą įgilinama 1,2 m, šiltinama 
EPS100N ( λproj = 0,031W/mK) storis t=200 mm plokštėmis iki nuogrindos viršaus. Įrengiama 
hidroizoliacija iš drenažinės membranos. 

Pastato cokolio antžeminė dalis šiltinama polistireniniu putplasčiu EPS100N ( λproj 

= 0,031W/mK) storis t=200 mm. Klijavimas, su smeigiavimu. Atliekamas šiltinamojo sluoksnio 
dvigubas armavimas, smeigių skaičius pagal sistemos gamintojo rekomendaciją, apdaila– 
silikoninis dekoratyvinis tinkas, kurių spalva nurodyta architektūriniuose fasado brėžiniuose, 
derinti su Varėnos m. architektu. 

Rūsio langų angokraščiai šiltinami polistireniniu putplasčiu  EPS100N ( λproj = 0,031W/mK) 
storis t=30 mm, įrengiant tinkuojamą fasadą. Apdailai- silikoninis dekoratyvinis tinkas. 
4.1.1 Fasado sienų šiltinimas balkonų viduje tinkuojama termoizoliacine sistema 

Išorės sienos šiltinamos įstiklintuose balkonuose polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 
70N( λD = 0,032  W/Mk). Jų storis yra 50 mm. Atliekamas šiltinamojo sluoksnio armavimas, 
smeigių skaičius ir išdėstymas pagal sistemos gamintojo rekomendaciją. Apdaila –spalvotu 
struktūriniu silikoniniu tinku. Naudojamas silikoninis tinkas, kurio dažų sudėtyje yra priedų 
neleidžiančių augti pelėsiniams grybams. 
Fasadų spalvinis sprendimas nurodytas fasadų brėžiniuose ir spalvų gamos lentelėje.  

Visi langų angokraščiai apšiltinti ne plonesniu, kaip 30 mm storio EPS70N  ( λD = 0,032 
 W/mK ), polistireninio putplasčio plokštėmis. Atliekamas šiltinamojo sluoksnio armavimas. 
Apdaila – silikoninis dekoratyvinis tinkas. Naudojamas silikoninis tinkas, kurio dažų sudėtyje yra 
priedų neleidžiančių augti pelėsiniams grybams. Montuojamos išorinės palangės iš PVC. 
. 
4.2 Nuogrindos įrengimas  

Atlikus pastato cokolio požeminės dalies sienų šiltinimo darbus, tranšėja užpilama smėliu ar 
kitokiu atitinkamu užpildu. Gruntas pastato perimetru sutankinamas, jei reikia yra laistomas. Ant 
sutankinto grunto ruošiamas pagrindas iš smėlio- žvyro mišinio nuogrindos įrengimui. Visu 
pastato perimetru į paruoštą tranšėją paklojamas betono sluoksnis, į kurį yra sumontuojami vejos 
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borteliai. Nuogrinda įrengiam iš betoninių plytelių 0,5 m pločio visu pastato perimetru. Nuolydis 
formuojamas nuo pastato sienos į grunto pusę. Tarpai tarp plytelių ir sienos užpildomi sauso 
smėlio-cemento mišiniu, sumontuotas šaligatvio bortelis neturi būti aukščiau šaligatvio plytelių .  

Sutvarkomos įėjimo aikštelės, kurios įrengiamos iš betoninių plytelių  
4.3 Stogas 

Sutapdinto daugiabučio gyvenamojo namo stogas yra neapšiltintas. Nuo parapeto nuimamos 
senos skardos ir jų tvirtinimo laikikliai. 

 Nuo ventiliacijos kanalų nuimamos betoninės dengiamosios plokštės. Ventiliacijos kanalų 
angos turi būti sutvarkytos, išvalytos ir tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Prieš pradedant 
ventiliacijos kanalų valymo darbus, apie tai reikia informuoti butų savininkus. Ventiliacijos kanalų 
vidinis paviršius valomas šepečiais (ežiais). Naudojami šepečiai gali būti polipropileniniai, 
polimeriniai ir metaliniai. Ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo, biologinio apdorojimo 
būdas susideda iš kanalų vidinio paviršiaus gramdymo ir apdorojimo rūgštiniu, šarminiu ir 
biocheminiu preparatu. Į kanalo angą nuleidžiama armuota žarna su purkštuku. Kanalų sienutės 
nuo žemiausio taško iki viršaus apdirbamos šarminiu plovimo preparatu, sudarytu iš vandens, 
lipnumą mažinančios, ėsdinančios medžiagos. Po to kanalų angos valomos šepečio pagalba ir visi 
nešvarumai, statybinių medžiagų likučiai turi būti išimami atidarius ventiliacijos kanalų groteles. 
Po to kanalų angos apdirbamos preparatais stabdančiais riebalinių dalelių prikibimą prie sienučių. 
Ventiliacijos kanalų grotelės turi būti keičiamos naujomis ir vėl įdėtos į angą. 

Stogo  danga  nuvaloma  nuo  šiukšlių  ir  statybinių  medžiagų  atliekų, suremontuojama, 
nupjaustomos ir užlydomos pūslės.  Esamo  sutapdinto  stogo konstrukcijai,  reikalingiems  
nuolydžiams  suformuoti  naudojamas  smėlio  sluoksnis.  Sutapdintas pastato  stogas  šiltinamas  
polistireninio  putplasčio  EPS80  ir akmens vatos Dachrock  Max (arba analogas) plokštėmis.  
Polistireninio  putplasčio  plokščių  storis  160  mm,  o akmens  vatos Dachrock Max (arba 
analogas) plokščių  storis  40 mm. Klojami  apšiltinimo  medžiagos  sluoksniai  turi  persidengti  ne  
mažiau  kaip 1/3  savo  ilgiu  arba  pločiu.  Šiltinimo  medžiaga  specialiomis tvirtinimo  detalėmis 
tvirtinama  prie esamos  stogo  konstrukcijos. Klijuojama stogo dviejų  sluoksnių  ruloninė  
bituminė  hidroizoliacinė danga,  viršutinioji -  MIDA PV  S4b, (arba analogas)   apatinioji –  
MIDA  PV  S3s (arba analogas).  Sustatomi  stogo konstrukcijos  vėdinimo  kaminėliai  (vienas  
vienetas  į 60 – 80 m²  plotą). Kaminėliai  įrengiami aukštesnėse  vietose,  kiekvienoje  vėdinimo  
kanalais  atskirtoje  stogo  dalyje.  Toje  vietoje,  kur  bus montuojamas  kaminėlis,  išgręžiama  
anga  per  mineralinės  vatos,  polistireninio  putplasčio sluoksnius  ir  per  esamą  hidroizoliaciją  
iki  esamos  akyto  betono  plokštės.  Ši  plokštė  užpildoma smulkintu šilumos izoliacijos užpildu. 
Vėdinimo kaminėlių angos uždengiamos, kad į jas nepatektų lietaus  vanduo.  Kaminėliai  
montuojami  1 - 1,5  m  atstumo  nuo  parapeto  pastato  perimetru. 

Ventiliacijos kanalų sienutės iki ventiliacijos angų yra apšiltinamos akmens vatos Dachrock 
Max (arba analogas) plokštėmis 40 mm storio. Klijuojama dviejų sluoksnių hidroizoliacinė danga 
ant ventiliacijos kanalų sienučių, montuojamos prieglaudos iš cinkuotos skardos. Montuojamos 
atramos prie ventiliacijos kanalų  antenų elementų tvirtinimui.  
Sumontuojami nauja virš stogo esančių nuotekų alsuoklių iš PVC vamzdžio dalis ne mažiau kaip 
400 mm aukščio virš naujos stogo dangos ir uždedamos apsauginės kepurėlės 
Virš naujos stogo dangos įrengiama nauja stogo aptvėrimo konstrukcija iš cinkuoto metalo. 
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Konstrukcijos aukštis 0,6 m  
Statinio stogas turi tenkinti BROOF (t1) klasės reikalavimus.  

Apšiltinamos pirmo aukšto balkonų apatinės plokštės, polistireniniu putplasčiu  EPS100N ( 
λproj = 0,031  W/mK ) 200 mm storio plokštėmis, kurios tvirtininamos smeigėmis, apdaila 
silikoninis dekoratyvinis tinkas. 

Paskutinio aukšto balkonų stogelių danga  nuvaloma  nuo  šiukšlių  ir  statybinių  medžiagų  
atliekų, suremontuojama, nupjaustomos ir užlydomos pūslės. Stogeliams,  reikalingiems  
nuolydžiams  suformuoti  naudojamas  smėlio  sluoksnis.  Sutapdinti paskutinio aukšto balkonų  
stogeliai  šiltinamas  polistireninio  putplasčio  EPS80  ir akmens vatos Dachrock  Max (arba 
analogas) plokštėmis.  Polistireninio  putplasčio  plokščių  storis  160  mm,  o akmens  vatos 
Dachrock Max (arba analogas) plokščių  storis  40 mm. Klojami  apšiltinimo  medžiagos  
sluoksniai  turi  persidengti  ne  mažiau  kaip 1/3  savo  ilgiu  arba  pločiu.  Šiltinimo  medžiaga  
specialiomis tvirtinimo  detalėmis tvirtinama  prie esamos  stogelio konstrukcijos. Klijuojama 
stogo dviejų  sluoksnių  ruloninė  bituminė  hidroizoliacinė danga,  viršutinioji -  MIDA PV  S4b, 
(arba analogas)   apatinioji –  MIDA  PV  S3s (arba analogas).  

 4.4 Butų, kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.  
Seni mediniai  langai keičiami naujais plastikiniais langais (U≤1,3 W/m2K), su vienos 

kameros (dviejų stiklų) paketais (visi varstomi). Langai gaminami iš PVC profilio, kurių 
gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai. 
Keičiamiems langams sudedamos naujos vidinės palangės iš MDP. Atliekama visų naujai įstatytų 
langų ir durų angokraščių apdaila. Montuojamos išorinės palangės iš plieninės skardos dengtos 
poliesteriu. 
Rūsio langai keičiami naujais iš PVC rėmo (U≤1,3  W/m2K), vienos kameros su armuoto matinio 
stiklo paketu, visi langai varstomi vienos padėties. Rūsio langų rėmai baltos spalvos. 
Laiptinės langai su stiklo paketu, varstomi. 
Visi gaminiai sertifikuoti pagal gamintojų rekomendacijas. Jeigu gaminius sumontavo ne 
gamintojas ar jo atstovas, rangovas privalo pateikti raštišką gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių 
sumontavimo tinkamumą. 

Visų langų išorinės palangės montuojamos naujos iš plieninės skardos dengtos poliesteriu, 
projekte nurodyta spalva. 
4.5 Balkonų įstiklinimas ir apšiltinimas 
Balkonai įstiklinami pagal vieningą projektą PVC konstrukcijomis su 1 kameros stiklo paketu, 
vienas iš stiklų selektyvinis. Langų dalijimas nurodytas projekte, varstymo kryptį derinti su butų 
savininkais. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono aptvaro iki viršaus aptvaro apdaila 
iš fasadų pusės- struktūrinis tinkas, priekinė dalis iš keturių arba šešių dalių , varstomi viduriniai 
arba kas antri langai.  
Balkonų stiklinimui naudojami plastiko rėmai su stiklo paketu.  Langų šilumos perdavimo 
koeficientas ne didesnis kaip U≤1,3 W/(m² K). 
Tarp įstiklinto balkono PVC profilių stiklinimo sistemos ir balkono aptvaro iš fasadinės pusės 
sumontuojamos palangės iš plieninės skardos dengtos poliesteriu stiklintuose balkonuose PVC 
palangės ties buto langais. 
PVC profilių langų spalva nurodyta brėžiniuose. 
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4.6.Plastikinės durys  
Montuojamos naujos PVC apšiltintos tambūro durys.  Durų šilumos perdavimo koeficientas turi 
būti  1,6 W(m²K ) .Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys". 
Išimami seni blokų rėmai iš sienų. Įstatomi nauji montuojami blokai, kurie reguliuojami ir 
tvirtinami. Sandūros tarp staktų ir sienų hermetizuojamos.  Durys stiklinamos ne mažiau 0,6  m2 
ploto vienos kameros stiklo paketu, durys turi turėti atraminę kojelę bei pritraukėją (pritraukimo 
mechanizmų atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 200000 ciklų). Atliekama 
angokraščių apdaila.  
4.7 Metalinės durys  
Keičiamos Įėjimo į pastatą ir rūsio durys (Uw < 1,6 W/(m2K). Numatomos laiptinės durys su 
kodine mechanine spyna. Laiptinės durys stiklinamos ne mažiau 0,4m2 ploto vienos kameros 
stiklo paketu. Durys turi atraminę kojelę, pritraukimo mechanizmą (pritraukimo mechanizmų 
atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 200000 ciklų). Rūsio durys su 
rakinama spyna, atramine kojele. 
4.8. Įėjimo į laiptines apdaila.  
Įėjimo į laiptinę aikštelės stogeliai sutvarkomi, apšiltinami, įrengiama izoliacija iš stangrios 
akmens vatos plokštės, (λproj. = 0,038 W/mK) 40mm storio, tvirtinant laikikliais., Klijuojama 
stogo dviejų  sluoksnių  ruloninė  prilydomoji bituminė ritininė danga . Įėjimo stogelių lubos 
šiltinamos polistireniniu putplasčiu EPS 70N (λproj. = 0,032 W/mK), kurio  storis t=50 mm, 
tvirtinimas smeigėmis, apdaila struktūrinis tinkas . Įrengima lietaus vandens sistema įėjimo 
stogeliams  iš poliesteriu dengtos skardos (lietloviai ir lietvamzdžiai) 

Pagrindinio įėjimo laiptai sutvarkomi, įėjimo į laiptinę aikštelė įrengiama iš betono plytelių. 
Įrengiamos kojų valymo grotelės iš cinkuoto plieno metalo su vonele ir sumontuojami durų 
atidarymo ribotuvai.  

Baigus sienų šiltinimo darbus prie sienos sumontuoti vėliavos laikiklį, namo numerį, 
inžinerinių tinklų skiriamuosius ženklus ir gatvės šviestuvą. 

 
Po pastato atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo klasė ne žemesnė kaip 

C pagal patvirtintą namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus. 

 
5.Fasadų brėžiniuose spalvos nurodomos atitinkamai: 

Pastaba: fasadų spalvinius sprendimus žiūrėti fasadų brėžiniuose. Parenkant fasado apdailai 
medžiagas būtina jas derinti su architektu ir Statytoju. 
 

Fasadų sienų spalva 
 

Fasadų sienų spalva 
 

Fasadų sienų spalva 
 

Cokolio spalva arba 
analogas 
 

Langų nuolajų skardų 
dengtų poliesteriu  
RAL 7022 

RAL 1015 arba 
analogas „Sakret“ 
Lehm 7/HBZ 82. 

RAL 8000 arba analogas 
„Sakret“ Lehm 2/HBZ 
30. 

RAL 7022 
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1.1 Lentelėje pateikiamas būsimos išorinės sienos konstrukcijos šiluminės varžos skaičiavimas. 

Fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas (tinkuojamas fasadas) 

Atitvaros dalis Sluoksnio 
žymėjimas d, m λ, W/m 

K 
R, 

m²K/W 
1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi     0,13 
2. Vidaus tinkas R1 0,01 1,00 0,01 
3. Esama konstrukcija (plytų mūras) R2   0,62 
4. Polistireninis putplastis EPS 70 R3 0,20 0,039 4,66 
5.Apdailos tinkas R4 0,01 1,00 0,01 
6. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse 0,02    0,04 
∑      5,46 

 
Po atnaujinimo (modernizavimo) išorinės sienos šilumos perdavimo koeficientas: 
 �� = ��� = ��,�� = 0,183�/(���) ≤ �� = 0,20�/(���); 
Kai apšiltinimui naudojamos polistireninio putplasčio EPS 70 plokštės:
λproj =0,039 W/(mK), sluoksnio storis t =200 mm.  

1.2. Lentelėje pateikiamas rūsio (antžeminės dalies) konstrukcijos šiluminės varžos skaičiavimas. 

Rūsio sienų (antžeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas 

Atitvaros dalis Sluoksnio 
žymėjimas d, m λ, W/m 

K 
R, 

m²K/W 
1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi     0,13 
2. Esama konstrukcija (cokolis nešiltintas) R1   0,23 
3. Hidroizoliacija R2   0,00 
4. Polistireninis putplastis EPS 100N R3 0,20 0,031 5,79 
5. Akmens masės plytelės R4 0,01  0,00 
6. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse  0,01   0,04 
∑       6,19 

 
Po atnaujinimo (modernizavimo) išorinės sienos šilumos perdavimo koeficientas: �� = ��� = ��,�� = 0,162�/(���) ≤ �� = 0,20�/(���); 
Kai apšiltinimui naudojamos polistireninio putplasčio EPS 100N plokštės:
λproj =0,031 W/(mK), sluoksnio storis t =200 mm.  
1.3. Lentelėje pateikiamas rūsio (požeminės dalies) konstrukcijos šiluminės varžos skaičiavimas. 

Pamato (rūsio sienų požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas 

Atitvaros dalis 
Sluoksnio 
žymėjimas 

d, 
m 

λ, W/m 
K 

R, 
m²K/W 

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi   0,13 
2. Esama pamato konstrukcija R1   0,14 
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3. Hidroizoliacija R2   0,00 
4. Polistireninis putplastis EPS 100N R3 0,20 0,031 4,70 
5. Drenažinė membrana R4   0,04 
∑       5,10 

 

Po atnaujinimo (modernizavimo) rūsio ( požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas: ���� = 1�� = 15,10 = 0,196�/(���) ≤ �� = 0,20�/(���) 
Apšiltinimui naudojamas polistireninis putplastis EPS 100N: 
λproj = 0,031 W/(mK), sluoksnio storis t = 200 mm. 

1.4. Lentelėje pateikiamas stogo šiluminės varžos skaičiavimas. 

 

 

 

 

 

 

Po atnaujinimo (modernizavimo) stogo šilumos perdavimo koeficientas: �� = ��� = ��,� �= 0,158�/(���) < �� = 0,16�/(���); 
 
Kai apšiltinimui naudojama polistireninio putplasčio EPS 80 ir akmens vatos plokštės:
λproj =0,037 W/(mK), sluoksnio storis t =160 mm.  
λproj =0,038 W/(mK), sluoksnio storis t =40 mm.  
 

6.Gaisrinės saugos reikalavimai 

          Vykdomas daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas. I 
atsparumo ugniai laipsnio P 1.3 grupės pastato, kurio aukščiausio aukšto grindų altitudė 
neviršina 17 m išorinės sienos šiltinamos B-s1, d0 degumo klasės statybos produktais. Sienos 
padengiamos iki 6 mm, langų angokraščiai iki 10 mm ne žemesnės kaip A1 degumo klasės 
dangos sluoksniu.  
                  Rūsio patalpose šilumos punkte esamos durys turi būti nedegios, tai yra apskardintos 
arba metalinės durys. Daugiabučio namo butų savininkams, laikantis priešgaisrinės saugos 
reikalavimų, butuose rekomenduojama įsirengti autonominius dūmų signalizatorius. Rūsio 

Stogo šilumos perdavimo koeficientas 

Atitvaros dalis Sluoksnio 
žymėjimas d, m λ, W/m 

K 
R, 

m²K/W 
1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi   0,10 
2. Esama konstrukcija  R1     1,04 
3. Polistireninis putplastis EPS 80 R2 0,16 0,037 4,10 
4. Akmens vatos plokštė R3 0,04 0,038 1,00 
5. Ruloninė danga 2 sl. R4 0,007 0,23 0,03 
6. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse     0,04 
∑       6,31 
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patalpoms vėdinti (arba dūmams pašalinti) kiekvienos laiptinės rūsio patalpose, priešingose 
sienose sumontuojami ne mažiau kaip du varstomi langai.  
    Atliekant sutapdinto stogo šiltinimo ir naujos hidroizoliacinės dangos įrengimą naudojamas 
polistireninis putplastis EPS 80 ir kieta akmens vata, kurios degumo klasė A1. Naudojamos 
prilydomos polimerinės bituminės dangos. Atlikus sutapdinto stogo atnaujinimo (modernizavimo) 
darbus, stogas turi atitikti Broof (t1) klasės keliamus reikalavimus.        
Gaisro apkrovos kategorija: 

Šiame techniniame darbo projekte statiniui gaisrinė apkrova neskaičiuojama ir pagal „Gaisrinės  
saugos  pagrindinius  reikalavimus“  VI  skyriaus  35  punktą  laikoma,  kad statinys yra 1 gaisro 
apkrovos kategorijos. 
Gaisro apkrovą būtina apskaičiuoti I atsparumo ugniai laipsnio statiniams, taip pat kitais teisės 
aktais numatytais atvejais [10.2, 10.4, 10.13]. Neskaičiuojant gaisro apkrovos, laikoma, kad 
statinys yra 1 gaisro apkrovos. 

a. Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies 
atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 
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I I REI 180(1) R 120(2) EI 30 

(o↔i)(3) REI 90(1) RE 30(4) REI120 R 60(5) 
 

 (1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos 
produktai. 

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos 
produktai. 

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos 

pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti 
nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali 
leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango); 

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai 

reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms 
konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 
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degumo klasės statybos produktai. 
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto 

atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės 
reikalavimus. 
 
 Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai 
 

Statybinės medžiagos renkamos priskyrus pastatą I atsparumo ugniai laipsniui, 1 gaisro 

apkrovos kategorijai. Pagal „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ lauko sienų apdailai iš 

lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktus. Fasadų 

šiltinimui privaloma naudoti tik sertifikuotą sistemą.  

 

Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal „Gaisrinės saugos pagrindinius 

reikalavimus“ 3 lentelę atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus: 

Priešgaisrinės 
užtvaros 

atsparumas 
ugniai 

Durys, vartai, 

liukai(2) (3) (4) 

Angų, siūlių 
sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių 

tinklų kanalų ir 
šachtų 

 

Užsklandos ir 
konvejerio 

sistemų 
sąrankos 

Langai 

90 EI2 60–C5 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60 

 

 

Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti (atstatymui), 

degumo klasės 
 
 
 

Patalpos 

 
 
 

Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 
I 

statybos produktų degumo klasės 
Evakavimo(si) keliai 
(koridoriai, laiptinės, kitos 
patalpos ir pan.) vertinami už 
evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi 
nuo 15 iki 50 žmonių 

 
sienos ir lubos 

 
B–s1, d0(2) 

 
grindys 

 
BFL–

s1 
Patalpos, kuriose gali būti iki 
15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 
grindys DFL–

s1 Patalpos, kuriose gali būti 
nuo 
15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0(2) 
 

grindys 
 

BFL–s1 
 

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B–s1, d0(2) 
grindys RN 
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Techninės nišos, šachtos, taip 
pat erdvės virš kabamųjų 
lubų ar po dvigubomis 
grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys  

A2FL– 
s1  

 
 

Rūsiai ir buitinio 
aptarnavimo patalpos 

sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys DFL–
šildymo 
įrenginių 
patalpų 
grindys 

 
 

A2FL–s1 

(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo 
klasės statybos produktais. 
 
 
Evakuacijos keliai 

Patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas, projektu esamų evakuacijos kelių 

kokybė nekeičiama ir nepabloginama. Evakuacijos keliai iš butų - esami, per laiptinę. Evakuacija 

iš rūsio numatoma per esančius išėjimus. Rūsio langų kiekis yra esamas, langai, esamose angose 

keičiami į varstomus su orlaidėmis. Rūsio aukšte nėra nuolat būnančių žmonių. Rūsio patalpose 

nenumatoma daugiau kaip 5 žmonių vienu metu. Vadovaujantis “Gaisrinės saugos pagrindiniai 

reikalavimai“ p. 117, kai pro duris evakuojasi ne daugiau 15 žmonių, leidžiama įrengti durų 

varčios plotį ne mažesnį, kaip 0,8 m. 

Per laiptinės įrengiamas naujas duris (esamos senos, keičiamos naujomis) evakuosis iki 50 

žmonių. 

Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės 

Vandens kiekis gaisro gesinimui skaičiuojamas pagal „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir 

statinių projektavimo ir įrengimo taisykles“ IV skyriaus „Vandens gaisrams gesinti sąnaudos“ 2 

lentelę „ Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus „ , 

kurioje nurodyta, kad poreikis išorinio gaisro gesinimui yra reikalingas 15l/s.  

Pastatų paskirtis [9.8.] 

Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir 
visuomeninius pastatus (l/s), kai pastatų tūris V (tūkst. kub. 

m) 

V < 1 
1 < 
V < 

5 

5 < 
V < 
25 

25 < 
V < 
50 

50 <V 
< 150 

V ≥ 
150 

Vienbučiai–dvibučiai ir daugiabučiai 
gyvenamosios paskirties, įvairių 
socialinių grupių pastatai, kai pastato 
aukštis F (m) 

      

F =0,01 10 10 15 20 25 30 
6  F < 36 10 15 15 20 30 30 

 
Šiuo projektu dėl numatomų atlikti atnaujinimo (modernizavimo) numatytų projektinių 
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sprendinių, po atliktų statybos rangos darbų poreikis išoriniam gaisro gesinimui lieka nepakitę 15 
l/s. kadangi nekeičiami pagrindiniai pastato išoriniai parametrai ir atliekamas paprastasis remontas.  

Po atliktų statybos remonto darbų, esamas gaisrų gesinimui skirtas hidrantas naudojamas 
pagal tiesioginę paskirtį. 

Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų, įvykdžius projekto projektinius sprendinius situacija 
nepablogėja. 

Galimybės manevruoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams esamos,  nekeičiamos. 
Gelbėjimo automobiliai prie atnaujinamo (modernizuojamo) pastato gali patekti iš Kretingos 
gatvės. Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų, įvykdžius projekto projektinius sprendinius 
situacija nepablogėja. 

7. Statybinių atliekų tvarkymas 
Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų 

apdengimas specialiais skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. 

Prieš pradedant daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus 
rangovas pateikia statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtintą sutarties kopiją su 
statybines atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei, arba regiono 
aplinkos apsaugos departamento išduotas statybinių atliekų pašalinimo sąlygas. Griovimo darbų 
daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) metu nenumatomi. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos. 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 
termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų) kurias planuojama panaudoti aikštelių, 
pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos-betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomos į perdirbimo gamyklas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė, 
statybinės šiukšlės), išvežti į sąvartyną draudžiama. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje 
statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia 
gamtos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos 
atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai 
įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 

Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas ir statinio techninės priežiūros darbų 
vadovas turi būti atestuoti ir turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.  
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8.Statinio naudojimo sauga 

Statinys remontuojamas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 

kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo 

elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos. 

9.Higiena 

Atnaujinant statinį, jame sudaromos normalios patalpų eksploatavimo sąlygos - 

užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, 

nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, natūralus vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 

Pastato atnaujinimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, 

kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių 

sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. 

10.Pastato pritaikymas žmonių su negalia reikmėms 

Priimtas sprendimas nepritaikyti daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų 

neįgaliųjų specialiesiems poreikiams, kadangi minėtame name nėra savininkų ar/ir gyventojų su 

negalia. Taip pat pažymėtina, kad nėra techninės galimybės įgyvendinti laiptinių pritaikymo 

galimybių žmonėms su negalia: laiptinės siauros, nėra name įrengtų liftų.  

Daugiabučio gyvenamojo namo savininkai nefinansuoja bendrojo naudojimo objektų pritaikymo 

neįgaliųjų specialiesiems poreikiams. Atsiradus realiam poreikiui sprendimą priima savivaldybės 

vykdomoji institucija, gavusi buto ir kitų patalpų savininko prašymą dėl būsto pritaikymo 

neįgaliajam, vadovaudamasi socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta būsto pritaikymo 

neįgaliesiems tvarka.  

Už daugiabučio namo bendrojo namo naudojimo objektų pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems 

poreikiams, kai toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, 

atsako savivaldybės vykdomoji institucija.  

 

 

Pareigos V. Pavardė  Atestato Nr. Parašas Data 

PV J.Sarpaliūtė A 1643  2019-05 

INŽ D.Greiciūnas   2019-05 
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BENDRASIS TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ SĄRAŠAS 
 
 

1. TS 01.Techninė specifikacija. Bendrieji reikalavimai. 

2. TS 02. Techninė specifikacija.  Sienų šiltinimo iš išorinės pusės darbai 
3. TS 03. Techninė specifikacija. Tinkavimo darbai. 

4. TS 04. Techninė specifikacija. Dažymo darbai. 

5. TS 05. Techninė specifikacija. Skardinimo darbai. 

6. TS 06. Techninė specifikacija. Langų keitimo darbai. 

7. TS 07. Techninė specifikacija. Ardymo ir išmontavimo darbai. 

8. TS 08.  Techninė specifikacija. Nuogrindos įrengimo darbai. 

9. TS 09. Techninė specifikacija. Mūro darbai. 

10. TS 10. Techninė specifikacija. Betonavimo darbai. 

11. TS 11.Techninė specifikacija. Stogo šiltinimo darbai 

12. TS 12.Techninė specifikacija. Lauko durų pakeitimo darbai. 

13. TS 13.  Techninė specifikacija. Lietvamzdžių ir lietlovių montavimas 
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TECHNINĖ SPECJIFIKACIA TS 01 
 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 

  Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms. 

1. Darbus gali vykdyti atestuotos statybinės firmos ir apmokyti specialistai. 

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato 
eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

4. Rangos konkurso pasiūlymui turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų 
ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos 
metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, nei buvo numatyta 
techniniame darbo projekte ir rangos konkurso pasiūlyme. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas 
statytojo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo sutikimas. 

5. Visos atvežamos į statybos aikštelę medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti 
firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos 
Respublikoje. Jei tokių nėra importinėms medžiagoms turi būti užsienio šalių sertifikatai, 
vietinėms medžiagoms įmonės paruošti standartai. 

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nurodytomis instrukcijomis darbui su šiomis 
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 

7. Bet kurio statybos darbų etapo vykdomi darbai turi būti atlikti iki galo, renovuota pastato 
dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Atlikus atnaujinimo (modernizavimo)  
darbus neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės. Jie turi 
būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 
Visų statybinių medžiagų kiekius, reikalingus atlikti daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) darbus, rangovas (rangovai) ruošdamas rangos darbų pasiūlymą konkursui turi 
apsilankyti objekte ir pasitikslinti darbų kiekius. 
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TECHNINĖ SPECJIFIKACIJA TS 02 
 

                      SIENŲ ŠILTINIMO IŠ IŠORINĖS PUSĖS DARBAI. 

Bendroji dalis. 

Pastato sienos iš išorinės pusės šiltinamos, kai: 
- esamo pastato išorinės sienos praleidžia drėgmę, drėksta ir peršąla, jų eksploatacinė būklė 
neužtikrina patalpai keliamų norminių sanitarinių- higieninių reikalavimų; 
- esama išorinės sienos šiluminė varža netenkina patalpai keliamų norminių šiluminių- techninių 
reikalavimų; 
- kai išorinių sienų būklė nepatenkinama dėl plytų mūro įtrūkimų, paviršinio sluoksnio ištrupėjimo 
ir irimo; 
Šis pastatų išorinių sienų šiltinimo būdas taikomas pačių įvairiausių tipų pastatų sienoms ir ypač 
tinka tada, kai mūrinės sienos suskilinėjusios ir ištrupėjusios, nelygūs paviršius. Atliekant pastato 
sienų šiltinimą iš išorės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
- kiekvienu atveju prieš pradedant vykdyti darbus turi būti pasirenkama konkreti išorinių sienų 
šiltinimo sistema ir prisilaikoma pasirinktos sistemos technologijos reikalavimų; 
- pasirinkta šiltinimo sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius ir 
sanitarinius- higieninius reikalavimus; 
- cokolio sienų šiltinimui taikomas dvigubas armavimas, o apdaila iš šalčiui atsparių akmens 
masės plytelių; 
- pirmo aukšto šiltinimo apdailos sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos atsparios smūgiams ir 
mechaniniams poveikiams, atliekamas dvigubas armavimas ir užnešamas dekoratyvinis 
silikoninis tinkas sumaišytas su dažais  
- išorinių plytų mūro sienų paviršiaus nuvalomas nuo trupančių (atšokusių raudonų apdailos 
plytų likučių) didesni plyšiai ir įtrūkimai mūro sienose užglaistomi klijais. Nuo daugiabučio 
gyvenamojo namo angų nuimamos skardinės palangės. Sienos su aukšto slėgio aparatu po 
spaudimu nuplaunamos su vandeniu ir priešgrybelinėmis medžiagomis, panaikinančiomis 
kerpes, įvairius grybelius ir pelėsį. Išdžiuvęs išorinės sienos paviršius apdirbamas giluminiu 
gruntu; 
- atlikus šiltinimo darbus visi horizontalūs paviršiai, kurie turi būti apskardinti: palangė, parapetas ir 
t.t. padengiamos plienine skarda dengta poliesteriu. 
Pastato išorinių sienų šiltinimui naudojamos šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus 
reikalavimus: ilgio, pločio matmenų paklaida ± 5 mm, storio matmens paklaida ± 1 mm. 
Papildomai iš išorės apšiltinant pastato sienas papildomo šiltinimo sluoksnio šiluminės varžos R 
vertė skaičiuojama pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“pateiktą metodiką [1]. Šilumos izoliacinės medžiagos projektinė vertė nustatoma 
pagal STR 2.01.03:2009 reikalavimus [2]. 
Darbų vykdymas. 

1. Prieš pradedant vykdyti išorinės sienos šiltinimo darbus sienos paviršius jau turi būti paruoštas 
šiems darbams atlikti.  
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2. Šilumos izoliacinės frezuoto polistireninio putplasčio plokštės pradedamos montuoti nuo sienos 
apačios ant laikinos arba pastovios atramos. Pastovi atrama yra cokolinis profilis. Cokolinis profilis 
gali būti tvirtinimas mūrvinėmis kas 250 mm. Profilio sujungimas atliekamas specialiais tam 
skirtomis sujungimo detalėmis arba padarant iškarpą ir sujungimą sutvirtinant kniedėmis. 

3. Šilumos izoliacinės frezuoto polistireninio putplasčio plokštės klijuojamos klijais ir jei reikia 
papildomai pritvirtinamos mechaniniais ankeriais. Šilumos izoliacinės plokštės klijuojamos tiksliai 
suleidžiant vieną su kita, tarp plokščių negali būti tarpų, į plokščių sujungimus negali patekti klijų, 
kad neatsirastų šalčio tiltelio. Taip pat negalima šilumos izoliacinės plokštės kraštų aptepti klijais. 
Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte šiltinimo medžiaga. Sienų kampuose (išoriniuose ir 
vidiniuose) plokštės turi persirišti viena su kita. Klijuojant plokštes virš angų reikia papildomai 
išpjauti plokštės kampą. Pažeista ir nekokybiška šilumos izoliacinė polistireninio putplasčio plokštė 
sienų apšiltinimo darbams nenaudojama. Šilumos izoliacinių plokščių eilės turi persidengti ne 
mažiau kaip vienu trečdaliu savo ilgiu (pločiu). 

4. Fiksavimo smeigės turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos technologinę specifikaciją. 
Fiksavimo smeigių kiekis nuo 4 – 10 vnt. / m2, priklausomai nuo plokščių zonos (krašto ar vidurio 
sritis), pastato aukščio, izoliacinių plokščių storio. Kraštinėse pastato zonose sustiprėja vėjo 
apkrovos poveikis, todėl šiose zonose būtina dėti daugiau smeigių nei plokštumoje. Fiksavimo 
smeigės turi būti tokio ilgio, kad praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Plytų mūro 
sienoje skylės gylis turi būti ne mažesnis kaip. 35 mm. Fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo 
vietose, pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta. Sumontuotų smeigių lėkštelės užglaistomos 
klijavimo mišiniu. Sumontuotos smeigės uždengiamos dangteliu. 
5. Angokraščiuose izoliacinė medžiaga įleidžiama tarp lango (durų) rėmo ir pagrindinės šiltinimo 
medžiagos plokštės. Apipjausčius nereikalingą izoliacinę medžiagą aplink angokraščius, kampai 
papildomai apsaugomi kampu su tinkleliu, įklijuojant klijais. Langų ir durų kampuose ant 
apšiltinimo medžiagos 45 laipsnių kampų papildomam sutvirtinimui klijuojami stiklo audinio 
tinklelio 25 × 40 cm. juosta. 
6. Klijai paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus. Armavimo 
tinklelio įplukdymą galima vykdyti praėjus trims dienoms po izoliacinių plokščių suklijavimo. 
Klijavimo mišinį užtepti ant šiltinimo plokščių, tolygiai paskirstyti ir į paruoštą sluoksnį naudojant 
išlyginimo mentę įplukdyti armavimo tinklelį. Tinklelis turi būti tolygiai įtemptas, pilnai įplukdytas 
ir tolygiai užglaistytas. Tinklelio juostos viena ant kitos užleidžiamos 100 mm. Tinklelis turi prieiti 
iki pat kampų. Ant jų dedamas kampinis tinklelis, turintis užkloti į kampą suvestus tinklelius 
mažiausiai 100 mm. Normaliomis oro sąlygomis per dvi ÷ trys dienas išdžiūva armavimo sluoksnis. 
Ant išdžiuvusio armavimo sluoksnio volelio (teptuko) pagalba užnešamas giluminis gruntas.  

7. Pilnai išdžiuvus gruntui, tai yra po dviejų - trijų dienų gali buti užnešamas dekoratyvinis 
silikoninis tinkas sumaišytas su dažais (ne mažiau nei 2 mm). 

8. Ant vieno atskiro ploto (paviršiaus) dengimą atlikti nepertraukiamai, kad išvengtume struktūros 
skirtumo. Esant dideliems plotams, kurių neįmanoma padengti nepertraukiamai, reikia juos 
sudalinti. Tai turi būti suderinta su užsakovu prieš pradedant apdailos sluoksnio dengimą. 
Medžiagos. 

22



UAB "A-Z projektai" 
 

Statinys: TDP-AK-TS 
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas. 
Savanorių g. 44, Varėna. Neypatingas Lapas 5 iš Lapų 41  

 

Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyt pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo 
instrukcija. 

Be šilumos izoliacijos atliekant darbus panaudojamos šios medžiagos: klijai, smeigės, armavimo 
tinklelis, cokolio profilis, kampų detalės. Šiltinimo sistemos medžiagos turi atitikti degumo klasę 
Bs1,d0. 

Atmosferos sąlygos atliekant darbus. 
 
Atliekant darbus oro, pagrindo ir naudojamu medžiagų temperatūra negali būti žemesnė nei +5oC 
Negalima vykdyti darbų lyjant, esant dideliam vėjui, bei intensyviam saulės spinduliavimui: be 
apsaugos tai yra uždangų pritvirtintų prie pastolių. 
Darbai gali būti atliekami esant ne aukštesnei nei +25oC. 
Sausi mišiniai ir šiltinimo medžiaga turi būti apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Dirbant su 
dekoratyviniu tinku sumaišytu su dažais oro temperatūra tūri būti ne žemesnė nei  +5oC, o drėgmė 
negali viršyti 80 procentų. Tikslesni nurodymai yra pateikiami medžiagos gamintojo technoginiame 
darbų aprašyme.                         

 
 

Reikalavimai mažo įmirkio fasadinėms sauso presavimo keraminės „akmens masės“ 
plytelėms  
Mažo įmirkio sauso presavimo keramikinės plytelės pasižymi ilgaamžiškumu ir nedideliu 
temperatūriniu judėjimu.  
Plytelių paviršius parinktas glotnus, neblizgus.  
Sauso presavimo keramikinės plytelės turi turėti specialų gamyklinį padengimą, užtikrinantį 
atsparumą purvui, UV spinduliams, atmosferos poveikiui, graffiti dažams, kurie nusivalo 
neagresyviais valikliais, nepažeisdami plytelių paviršiaus ir spalvos. Neleidžiama naudoti plytelių , 
kurios padengtos trumpalaikėmis ar vienkartinėmis priemonėmis (vašku, laku ir kt.) nuo graffiti 
piešinių. 
Ypač didelį dėmesį reikia atkreipti į teisingą sumontavimą, būtina remtis gamintojų nurodytomis 
rekomendacijomis, bei karkaso montavimo schema. 
Mažo įmirkio sauso presavimo keramikinės plytelės “akmens masės“: 
Vandens įgeriamumas  E <0,5%  EN14411:2012 
Laužimo jėga [N] >700 EN14411:2012 
Atsparumas terminiam šokui Atsparios EN14411:2012 
Atsparumas įtrūkimams Atsparios EN14411:2012 
Atsparumas šalčiui Atsparios EN14411:2012 
Degumas ugniai A1 EN14411:2012 
Atsparumas graffiti dažams – dėmės pašalinamos valymo priemonėmis EN14411:2012 
Atsparumas atmosferiniam poveikiui, tame tarpe ir UV – nėra matomų pakitimų 

 
6. Privalumai 

Naudojant produktą pagal rekomenduojamas nuostatas, plytelės pasižymi šiomis 
pagrindinėmis charakteristikomis: 

• Nedegi 
• Atspari atmosferos poveikiui 
• Nepralaidi vandeniui 
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• Apsaugotas nuo gyvųjų organizmų poveikio (pelėsių, bakterijų, vabzdžių, parazitų ir t.t.) 
• Atspari cheminėms medžiagoms 
• Saugus aplinkai, neišskiria jokių pavojingų garų 
• Stipri ir tvirta  
• Atspari šalčiui 

 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 03 
 

TINKAVIMO DARBAI 
 
Bendroji dalis. 
 
Techninė specifikacija „Tinkavimo darbai“ naudojama šiais pastatų atitvarų renovacijos 

atvejais: 
- atnaujinant pastato išorės sienas; šiuo atveju gali būti naudojami paprasti ir pagerinti 

tinkavimo mišiniai; esant smulkiam paviršiniam plytų ištrupėjimui gali būti panaudojamas 
nearmuotas tinklas, esant ištrupėjimams didesniems kaip 30 mm tinkuojant naudojami armatūriniai 
ir „rabico“ tinklai; aukščiau išvardintais atvejais naudojamas kalkinis tinkas. 

Keičiant langus, balkonų, ir išimant senas palanges pažeidžiami angokraščiai. Atlikus šiuos 
darbus angokraščių remontas atliekamas tinkuojant kalkiniu tinku. 

 
Darbų vykdymas. 
 

          Paviršių paruošimas. 
Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir 

bitumo dėmės ir gerai sudrėkintas. 
Kampai ir briaunos, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais profiliais. 
Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir 

pertvarų siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10-15 mm. 
 
          Medžiagos 

Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui 
keliamus reikalavimus. 

Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, 
molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio - mažiau kaip 0,5 % pagal 
masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinklo sluoksniams: 
- grūdelių didumas  2,0 mm; 
- molingų dalelių kiekis  15 %; 
- tirpių sieros junginių kiekis  2 %. 
Dengiamajam tinko sluoksniui: 
- grūdelių didumas  0,5 mm; 
- molingų dalelių kiekis  5 %; 
- tirpių sieros junginių kiekis  2 %. 
Kalkės: 
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- turi būti gerai išdegtos - CO2  6 %; 
- negesių grūdelių kiekis  11 %; 
- gesinimo laikas 8-25 minutės. 
Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3, vandens - 50 %. 
Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9-

1,2 mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 
Tinko skiediniai 
 
1 lentelė. Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis. 
 
Skiedinio paskirtis Cementas: kalkės : smėlis 
 
Vidiniams paviršiams: 

 

- sienoms ir pertvaroms iš plytų kai santykinis oro drėgnumas  60 % 1:4:12 
- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas  60 % 1:1:6 
  
Išoriniams paviršiams:  
- cokoliui, juostoms 1:0,3-5,5 
- mūriniams 1:0,7:3-5 
 
2 lentelė. Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis pagerintam tinkui tūrio dalimis. 
 
Skiedinio paskirtis Cementas : kalkės : smėlis 
Mūrinėms sienoms ir pertvaroms 1:1:2-4 
Juostoms, luboms 1:1:2 
Alternatyviai gali būti naudojami patikimų gamintojų sausi tinko mišiniai, kurie atitinka žemiau 
nurodytus reikalavimus. 
 
 
3 lentelė Skiedinių techniniai reikalavimai. 
 
Techniniai reikalavimai skiediniams Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo 
akutėmis, mm: 

 Periodinis matavimas 

- skirti gruntui - 2,5 -  
- dengiamajam sluoksniui - 2,0 -  
   
Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys 
paruošiamajam sluoksniui turi būti 9-14 cm 
slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam - 7-8 cm; 
rankiniu būdu atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm 

 Bandant standartiniu konusu 

   
Išsisluoksniavimas  15 % - Laboratorijoje 
   
Vandens išlaikymas  90 %   
   
Sukibimo stiprumas, MPa:  3 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 
- vidaus darbams  0,1 10 %  
- išorės  0,4 10 %  
   
Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm:  Periodinis matavimas 
- marmuro, granito, stambaus smėlio +3 mm  
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grūdeliai – 2 
- kvarcinio smėlio - 0,5 +1,5 mm  
- marmuro miltų - 0,25 +0,25 mm  
   
Glaisto:   
- sukibimo stiprumas, MPa:  Periodinis matavimas 
po 24 h  0,1 –  
po 72 h  0,2 –  
   
 
4 lentelė. Reikalavimai tinkavimo darbams. 
 
Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 
Leistinas tinko storis, mm: 
- iki 20 

Matuojama 5 kartus 70-100 m2 paviršiaus arba vienoje 
patalpoje mažesniame plote, kur matomos nuokrypos 

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam 
tinkui, mm: 

 

- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cemen- 
tinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 5; 

 

- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7;  
- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7;  
-dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui- iki 2.  
 
 
Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku. 

Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant reikiamo 
paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant viršutinį tinko sluoksnį. Bendras tinko storis 
ne daugiau 12 mm. 

Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 1-2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš 
užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis 
sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. 
Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus 
paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai 
drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. 

 
 

5 lentelė. Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams. 
 
Nukrypimo pavadinimas Leistini 

ribiniai 
nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 
- 1-am metrui 
-  visam patalpos aukščiui ar ilgiui 

 
1 
5 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Kreivų paviršių spindulio nukrypimai 
nuo projektinio (tikrinama lekalu) 

5 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 
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Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, 
įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 
-  1-am metrui 
-  vienam elementui 

 
 
1 
3 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų  ilgio 
matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame 
plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams 
-5 matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Tinkuoto angokraščio pločio nuo 
projektinio 

 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų 
kampų ar užkarpų 

 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių 
drėgnumas 

 8 % Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 

 
 
Tinkavimas žiemos metu. 
Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8oC. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 
5oC tinkavimo darbai negali būti vykdomi. Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę ne mažiau 
per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras prieš tinkuojant turi būti palaikoma tolygi 8oC temperatūra. 
Sienų drėgnumas neturi viršyti 8%. 

27



UAB "A-Z projektai" 
 

Statinys: TDP-AK-TS 
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas. 
Savanorių g. 44, Varėna. Neypatingas Lapas 10 iš Lapų 41  

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 04 
 

DAŽYMO DARBAI 
 

Bendroji dalis. 
Techninė specifikacija “Dažymo darbai, tinkuotų paviršių dažymas“ naudojama šiais pastatų 

atitvarų renovacijos atvejais: 
- apšiltinant pastatą tinkuojama sistema; 
- remontuojant pastatų išorinių sienų paviršius, kai yra medžiagos paviršiaus sluoksnių, sandūrų 
pažeidimai; 
- atliekant patalpų remontą; 
- numatant dažyti įėjimo į pastatą stogelius, balkonų plokščių briaunas ir t.t.. 

 
Darbų vykdymas. 
Tinkuotos sienos dažomos siekiant pagerinti pastato estetinę išvaizdą taip pat pagerinti jų 

eksploatacines savybes. Eksploatacinės savybės pagerėja dėl to, kad tinkamai parinkus dažus 
užpildomi keramzitbetonio ir akyto betono sienose esantys mikro plyšiai sumažėja sienų vandens 
įgeriamumas, padidėja jų šiluminė varža. Prie dažymo galima priskirti ir sienų impregnavimą 
bespalviais skysčiais arba impregnuojančiais dažais. Impregnuoti pastatų fasadai neįgeria drėgmės, 
nesukaupia dulkių, nešvarumų, stipriai padidėja tokių paviršių ilgaamžiškumas, atsparumas šalčiui, 
jie netrūkinėja ir netrupa jų paviršiniai sluoksniai. 
 
Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas. 

 
Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas  8 % 

betoninių ir gelžbetoninių   4-6 % , medinių  12 %. Dažomos patalpos temperatūra  80 C, 
santykinis oro drėgnumas  70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 270 C 
temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po 
lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat kai yra apledėję, apšalę 
paviršiai. 

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 
 
1 lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius. 
 
Technologinės operacijos Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai 
Valymas + 
Plyšių raižymas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Šlapinimas vandeniu - 
Nugruntavimas + 
Pirmasis dažymas + 
Antrasis dažymas + 
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Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, 
svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 

Iš medinių paviršių pašalinamas silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės 
užtaisomos mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. 

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys 
pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų 
galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio 
pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo 
instrukcijoje. 

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas 
drėgmės susikaupimas. 

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekantį sluoksnį darbą turi priimti 
darbų vadovas. 

Jeigu kitaip nenurodyta projekte tai paviršius turi būti dažomas du kartus ant paruošiamojo 
grunto sluoksnio. 
 
      Dažymo būdas. 

 
Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau turi būti suderintas 

su užsakovu, projekto vadovu ir su statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 
Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias 

pateikia gamintojai ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 
Dažymo teptukas turi būti parenkamas pagal darbų pobūdį ir pagal gamintojo rekomendacijas 

ir nurodymus. 
Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų 

teptuko žymių. Kai dažoma voleliu taip pat neturi būti volelio žymių. Paviršių dažymas purškimo 
būdu yra galimas gerai uždengus gretimus paviršius. Paviršiai dažomi pagal projekte nurodytą 
spalvų skalę.  
 
Medžiagos. 

 
Bet kokios sandaros gruntas, dažai išlyginamojo bei apdailos sluoksniams dažai turi būti iš 

vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę jau paruoštos naudojimui. Jos 
pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 
- medžiagos pavadinimas ir savybės; 
- pritaikymo sritys; 
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 
- siuntos numeris ir pagaminimo data. 
Dažai turi gerai prasiskiesti ir tolygiai dengti dažomą paviršių. Naudoti akrilo arba latekso 

emulsijas 
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Dažymo rūšys. 
 
Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir kiti nešvarumai. Paviršiai išlyginami 

medine trintuve, plyšeliai išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai 
nugruntuojami, o išdžiūvę  paviršiai nuglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. 
Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti 
paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami. Taip paruošti paviršiai gruntuojami. 
Gruntui išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu. Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus 
dažomi emulsiniais dažais. 

Darbų priežiūra. 
Rangovas atsako už tinkamą darbų vykdymą ir kokybę. 
Visi paviršiai dažyti dažais turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus 

etalonus. 
 
2 lentelė. Reikalavimai dangos sluoksniams. 
 
 

Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai 
mm Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis:  5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba 
mažesnis paviršius su matomais defektais 

- glaisto - 0,5 mm 1,5  
- dažų sluoksnio 0,25 mm -  

÷ 
Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. 
Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 
Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus. 
Rangovas privalo pateikti dažų pavyzdžius projektuotojams derinimui. 
Rangovas privalo pateikti Užsakovui visų naudojamų ne mažiau kaip 5% (gamykliniame 

įpakavime) visų rūšių dažų atsargai. 
 

3 lentelė. Reikalavimai baigtam paviršiui. 
 
 
 
Techniniai reikalavimai 

 
Leistini nuokrypiai, 
mm 

 
Kontrolės būdai 
 

Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais turi būti vieno 
tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. 

-  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti 
matomi 

- Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono 
matinio arba blizgančio paviršiaus 

- “ 

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, 
nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai 
dažų sluoksniai 

- “ 

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo 
pabraukus, ant jo neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas 
atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar 
gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 05 
 

                                                       SKARDINIMO DARBAI 
Bendroji dalis 

Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: 
1.  plokščių stogų apskardinimo darbai; 
2.  palangių ir kitų horizontalių elementų apskardinimas; 

 
Medžiagos 
 
Plieno lakšto su spalvotu paviršiaus padengimu turi sudaryti: 

1.   Polimerinė danga 
2.   Gruntas 
3.   Pasyvinantysis sluoksnis 
4.   Cinko sluoksnis≥275 gr/ m² 
5.   Plieno lakštas(storis≥0.60 mm) 
6.   Pasyvinantysis sluoksnis 
7.   Gruntas 
8.   Apsauginė dažų danga 
Išorinės palangės turi būti poliesterio danga padengtos skardos ne mažiau kaip 0,5 mm storio. 
Lauko palangė turi išsikišti už sienos plokštumos nedaugiau kaip 50 mm ir ne mažiau 
kaip 25 mm nuo lango išorinės kraštinės.  

 
PASTABOS: 

 Storio tolerancija nustatoma pagal standartą EN 10169-1 
 Blizgesys nustatomas pagal standartą EN 10169-1 
 Nurodo formavimo temperatūrą. Priklauso nuo formavimo greičio ir metodų 
  t- lakšto storis be padengimo. Minimalus leidžiamas lenkimo spindulys.  
 Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes 
 Pagal AST. ASTM G 85.  
 Pagal ISO 6270. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31



UAB "A-Z projektai" 
 

Statinys: TDP-AK-TS 
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas. 
Savanorių g., 44, Varėna. Neypatingas Lapas 14 iš Lapų 41  

 

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA  TS  06 
 

LANGŲ  KEITIMO  DARBAI 
 

Butų langai keičiami naujais, plastiko rėmo su stiklo paketu , kai vienas stiklas selektyvinis. 
Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,3 W/(m² K); 

Bendroji dalis 
 

Langai pateikiami langų tipų lentelėje. Langų tipų išdėstymas parodytas brėžiniuose. Langai turi 
atitikti reikalavimus išdėstytus STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys ir šioje 
specifikacijoje. 
- langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip nurodytas kiekvieno tipo 
aprašyme 
- orinio triukšmo izoliacijos indeksas ≥30 dB; 
- langai turi atitikti 4 oro skverbties klasę; 
-langai (I vėjo greičio rajonas, B vietovės  tipas) turi priklausyti 4A vandens nepralaidumo  klasei - 
centrinėse pastato zonose; 4A -pastato pakraščiuose; 5A-pastato kampuose; 
-langai (I vėjo greičio rajonas, B vietovės  tipas) turi priklausyti A1 vėjo apkrovos klasei -centrinėse 
pastato zonose; A2 -pastato pakraščiuose; A3-pastato kampuose; 
-langus veikianti vėjo apkrova – 140Pa centrinėje pastato zonoje; 350Pa pastato pakraščiuose; 530 
Pa pastato kampuose; 
-langai turi priklausyti 3 mechaninio patvarumo klasei; 
-langai turi priklausyti 3 mechaninio stiprio klasei; 
-langų rėmų atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į rėmų plokštumą turi būti ne 
mažesnis kaip 500 N; 
- langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios ir neturi išskirti nuodingų 
medžiagų; 
- langų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti Lietuvoje galiojančių dokumentų ir 
Užsakovo reikalavimus 
- uždarymo įtaisų atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N. 
- šviesos pralaidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,52. Gaminys turi būti sertifikuotas 
Lietuvoje. 
 
Langai turi būti pagaminti ir įrengti taip, kad atitiktų tokius standartus: 
- STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys. 
- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“ (Pastaba priimama. Įrašoma naujas STR pavadinimas) 
- ST 2491109.01.2008 Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas. 
- LST EN 12207 Lagai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas. 
PASTABA: nustojus galioti nurodytiems dokumentams automatiškai galioja juos keičiantis. 
Pastaba prie sąrašo galioja tik pakitus dokumentams po projekto išleidimo. 

  
1.1. PVC profilių langai. Bendroji dalis 
1.1.1. Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato patalpose montuojami nauji plastikiniai langai, 
balkonų durys. 
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Apibrėžimas Langų keitimas naujais, jų sumontavimas, angokraščių remontas. 
1.1.2. 
Reikalavimai 
darbų 
vykdymui 

Atsargiai demontuojami esami langai ir sandėliuojami nurodytoje vietoje. 
Jie keičiami naujais plastikiniais langais pagal techniniame projekte duotas 
schemas. 
Montavimo  darbai  vykdomi  laikantis  darbų  vykdymo  instrukcijų,  nustatytų 
langų gamintojų, taip pat statybos normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. 
Langai tvirtinami pagal gamintojų patvirtintą instrukciją. 
Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis, kurios iš 
lauko padengiamos, o iš vidaus užtinkuojamos. Iš lauko pusės turi būti įrengta 
drėgmės izoliacija, iš vidinės pusės – garo izoliacija. 
Išorės palangės skardinamos skarda dengta poliesteriu, o vidinės palangės 
keičiamos naujomis. 
Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai. 

1.1.3. 
Reikalavimai 

medžiagoms 

Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame 
įpakavime. 
MINIMALŪS REIKALAVIMAI PLASTIKINIŲ LANGŲ PROFILIAMS: 
Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio  Lietuvos klimato  sąlygose 
Langų stiklinimas – butuose  trijų stiklų paketais, su vienu selektyviniu stiklu. 
Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤  1,3 W/(m² K); 
Bendro naudojimo patalpose ir stiklinamuose balkonuose vienkameriniai su 
vienu selektyviniu stiklu. 
 Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤ 1,3 W/(m² K);  
PVC profilių Gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo 
pavadinimą arba firmos pavadinimo sutrumpinimą (žymę) bei profilių 
pagaminimo datą. 
PVC  profilių sutvirtinimo armatūra - metalinė, atspari korozijai.  
Buto langų ir balkonų durų rėmo storis ≥ 74 mm. 
Langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne 
mažesnis kaip 2.8 mm            
Languose naudojamos tarpinės pagamintos iš EPDM, TPE, PCE mišinio arba 
silikono. 
Furnitūros atsparumas korozijai ne mažesnis kaip 4 klasė (LST EN 1670:2007). 
PVC profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios, negali išskirti 
į  aplinką  sveikatai  pavojingų  medžiagų  bei  privalo  atitikti  LR  Sveikatos 
Apsaugos ministerijos ne maisto prekėms keliamus reikalavimus. 
PVC langų profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių 
normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
Langų furnitūra (apkaustai) - metalinė, atspari korozijai pagaminta pagal DIN EN 
ISO 9001. 
Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma įrengti varčios 
sukėlimo   įtaisą   su  ratuku.   Visuose  pirmo   aukšto   languose  privalo   būti 
montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys uždaro lango varčios iškėlimą. 
PVC langai privalo būti nepralaidūs vandeniui, kai oro slėgis p yra iki 450 Pa 
(EN 1027). 
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Ne PVC langų kampinių sujungimo stiprio riba turi būti: 
-staktoms, ne mažiau 5700 N; 
-varčioms, ne mažiau 4800 N. 
Langų garso izoliavimo rodiklis RW (C, Ctr) turi būti ne mažesnis nei 33 (-2,-6) 
dB. 
Langų patikimumas turi būti ne mažesnis kaip 20000 varstymo ciklų. 
Konkurso dalyvis privalo pateikti numatomų sumontuoti konstrukcijų techninį 
aprašymą, atitikties sertifikatus, bandymų protokolus, ataskaitas, higienos 
pažymėjimus bei komplektuojančių dalių gamintojų garantijas ir sertifikatus. 
 

Pakeisti langai turi atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo 
durys“. 
 
1.2. Senų langų išmontavimas: 
1.2.1. Apsaugoti konstrukcijos elementus nuo užteršimo arba pažeidimų. 
1.2.2. Naudojant laužtuvus ir pan. senų langų išmontavimui angokraščiams apsaugoti būtina 
naudoti apsaugines kaladėles. 
1.2.3. Išmontuotas detales, taip pat statybines šiukšles (tinko likučius ir pan.) būtina išnešti iš 
patalpos iki pradedant montuoti naujus langus. 

1.2.4.  Atsiradus  pažeidimams,  būtina  tą  pačią  dieną  pranešti  apie  juos  montavimo  vadovui  
arba Užsakovui 
 
1.3. Reikalavimai montažinio tarpo paviršių paruošimui: 
1.3.1. Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm 
aukščio 
(gylio) išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi būti 
užglaistytos 
vandeniui atspariais mišiniais. Sienos angos tuštumos (pavyzdžiui, ertmės plytų mūro apdarinio ir 
pagrindinio sluoksnių sandūroje, perdangų ir mūro sandūros vietose, taip pat tuštumos, 
susidariusios išimant staktą, kada keičiami langai) turi būti užpildytos intarpais iš kietos 
šiltinamos medžiagos arba antiseptinės medienos. Tepalais užterštus paviršius būtina nuriebalinti. 
Purios, byrančios paviršių dalys turi būti sutvirtintos (apdorotos rišikliais ar specialiomis 
plėvelėmis). 
1.3.2. Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų angų ir 
konstrukcijų 
paviršių turi būti nuvalytos dulkės ir purvas, o žiemą – sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia 
pašildyti. 
1.3.3. Langų angoms nustatyti lentelėje Nr.1 pateikti leidžiami matmenų 
nukrypimai. 

Lentelė Nr.1 Ribiniai nukrypimai:  
Angos Ribiniai nukrypimai, mm 

nominaliems matmenims, m 
iki 3 virš 3 iki 6 

Angos langams, durims, įstatomiems elementams 12 16 
Tos pačios angos, bet su paruoštais angos paviršiais 10 12 
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1.4. Darbų vykdymas. 
1.4.1. Langas įtvirtinamas angoje. 
Galimi keli staktos tvirtinimo būdai: 
A) naudojant specialias tvirtinimo plokštes. 
-staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės; 
-tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos; 
-prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui 
naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės; 
-gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės 
turi būti po staktos kampais; 
-mediniais   pleištais   stakta   įtvirtinama   angoje   ir   išlyginama   horizontalioje   ir   vertikalioje 
plokštumose. Atkreipti dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčią; 
-kai  stakta  yra  teisingoje  padėtyje  tvirtinimo   plokštelės  prilenkiamos  prie  angokraščio  ir 
pritvirtinamos 8 mm diametro mūrvinėmis, medvarščiais. Skirtingose angose gali būti naudojami 
skirtingi varžtai. 
B) naudojant inkaravimo varžtus. 
-per  lango  staktos  profilį  išgręžiamos  kiaurymės  inkaravimo  varžtams.  Inkaravimo  varžtų  ir 
kiaurymių  diametras turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10  mm 
diametras); 
-gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje; 
-kai  stakta  yra  teisingoje  padėtyje  per  kiaurymes  staktoje  į  mūrą  išgręžiamos  skylės.  Reikia 
atkreipti dėmesį, kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre 
skylių gylis nebūtų per mažas; 
-per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti 
dėmesį, kad varžtai būtų pilnai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojama (pertempiama) 
staktos profilis; 
-angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą. 
 
1.5. Sumontuotų gaminių patikrinimas. 
1.5.1. Sumontuotų langų patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus 
darbus ir sumontuotus gaminius iš darbuotojų priiminėja statybos vadovas. Montavimo vietoje 
reikia patikrinti šias vietas: 
Sumontuotas   gaminys   turi   atlikinėti   visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas, 
mikrovėdinimo padėtys jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be 
kliūčių. 
Langų sujungimas su vidinėmis ir išorinėmis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai neturi 
būti pralaidūs vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. Tikrinama 400 – 600 mm atstumu 
prie gero apšvietimo 
Turi būti būtinai patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė). Patikrinime naudojama 
gulsčiukas ir ruletė. 
Negali būti sulenkta ar kitaip deformuoti gaminio rėmas, varčios. 
Montuojama vidinė palangė turi būti su nuolydžių į kambarį ~ 2°. Sujungimas su langu turi būti 
užsandarintas akrilo pagrindu hermetiku 
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TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA  TS  07 
 

 
ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI. 

Darbų vykdymas ir kontrolė 

Medinių langų, durų ardymas (išmontavimas) turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų 
darbų eigą. 

Ardymo (išmontavimo) darbų etapus, terminus ir laiką rangovas turi iš anksto suderinti su 
užsakovu ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant ardymo (išmontavimo) darbus turi būti: 
 Laikomasi saugos darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu 

norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, 

dėžėse-konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų 
leidžiama ne iš didesnio kaip 3 m. aukščio. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir 
tinkamai prižiūrimi. 

 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir 
apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, rangovas privalo nedelsiant 
sustabdyti darbus ir informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Kitu atveju rangovas 
ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo 
taisykles. Pagal tyrimų išvadas rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo 
darbus. Visas išlaidas dengia rangovas. Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir 
elementus, rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos 
elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o 
esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir įrankius, 
keliančius kuo mažiau dulkių.. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius pageidautina drėkinti.  

Paliekamų pastatų būklė 
Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 

aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti 
švarūs. 
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TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA  TS  08 
NUOGRINDOS ĮRENGIMO DARBAI 

Bendroji dalis: 
Pastato nuogrindos įrengimas atliekamas: 
 Kai nuogrinda buvo išardyta apšiltinant pastato cokolio požeminę dalį; 
 Kai nuogrinda pasvirusi į pastato pusę ir neatlieka savo funkcijų; 
 Kai nuogrinda prie pastato iš viso nebuvo įrengta; 
Aukščiau išvardintiems atvejams ištaisyti taikoma ši priemonė: 
 Naujos nuogrindos iš šaligatvio trinkelių su borteliu įrengimas. 

Grunto iškasimas: 
Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki dugno 

krašto apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6 m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas 
pagal saugumo technikos reikalavimus ir rangovo pateiktus skaičiavimus, suderinus su statybos 
techninės priežiūros inžinieriumi. Kasant duobes, turi būti numatytos techninės priemonės greta 
esančių statinių pastovumui išsaugoti. Užterštas gruntas pašalinamas gamtosaugai nepavojingu 
būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. Prieš pradedant šalinti užterštas atliekas ar 
užterštą neleistinos koncentracijos teršalais gruntą, būtina suderinti su atitinkamomis institucijomis 
pašalinimo arba nukenksminimo planą. 

Grindinio įrengimas: 
Kelių ir takų įrengimui vadovautis KTR 1.01:2008 Automobilių keliai, STR 2.03.01:2001 

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėmis. 
Gruntas: 
 Gruntas po dangos konstravimo turi būti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenį. 

Pagrindai rengiami ant išlygintos ir sutankintos žemės sankasos. Sankasos gruntų iškyloms 
sumažinti po danga, priklausomai nuo gruntų savybių ir dangos padėties, įrengiamas pagrindas iš 
skaldos, smėlio. 

Pagrindai: 
Teisingai išklotos šaligatvio plytelės viena su kita turi būti tampriai susijusios. Plyteles 

veikianti apkrova perduodama grindinio pagrindui, todėl grindinio kokybė priklauso nuo pagrindo 
kokybės. Nors tamprūs plytelių tarpusavio ryšiai apsaugo paklotą nuo irimo, tačiau galimos 
pagrindo deformacijos vis tiek turi poveikį dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. 
Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos apkrovos dydžio. Jeigu danga skirta tik 
pėstiesiems, ji gali būti klojama ant vandeniui pralaidaus 100 mm storio pagrindo ir 30-50 mm 
pakloto. Pagrindai turi būti tinkamai sutankinti ir atitikti DAT.KP-95 „Automobilių kelių tiesimo ir 
priėjimo taisyklės. Kelių pagrindai.“ reikalavimus. Paklotą trinkelėms reikia įrengti taip, kad 
plytelės būtų su nuolydžiu nuo pastato pusės ir pakilusios virš šaligatvinio bortelio. 

Plytelių danga: 
Klojant dangą iš trinkelių būtina išlaikyti vienodo pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangos 

statiškumui. Trinkelių  dangos paviršiaus skersinis nuolydis neturėtų viršyti 2,5 %. Tarpai tarp 
trinkelių, pastato sienos ir šaligatvio bortelio reikia užtaisyti smėlio – cemento mišiniu.  
 

Techniniai duomenys: 
Stipris tempimui Atsparumas 

dilinimui 
Vandens įgėris % Atsparumas 

slydimui (AVS) 
Atsparumas 

šalčiui mas4s 
nuostoliai kg/m2 

Skeliant ≥3,6 MPa <20 mm <6 % 70 <1.0 

37



UAB "A-Z projektai" 
 

Statinys: TDP-AK-TS 
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas. 
Savanorių g., 44, Varėna. Neypatingas Lapas 20 iš Lapų 41  

 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 09 

 
MŪRO DARBAI 

Bendroji dalis 
 Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus mūro konstrukcijoms ir statybai. Tai 
statiniuose numatomų išorinių ar vidinių mūro sienų ir mūrinių pertvarų mūrijimas, reikalavimai 
plytoms, skiediniui ir darbų kokybei. 
 Keičiant projekte numatytas medžiagas, jos turi būti ne blogesnės ir atitinkamų žinybų 
atestuotos Lietuvoje. 
Medžiagos 
Plytos 
 Silikatinės pilnavidurės plytos, išmatavimai 250x120x88 mm. Sąlyginė markė 150. Pagal 
LST EN 771-2:2011 gniuždymo atsparumo klasė – 15, t.y. jų normalizuotas gniuždymo atsparumas 
– 15,0 N/mm². 
 Plytų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai,  techniniai reikalavimai,  
savybės, priėmimas,  tikrinimo būdai,  gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011  
nurodytus reikalavimus. 
 Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti žemiau išvardintus dokumentus ir 
medžiagų pavyzdžius: plytų technines charakteristikas, kurias garantuoja jų Gamintojas, ir 
Gamintojų reklaminę medžiagą apie visą jų gaminamą produkciją. Taip pat turi būti gauti trys 
vienos plytų rūšies pavyzdžiai, kurie imami iš pirmųjų partijų, atvežtų į statybos aikštelę. Po to jie 
tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradėti darbus. 
 Visos vėlesnės plytų partijos turi būti lygiai tokios pat kokybės, kaip ir patikrinti 
pavyzdžiai. Tos medžiagos, kurios neatitiks šių reikalavimų, turi būti nedelsiant išgabenamos iš 
statybos aikštelės. 
 Rangovas turi paruošti plytų mūro pavyzdžius derinimui, kuriuose matyti koks reikalingas 
tinkas, kaip išsidėstę plytos, kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra darbų kokybė. Šie 
pavyzdžiai toliau turi būti naudojami kaip etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos mūro 
konstrukcijos, vykdant kontrakte numatytus darbus. 
 Plytos, laikomos lauke, turi būti sudėtos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drėgmės 
bei kito neigiamo poveikio. 
 Darbams turi būti naudojamas portlandcementas. Kalkės turi būti geros kokybės, gesintos 
arba hidratuotos. Smėlis naudojamas darbams turi būti be molio, organinių ar kitų priemaišų ir 
kietas. 
 
Statybiniai skiediniai 
Bendroji dalis 
 Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. Turi būti naudojami 
cemento ir cemento – kalkių skiediniai. 
 Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam 
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sluoksniui), jų sandūrų (siūlių) užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių 
sluoksnių įrengimui. Cemento – kalkių skiediniai naudojami mūro darbams. 

Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 42,5 klasės (žiūr. poskyrį 
“Portlandcementas”). 

Kalkės turi atitikti reikalavimus. Kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, 
reikia patikrinti jų tūrio pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 

Smėlis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, 
kurio stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm. 

Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” išdėstytus reikalavimus. 
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą 

vandeniui, atsparumą šalčiui ir pan.) turi būti aprobuoti Inžinieriaus neturi prastinti skiedinio 
kokybės. 
Konsistencija 
Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413.1.Turi būti naudojami tokios 
konsistencijos skiediniai: 

 
Skiedinio paskirtis 

 
Kūgio įsmigimo gylis, 
cm 

Surenkamų stambių konstrukcijų (perdangų plokščių ir t.t.) 
montavimui, siūlių užtaisymui 

5-7 

Skiediniai naudojami mūro darbams: 
mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių 
mūrui iš skylėtų plytų 

 
9-13 
7-8 

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais 14 

P.S. Didesnis konuso įsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninėms 
medžiagoms, vykdant darbus karštu oru, mažesnis-tankioms ir drėgnoms medžiagoms, esant 
drėgnam orui ar vykdant darbus žiemos metu. 

Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Inžinieriaus 
sumažinantys vandens ir rišamųjų medžiagų kiekį. 
Naudoti paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%. 
Vandens laikomumas 

Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95, jei mišinys 
gaminamas vasarą, ir ne mažesnis kaip 90, jeigu gaminamas žiemą. 

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai 
minėtas rodiklis turi būti ne mažesnis negu 75 nustatyto gamintojo laboratorijoje. 
Reikalavimai skiediniams 

Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris 
gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui ir kt. 
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Stipris gniuždant 
Cemento skiedinių sudėtis 

Skiedinio 
stiprio 
gniuždant 
markė pagal 
LST 
1346:1997 

Sudėtis tūrio 
dalimis 
(cementas : 
smėlis) 

Portlandcementas 
42,5 klasės Kalkių tešla Smėlis 0/2 

frakcijos 

kg l kg l kg l 

S2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000 

S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985 

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 

S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 

 
Cemento - kalkių skiedinių sudėtis  

Skiedinio 
stiprio 
gniuždant 
markė pagal 
LST 
1346:1997 

Sudėtis tūrio 
dalimis 
(cementas : 
smėlis) 

Portlandcementas 42,5 klasės Smėlis 0/2 frakcijos 

kg l kg l 

S5 1:6,7 180 164 1600 1090 

S10 1:4,2 270 246 1510 1035 

S15 1:3,0 360 328 1450 993 

S20 1:2,5 440 400 1420 973 

S30 1:2,0 520 472 1390 952 

 
 Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 1346:1997 reiškia skiedinio stiprį gniuždant, 
išreikštą MPa arba N/mm2. 

Skiedinių stiprumas nustatomas pagal LST 1413.6. 
Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai 

atliekami žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu mūrijant 
normaliomis sąlygomis, t.y. S7,5 ir S10. 
 Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose 
temperatūrose. Pradėjęs kietėti cementinis ir cemento-kalkių skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl 
atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. 
 Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo 
stingimui. 
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Atsparumas šalčiui 
 Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis 
naudojamas atsparumui šalčiui: 
 Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams: 
 -išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui F35 
 -šildomų patalpų vidaus mūrui  F10 
Cementinio skiedinio: 
 -vandentiekio ir kanalizacijos siūlių montavimui F75 
 -perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui F50 
 -vidaus darbams šildomose patalpose  F10 
Atsparumas šalčiui nustatomas LST 1346:1997 nurodytu metodu. 
Mišinių proporcijos 
Medžiagų santykis skiediniuose pagal tūrį 

Mūro tipas Cementas Kalkės Smėlis 

Išorinės sienos 1 1 6 

Vidinės sienos 1 2 9 

 
Skiedinio ruošimas 

Skiedinys turi būti ruošiamas periodinio veikimo maišyklėse, kuriose galima tiksliai 
dozuoti vandenį. Tiems darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali būti ruošiamas 
rankiniu būdu ant medinių ar metalinių platformų. 

Maišymo trukmė turi būti ne mažesnė, kaip 5 minutės. 2 minutes yra maišomos sausos 
medžiagos ir, ne mažiau kaip 3 minutes, mišinys maišomas pridėjus vandenį. Vanduo yra 
dozuojamas pagal darbo patirtį ir turi būti reguliuojamas priklausomai nuo smėlio drėgmės. 

Nebaigti maišyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maišymo prabuvo pusė valandos, 
negali būti naudojami darbams ir turi būti pašalinti iš aikštelės. 
Medžiagų priėmimas statybos aikštelėje 
 Naudojamos plytos turi būti švarios, neįmirkę, be prišalusio sniego ar ledo. Plytų vandens 
įgeriamumas turi būti ne mažesnis kaip 6 %. 

Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti 
pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį. 
Plytoms: 
-gamintojo pavadinimas ir adresas; 
-dokumento numeris ir išdavimo data; 
-sutartinis produkcijos žymėjimas; 
-partijos numeris ir plytų kiekis; 
-techninės kontrolės skyriaus žyma. 
Skiedinio mišiniui: 
-gamintojo pavadinimas ir adresas; 
tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu); 
-skiedinio markė; 
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-rišamosios medžiagos pavadinimas; 
-konstrukcija (nurodant bandymo metodą); 
-mišinio kiekis; 
-priedų pavadinimas ir kiekis; 
-LST 1346:1997 standarto žymuo. 
 
Mūro darbų vykdymas 
 Visos plytinės konstrukcijos turi būti išpildomos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti 
mūrijamos iš sveikų plytų, tačiau pusplytės gali būti naudojami sienų rišimui. Visi sienų elementai 
ir kampai turi būti tikslūs, o išorinės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai 
lygiagrečios. 

Visos plytos tiek ištisinėse sienose, tiek ir kampuose turi gerai priglusti viena prie kitos 
tiek per ilgį, tiek per plotį. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų 
horizontalumą ir vertikalumą, siūlių perrišimą, jų storį. Horizontalios mūro siūlės turi būti 12mm, o 
vertikalios 10mm. Armuoto mūrinio horizontalios siūlės storis yra priimamas susikertančių 
armatūros tinklelio strypų diametrų sumai + 4mm, bet ne didesnis kaip 16mm. Esant būtinumui 
laikinai nutraukti mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikalia siūle. Įrengiant 
vertikalią siūlę, ne rečiau kaip kas 1,2m pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje, būtina į ją įdėti 
armatūrinius tinklelius iš išilginės armatūros ≤ø6mm ir skersinės ≤ø3mm. 

Jeigu siena yra mūrijama iš apdailinių plytų, reikia, kad darbų metu plytų apdailinė pusė 
būtų švari. Darbų metu jau sumūrytos plytos turi būti uždengtos ir apsaugotos nuo krentančio 
skiedinio. Jeigu tarp apdailinių plytų pasitaikytų plytų su apdaužytais kampais, nelygiais šonais, 
pažeista veidine ar kitokios spalvos nei dauguma, jos turi būti pašalintos iš statybos aikštelės kaip 
netinkamos. 

Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis nenumatytomis 
projekte. Komunikacijų perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos kaip nurodyta 
projekte. Vamzdžių praėjimo per sienas vietose įdėti gilzes. 
 Mūro konstrukcijų pastatai turi būti suskirstyti temperatūrinėmis deformacinėmis siūlėmis, 
kurios yra nurodytos projekte. 

Mūrijant sienas ir pertvaras, jas būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių 
konstrukcijų, kiekvienos perdangos ir denginio plokščių ir pan. Sumontavus perdangos 
konstrukcijas, sumonolitinus siūles tarp plokščių bei įrengus inkarus mūro sienų inkaravimui, 
galima pradėti mūryti sekančio aukšto pastato sienas. 

Priklausomai nuo vėjo apkrovos, laisvai stovinčias mūro sienas galima mūryti tik iki tam 
tikro aukščio. Laisvai stovinčių nearmuotų mūro pertvarų, neįtvirtintų gretimomis pertvaromis, 
aukštis neturi viršyti 1,5m, kai pertvaros plotis 9cm, ir 1,8m, kai pertvaros plotis 12cm. 

Mūro sienų apsaugai nuo atmosferinių kritulių, rekomenduojama uždėti padidinto pločio 
parapetus arba atitinkamo dydžio šlaitinių stogų karnizus. Pajūrio zonoje statomiems pastatams tai 
būtina (RSN 121-91). 

Netinkuotose išorinėse fasadinėse trisluoksnėse mūro sienose būtina įvesti vėdinimo angas, 
kurios apsaugotų sienų šiluminę izoliaciją nuo drėgmės. Virš pamatų, po palangėmis, virš langų ir 
durų turi būti dedamas hidroizoliacijos sluoksnis su nuolydžiu į išorę. Tarp išorinio mūro sluoksnio 
ir šiluminės izoliacijos paliekamas 4cm pločio tarpas. Kad iš šio oro tarpo galėtų išgaruoti (patekusi 
per plytų siūles ir pan.) drėgmė, virš hidroizoliacijos ir viršutiniame oro tarpo lygyje tarp išorinio 
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sluoksnio plytų paliekamos atviros siūlės - angos. 20m2 sienos ploto šių angų paliekama 75cm2. 
Gelžbetoninės ir metalinės konstrukcijos, išskyrus perdangos ir denginio plokščias 

plokštes, ant mūro sienų remiamos, pabetonavus gelžbetonines atramines pagalvėles. 
Mūro darbus vykdyti žiemos metu užšaldymo metodu draudžiama. 

Mūro darbų kontrolė 
 Mūro darbams naudojamos plytos ir skiediniai turi turėti savo pasus arba sertifikatus, kurie 
atitiktų projekte numatytiems. 

Mūro darbai turi būti priimti prieš tinkavimo arba kitus panašius apdailos darbus. 
Visos mūro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus paslėptos, turi būti priimtos 

surašant dengtų darbų aktus. Dengtų darbų aktai, surašomi šiems darbams: 
- įdėtinės detalės ir jų antikorozinis padengimas; 
- armuoto mūro konstrukcijoms; 
- sėdimo deformacinių siūlių įrengimas; 
- mūro sienų hidroizoliacijos darbai. 

 
Leistini nuokrypiai mūrijant statinių konstrukcijas 

Eil. 
Nr. Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas nukrypimo 

dydis 

1. Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno 
aukšto)   

-10mm 

2. Angų plotis -15mm 

3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio 
liniuotės ruože tinkuojamo paviršiaus 

-10mm 

4. Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože -15mm 

5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių -10mm 

6. Mūro siūlių plotis (horizontalių ir vertikalių) ±2mm 

7. Pločio nuokrypiai tarp angų 15mm 

8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10mm 

9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio ±15mm 

10. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20mm 

11. Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai 5mm 

 
 Mūro darbų priėmimas Mūro darbus turi priimti techninės priežiūros Inžinierius prieš 
uždengiant išmūrytą sieną tinku, akmens vata ar kitomis medžiagomis. Mūro darbų priėmimas turi 
būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. Visus nustatytus trūkumus Rangovas turi 
ištaisyti savo sąskaita. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 10 
                                                         BETONAVIMO DARBAI. 

1.1. Bendroji dalis 
Šis skyrius apima nurodymus dėl betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo požeminei 

daliai: 
g/b monolitinių pamatinių sijų ir monolitinių grindų plokščių. 

Visų konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal brėžiniuose pateiktus sprendimus ir 
techninių specifikacijų reikalavimus. 

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus ir 
techninių specifikacijų reikalavimus. Turi būti naudojamas tiktai šviežias betonas. Pradėjęs stingti 
betonas ar skiedinys negali  būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas 
taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. 

Bet kuriam pastato elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena 
išbetonuota konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas 
ir betono paviršiaus kokybė. 

Visi surenkami gelžbetoniniai gaminiai turi būti gamykliniai, atitinkantys konstrukcinius 
reikalavimus, nurodytos betono klasės, su reikalingomis papildomomis įdėtinėmis detalėmis.  

Montavimo darbai turi būti vykdomi pagal techninių specifikacijų reikalavimus ir licenziją 
turinčios ir darbus vykdančios firmos sudarytas ir patvirtintas darbų vykdymo taisykles. 

 
1.2 Medžiagos betono mišinio gamybai 
 Bendroji dalis 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti 

visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 
apsaugą nuo korozijos). 

 Portlandcementas 
Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN 

197-1(h) ne žemesnės kaip 42,5 klasės - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 
28 parų kietėjimo turi būti 42,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose 
maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena siunta 
gamintojo turi būti sertifikuota - turėti kokybės dokumentą. 

Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo 
atmosferos poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš 
statybos vietos. 

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inžinieriumi. 
Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

 
Užpildai 
Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST L 1342:2002 reikalavimus. Užpildų 

kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST L 
1342:2002. 

Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 
- Vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 
- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 
Vanduo 
Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 
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kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų 
priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - 
ne daugiau kaip 500 mg/l. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų 
vanduo.  

Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui pilną vandens analizės 
ataskaitą. 

 Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai 
Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai 

priedai turi būti aprobuoti Inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standartų LST EN  
934-2:2002, LST 2577 ir LST 1455 reikalavimus. 

Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą, 
leidžiantys mažinti v/c santykį, prailginantys kietėjimo laiką. 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir į betoną su 

metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. 
Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje 3.1: 
Chloro jonų kiekis betone lentelė 1 

Pavadinimas Chloro jonų kiekis, % nuo cemento masės 

Betonas 1,0 
Gelžbetonis 0,4 
Įtemptai armuotas gelžbetonis 0,2 
 
Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 
Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti 

Inžinieriaus, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami NaCl, Na2SO4, 
K2SO4, CaCl2, Ca(NO3)2. 
 

Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis lentelė 2 

Cemento rūšis Betono vandens / cemento 
santykis 

Priedai, skaičiuojant % 
nuo sauso cemento 
masės 

  NaCl Ca(NO3)2 

Portlandcementas CEMI 42,5 klasės 0,35-0,55 1-2 2-3 
Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis sąvybėmis, kurie aprobuoti 

Inžinieriaus. 
 
 
1.3.Šviežio betono mišinys 
Betono mišiniai turi atitikti LST EN  206-1:2002 reikalavimus. 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti 

visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 
apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų 
cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. 
sutankinus standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16mm ir 
ne daugiau kaip 4 %, kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras 
įtraukto oro. 

45



UAB "A-Z projektai" 
 

Statinys: TDP-AK-TS 
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas. 
Savanorių g., 44, Varėna. Neypatingas Lapas 28 iš Lapų 41  

 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp 
armatūros, nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995. 
Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus 

kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST ISO 4109:1995 
reikalavimus ir turi būti:  

- masyvioms konstrukcijoms – 10-40 mm (S1 klasė). 
- užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm(S2 klasė). 
Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir 

aplink armatūrą, klojumas turi būti didesnis (S3 klasės), tačiau bet kuriuo atveju neturi viršyti 100-
150 mm.  

Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti galimai mažesnis, kad būtų 
gaunama pakankama betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos 
sąlygų kategorijos (LST 1330:2000). 

 
1.4 Armavimo darbai 
Armatūrinis plienas 
Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST 1552:1998  
 
Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui  : lentelė 8 

Armatūra, 
klasė 

Normatyvinis atsparumas 
tempimui 
Rsn (sąlyginė takumo riba s0,2 ) 

Skaičiuojamasis atsparumas 
tempimui 

Pagrindiniai strypai S 400 
(AIII (Ø10-40)) 

390 MPa RS =365 MPa 
RSW =290 MPa 

Pagrindiniai, papildomi strypai ir 
apkabos S 400(AIII (Ø6-8)) 

390 MPa RS =355 MPa 
RSW =260 MPa 

Papildomi strypai ir apkabos S 
240 (AI) 

235 MPa RS =225 MPa 
RSW =175 MPa 

Vielinė armatūra S500 (Vr 1) 395 MPa RS =360 MPa 
RSW =260 MPa 

 
Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, 

patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 
 Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas (pvz., LST LENV 

10080:1998, LST 1552:1998 DIN), kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės negu 
nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti 
Inžinieriaus sutikimą. 

 Armavimo darbų vykdymas 
Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų 

sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius. 
Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu 

nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai.   Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus 
turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros 
ruošinių matmenis. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami 
mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 
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Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 
technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai 
pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti 
atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti 
Inžinieriaus. 

Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis 
turi būti ne mažesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, 
kolonose, kai darbo armatūra 20-32 mm skersmens, - ne mažesnis kaip 25 mm, kai skerspjūvis 
didesnis, - ne mažesnis kaip 30 mm. 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros 
strypų turi būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi 
būti ir tarp armatūros strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba 
plastmasiniais padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų 
eilių, - įspaudžiant plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į 
vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela, 
suderinus su Inžinieriumi 

Armatūros suklojimas kontroliuojamas Inžinieriaus. 
Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 
 
Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai :  

Parametras Leistini 
nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 
    strypų: 

 Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

    sijų ±10  
    plokščių ir pamatų sienų ±20  
2. Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 
    plokštėse ir sijose iki 1 m storio 

 
±10 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokry- 
    piai nuo projektinio: 

  

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm 
    ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 
    išmatavimai, mm: 
    iki 100 

 
 
 
+4 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

    nuo 101 iki 200                             +5  
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16  
mm iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos 
skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai mm: 
     iki 100 

 
 
 
+4, -3 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

     nuo 101 iki 200 +8, -3  
     virš 300 +15, -5  
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c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 
mm 
ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 
išmatavimai mm: 
     iki 100 

 
 
 
+4, -5 

 

     nuo 101 iki 200 +8, -5  
     nuo 201 iki 300 +10, -5  
         virš 300 +15, -5  

 
Betono mišinio transportavimas ir pristatymas 
Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų 

medžiagų praradimo ar užterštumo. 
Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija 

(važtaraščiu) apie prekinį betono mišinį. 
Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 
 važtaraščio eilės numeris; 
 betono sumaišymo data ir laikas; 
 savivartės mašinos numeris; 
 vartotojo pavadinimas; 
 statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 
 kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, užsakymo numeris; 
 betono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736 
reikalavimus užima 1 m3 tūrį);  
 betono stiprumo klasė; 
 klojumo markė; 
 cemento pavadinimas ir stiprio klasė 
 priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas. 

 
a. Betonavimo darbų vykdymas  
 Bendroji dalis 
Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio 

savybės. Betono mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio 
slankumo. 

 Monolitinių konstrukcijų betonavimas 
Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos 

plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant 
ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės 
dalies ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi 
būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas 
betonas įgyja ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti 
plūkimu, vibravimu ir vakumavimu. 

 Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 
Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės 

režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, 
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o žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 
Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 

temperatūra aukštesnė kaip 150 C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą 
naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik 
po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 30 C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 
Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Inžinieriaus leidimą. 
Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti 

leistinųjų. 
Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: lentelė 10 

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, 
mm 

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio 
polinkio per visą aukštį: 

 

- pamatų ±20 
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline 
liniuote, išskyrus atraminius paviršius 

±5 

Elementų ilgio ±20 
Elementų skerspjūvio matmenų +6, -3 
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 

 
 Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +250 C  
Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 250 C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % 

turi būti naudojami greitai kietėjantys Inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti 
ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė. 

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 
neturi viršyti 30-350 C. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono 
vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po sudėjimo pabaigos. 

Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol 
betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo. 

Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 
Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus 

drėgnumą, periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu 
neleistinas. 

Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną 
permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. 

Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą 
izoliuojančiomis medžiagomis. 

Kontroliuojant darbus, esant karštam orui,  reikia tikrinti: 
- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 
- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
 - betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 
Siūlės 
Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi (deformacinės) siūlės iki 

plėtimosi siūlės, kad sumažinti konstrukcinių siūlių skaičių. Konstrukcinės siūlės turi būti tik 

49



UAB "A-Z projektai" 
 

Statinys: TDP-AK-TS 
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas. 
Savanorių g., 44, Varėna. Neypatingas Lapas 32 iš Lapų 41  

 

horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip nenumatyta. 
Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje, turi būti įrengtos 

atitinkamos laikančios lentos ir priemonės, leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai tęstųsi per 
sudūrimą, neišlinktų ar kitaip nenukryptų. Jungiant plokštes ir sienas, ant lentų viršaus, kad būtų 
lengviau nuimti, šiek tiek nuožulniai prikalama 50x2,5 mm siaura juostelė, kad suformuotumėm 
iškilų sujungimą, besitęsiantį per visą siūlės ilgį. Betono mišinys, ištryškęs per sandūrą, tuoj pat 
nukapojamas jam sustingus. 

Jei betonavimas sustojęs horizontalioje plokštumoje, paviršius turi būti stipriai pašiurkštintas, 
stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta. 

Visose horizontaliose sienų siūlėse išorinėje pusėje šiek tiek nuožulniai, kaip aukščiau 
aprašyta, prikalama prie klojinio per visą betonavimo ilgį 50x2,5 mm juostelė, iškišant 25 mm 
aukščiau ir žemiau betono viršaus. Juostelė nuimama prieš liejant betoną sekančiame aukštyje. 

Kai darbai tęsiami, sudūrimas turi būti gerai pašiurkštintas, nuvalytas ir sudrėkintas, kaip 
aprašyta aukščiau. 

Užtaisant sėdimo, deformacines ir konstruktyvines siūles reikia naudoti portlandcementą ne 
žemesnės markės kaip 42,5 klasės. Užtaisant siūles su atsivėrimu mažiau kaip 0,5 mm naudoti 
plastifikuotus cementus. 

 
1.6.Sukietėjusio betono savybės 
Bendrieji nurodymai 
Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, dilumas, vandens 

nepralaidumas, betono atsparumas šalčiui.  
Stipris gniuždant 
Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas lentelėje. 
Betono stiprio gniuždant klasės 

lentelė 11 
 Stipris gniuždant pagal LST 1330:2000 
Betono stiprio 

gniuždant klasės 
Bandant cilindrus 

150/300mm; 
 fckc (N/mm²) 

Bandant kubus 
(150×150×150)mm; fckk 
(N/mm2) 

C6/7,5 6 7,5 
C12/15 12 15 
C16/20 16 20 
C20/25 20 25 
C25/30 25 30 
C30/37 30   37 
 
Betono stipris gniuždant turi būti nustatomas pagal LST ISO 4012:1995. 
Dilumas 
Grindų plokštės paviršiaus dilumas turi būti ne daugiau kaip 0,2 g/cm³. 
Dilumas turi būti nustatomas pagal LST 1428.15:1997. 
Vandens nepralaidumas 
Betonas pagal vandens nepralaidumą skirstomas į klases W2, W4, W6, W8.. 
Atsparumas šalčiui 
Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST 1330:2000 ir turi būti ne 

mažesnis kaip nurodyta skyriuje “Betono darbai“ kiekvienai betono ir gelžbetonio konstrukcijai. 
Atsparumas šalčiui turi būti nustatomas pagal LST 1428.9, LST 1428.17, LST 1428.19. 
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1.7.Kokybė ir kontrolė 
Bendrieji nurodymai 
Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST 1330:2000 11.2 ir 11.3 punktus. 

Kokybės kontrolė susideda iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės. 
Priemonės, kurių reikia imtis nustačius, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama 
Jeigu, remiantis atitikties kontrolės reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos 

konstrukcijos apžiūros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama, tuomet 
reikalingas specialus konstrukcijos tinkamumo nešališkas tyrimas. 

Inžinieriui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tokius tyrimus užsakyti. 
Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumą, užtenka atlikti konstrukcijos skaičiavimus. 
Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimą neardomais metodais ir, remiantis esamais 

kokybės kontrolės rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybė blogesnė negu 
reikalaujama pagal technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrečios betono 
savybės turi būti nustatytos testuojant baigtoje konstrukcijoje išgręžtus mėginius. 

Armatūros defektai, pvz. žemesnė nei reikalaujama standartų kokybė, nepakankamas 
armatūros kiekis, netinkamas jos išdėstymas, sujungimai ar surišimai, - turi būti tiriami paskirčiai 
atitinkančiu metodu. Išmatavimų nukrypimai baigtose konstrukcijose turi būti tiriami pagal poreikį. 

Remiantis gautais rezultatais, turi būti nustatoma, kokių imtis priemonių, kad pasiekti 
konstrukcijos atitikimą reikalavimams. 

Visi kokybės kontrolės bandymai, atliekami nestandartinės kokybės konstrukcijoms, bei testai 
laikančioms konstrukcijoms turi būti atlikti patvirtintoje bandymų laboratorijoje ar jos organizuoti. 

Konstrukcijų negalima remontuoti, kol Inžinierius nepatvirtino remonto plano.  
 

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA  TS  11 
STOGO ŠILTINIMO DARBAI. 

 
 

Sutapdinto stogo apšiltinimo, hidroizoliacinės dangos ir apskardinimo įrengimas. 
Sutapdintas pastato stogas šiltinamas dviem sluoksniais: polistireniniu putplasčiu EPS – 80, 

kai jo storis 160 mm. ir 40 mm storio stangria akmens vatos plokšte. 
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos. 

 STR 2.05.02:2008  “Statinių Konstrukcijos. Stogai“ 
 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. PAGD Įsakymas Nr. 1-338. 2010-12-07. 
 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“  

 STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių deklaruojamos ir 
projektinės vertės. 

 STR 1.08.02:2002 Statybos darbai 
Bendrieji nurodymai. 

Sutapdinto stogo apšiltinimo, hidroizoliacinės dangos ir skardinimo įrengimo darbai vykdomi 
laikantis techniniame darbo projekte nurodytų techninių sprendimų ir brėžinių. Patvirtinto projekto 
sprendimų keitimai galimi tik suderinus su projekto autoriumi ir statytojo atstovu. 

Rangovas darbus vykdo atsižvelgdamas į esamos dangos ir stogo elementų realią būklę. 
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Darbai vykdomi tik sausu oru ir prisilaikant naudojamų hidroizoliacinių medžiagų firmos 
gamintojos oro temperatūros reikalavimų darbo metu. Darbai vykdomi vadovaujantis stogų 
įrengimo taisyklėmis ir medžiagų gamintojų paruoštomis instrukcijomis. 

Po darbų užbaigimo, stogas su visais jo elementais turi būti tinkamas ilgalaikei eksploatacijai. 
Dangos ir latakų nuolydžiai turi atitikti leidžiamą nuolydį naudojamai dangai. 
Hidroizoliacijos ir stogo įrengimo darbus atlikti leidžiama, kai oro temperatūra nuo +5° C iki  

+60° C. 
Reikalavimai ir nurodymai darbams ir medžiagoms. 
Paruošiamieji darbai. 

Nuo sutapdinto stogo paviršiaus pašalinamos visos individualios TV antenos, kurios yra 
pritvirtintos prie ventiliacijos kanalų arba su padais sudėtos ant stogo dangos. Taip pat nuimamos 
neveikiančios kolektyvinės TV antenos ir kiti pašaliniai daiktai, kurie trukdo vykdyti stogo 
šiltinimo darbus. Nuo stogo dangos pašalinamos šiukšlės ir statybinių medžiagų likučiai. 
Remontuojama sena hidroizoliacinė danga, kad ji tiktų apšiltinimo ir naujos dangos įrengimui. 
Hidroizoliaciniame sluoksnyje susidariusios garo pūslės, lietaus vanduo, sąnašos ir purvas turi būti 
pašalinti ir danga išdžiovinta dujiniu degikliu. Atšokusios vietos priklijuojamos tam skirta bitumine 
mastika. Paviršius gruntuojamas tose vietose, kur klijuojama nauja danga. 

Išlyginami nelygumai. Koreguojami sutapdinto stogo esamo pagrindo nuolydžiai smėlio 
pagalba. Dangos nuolydžiai turi atitikti gamintojų rekomenduojamus naudojamai (konkrečiai 
parinktai) ruloninei dangai, bet ne mažesni nei 2,5 %. Nuolydžių suformavimui naudojamų 
medžiagų tūrio masė ≤ 800 kg/m3. Stogo latakų, suformuotų apšiltinimo medžiagoje nuolydis į 
lietaus vandens surinkimo įlająs turi būti nemažesnis kaip 2,5 %. 

Demontuojami vielos tinkliukai nuo ventiliacijos ir ventiliacijos kanalų uždengimai iš 
betoninių plokščių. Atliekamas ventiliacijos kanalų paaukštinimo darbai. 

Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti ant montuojamos apšiltinimo medžiagos ir 
sutapdinto stogo konstrukcijos. 
Papildomos šilumos izoliacijos sluoksnio klojimo darbai. 

Stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas po atnaujinimo (modernizavimo) darbų 
(įrengus papildomą apšiltinimo sluoksnį) turi tenkinti STR 2.05.04:2005 reikalavimus taikomus 
gyvenamiesiems pastatams.  

Įrengiant papildomą šiluminės izoliacijos sluoksnį darbai vykdomi taip pat, kaip ir įrengiant 
naują stogą. 

Pastato parapetas sulyginamas – vietomis paaukštinamas plytų mūru. Stogo šiluminė 
izoliacija įrengiama iš dviejų sluoksnių. Apatinio ir viršutinio sluoksnio apšiltinimo plokščių 
sandūros neturi sutapti. Šilumos izoliacijos plokštės išdėstomos jas perstumiant ir tvirtinamos 
smeigėmis tarpusavyje prie esamos stogo konstrukcijos. Parapetas apšiltinamas iš stogo pusės ir 
viršaus 40 mm. storio pakietinta akmens vatos plokšte. Sumontuojamos naujos lietaus vandens 
nubėgimo įlajos. Keičiamos išlipimo ant stogo durys.  

Prie parapetų, ventiliacijos kanalų, bei kitų vertikalių virš stogo konstrukcijos išsikišusiu 
sienų, apatinėje dalyje būtina įrengti nuožulnų 45 º kampą iš stangrios akmens vatos plokštės 
ruloninės dangos užvedimui. 

Šilumos izoliacijos plokščių tvirtinimo detalių kiekis parenkamas pagal šilumos izoliacijos 
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gamintojo rekomendacijas, bet turi būti ne mažesni nei šie minimalūs kiekiai: vidurinėje stogo 
dalyje - >3 vnt./1 m2 stogo ploto, stogo kampuose - > 6 vnt./ 1 m2 stogo ploto. Kiekviena smeigė 
turi atlaikyti >0,6 kN jėgą. 

Skaičiuojamas apšiltinamo stogo šilumos perdavimo koeficientas turi būti  U≤0,15 W/m2K. 
Hidroizoliacinės dangos įrengimas ant horizontalių paviršių. 

Sutapdintas stogas dengiamas prilydomąja 2-jų sluoksnių rulonine bitumine hidroizoliacine 
danga, modifikuota SBS tipo polimerais, su poliesterio pagrindu. 

Viršutinis dangos sluoksnis pilnai prilydomas prie apatinio dangos sluoksnio. Viršutinės 
dangos juostų siūlės įrengiamos per pusę apatinės dangos juostos pločio, kad apatinės ir viršutinės 
dangos juostų siūlės nebūtų viena ant kitos. 

Nauja hidroizoliacinė danga klijuojama taip, kad užtikrintų stogo vėdinimą ir būtų išvengiama 
naujų pūslių susidarymo. Dangos prilydimas neturi užkirsti kelio vandens garų išleidimui iš po 
hidroizoliacinės dangos visame stogo plote.  

Dangos klijavimas vykdomas pagal dangos gamintojo nustatytą technologiją konkrečiam 
dangos tipui. Dangos siūlės ir rulonų sujungimai užleidžiami nuolydžio kryptimi galuose ≥ 150 
mm, išilginės siūlės ≥ 100 mm. Iš siūlės turi ištekėti bitumo apie 10 mm pločio juosta, kuri 
padengiama pabarstais. 

Įėjimo į pastatą stogelis apšiltinamas šilumine izoliacija iš dviejų sluoksnių. Parapetas 
apšiltinamas iš stogo pusės ir viršaus 40 mm. storio pakietinta akmens vatos plokšte. Sumontuojama 
nauja lietaus vandens nubėgimo įlaja. Įrengiama dviejų sluoksnių prilydoma ruloninė bituminė 
hidroizoliacija. 
Hidroizoliacinės dangos įrengimas ant vertikalių paviršių. 

Stogo dangos prijungimas prie parapetų, vėdinimo kanalų, kaminėlių, išėjimo ant stogo liuko 
ir kitų panašaus pobūdžio konstrukcijų vietose dedamas papildomas hidroizoliacijos sluoksnis, 
įrengiamas dangos sujungimas ir prileidimas su stogo danga. Pjaustant ruloninę dangą, naudojama 
liniuotė ir specialus dangai pjaustyti skirtas peilis. 

Ruloninės dangos pagrindiniai sluoksniai negali būti užvesti aukščiau kaip ant 45° kampu 
įrengtų nuolaidžių dalių. Aukščiau klijuojami papildomi sluoksniai.  

Horizontaliai montuojamos dangos dalis ant vertikalaus (45° kampu) paviršiaus užkeliama 60 
– 100 mm. Papildomos dalys užleidžiamos vertikaliai >300 mm ir tvirtinamos mechaniškai. Šios 
dalys turi dengti horizontalų pagrindinės dangos paviršių >100 mm. 

Naujos hidroizoliacinės dangos užleidimo ant parapetų šonų ir viršaus turi būti hermetiškos. 
Visos dangos sujungimo su vertikaliais elementais vietos dengiamos plienine skarda dengta 

poliesteriu ir sandarinamos. 
Garo surinkimo ir pašalinimo įrengimas. 

Esamo šilumos izoliacijos sluoksnio džiovinimui ir vėdinimui papildomai montuojami garo 
išleidimo kaminėliai – ne mažiau 1 vnt. / 50 - 80 m2 stogo ploto. Kaminėliai įrengiami aukštesnėse 
sutapdinto stogo vietose. Kaminėlio montavimo vietoje padaroma (išgręžiama) 100 mm skersmens 
anga iki buvusios garo izoliacijos virš perdangos. Ji užpildoma keramzitu ar kita panašia (biria) 
medžiaga. 

Garo surinkimo(stogo konstrukcijos vėdinimo) kaminėliai montuojami taip, kad surinktų 
garus ir vėdintu esamą sutapdinto stogo konstrukciją ir naujai uždėtą apšiltinimo medžiagos 
sluoksnį. Kaminėliai montuojami ne arčiau kaip 500 mm. atstumu nuo vertikalių stogo 
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konstrukcijų. 
Vėdinimo kanalų, liukų, parapeto ir kitų elementų remontas ir skardinimas. 

Demontuojamos ventiliacijos kanalų uždengimo betoninės plokštės. Atliekamas plytų mūro 
remontas ir paaukštinami kanalai, parapetas, ventiliacijos angos. Su nuolydžiu į vieną pusę 
uždedamos betoninės šaligatvio plytelės. Jos apskardinamos. Ventiliacijos kanalų sienutės iki 
ventiliacijos angų yra apšiltinamos 40 mm. storio stangriomis akmens vatos plokštėmis. Klijuojama 
dviejų sluoksnių hidroizoliacinė medžiaga. Sumontuojamos prieglaudos iš plieninės skardos 
dengtos poliesteriu, prie ventiliacijos kanalų.  

Visi metaliniai elementai, kurie lieka ant stogo nuvalomi nuo rudžių ir padengiami korozijai 
atspariais dažais. Pakeičiami surūdiję nuotekų alsuokliai naujais, prailginami 600 mm. virš naujos 
stogo dangos. Alsuokliai turi turėti kepurėles. 

Visos stogo elementų sandūros su hidroizoliacine danga ar skarda turi būti sandarintos, 
klijuojant karštu bitumu atitinkamo skersmens ruloninės dangos flanšus. Flanšo vertikali dalis 
prispaudžiama prie vamzdžio ar atraminio stovo konstrukcijos. 

Daugiabučio namo parapetas, ventiliacijos kanalų stogeliai, įėjimo į pastatą aikštelių stogelių 
briaunos apskardinamos plienine skarda dengta poliesteriu. 

Parapetų paviršių nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 3-5 procentai. Parapetų 
skarda tvirtinamai ant sumontuotų metalinių laikiklių su standumo briauna. Apskardinant parapetus 
skarda, laštakę būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus į abi puses ne mažiau kaip 40 mm. 
Mažiausias laštako profilio užleidimas ant sienos (vertikalia kryptim žemyn) turi būti ne mažesnis 
kaip 50 mm.  

Reikalavimai medžiagoms. 

 Stogo dangos turi atitikti reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytus reikalavimus. 
(2015m. sausio 28d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-80)  

 Stogui dengti naudojamos prilydomosios bituminės stogo dangos. Esminės charakteristikos 
nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį. 

 Stogo šiltinimui naudojami statybiniai gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. 
Esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį:  

- išorinis ir vidinis ugnies plitimas aukštyn < 0,700 m; 
- išorinis ir vidinis ugnies plitimas žemyn < 0,600 m; 
- maksimalus vidinio ir išorinio degančio paviršiaus ilgis < 0,800 m; 
- nėra degančių dalelių ar nuolaužų, krentančių nuo išorinės dangos pusės; 
- nėra degančių/įkaitusių dalelių, prasiskverbusių  pro stogo konstrukciją; 
- nėra pavienių ištisinių angų > 2,5 10  m; 
- visų angų plotas < 4,5 10  m ; 
- horizontalus (šoninis) liepsnos plitimas nepasiekia zonos pakraščių; 
- nėra vidinio degimo; 
- horizontalaus liepsnos plitimo vidiniais ir išoriniais stogo dangos paviršiais spindulys  

< 0,200 m; 
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 Stogo šiltinimui naudojami gamykliniai mineralinės gaminiai. Esminės charakteristikos 
nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį:  

- išorinis ir vidinis ugnies plitimas aukštyn < 0,700 m; 
- išorinis ir vidinis ugnies plitimas žemyn < 0,600 m; 
- maksimalus vidinio ir išorinio degančio paviršiaus ilgis < 0,800 m; 
- nėra degančių dalelių ar nuolaužų, krentančių nuo išorinės dangos pusės; 
- nėra degančių/įkaitusių dalelių, prasiskverbusių pro stogo konstrukciją; 
- nėra pavienių ištisinių angų > 2,5 10  m; 
- visų angų plotas < 4,5 10  m ; 
- horizontalus (šoninis) liepsnos plitimas nepasiekia zonos pakraščių; 
- nėra vidinio degimo; 
- horizontalaus liepsnos plitimo vidiniais ir išoriniais stogo dangos paviršiais spindulys  

< 0,200 m; 
1 lentelė. Techniniai reikalavimai. 
Techniniai reikalavimai Leistini nukrypimai Kontrolės metodas 
Leistini paviršiaus nukrypimai įrengiant 
rulonines ir kryptines izoliacijas bei stogus. 
 

horizontalioje plokštumoje išilgai 
nuolydžio; 

skersai nuolydžio ir ant vertikalių 
paviršių; 
 
Plokštumos nuokrypa nuo užduoto nuolydžio 
(viso paviršiaus). 
 
Konstrukcijos elemento storis (nuo 
projektinio). 
 
Nelygumų skaičius (švelniai pereinančių ir 
nedidesnių kaip 150 mm) 4 m2 plote. 
 
Gruntavimo sluoksnio storis, mm: 

stogams su prilydoma danga – 0,7 
gruntuojant sutvirtėjusį išlyg. Sluoksnį -
0,3; 
gruntuojant sutvirtėjusį išlyg. Sluoksnį 
praėjus 4 val. po skiedinio paklojimo – 
0,6; 

Leistinas pagrindo drėgnumas prieš 
gruntavimą cemento – smėlio. 
 
Įrengiant šiluminę izoliaciją iš plokščių. 
Pagrindo drėgnumas neturi viršyti: 

iš surenkamų; 
iš monolitinių;  

Izoliacijos padengimo stovis (nuo projektinio) 

 
 
 

± 5 mm 
± 10 mm 

 
0,2 % 

 
10 % 

 
≤ 2 

 
5 % 
5 % 

 
10 % 
5 % 

 
 

% 
% 
 

5÷ 10 % bet ne daugiau 
20 mm 

 
0.2 % 

± 5 mm 
±10 mm 

 

Matavimų techninis 
apžiūrėjimas, ne 
mažiau 5 matavimų 
kiekvienam 70 – 100 
m2 paviršiaus arba 
mažesnio ploto 
paviršiuose, 
nustatomuose 
vizualinės apžiūros 
metu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matuojant ne mažiau 5 
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Izoliacijos plokštumos nukrypimai nuo 
projektinio nuolydžio: 

horizontaliai; 
vertikaliai; 

 
Perkritimai tarp plokščių neturi viršyti 5 mm. 

matavimų kiekvienam 
50 - 70 m2 paviršiaus 
ploto. 
 
 
Matuojant kiekvieną 50 
-100 m2 paviršiaus 
ploto. 

 
 Įrengtame stoge neturi būti pūslių, perplėšimų, sluoksnių pakėlimo, nepriglūdimo prie pagrindo. 

Turi būti kokybiškas konstrukcijų detalių apėjimas ir užsandarinimas. 
Reikalavimai apskardinimui. 
 Parapetų apskardinimo metalo elementai turi būti padengti antikorozine danga, tvirtinimo detalės 

atsparios korozijai, visi mediniai elementai  - antiseptikuoti. 
 Skardiniams naudoti plienine skardą dengtą poliesteriu. 
 Visos naudojamos medžiagos turi būti tinkamos ir skirtos stogų remontui ir turėti tai 

patvirtinančius duomenis. 
Kiti reikalavimai.  
 Šiems darbams galioja ir bendros techninės specifikacijos. 
 Darbai vykdomi ne žemesnėje temperatūroje, negu nustatyta medžiagų, kurios naudojamos 

šiems darbams gamintojų instrukcijose.  
Priežiūrai ir kontrolei parodomi atlikti darbai. 
 Paruošiamieji darbai. 
 Šilumos izoliacijos sluoksnis su suformuotais reikalaujamais nuolydžiais. 
 Pirmas ruloninės dangos sluoksnis. 
 Sumontuotos, bet dar nesandarintos įlajos ir vėdinimo kaminėliai 
 Skardinimų tvirtinimo laikikliai. 
 Baigti darbai. 

 
PASTABA: statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi priimti darbus: pabaigus atskirą 
darbų etapą, atskirų darbų etapo pabaigą kiekvienoje stogo dalyje ar visam stogui. 
Techninė dokumentacija. 

 Stogo plano schema su renovuojamų elementų išdėstymu. 
 Principinės detalės. 
 Techninės specifikacijos. 
 Rangovo paruošta darbo dokumentacija detalėms pagal rangovo siūlomas medžiagas. 

(rangovas, laimėjęs konkursą, pasiruošia darbo brėžinius pagal naudojamą hidroizoliacinę 
medžiagą ir juos prieš darbų pradžią suderina su statytoju arba jo įgaliotu atstovu). 

Garantijos. 
 Stogo renovacijos darbai turi būti pilnai atlikti ir turi atitikti stogo eksploatacijos 

reikalavimus. 
 Rangovas pateikia atliktiems darbams garantinius dokumentus. 

Normatyviniai standartai kurių kopijos pateikiamos pasiūlyme. 
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Medžiagų kokybės sertifikatai su bandymų protokolais 
 

 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 12 
 

LAUKO DURŲ PAKEITIMO DARBAI. 
Bendroji dalis: 
 

Techninė specifikacija „Lauko durų pakeitimas naujomis“  naudojama šiuo pastatų atitvarų 
atnaujinimo (modernizavimo) atveju: 

 Keičiant esamas įėjimo duris naujomis; 
Langai ir durys turi būti gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto, STR 2.05.20:2006 „Langai ir 
išorinės įėjimo durys“ ir darbo brėžinių, patvirtintų nustatyta tvarka, reikalavimus; 
Langų ir durų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodytą STR 2.05.01:2005 pastatų 
atitvarų norminį šilumos perdavimo koeficientą.  
Langų ir durų oro pralaidumo klasė turi atitikti nurodytą STR 2.05.01:2005 klasę, kuri pateikta 3 
lentelėje, skyriuje „Pastatų atitvarų projektavimo reikalavimai“; 
Langų ir durų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti LST L 1514:2004 reikalavimus. 

 
Medžiagos: 

 Durų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodytą STR 2.05.01:2005 pastatų 
atitvarų norminį šilumos perdavimo koeficientą, kuris pateiktas 5 lentelėje, skyriuje „Pastatų 
atitvarų projektavimo reikalavimai“. 

Metalinėms durims naudojami profiliai turi turėti intarpus, leidžiančius išvengti ištisinių 
šalčio tiltelių. Spalvos turi atitikti RAL spalvų skalę. 

Evakuacijos keliuose durys turi turėti sandarinančius tarpiklius ir durų pritraškėjus. 
 

Darbų vykdymas: 
 

 Galimi du durų staktos įstatymo į angą būdai: 
 Durų staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokštes ir putų poliuretaną; 
 Durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais. 
 Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną sekanti: 

Prieš durų įstatymą anga išvaloma nuo tinko likučių ir dulkių. Parenkamas atitinkamas 
tarpas tarp varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos (durims be slenksčių) ir, jeigu yra 
būtinumas, stakta trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo tašeliais, tašelius reikia 
sudėti ant paguldyto durų bloko taip, kad nebūtų tarpų tarp staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami 
vinimis. 

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais intarpais ir išramstymo tašeliais. 
Išramstant tipinę staktą, išramstymo tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios 
plotį. Išramstant staktą praplatinimo tašelių ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų 
tarpų. 

Naudojant staktos įtvirtinimo angoje poliuretanų pagalba būdą, galima vietoje išramstymo 
tašelių panaudoti durų varčių su būtinais tarp staktos ir varčios sietais intarpais. Kad nebūtų 
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apgadinti staktų ir jų praplatinimo tašelių paviršiai, būtina kad intarpų paviršiai būtų kieti, slidūs ir 
be aštrių briaunų. 

Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai: 

Gulsčiuko pagalba būtina užtikrinti staktų plokštumų vertikalumą: 
 Įstrižainės turi būti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsčiukas arba kampinė 

liniuotė ir parenkamas atitinkamas intarpo storis. 
 Turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2mm) 

Teisingai pastatytas staktas angoje tvirtinamos putų poliuretano pagalba, patogiausia naudoti 
dvikomponentį arba vienkomponentį putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis 
išpurškia iki 45 litrų. putų, todėl jo užtenka dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant 
didesnei darbų apimčiai tikslinga naudoti purškimo pistoletą. Prieš naudojant poliuretanines putas, 
būtina atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti dėmesį, kad prieš sandarinimą 
paviršiai turi būti sudrėkinti.   

Išlindęs pro plyšius putų perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano 
paviršiai nudažomi kartu su durų paviršiais arba uždengiami apvadais. Taikant šį įtvirtinimo būdą, 
staktų apačią (be slenksčių) reikia papildomai tvirtinti vinimis (varžtais). Išramstymo tašeliai ir 
intarpas išimami pilnai sukietėjus poliuretanui. 

Naudojant staktų įtvirtinimo antrą būdą, staktos tvirtinamos angoje ne mažesnėmis kaip 
10x100 mm mūrvinėmis su sraigtais, gręžiant skylę per durų staktą ir pleištą tiesiog į mūrą ar 
betoną. Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas akmens, stiklo vata, putų polistirolo 
pastomis arba specialiomis stiklo vatos juostelėmis polietileniniame apvalkale. Apkamšoma visų 
durų perimetru. 

Angokraščiai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais. 
Bendrasis viso pastato bei atskirų atitvarų pralaidumas orui turi būti ne didesnis už lentelėje 

nurodytas vertes. 
Leistinosios oro pralaidumo vertės m3/(m2h). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atitvara Leistinas pralaidumas orui, kai slėgių 
skirtumas 50 Pa 

Langai ir durys 5,0 
Atitvaros (išskyrus langus ir 
duris) 

0,8 

Bendrasis viso pastato 3,0 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS 13 
 

LIETVAMZDŽIŲ IR LIETLOVIŲ MONTAVIMAS 
 

1. Bendrieji reikalavimai 
1.1 Lietvamzdžiai ir lietloviai turi būti pagaminti iš plieno skardos sistemos, 

nepasiduodantis atmosferos temperatūriniams svyravimams-turi neskilinėti ir 
nesideformuoti. 

1.2 Nuo korozijos sistemą turi apsaugoti polimerinis sluoksnis, skardą dengiantis iš abiejų 
pusių. 

1.3 Galimos dvi sistemos rūšys-apvali ir stačiakampio formos. 
1.4 Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm . Draudžiama 

lietvamzdžius įrengti išorės sienų uždarose vagose bei nišose. 
1.5 Tarp dviejų alkūnių visada turi būti bent 60 mm ilgio tiesus vamzdis. Alkūnės 

montuojamos pradedant nuo pačios viršūnės. Esant dideliam atstumui nuo sienos 
(daugiau kaip 600 mm), viršutinė alkūnė turi būti suklijuota su nuolaja. 

1.6 Viršutinis lietvamzdžio laikiklis yra montuojamas iškart po alkūne. Viršutinis lietvamzdį 
laikantis laikiklio žiedas turi būti taip uždėtas , kad vamzdis būtų standžiai apspaustas. 
Apatinio laikiklio žiedas uždedamas taip, kad vamzdis lieka neapspaustas ir gali laisvai 
judėti aukštyn –žemyn. 

1.7 Lietvamzdžiai tarp savęs sujungiami suneriant juos vienas į kitą. Prie sienos 
lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2m intervalu. 

1.8 Kai reikia sujungti dvi lietvamzdžių dalis , naudojama lietvamzdžių 
jungtis.Lietvamzdžių jungties apačioje reikia palikti bent 20mm „laisvą tarpą“. 

1.9 Lietvamzdis yra 100 mm įstumiamas į drenažo jungtį ir įstatomas į vandens surinkimo 
šulinėlį. 

1.10 Kai nėra galimybės vandenį nuvesti tiesiai į lietaus kanalizaciją, naudojama išlaja. Ji 
yra montuojama prie lietvamzdžio. 

1.11 Latakų laikikliai tvirtinami taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas nesulaužytų 
(nesulankstytų) latakų bei visas nutekantis nuo stogo vanduo patektų į įrengtą stogo 
lataką. 

 
 
 
 

 

Pareigos V. Pavardė  Atestato Nr. Parašas Data 

PV J. Sarpaliūtė A1643  2019-05 

INŽ D. Greiciūnas   2019-05 
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RŪSIO EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

R-1 Sandėliukas 14.4
R-2 Šilumos punktas 30.02
R-3 Sandėliukas 16.59
R-4 Sandėliukas 8.91
R-5 Sandėliukas 5.26
R-6 Sandėliukas 5.4
R-7 Sandėliukas 5.91
R-8 El. Skydinė 6.54
R-9 Sandėliukas 4.84

R-10 Sandėliukas 7.18
R-11 Sandėliukas 8.92
R-12 Sandėliukas 16.47
R-13 Sandėliukas 16.86
R-14 Sandėliukas 8.92
R-15 Sandėliukas 4.07
R-16 Sandėliukas 3.71
R-17 Sandėliukas 16.77
R-18 Sandėliukas 5.7
R-19 Sandėliukas 5.21
R-20 Sandėliukas 13.2
R-21 Sandėliukas 3.42
R-22 Koridorius 3.74
R-23 Koridorius 4.43
R-24 Sandėliukas 4.43
R-25 Koridorius 25
R-26 Sandėliukas 5.27
R-27 Sandėliukas 4.05
R-28 Sandėliukas 4.4
R-29 Sandėliukas 5.27

Bendras aukšto plotas 264.89
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I AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

1-1 Koridorius 10,95
1-2 WC 1,13
1-3 Vonia 2,17
1-4 Kambarys 14,39
1-5 Kambarys 9,31
1-6 Kambarys 13,74
1-7 Virtuvė 8,24
1-8 Kambarys 19,87

Bendras plotas
2-1 Koridorius 7,47
2-2 Kambarys 16,9
2-3 Vonia 2,39
2-4 Kambarys 13,86
2-5 Virtuvė 8,55
2-6 WC 1,16

Bendras plotas
9-1 Koridorius 7,2
9-2 WC 1,16
9-3 Virtuvė 8,26
9-4 Kambarys 13,67
9-5 Kambarys 2,59
9-6 Kambarys 16,31

Bendras plotas
10-1 Koridorius 2,77
10-2 Kambarys 15,7
10-3 Virtuvė 7,31
10-4 WC ir vonia 3,82

Bendras plotas
11-1 Koridorius 7,36
11-2 Kambarys 17,09
11-3 Virtuvė 6,91
11-4 Kambarys 14,49
11-5 Kambarys 8,74
11-6 Vonia 2,2
11-7 WC 1,18

Bendras plotas
Bendras aukšto plotas

79,8

50,33

49,19

29,6

57,97
266,89
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Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

3-1 Koridorius 10,94
3-2 WC 1,12
3-3 Vonia 2,17
3-4 Kambarys 14,39
3-5 Kambarys 9,31
3-6 Kambarys 13,74
3-7 Virtuvė 8,24
3-8 Kambarys 19,87
3-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
4-1 Koridorius 7,47
4-2 Kambarys 16,9
4-3 Vonia 2,39
4-4 Kambarys 13,26
4-5 Virtuvė 8,55
4-6 WC 1,16
4-B Balkonas 3,75

Bendras plotas
12-1 Koridorius 6,72
12-2 WC 1,16
12-3 Virtuvė 8,75
12-4 Kambarys 14,36
12-5 Vonia 2,4
12-6 Kambarys 16,31
12-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
13-1 Koridorius 2,77
13-2 Kambarys 15,7
13-3 Virtuvė 7,31
13-4 WC ir vonia 3,82
13-B Balkonas 6,01

Bendras plotas
14-1 Koridorius 6,83
14-2 Kambarys 17,09
14-3 Virtuvė 7,81
14-4 Kambarys 14,49
14-5 Kambarys 8,74
14-6 Vonia 2,2
14-7 WC 1,18
14-B Balkonas 3,96

Bendras plotas
Bendras aukšto plotas

II AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

288,53

83,61

53,48

53,53

35,61

62,3
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III AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

5-1 Koridorius 10,94
5-2 WC 1,12
5-3 Vonia 2,17
5-4 Kambarys 14,39
5-5 Kambarys 9,31
5-6 Kambarys 13,74
5-7 Virtuvė 8,24
5-8 Kambarys 19,87
5-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
6-1 Koridorius 7,47
6-2 Kambarys 16,9
6-3 Vonia 2,39
6-4 Kambarys 13,86
6-5 Virtuvė 8,55
6-6 WC 1,16
6-B Balkonas 3,75

Bendras plotas
15-1 Koridorius 6,72
15-2 WC 1,16
15-3 Virtuvė 8,75
15-4 Kambarys 14,36
15-5 Vonia 2,4
15-6 Kambarys 16,61
15-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
16-1 Koridorius 2,9
16-2 Kambarys 15,78
16-3 Virtuvė 6,9
16-4 WC ir vonia 3,82
16-B Balkonas 6,01

Bendras plotas
17-1 Koridorius 7,36
17-2 Kambarys 17,09
17-3 Virtuvė 6,91
17-4 Kambarys 14,49
17-5 Kambarys 8,74
17-6 Vonia 2,2
17-7 WC 1,18
17-B Balkonas 3,96

Bendras plotas
Bendras aukšto plotas 288,86

83,61

54,08

53,83

35,41

61,93
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IV AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

7-1 Koridorius 11,91
7-2 WC 1,22
7-3 Vonia 2,2
7-4 Kambarys 14,36
7-5 Kambarys 9,44
7-6 Kambarys 13,77
7-7 Virtuvė 8,14
7-8 Kambarys 19,8
7-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
8-1 Koridorius 7,47
8-2 Kambarys 16,9
8-3 Vonia 2,39
8-4 Kambarys 13,86
8-5 Virtuvė 8,55
8-6 WC 1,16
8-B Balkonas 3,75

Bendras plotas
18-1 Koridorius 6,72
18-2 WC 1,16
18-3 Virtuvė 8,75
18-4 Kambarys 14,36
18-5 Vonia 2,4
18-6 Kambarys 16,31
18-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
19-1 Koridorius 3,21
19-2 Kambarys 15,61
19-3 Virtuvė 6,97
19-4 WC ir vonia 3,82
19-B Balkonas 6,01

Bendras plotas
20-1 Koridorius 5,07
20-2 Kambarys 17,09
20-3 Virtuvė 8,76
20-4 Kambarys 14,71
20-5 Kambarys 8,41
20-6 Vonia 2,2
20-7 WC 1,18
20-B Balkonas 3,96

Bendras plotas
Bendras aukšto plotas 289,28

84,67

54,08

53,53

35,62

61,38
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UAB "A-Z Projektai" 

 

   

Laida 
Išleidimo 
data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Projektuotojas: 

 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų 
daugiabutis) pastato Savanorių g. 44, Varėna 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
Atestatas Pareigos V. Pavardė Parašas Data Pastatas – Gyvenamasis namas A 1643 PV  J. Sarpaliūtė  2019-05 

A 1643 PDV J. Sarpaliūtė  2019-05 
Medžiagų sąnaudų žiniaraštis  Laida 

 INŽ D.Greiciūnas  2019-05 0 
Stadija Statytojas:   

TDP-SA.MŽ 
Lapas Lapų 

TDP Daugiabučio namo savininkų bendrija 
“Putinas” 1 5 

 

Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis 
Savanorių g. 44, Varėna. 

Pozicija 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Mato  
vnt. 

Kiekis Žymuo 
Papildomi 
duomenys Eil. 

Nr. 
Išmontavimo, ardymo darbai 

• Parapetų, palangių skardų išmontavimas. t 0,42   

• Medinių langų rėmų išmontavimas. m2 65.09   

• Lauko, rūsio, tambūro, durų išmontavimas. m2 7,67   

• Nuogrindos, įskaitant laiptų aikštelę ardymas. m2 82,2   

• Stogo liuko išmontavimas. vnt. 1   

• Šiukšlių išvežimas iš objekto. t 10,45   
Aplinkos atstatymo darbai 

•  
Smėlio - sijoto žvyro pasluoksnio pagrindas 
nuogrindos įrengimui. m3 12,33   

•  
Nuogrindos ir įėjimo aikštelės iš betoninių grindinio 
trinkelių įrengimas. m2 82,2   

•  Bortelių sustatymas nuogrindos įrengimui. m¹ 108,15   

•  Betono sluoksnis nuogrindos bortelio montavimui. m3 2,24   

•  
Batų valymo grotelių įrengimas iš cinkuoto plieno 
su vonele. vnt. 2   

•  
Juodžemis teritorijos atstatymui po atnaujinimo 
(modernizavimo) darbų pabaigos. m3 10,00   

•  Žolės pasėjimas atstatomoje teritorijoje. m2 100,00   

•  
Namo gatvės pavadinimo ir numerio nuėmimas ir 
atstatymas po apšiltinimo darbų. vnt. 1   

•  
Vėliavos laikiklio nuėmimas ir atstatymas po 
apšiltinimo darbų. vnt. 1   
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TDP-SA-MŽ 
Lapas Lapų Laida 

2 5 0 

 

•  
Antenų ir kt. įrenginių nuėmimas ir veikiančių 
atstatymas po apšiltinimo. vnt. 1   

•  Laidų suvedimas į laidadėžes. m¹ 30,00   
Sienų - cokolio šiltinimo darbai 

•  
Žemės kasimas rankiniu būdu įgilinto cokolio dalies 
apšiltinimui. m3 130,8   

•  
Prieduobės prie šilumos punkto langu įrengimas. 
500x500x800 mm m2 0,25   

•  
Išorinių namo sienų ir cokolio sienų plovimas 
aukšto slėgio plovimo aparatu su vandeniu ir 
priešgrybelinėmis medžiagomis. 

m2 1490,1   

•  

Cokolio požeminės dalies sienų šiltinimas, 
padengimas drenažine membrana, hidroizoliavimas, 
įgilinant į gruntą (0,60 / 1,20 m). Polistireninio 
putplasčio EPS 100N (λproj = 0,031 W / m K) storis t 
= 200 mm. klijavimas. 

m2 129,52   

•  
Iškasto grunto dėl cokolio apšiltinimo užpylimas 
smėliu ar kitokiu atitinkamu užpildu ir sutankinimas 
drėkinant gruntą. 

m3 104,64   

•  

Cokolio antžeminės dalies sienų šiltinimas, 
įrengiant tinkuojamą fasadą. Polistireninio 
putplasčio EPS 100N (λproj = 0,031 W / m K) storis t 
= 200 mm. klijavimas, tvirtinimas smeigėmis. 
Apdaila – klinkerio plytelės. Angokraščių 
šiltinimas, įrengiant tinkuojamą fasadą. 
Polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 100N, 
storis t ≥ 30 mm, (λproj = 0,031 W / m K), 
klijavimas, tvirtinimas smeigėmis. Apdaila – 
klinkerio plytelės. 

m2 80,62   

•  

Išorės sienų šiltinimas, įrengiant tinkuojamą fasadą. 
Polistireninio putplasčio EPS 70 plokštėmis, storis t 
= 200mm (λproj = 0,039 W / m K), klijavimas, 
tvirtinimas smeigėmis. Apdaila – dekoratyvinis 
tinkas. Angokraščių šiltinimas, įrengiant tinkuojamą 
fasadą. EPS 70N plokštėmis, storis t ≥ 30 mm, (λproj 
= 0,032 W / m K), klijavimas, tvirtinimas 
smeigėmis. Apdaila – dekoratyvinis tinkas. 

m2 1490,1   

•  

Sienų, esančių balkonuose šiltinimas, įrengiant 
tinkuojamą fasadą. Polistireninio putplasčio EPS 
70N (λproj = 0,032 W / m K) storis t = 50mm. 
klijavimas, tvirtinimas smeigėmis. Apdaila – 
dekoratyvinis tinkas. 

m2 111,5   

•  Įstiklintų balkonų lubų sutvarkymas, tinkavimas 
struktūriniu tinku. 

m2 20,66   
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TDP-SA-MŽ 
Lapas Lapų Laida 

3 5 0 

 

Langų ir durų montavimo darbai 

•  L1 Laiptinės langų montavimas (varstomi). m2 5,6  2 vnt. 

•  L2 Laiptinės langų montavimas (varstomi). m2 5,4  4 vnt. 

•  L3 Butų langų montavimas (varstomi). m2 8,46  2 vnt. 

•  L4 Butų langų montavimas (varstomi). m2 4,23  1 vnt. 

•  RL1 Rūsio langų montavimas (atverčiami). m2 10,8  14vnt. 

•  Keičiamų langų ir durų vidinių angokraščių apdaila. m2 23,20  Glaistymas 
dažymas. 

•  Keičiamų langų palangių iš PVC montavimas.  m¹ 4,5   

•  Keičiamų balkonų durų slenksčiomontavimas. m¹ 2,7   

•  
Išorinių palangių montavimas iš skardos dengtos 
poliesteriu.  m¹ 82,19   

•  Tambūro durų iš PVC montavimas. m2 2,87  1 vnt. 

•  Įėjimo metalinių durų montavimas. m2 2,60  1 vnt. 

•  Rūsio metalinių durų montavimas. m2 2,20  1 vnt. 
Balkonų įstiklinimo darbai 

•  BL1 Balkonų stiklinimo langai (varstomi). m2 18,00  3 vnt. 

•  BL2 Balkonų stiklinimo langai (varstomi). m2 18,9  2 vnt. 

•  BL3 Balkonų stiklinimo langai (varstomi). m2 17,1  3 vnt. 

•  BL4 Balkonų stiklinimo langai (varstomi). m2 12,1  2 vnt . 

•  BL5 Balkonų stiklinimo langai (varstomi). m2 6,13  1 vnt. 
Stogo šiltinimo įrengimo darbai 

•  Šiukšlių ir kerpių pašalinimas nuo stogo dangos. m2 326,08   

•  Stogo dangos (pūslių) remontas. m2 326,08   

•  
Išlyginamojo sluoksnio ir nuolydžio suformavimas 
iš smėlio iki 20 mm storio. m3 6,52   

•  
Denginio apšiltinimas šilumos izoliacija iš 
polistireninio putplasčio EPS 80 (λ = 0,037 W / (m 
K), 180 mm storio. 

m2 326,08   

•  
Denginio šilumos izoliacija iš stangrios akmens 
vatos plokštės, (λproj. = 0,038 W/mK) 40 mm storio, 
tvirtinant smeigėmis. 

m2 326,08   

•  
Parapeto paaukštinimas, mūrijant silikatinėmis 
plytomis esant poreikiui, kad parapetas išsikištų virš 
apšiltinto stogo dangos ≥ 100 mm. 

m3 4,44   
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TDP-SA-MŽ 
Lapas Lapų Laida 

4 5 0 

 

•  

Sutapdinto stogo parapeto apšiltinimas iš viršaus ir 
vidinės pusės 40 mm storio stangrios akmens vatos 
plokštėmis (λproj. = 0,038 W/mK), tvirtinant 
laikikliais. 

m2 107,63   

•  
Sutapdinto stogo parapeto apskardinimas skarda, 
dengta poliesteriu. Skardos storis ≥ 0,6 mm. m2 53,39   

•  
Stogo pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės 
dangos įrengimas, užvedant ant parapetų. m2 416,92   

•  
Stogo antro sluoksnio prilydomosios bituminės 
dangos įrengimas, užvedant ant parapetų. m2 416,92   

•  Ventiliacijos kanalų remontas. m2 22,94   

•  
Ventiliacinių kanalų paaukštinimas, mūrijant 
silikatinėmis plytomis. m3 1,82   

•  
Ventiliacijos kanalų apšiltinimas stangrios akmens 
vatos plokštėmis 40 mm storio (λproj. = 0,038 
W/mK), tvirtinant laikikliais.  

m2 10,82   

•  
Ventiliacijos kanalų stogelių apskardinimas plienine 
cinkuota skarda ant metalinio karkaso įrengimas. 
Skardos storis ≥ 0,6 mm. 

m2 6,14   

•  
Ventiliacijos kanalų vidinių paviršių valymas 
šepečiais, naudojant biocheminius preparatus.  m¹ 562,5   

•  Stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėlių įrengimas. vnt. 8   

•  
Nuotekų alsuoklių iš PVC įrengimas ir 
paaukštinimas virš naujos stogo dangos, kepurėlių 
uždėjimas. 

vnt. 7   

•  Įlajos keitimas. vnt. 1   

•  
Avarinio lietaus nubėgimo įlajos įrengimas 
parapete. vnt. 1   

•  Naujo patekimo ant stogo liuko įrengimas. vnt. 1   

•  
Įėjimo stogelio apšiltinimas iš viršaus ir priekio 
stangrios akmens vatos plokštėmis 40 mm storio 
(λproj. = 0,038 W/mK). 

m² 7,56   

•  

Įėjimo stogelio apšiltinimas iš apačios, įrengiant 
tinkuojamą fasadą polistireninio putplasčio 
plokštėmis EPS 70N, 50 mm storio (λproj. = 0,032 
W/mK). Apdaila – dekoratyvinis tinkas. 

m² 7,56   

•  
Lietaus nuvėdimo sistemos įrengimas nuo įėjimo 
stogelio. m¹ 5,2   

•  
Atramų prie pastato denginio plokštės tvirtinimas 
dėl antenų elementų montavimo. vnt. 1   
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TDP-SA-MŽ 
Lapas Lapų Laida 

5 5 0 

 

a) Atramos padas iš plieninio lakšto 0,3x0,3x0,06 
m. vnt. 1   

b) Ankeriniai varžtai d=10mm. vnt. 4   
c) Storasienis keturkampis vamzdis 
0,04x0,04x0,9m. vnt. 1   

d) Atramos padas iš plieninio lakšto skylių 
gręžimas d=11 mm. vnt. 4   

e) Storasienio keturkampio vamzdžio privirinimas 
prie atraminio pado. m¹ 1,20  Suvirinimo 

siūlės ilgis 

•  
Rėmo iš storasienio keturkampio vamzdžio 
suvirinimas. m¹ 0,16  4 kontūrai. 

Pastaba: 1. Medžiagų kiekius tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją. 
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Projektuotojas

Užsakovas

Projektavimo 
stadija

Statinio paskirtis

Statinio vieta

Statybos rūšis

Statinio kategorija

Parašas Data

2019-05

2019-05

2019-05

Šeškinės g. 4 Tel. (8-5) 2164653 AB DNB bankas
LT-07152 Vilnius Atsisk. Sąskaita LT59 4010 0424 0235 9714
Lietuva e-mail: info@azprojektai.lt Banko kodas 40100
Įmonės kodas 300615480

Techninis darbo projektas

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas.                                     
Unikalus Nr. 3899-1000-7017

UAB "A-Z Projektai"

Projekto 
pavadinimas

Nr. CPO119782/AZP-019-145

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastato Savanorių g. 44, 
Varėna atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Projekto dalies vadovas D. Kalibatas, At. Nr. 27603

Pareigos Vardas, Pavardė, Atestato Nr.

UAB "A-Z Projektai"                             
direktorė J. Sarpaliūtė, At. Nr. A 1643

Savanorių g., 44, Varėna.

Paprastasis remontas (atnaujinimas - modernizavimas)

Neypatingas

Projekto dalis Pasirengimo statybai ir statybos darbų  organizavimo dalis

Projekto vadovė J. Sarpaliūtė, At. Nr. A 1643

IIIByla (tomas)

1



   

Laida 
Išleidimo 
data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Projektuotojas: 

 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų 
daugiabutis) pastato Savanorių g. 44, Varėna 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
Atestatas Pareigos V. Pavardė Parašas Data Pastatas – Gyvenamasis namas A 1643 PV  J. Sarpaliūtė  2019-01 

27603 PDV D. Kalibatas  2019-01 Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalies sudėtis  

Laida 
     0 

Stadija Statytojas:   
TDP-SO.PS 

Lapas Lapų 

TDP UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ 
 1 1 

 

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIES SUDĖTIS 
 

Žymėjimas Pavadinimas Lapų sk. Pastabos 

TDP-SO.PS Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  projekto 
dalies sudėtis 1  

TDP-SO.AR Aiškinamasis raštas 10  
TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo planas 1  

 Topografinė nuotrauka 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2



 
 

   

Laida 
Išleidimo 
data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Projektuotojas: 

 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų 
daugiabutis) pastato Savanorių g. 44, Varėna 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
Atestatas Pareigos V. Pavardė Parašas Data Pastatas – Gyvenamasis namas A 1643 PV  J. Sarpaliūtė  2019-05 

27603 PDV D. Kalibatas  2019-05 Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dallies aiškinamasis raštas  

Laida 
     0 

Stadija Statytojas:   
TDP-SO.AR 

Lapas Lapų 

TDP UAB “Varėnos komunalinis ūkis” 
 1 10 

 
 
 

1. BENDROJI DALIS 

UAB „Trakų šilumos tinklai“ užsakymu daugiabučio gyvenamojo namo Savanorių g. 44, Varėna, 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto statybos organizavimo dalis parengta vadovaujantis šia 

medžiaga: 

 I-1240                                      Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

 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 1.01.03:2017                  Statinių klasifikavimas; 

 STR 1.04.04:2017                 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

 STR 1.06.01:2016                 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

  IX-1672                                Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

 DT 5-00                                Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 

 A1-22/D1-34                        Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai; 

 Atleikų tvarkymo taisyklės; 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės; 

 Pirminės gaisro gesinimo priemonės; 

 Projekto brėžiniai. 

Atliekamas paprastasis remontas daugiabučio gyvenamojo namo Savanorių g. Nr. 44, Varėna. 

Šiame projekte numatyta atlikti viso daugiabučio gyvenamojo namo išorės sienų, cokolio, stogo 

sutvarkymo, butų langų keitimą, šildymo sistemos ir vandentiekio – nuotekų, elektrotechnikos 

atnaujinimą. Įrengti naują nuogrindą. Pagrindinės laikančios konstrukcijos, atnaujinimo 

3



UAB "A- Z Projektai" 

 

 

TDP-SO-AR 
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(modernizavimo) darbų metu, nebus keičiamos. Paminėtiems darbams atlikti teks panaudoti kėlimo 

mechanizmus, tai yra automobilinis kranas.  

Darbai bus vykdomi, funkcionuojant pastato laiptinėms ir visiems aukštams, kas labai apsunkina 

darbų vykdymą ir reikalauja ypatingą dėmesį atkreipti į darbo saugos reikalavimus ir darbų atlikimo 

eiliškumą. Įvažiuoti į statybos aikštelę galima iš Savanorių gatvės esamu kiemo įvažiavimo keliu. 

Geologinės ir hidrogeologinės statybos sklypo salygos nėra atliekamos. 

2. STATYBOS PARUOŠIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties 

projektinė – techninė dokumentacija, o taip pat gautas rašytinis statybos leidimas. Rangovinė 

organizacija darbų metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus 

sprendimus susiderinusi su projektuotojais, jeigu tai nepakenks aplinkai, atliekamų darbų kokybei, o 

taip pat nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

- įrengti laikinas patalpas darbų vadovui ir buitines patalpas darbininkams. Siūloma naudoti 

mobilius vagonėlius darbų vadovui ir buitinėms patalpoms darbininkams persirengti ir 

nusiprausti. Nuošaliau įrengiamas biotualetas; 

- aptverti pastatą lengva ažūrine tvora, nekasant grunto ir paliekant įėjimus į pastatą; 

- ties žmonių galimo praėjimo vietomis įrengti ažūrinę tvorą su mediniu stogeliu; 

- paruošti medžiagų sandėliavimo aikštelę; 

- elektros prisijungimo tašką iš bendros namo skydinės nurodo užsakovas. Įrengiama atskira 

apskaita; 

- šalto vandens pasijungiamo tašką nurodo užsakovas. Įrengiama atskira apskaita; 

- iškabinti atitinkamus įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus; 

- įrengti kėlimo įrangą, kuria bus organizuojamas medžiagų padavimas; 

- pašalinti krūmus ir medžius (susiderinus su  Trakų savivaldybės atsakingomis tarnybomis); 

- įrengti metalinius pastolius nuo kurių bus atliekami šiltinimo darbai, kiekviename darbo bare. 

Ypač didelį dėmesį reikia skirti saugumui. Visos buitinės patalpos ir sandėliavimo 

aikštelės įrengiamos esamo sklypo ribose. 
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Pagrindinius darbus siūloma vykdyti tokia tvarka: 
- paruošiamas stogo paviršius šiltinimo darbams; 

- sutvarkomi ventiliacijos kanalai; 

- atliekami stogo sutvarkymo, šiltinimo darbai; 

- sumontuojami pastoliai; 

- keičiami langai, durys; 

- paruošiamos sienos apšiltinimui; 

- tvirtinama apšiltinimo medžiaga; 

- dedama apdaila; 

- apskardinami vėdinimo kaminėliai; 

- išardomi pastoliai; 

- apšiltinamas pastato cokolis; 

- įrengiama nauja nuogrinda apie pastatą; 

- išvežamos statybinės šiukšlės; 

- sutvarkoma teritorija (atstatoma į buvusi pradinį lygį iki pastato atnaujinimo darbų pradžios); 

Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu iš Savanorių g. į paruoštą aikštelę ir 

iškraunamos rankiniu būdu. Laikinas medžiagų ir gaminių sandėliavimas galimas šalia pastato. 

Medžiagų sandėliavimas atliekamas pagal medžiagų tiekėjo rekomendacijas.   

Statybos darbams gali būti panaudoti automobiliniai kranai ir kiti kėlimo mechanizmai, bet 

rangovo nuožiūra gali būti naudojamos gervės, skrysčiai ir analogiška kita lengva kėlimo įranga. Į 

darbo vietą medžiagos ir gaminiai paduodami rankiniu būdu, panaudojant skrysčių komplektus.  

Darbų metu turi būti užtikrintas netrukdomas praėjimas į visas pastato laiptines ir aukštus. Namo 

laiptinėse draudžiama palikti arba laikinai sandėliuoti medžiagas. Autotransporto eismas keliuose ir 

gatvėse nėra uždaromas statybos darbų metu. 

Turi būti užtikrintas privažiavimas prie pastato avarinėms ir specialiosioms tarnyboms ir 

patekimas į gyvenamąsias patalpas. 

Pastolių montavimą ir išmontavimą turi atlikti specialiai tam apmokytas personalas, turintis teisę 

šių darbų atlikimui. Surenkami inventoriniai pastoliai turi būti išbandyti ir turėti atitikimo sertifikatus. 

Pastoliai turi būti surenkami pagal projektinę schemą, tinkamai išlyginus pagrindą ir patikimai 

pritvirtinus prie pastato laikančių konstrukcijų.  
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Prieš vykdant darbus kiekvieną dieną, atsakingas asmuo turi apžiūrėti ir patikrinti pastolių 

techninę būklę, jų tvirtinimus ir atrėmimus. Eksploatacijos metu pastoliai turi būti švarūs, nuvalyti nuo 

statybinių medžiagų likučių, sniego ir ledo. Kopėčių angos turi būti atitvertos ir uždengtos varstomais 

dangčiais. Pastolių naudinga apkrova neturi viršyti leistinos apkrovos pagal eksploatacijos instrukciją. 

Dirbantys ant pastolių darbininkai turi būti aprūpinti apsauginiais diržais, o diržų prikabinimo prie 

pastolių konstrukcijų turi būti patikima. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais 

normatyviniais dokumentais ir techniniu darbo projektu. 

Atlikus atskirus darbus kurie yra paslėpti, patikrinama jų atlikimo kokybė ir pasirašomi atitinkami 

aktai. Aptikus defektus arba neatitikimus nustatytiems reikalavimams, būtina atlikti atitinkamą 

koregavimą ir defektų likvidavimą. 

Visi statybos mechanizmai ir įrankiai turi būti tvarkingi. Tepalų ir kitų skystų naftos 

produktų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Žemės darbų pradžioje 

nuo statybvietės aikštelės paviršiaus pašalinamas laužas, šiukšlės, akmenys, dirvožemio  

augalinis  sluoksnis,  organinės  ir  kitos  žalingos  medžiagos. Surinktos žalingos medžiagos ir 

laužas statybos Vadovo nurodymu turi būti išvežtas į iš anksto numatytą sąvartyną. 

Statybos metu sklype augantys augalai ir medžiai, kurių nenumatyta iškirsti, yra saugomi, 

esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais. Įrengiant nuogrindą ir 

šaligatvius nukastas gruntas (augalinis sluoksnis) saugomas ir panaudojamas tvarkant gerbūvį.  

Sudarkyti gazonai, atstatomi, apsėjami veja. 

Statybos eigoje už naudotos (aptvertos) teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos 

turi būti pilnai atstatytos į pirminę padėtį.  

3. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje”. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

 pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną;  

 laikiną mobilų aptvėrimą numatyti aptveriant sandeliuojamas medžiagas ir statybinių atliekų 

konteinerius; 

 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos 

būtų gerai apšviestos; 
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 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis; 

 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonės; 

 nebūtų žmonių po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali nukristi; 

 tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, o taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai 

ant pastolių būtų sustabdyti; 

 skrysčiai ir kiti kėlimo įrengimai nebūtų perkrauti; 

 iki statybos pradžios būtų parengtas darbų vykdymo projektas; 

 elektriniai mechanizmai ir įrankiai naudojami darbų metu turi būti įžeminti; 

 nedirbti lyjant lietui su elektriniais įrankiais; 

 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už visų darbo saugos reikalavimų įvykdymą. 

Atliekant daugiabučio gyvenamojo namą paprastąjį remontą būtina įrengti priešgaisrinius postus. 

Postuose įrengiami skydai su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi, kuris reikalingas iškilus 

gaisro pavojui likviduoti. 

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietėje 

-  Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose. 

-  Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto 

paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas. 

-  Elektros, ryšių oro linijų montavimas - demontavimas. 

-  Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose. 

-  Darbas mechanizmų darbo zonose. 

-  Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintamasrovė 50 Hz dažnio, 

įtampa kintamos srovės - aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės - aukštesnė kaip 110 V. 

-  Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 

-  Pravažiavimo keliai. 

-  Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių traktorių ir kt.) darbo zonos. 

-  Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 

-  Vykdant žemės darbus - veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant 
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darbus esamame pastate - vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai. 

-  Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - pjaustymo darbų zona. 

-  Ardant stogo dangą - stogo darbų zona. 

-  Ardant sienų konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darbų nuo pastolių pakeliamų 

mechanizmų darbų zona. 

-  Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas - montavimo 

(demontavimo) darbų zonos. 

Darbai su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais 

-  Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai. 

-  Suvirinimas elektra. 

-  Darbas su medžiagomis turinčiomis asbesto. 

Darbuotojų apsauga šiltinant fasadus 

-  Darbus atlikti tik nuo patikrintų pakankamai stiprių ir stabilių paaukštinimo priemonių. 

-  Pastoliai pritvirtinami visame aukštyje prie tvirto statinio paviršiaus.  Negalima 

tvirtinti pastolių prie parapetų, karnizų, balkonų, lietvamzdžių. 

-  Įėjimo  po  pastoliais  vietose  reikia  įrengti  apsauginį  stogelį.  Stogelis  turi  išsikišti  

už pastolių ne mažiau kaip 1,5 m ir sudaryti 20 laipsnių kampą su horizontu. 

-  Kopėčias užlipti ant pastolių reikia įrengti 60 laipsnių kampu ir įtvirtinti. 

-  Draudžiama naudoti atsitiktines paaukštinimo priemones (statinių, dėžių ir pan.). 

-  Negalima  atlikti  darbų nuo išorinių  pastolių  esant  plikledžiui,  tirštam  rūkui,  

lijundrai, griaudžiant perkūnijai, pučiant stipresniam kaip 15 m/s vėjui. 

-  Jeigu nėra galimybės įrengti darbinio pakloto ir aptvarų, darbai aukštyje darbai 

aukštyje nuo  įvairių  neaptvertų  konstrukcijų  prie  neaptvertų  angų  kai  darbo  vieta  yra  1,3  

m aukštyje ir aukščiau, turi būti atliekami naudojantis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

nuo kritimo iš aukščio. 
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-  Negalima  dirbti  ir  būti  žmonėms  pavojingose  zonose,  vietose,  kur  kroviniai  

keliami kranais, keltuvais, gervėmis. Šios zonos turi būti aptveriamos. 

-  Pastolių paklotas turi būti horizontalus. 

-  Paklotas turi būti dedamas ne arčiau kaip ant trečiojo nuo viršaus skersinio. 

-  Statant kopėčias reikia atkreipti dėmesį į templę, kuri turi būti įtempta. 

Darbuotojų apsauga kasant tranšėjas ir pamatų duobes rankiniu būdu 

Prieš  pradedant  žemės  darbus,  požeminių komunikacijų vietos  turi  būti  paženklintos. 

Pamatų duobės  ir tranšėjos  turi būti aptvertos,  o ant aptvarų pakabinti  įspėjamieji  užrašai  

ir ženklai. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, atsargiai juos 

įsmeigiant. 

Jei   kasant   žemę   aptinkami   planuose   ir   brėžiniuose   ar   geodezinėje   nuotraukoje 

nepažymėti tinklai, būtina sustabdyti darbus. 

Natūralaus drėgnumo grunte, kai nėra gruntinio vandens ir arti nėra požeminių įrenginių, 

pamatų duobes ir tranšėjas su vertikaliomis sienelėmis be sutvirtinimų galima kasti ne gylesnes 

kaip: 

-  1 m - supiltame smėlio ir žvirgždo grunte; 

-  1,25 m - priesmėlio grunte; 

-  1,5 m - priesmėlio ir molio grunte. 

Lipti  į  tranšėjas  ar  pamatų  duobes  leidžiama  ne  siauresniais  kaip  0,6  m  lipynėmis  

su turėklais. Kasti gruntą pasikasant draudžiama. Iš pamatų duobės ar tranšėjos išmestą gruntą 

reikia laikyti ne arčiau kaip 0,5 m nuo jos krašto. Naudoti tik išbandytus ramstomus  

skydus. Naudojant ramsčius būtina laikytis gamintojo instrukcijos. Ramstomieji skydai turi 

išsikišti virš grunto ne mažiau kaip 10 cm. Atstumas tarp ramstomojo skydo krašto ir 

iškasto grunto - ne mažesnis  kaip  60  cm.  Kasant didesnio kaip 0,8 m pločio tranšėjas,  

būtina įrengti perėjimų tiltelius, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Jei kasamų 

tranšėjų gylis viršija 1,3 m perėjimo tilteliai iš abiejų šonų turi turėti turėklus. Kasti negalima  

šlapio smėlio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iškasos sienelių. 
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Avarijos likvidavimas. 

Kai įvyksta avarija statinį statant / remontuojant, statybos rangovas privalo nedelsdamas: 

-  organizuoti ir suteikti pagalbą avarijos metu nukentėjusiems žmonėms; 

-  evakuoti žmones iš pavojingos zonos; 

-  imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 

-  apsaugoti avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 

-  pranešti apie avariją (telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis) atitinkamoms 

institucijoms. Institucijoms: 

-  Pranešant  apie avariją  nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio 

statytojas (užsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacinės avarijos priežastys, nukentėjusių 

avarijos metu žmonių skaičius, iš jų žuvusių ir sužeistų; 

Vietinė komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Ji privalo: 

-  organizuoti pavojingoje būklėje išlikusių konstrukcijų laikiną sustiprinimą; 

-  užfiksuoti pirminę nugriuvusių konstrukcijų padėtį (aprašant, darant schemas bei 

eskizus, fotografuojant ar kitu būdu); 

-  pažymėti pavojingą zoną, organizuoti jos laikiną aptvėrimą ir pasirūpinti, kad į ją 

nepatektų pašaliniai asmenys; 

-  apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimti iš jų 

paaiškinimus (raštu arba žodžiu, tai aprašant šios komisijos akte); nustatyti orientacines 

avarijos priežastis jas nurodant komisijos akte; 

-  aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo 

vietas; 

-  turi būti laikomasi atitinkamų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 

Avarijos atveju organizuojama evakuacija iš pastato. Žmonės iš pastato evakuojasi pagal 

esamus  evakuacijos  planus.  Nurodyti  evakuacijos  išėjimai  iš  pastato  neturi  būti  užkrauti, 

užrakinti, ar kaip nors kitaip apribotas jų naudojimas. Ties išėjimais neturi būti įrengta 
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statybų zona, kad evakuojantys žmonės nepatektų į statybos aikštelę, jei nėra kitos galimybės 

nurodomas patikslintas evakuacijos planas. Žmonės evakuojasi už pastato ir laikino aptvėrimo 

ribų. 

4. STATYBAI REIKALINGI RESURSAI 

Daugiabučio gyvenamojo namo paprastojo remonto darbų vykdymo metu bus naudojami šie 

pagrindiniai darbo įrankiai ir priemonės: 

-  pjaustymo įranga; 

 - elektriniai grąžtai; 

-  statybinė gervė; 

-  skrysčių komplektas; 

-  bortinis automobilis; 

-  elektriniai klijų maišymo įrenginiai; 

-  pastoliai; 

-  pastolių uždengimo tinklinė medžiaga; 

Išvardintas pagrindinės darbo priemonės ir jų kiekį, sprendžia atliekantis darbus objekte rangovas, 

o atnaujinimo darbų eigoje gali būti pakeisti pagal darbų eigą. 

5. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Vykdant daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus Savanorių g. 44, 

Varėna, visos atliekos išvežamos į statybinių medžiagų sąvartyną.  

Statybinių atliekų kiekiai ir kodai pateikiami 1 lentelėje. 

1 lentelė. 

Nr. Statybinių atliekų kodas Statybinių atliekų pavadinimas Kiekis, t 

1. 17 01 07 Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai 6,00 

2. 17 06 02 Kitos izoliacinės medžiagos 0,45 

3. 17 09 04 Maišytos statybinės atliekos 2,00 

4. 17 02 01 Medis  1,50 

6. 20 01 02 Stiklas 0,50 
       Pastaba. Statybos  metu  susidariusių  statybinių  atliekų  kiekiai  gali turėti  neatitikimą  nuo paskaičiuotų  užsakovo  

ar  Rangovo.  Pateikti  atliekų  kiekiai  orientaciniai,  jie turi  būti  tikslinami  darbo projekto  metu.  Statybines  atliekas  
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pašalina subrangovinė  statybinė  organizacija.  Statybinis  laužas  išvežamas  artimiausią  sąvartyną.  Atliekos  į sąvartyną 

priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį. 

Statybinės atliekos rankiniu būdu pakraunamos į statybinių medžiagų šiukšlių konteinerį ir 

autotransportu išvežamos į atliekų utilizavimo vietą. Vežti atliekas neuždengtomis mašinimis griežtai 

draudžiama. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar 

naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu 

nepatektų į aplinką.  Rangovas privalo sudaryti sutartį su atliekų perdirbimo įmone, turinčia atitinkamą 

sertifikatą. 

6. STATYBOS TRUKMĖ 

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų trukmė nustatyta, 

atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis darbų bus vykdoma rankiniu būdu. Priimta atnaujinimo 

(modernizavimo) darbų trukmė 6 mėnesiai. Užsakovo ir rangovo bendru sutarimu darbų trukmė gali 

būti numatoma ir kitokia. Atlikus daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) 

darbus, darbo metu naudota teritorija sutvarkoma ir atstatoma į buvusia pradinę padėtį ir priduodama 

užsakovui arba žemės sklypo savininkui. 

12



Kompleksas

Statinys

Brėžinys

ŽymuoStatytojas
LT

Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data
PV

Projektuotojas:

Statybos organizavimo planas M1:500

LAPAS

LAIDA

LAPŲ

CPO119782/AZP-019-145-TDP-SO-B

J.Sarpaliūtė A1643

PDV D.Kalibatas

1 1

0

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastato Savanorių g. 44,
Varėna atnaujinimo (modernizavimo) projektas

2019-05
2019-05

UAB "Varėnos komunalinis ūkis"

Pastatas - Gyvenamasis namas

27603

13



14



Projektuotojas

Užsakovas

Projektavimo 
stadija

Statinio paskirtis

Statinio vieta

Statybos rūšis

Statinio 
kategorija

Parašas Data

2019-05

2019-05

2019-05

Šeškinės g. 4 Tel. (8-5) 2164653 AB DNB bankas

LT-07152 Vilnius Atsisk. Sąskaita LT59 4010 0424 0235 9714

Lietuva e-mail: info@azprojektai.lt Banko kodas 40100

Įmonės kodas 300615480

Projekto vadovė J. Sarpaliūtė, At. Nr. A 1643

Projekto dalies vadovas V. Sklepovič, At. Nr. 32360

Pareigos Vardas, Pavardė, Atestato Nr.

UAB "A-Z Projektai"                             
direktorė

J. Sarpaliūtė, At. Nr. A 1643

Techninis darbo projektas

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas.                                     
Unikalus Nr. 3899-1000-7017

Savanorių g., 44, Varėna.

Paprastasis remontas (atnaujinimas - modernizavimas)

Neypatingas

Projekto dalis Šildymo - vėdinimo  dalis IVByla (tomas)

UAB "A-Z Projektai"

UAB "Varėnos komunalinis ūkis"

Projekto 
pavadinimas

Nr. CPO119782/AZP-019-145

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastato Savanorių g. 44, Varėna 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

1



0 2019 Statybos leidimui, konkursui, statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma 

Projektuotojas: Kompleksas 

 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) 
pastato Savanorių g. 44, Varėna atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas 
Statinys 

Atest. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 
Pastatas – Gyvenamasis namas 

A1643 SPV J. Sarpaliūtė  2019 07 
32360 SPDV V. Sklepovič  2019 07  

PROJEKTO DALIES SUDĖTIS 

Laida 

     
0 

     
Kalbos 
trump. Statytojas/Užsakovas 

CPO119782/ 
AZP-019-145-TDP-ŠV.PDS 

Lapas Lapų 

LT UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ 1 1 

 

ŠILDYMO PROJEKTO DALIES SUDĖTIS 
 

Žymėjimas Pavadinimas Lapų sk. Puslapis 
 TEKSTINĖ DALIS   

CPO119782/ 
AZP-019-145-TDP-ŠV.PDS Šildymo projekto dalies sudėtis 1 1 

CPO119782/ 
AZP-019-145-TDP-ŠV.AR Aiškinamasis raštas 5 2÷6 

CPO119782/ 
AZP-019-145-TDP-ŠV.TS Techninės specifikacijos 10 7÷16 

CPO119782/ 
AZP-019-145-TDP-ŠV.SKŽ Šildymo sistemos sąnaudų kiekių žiniaraštis 4 17÷20 

 BRĖŽINIAI   
CPO119782/ 

AZP-019-145-TDP-Š.B-01 Šildymas. Rūsio planas M1:100 1 21 
CPO119782/ 

AZP-019-145-TDP-Š.B-02 Šildymas. Pirmo aukšto planas M1:100 1 22 
CPO119782/ 

AZP-019-145-TDP-Š.B-03 Šildymas. Antro aukšto planas M1:100 1 23 
CPO119782/ 

AZP-019-145-TDP-Š.B-04 Šildymas. Trečio aukšto planas M1:100 1 24 
CPO119782/ 

AZP-019-145-TDP-Š.B-05 Šildymas. Ketvirto aukšto planas M1:100 1 25 
CPO119782/ 

AZP-019-145-TDP-Š.B-06 Stovų bei radiatorių aprišimo schemos 1 26 

 

 
 
 
 

2



0 2019 Statybos leidimui, konkursui, statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma 

Projektuotojas: Kompleksas 

 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) 
pastato Savanorių g. 44, Varėna atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas 
Statinys 

Atest. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 
Pastatas – Gyvenamasis namas 

A1643 SPV J. Sarpaliūtė  2019 07 
32360 SPDV V. Sklepovič  2019 07  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

     
0 

     
Kalbos 
trump. Statytojas/Užsakovas 

CPO119782/ 
AZP-019-145-TDP-ŠV.AR 

Lapas Lapų 

LT UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ 1 5 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, SĄRAŠAS: 
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija 2019 01 01) 

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 

 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (aktuali redakcija 2019 05 

01) 

 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“(aktuali redakcija 2015 03 27) 

 HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (Įsigalioja 2010-01-01) 

 STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (aktuali redakcija 2019 01 09) 

 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 

 2011 m. birželio 17 d. LREM įsakymu Nr. 1-160 patvirtintos „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklės“ 

 2017 m. rugsėjo 18 d. LREM įsakymu Nr. 1-245 patvirtintos „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos 

izoliacijos įrengimo taisyklės“ 

 2010 m. spalio 25 d. LREM įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“ pakeitimo 

2017 m. gegužės 23 d. Nr. 1-138 

 HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" 

 HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje"  
 RSN 37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo taisyklės“ 
 2010 m. balandžio 7 d. Nr. 1-111 „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) 

taisyklės“ 

 LST EN 12097:2006 „Pastatų vėdinimas. Ortakynas. Reikalavimai, keliami ortakynų sistemų priežiūrą 

palengvinantiems komponentams“ 
 LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas 

eksploatuoti“ 

 LST EN 12170:2006 Pastatų šildymo sistemos. Eksploatavimo, techninės priežiūros ir naudojimo dokumentų 

rengimo procedūra. Šildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto operatoriaus. 

 LST EN 12828:2012+A1:2014 Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas. 
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 HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse 
patalpose“ 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

2.1. Projektiniai lauko ir vidaus oro parametrai: 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato 

vnt. 

Normuojamos vertės 

Pastabos šaltuoju 
metų laiku 

šiltuoju 
metų 
laiku 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 

Projektiniai lauko oro parametrai:     
- temperatūra °C -23,0 25,7 RSN 156-94 

4.6 lentelė - entalpija kJ/kg -21,9 53,4 
- vidutinė šildymo sezono oro 
temperatūra °C 0,5 - RSN 156-94 

2.6 lentelė 

- šildymo sezono trukmė paros 220 - RSN 156-94 
2.6 lentelė 

- vidutinė šalčiausio mėnesio per žiemos 
sezoną oro temperatūra °C -7,5 - RSN 156-94 

2.10 lentelė 

- santykinis oro drėgnumas % 79 - RSN 156-94 
3.2 lentelė 

2. 

Projektiniai vidaus oro parametrai:     

- temperatūra: 

- gyvenamieji kambariai 
(miegamieji, svetainės, 
virtuvės, koridoriai) °C 

18-22 - STR 
2.02.01:2004  
HN 42:2009 - bendrojo naudojimo 

patalpos - laiptinės 14-16 - 

 
2.2. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai: 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato 

vnt. Reikšmė Pastabos 

1 2 3 4 5 
1. Išorinių sienų (UIS) 

W/(m2·K) 

0,20 
Atitvarinių konstrukcijų šilumos 
perdavimo koeficientai nurodyti 

pagal AK projekto dalies 
sprendinius  

2. Rūsio perdanga (UPR) 0,71 
3. Langų (UL) 1,30 
4. Lauko durų (UD) 1,60 
5. Stogo (perdangos) (UST) 0,16 

 
Perskaičiavus daugiabučio gyvenamojo namo šilumos nuostolius prie naujų (po pastato modernizavimo) šilumos 

perdavimo koeficientų, šilumos galia šildymui sumažėjo.  

Projektas parengtas Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD kompiuterinių programų pagalba. 

Projekto sprendiniai neprieštarauja projektavimo užduoties nuostatoms. 

3. ŠILDYMO SISTEMOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Pagal projektavimo užduotį, daugiabučiame gyvenamajame name, adresu Savanorių g. 44, Varėna, 

rekonstruojama esama šildymo sistema: ant stovų montuojami automatiniai balansavimo – reguliavimo ventiliai su 

mechanizmu, kuris reguliuotų srautą nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto, montuojami ant grįžtamo vamzdyno; 

prie balansinių ventilių numatomos QT termostatniniai elementaisutvarkomi apvadai prie radiatorių, naujai 
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izoliuojami magistraliniai vamzdynai (rūsyje), paliekami esami stovai, radiatoriai, prie radiatorių montuojami 

termostatiniai ventiliai.  

Esamas šilumos punktas – neautomatizuotas. Projektuojamas šilumos punktas – automatizuotas; šildymo sistema 

prie šilumos tinklų pajungta pagal nepriklausomą schemą, karšto vandens ruošimui sumontuotas šilumokaitis. 

Šilumos mazgas projektuojamas naujai (žiūr. ŠP projekto dalį). 

Asbesto-cemento apsauginis sluoksnis ir šiluminė izoliacija turi būti nuimami nuo vamzdžių ir išvežami į toksinių 

medžiagų sąvartyną (būtina laikytis „Darbo su asbestu nuostatų“ 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A1-184/V-546). 

Vonių patalpose šilumos poreikis tenkinamas per karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių linijų rankšluosčių 

džiovintuvus. 

Esama šildymo sistema – vienvamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė. Butuose ir laiptinėje sumontuoti sekcijiniai 

ketiniai ir plieniniai radiatoriai. Esama šildymo sistema yra neefektyvi, nėra termostatinių ventilių, ant stovų nėra 

reguliavimo armatūros. Dėl išbalansuotos šildymo sistemos patalpos atskirose pastato vietose šyla nevienodai – 

vienos patalpos peršildomos, kitose oro temperatūra nesiekia 20°C.  

Pastate paliekami esami radiatoriai. Prie radiatorių numatyti termostatiniai ventiliai be išankstinio nustatymo.  

Butuose prie termostatinių ventilių numatytos termostatinės galvos su dujiniu užpildu, temperatūros ribojimo 

funkcija nuo 5 iki 22 C. Min ir maks. temperatūros nustatymas turi būti apsaugotas specialiais kaiščiais. Kaiščiai turi 

būti fiksuojami specialaus įrankio pagalba po montavimo aprobojant reguliavimą nuo 16˚C iki 22˚C. Termostatinius 

ventilius montuoti pagal vandens tekėjimo kryptį. 

Esamų stovų balansavimui projektuojami automatiniai balansavimo – reguliavimo ventiliai su mechanizmu, 

kuris reguliuotų srautą nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto, montuojami ant grįžtamo vamzdyno. Prie balansinių 

ventilių projektuojamos QT termostatniniai elementai. 

Darbo metų tikslinti, kuris stovas yra grįžtamas, o kuris paduodamas. 

Radiatorių apryšimo mazgai projektuojamas naujai (žr. brėžinį lapas TDP-Š-06). 

Jei neužtenka vietos apvado įrengimui – atitraukiamas šildymo prietaisas. 

Apvadas prie šildymo prietaiso turi būti vienu skersmeniu mažesnis negu stovas: 

Prie radiatorių pajungtu prie stovų DN15 montuojami: radiatorių pajungimui vamzdžiai - d18x1,2; apvadai 

d15x1,2 ir temostatiniai ventiliai DN15; 

Prie radiatorių pajungtu prie stovų DN20 montuojami: radiatorių pajungimuivamzdžiai - d22x1,5; apvadai 

d18x1,2 ir temostatiniai ventiliai DN20. 

Vandens išleidimui iš stovų projektuojami vandens išleidymo ventiliai. 

Rūsio palubėje ir šilumos punkto patalpoje vamzynai izoliuojama akmens vatos kevalais su aliuminio folija. 

Prieš izoliavimą nuo vamzdynų nuimami rūdys ir yra gruntuojami. Esant reikalui numatyti lygegrečiai einančių 

vamzdynų atskyrimą tam, kad juos izoliuoti atskirai. 

Laiptinėse prie automatinių termostatinių ventilių (RA-DV) numatyti įtakai atsparus su apsauginiu gaubtu 

termostatiniai davikliai, su dujiniu užpildu, temperatūros ribojimo funkciją ir apsauga nuo užšalimo. 

Paskirstomieji šildymo sistemos vamzdynai kompensuojasi per posūkius.  

Šilumos punkte srauto pamatavimui šildymo sistemoje numatytas rankinis balansinis ventilis.  

Vandens išleidimui iš stovų projektuojami vandens išleidimo ventiliai.  
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Šildymo sistema nuorinama per 4 aukšte ant stovų įrengtus nuorintojus. Prieš nuorintojus t.b. numatyta 

uždaromoji armatūra. 

Šildymo sistemos aukščiausiose lūžio vietose projektuojami automatiniai nuorinimo ventiliai DN15, o 

žemiausiose – vandens išleidimo ventiliai.  

Sumontavus sistemą, atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis išbandymai. 

Visų vamzdynų ir šildymo prietaisų vietas tikslinti darbų metu. 

Montuojamoji armatūra turėtų būti lengvai keičiama (turi būti išardoma jungtis). 

Šildymo sistemoje šildymo prietaisai nekeičiami, paliekamas esamas srautas, bet sumažinama paduodama šilumnešio 

temperatūra ir ΔT, mažinant šildymo kreivę (kokybinis šilumos kiekio sumažinimas). 

3.1. Šildymo sistemos projektinė šilumos galia ir projektinis metinis šilumos poreikis: 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato 

vnt. Reikšmė Pastabos 

1 2 3 4 5 
1. Šildomasis pastato plotas m2 1069,68  

2. Skaičiuotinas temperatūros grafikas 
šildymo sistemai ºC 57/45  

3. Šildymo sistemos pasipriešinimas iki ŠP kPa 49,0  

4. Projektinė pastato šildymo sistemos 
galia iki renovacijos kW 83,7  

5. Projektinis metinis šilumos poreikis 
šildymui iki renovacijos MWh 290,0  

6. Metinis šilumos poreikis šildymui iki 
renovacijos kWh/m2/metus 271,12  

7. Projektinė pastato šildymo sistemos 
galia po renovacijos kW 50,71  

8. Projektinis metinis šilumos poreikis 
šildymui po renovacijos MWh 84,0  

9. Metinis šilumos poreikis šildymui po 
renovacijos kWh/m2/metus 78,49  

10. Pastato karšto vandens sistemos galia  kW 119,8  

11. Pastato energetinio naudingumo klasė 
po atnaujinimo - C  

12. Šilumešio didžiausiais eksploatacinis 
slėgis bar 3,0  

13. Šilumešio didžiausia eksploatacinė 
temperatūra ºC 110  

Pastaba:  

1. Rekomenduojama numatyti patekimą avarijos atveju į bet kurį sandėliuką, numatant šilumos punkte rakinamą 

spintą su sandėliukų raktais, kuriuose sumontuota uždaromoji ir balansavimo armatūra.   

2. Šilumos įvado, kitų inžinerinių tinklų įvadų į pastatą vietos turi būti hermetizuotos, kad į pastatą nepakliūtų, 

pastate nesikauptų dujos, jei į pastatą įeina dujotiekis. 
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4. VĖDINIMO SISTEMOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

4.1. Esama padėtis 
Esama vėdinimo sistema – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas į patalpas vyksta per varstomus langus ir duris, oro 

ištraukimas – per vertikalius vėdinimo kanalus. 

4.2. Projektiniai sprendiniai 
Natūralaus vėdinimo kanalų vidiniai paviršiai išvalomi šepečiais ir dezinfekuojami. Viršutinėje vėdinimo kanalų 

dalyje traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys, paaukštinami vėdinimo kanalai. 

Butuose, ant ventiliacinių oro ištraukimo kanalų įrengiamos plastikinės grotelės su reguliavimo funkcija. 

Esamų ant stogo kaminėlių paaukštinimą dėl stogo šiltinimo žiūrėti projekto architektūrinėje – konstrukcinėje dalyje. 

 

3.2. Balansavimo lentelė  
Stovo Nr. Galia, W Srautas, 

l/h 
Nustatymas, 

% 
Ventilio 

pavadinimas DN Qmax, 
m3/h 

St.1 5005 359 80% ABQM DN15 0,45 
St.2 4210 302 67% ABQM DN15 0,45 
St.3 6780 486 54% ABQM DN20 0,90 
St.4 5400 387 43% ABQM DN20 0,90 
St.5 4095 293 65% ABQM DN15 0,45 
St.6 2065 148 33% ABQM DN15 0,45 
St.7 5685 407 45% ABQM DN20 0,90 
St.8 1190 85 "5,5" RA-DV DN15 - 
St.9 4440 318 71% ABQM DN15 0,45 

St.10 4420 317 70% ABQM DN15 0,45 
St.11 1190 85 "5,5" RA-DV DN15 - 
St.12 3760 269 60% ABQM DN15 0,45 
St.13 2465 177 39% ABQM DN15 0,45 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
1. Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdžiai 
1.1. Plieninių cinkuotų presuojamų vamzdžių techninės charakteristikos 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Plieno rūšis ir standartas 1.0034 (E 195) pagal EN 10305 

2. 

Plieno mechaninės savybės: 
- tempimo įtempimas 
- takumo riba 
- pailgėjimo koeficientas 

 
Rm = 290 – 420 N/mm2 

REH < 260 N/mm2 
As > 25 % 

3. 

Plieno fizikinės savybės: 
- šiluminis plėtimasis 
- šiluminis laidumas 
- paviršiaus šiurkštumas 

 
0,012 mm/(m·K) 

60 W/(m·K) 
0,01 mm 

4. 
Vamzdžio darbo režimas: 

- didžiausias eksploatacinis slėgis 
- didiausia eksploatacinė temperatūra 

 
3,0 bar 
110ºC 

5. 

Vamzdžio sienelės storis: 
- DN 15 
- DN 20-50 
- DN 60 

 
18 x 1,2 mm 

22-54 x 1,5 mm 
64 x 2,0 mm 

 Tiekėjas turi pateikti rangovui ar techninės priežiūros vadovui vamzdžių technines sąlygas ir kokybę 

liudijančius dokumentus, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus vamzdžių bandymus ir rezultatus. Jie turi 

būti paženklinti štampuotu ženklu. 

 

1.2. Plieninių cinkuotų vamzdžių presuojamų sujungimų montavimas 
 Vamzdžiai turi būti supjaustyti tinkamais ilgiais statmenai vamzdžio ašiai. Jungiamieji vamzdžiai bei 

jungiamųjų detalių paviršiai turėtų būti švarūs, neįbrėžti ar neįlenkti. 
 Reikiamo ilgio vamzdžiai pjaunami stačiu kampu tam skirtu įrankiu. 
 Vamzdis kalibruojamas bei turi būti nusklembtos aštrios briaunos. Vamzdžio kalibravimas reikalingas tam, 

kad vamzdis atgautų po pjovimo prarastą apvalią formą, bei būtų nusklembta briaunelė. Teisingas briaunelės 

nusklembimas užtikrina lengvą vamzdžio sujungimą su jungtimi, bei garantuoja, kad jungties viduje esantis 

sandarinimo žiedas nebus pažeistas. 
 Nuo vamzdžių nuvalomos atplaišos. Ant vamzdžio specialios liniuotės pagalba pažymimas įstūmimo 

atstumas; ant presuojamos jungties lygaus galo taip pat pažymimas įstūmimo atstumas. 
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 Nuo presuojamos jungties nuimama aklė, patikrinama tarpinė. Presuojama jungtis užmaunama ant vamzdžio, 

iki pažymėto atstumo. 

 Presavimo reples išskleidžiamos ir apgaubiama presuojamos jungties mova. Presavimo replės turi būti 

dedamos lygiagrečiai presui. Presavimo procesas yra užbaigtas, kai presavimo replių trinkelės yra visiškai 

uždarytos. Po presavimo reples vėl išskleisti ir nuimti nuo presuojamos jungties. 

Skermuo ir 
sienelės 
storis, dxs 

Vandens 
kiekis 1m 
vamzdžio 
(ltr/m) 

1m 
vamzdžio 
svoris 
(kg/m) 

6m vamzdžio 
svoris 
(kg) 

15 x 1,2 0,13 0,41 2,5 
18 x 1,2 0,19  0,50 3,0 
22 x 1,5 0,28 0,80 4,8 
28 x 1,5 0,49 1,00 6,0 
35 x 1,5 0,80 1,20 7,2 
42 x 1,5 1,19 1,50 9,0 
54 x 1,5 2,04 2,00 12,0 
64,0 x 2,0 2,83 3,06 18,3 
76,1 x 2,0 4,08 3,66 21,9 
88,9 x 2,0 5,66 4,29 25,7 
108,0 x 2,0 8,49 5,23 31,4 

1.3. Vamzdžių įvorės 
 Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas. 

 Įvorės turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis. Įvorės vidinis skersmuo turi būti ne 

mažiau kaip 15 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, jeigu nenurodyta kitaip. 

 Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir ugniasienes, turi būti naudojamos specialios ugnies 

nepraleidžiančios tarpinės, kurios užtikrintų dviejų valandų atsparumą ugniai. 

 Tarpelis tarp vamzdžio ir įvorės turi būti užsandarintas elastinga mastika. 

 
1.4. Vamzdynų antikorozinis padengimas ir valymas 

 Vamzdžių paviršiai valomi mechaniškai po to padengiami rūdžių surišėju. 
 Vamzdžių paviršiai, kurie neturi gamyklinės gruntuotės, turi būti nuvalyti ir padengti gruntuote, paliekant 

galuose 20 cm suvirinimo siūlėms. Atlikus suvirinimo darbus, sandaros turi būti nuvalytos nuo suvirinimo 

šlakų, nuriebinamos ir padengiamos gruntuote. 

 Jei vamzdžiai turi gamyklinę gruntuotę, tai jų paviršiai nuvalomi nuo nešvarumų, atstatoma pažeista 

gruntuotė. 

 Paruošti vamzdynai dengiami dviem antikorozinės dangos sluoksniais. Antikorozinė danga turi būti atspari 

temperatūrai iki +110°C. 

 
2. Vamzdynų šiluminis izoliavimas 

 Vamzdynų šilumos izoliacija turi būti tvirta, atspari įvairiam išoriniams poveikiui, chemiškai ir 

mechaniškai stabili, nedegi. 

 Armatūrą reikia izoliuoti taip, kad izoliaciją būtų galima nuimti jos nesuardant. 
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 Šilumos izoliacijai montuoti turi būti naudojami specialiai pagaminti izoliaciniai gaminiai (kevalai, 

dembliai) ir detalės jiems tvirtinti. 

 Šilumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinės sudedamosios dalys: šilumos izoliacijos sluoksnis, 

standinimo ir tvirtinimo detalės, šilumos izoliacijos sluoksnio apsauginė danga. 

 Šilumos izoliuojamųjų medžiagų ir gaminių iš jų izoliuojami paviršiai turi būti padengti patikima 

apsaugine danga, neleidžiančia iš šių medžiagų ir gaminių kilti dulkėms ir joms patekti į aplinką. 

 Neleidžiama šilumos izoliuojamosiose konstrukcijose naudoti medžiagų ir gaminių, kurių sudėtyje yra 

asbesto. 

 Šilumos izoliuojamoji konstrukcija turi būti tokia, kad izoliuojamoji medžiaga nesideformuotų ir 

nenuslystų nuo paviršiaus. 

 Šilumos izoliacijos dangai draudžiama naudoti drėgmę sugeriančias medžiagas. 

 Izoliuoti paviršiai dengiami armuotos folijos danga. Kiekvienas vamzdis turi būti izoliuotas atskirai ir 

gretimi vamzdžiais neturi būti sujungti į bendrą izoliacijos dangą. 

 Kai izoliuoti paviršiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpės temperatūra aukštesnė kaip 100°C, 

izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 45°C, ir kai ši temperatūra 100°C ir mažesnė, 

izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 35°C. 

 Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad jį būtų galima padengti tokia šilumos izoliacija ir tokiu storiu, 

kaip numatyta projekte. 

 Prieš atliekant vamzdynų šilumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi būti pagal galiojančius reikalavimus 

išbandyti, padengti antikorozine danga. 

 Dėl vamzdynų paruošimo šilumos izoliavimo darbams atlikti rezultatų turi būti surašytas paslėptų darbų 

aktas. 

 Vamzdynų šilumos izoliacija turi būti įrengta taip, kad vykstant temperatūrų pokyčiams, joje neatsirastų 

plyšių ar įtrūkių. 

 Vamzdžiuose įmontuota reguliavimo ir uždaromoji armatūra bei kiti įrenginiai turi būti izoliuojami 

nuimamosiomis šilumą izoliuojančiomis konstrukcijomis, kurių šiluminė varža būtų ne mažesnė už 

gretimų vamzdžių šilumos izoliacijos šiluminę varžą. 

 Jeigu šilumos izoliacija izoliuoti vamzdynai uždengiami (pvz., nepereinamuosiuose kanaluose), prieš tai 

turi būti surašomas paslėptų darbų aktas. 

 Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti pažymėtos 

gamintojo antspaudu arba ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimui bei medžiagos 

aprašymu. 

 Visi darbai turi būti atliekami pagal taisyklių, STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas;  

 Akmens vatos vamzdinio kevalo su aliuminio folijos danga savybės: 

Rodiklis Matavimo vnt. Vertė Standartas 
Tankis kg/m3 80-90 LST EN 1602 
Dėgumo klasė - A1 LST EN 1350-1 
Didžiausia eksploatacinė 
temperatūra ˚C 110  

Šilumos laidumo W/m·K 0,037 LST EN ISO 8497 
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koeficientas 
 

Rekomenduotini  patalpose tiesiamų šilumos vamzdynų šiluminės izoliacijos storiai: 

Sąlyginis vamzdžio skersmuo, mm Šiluminės izoliacijos storis, mm 
25÷50 40 
70÷200 60 

LST EN ISO 12241 „Pastato įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliacija. Skaičiavimo taisyklės (ISO 

12241:2008)“  

 

3. Ženklinimas 
 Įrengimai ir armatūra žymima etiketėmis, nurodant pagrindinius techninius duomenis (nustatymas, apkrova 

(W) ir srautas (l/h). 

 Žymėjimai turi atitikti šilumos punkto eksploatacinę schemą. 

 Ant izoliuotų vamzdynų paviršių užnešami skiriamieji ženklai pagal vamzdynų paskirtį ir rodyklės 

rodančios tekėjimo kryptį, vadovaujantis galiojančiais normatyvais. 

 Ženklinimas atliekamas pagal „Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 

eksploatavimo taisyklių“ V skyrių 3 priedą. 

 
4. Šildymo sistemos su plieniniais vamzdžiais hidraulinis bandymas ir reguliavimas 

 Hidraulinis sistemų bandymas vykdomas prieš apdailos darbų pradžią, kai yra atlikti suvirinimo darbai, 

sumontuotos vamzdynų tvirtinimo detalės, šiluminio pailgėjimo kompensatoriai ir nejudamos atramos. 

 Vamzdynų izoliavimas, kanalų, nišų, angų užtaisymas atliekamas išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

 Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatūrai patalpose. 

 Hidrauliniam bandymui atlikti reikia: 

- kilnojamo, mažo našumo, aukšto spaudimo, stūmoklinio, dviejų eigų siurblio (gali būti rankinis); 

- dviejų užplombuotų manometrų, specialiai tam skirtų, su nepažeista plomba; 

- vamzdynai turi būti atjungti nuo šilumos šaltinio; 

- naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama, tam turi būti sumontuotos ≥ 3 mm aklės; 

- hidraulinio bandymo metu išsiplėtimo indai turi būti atjungti. 

 Vanduo hidrauliniam sistemos praplovimui ir išbandymui turi būti imamas išstatytos aikštelėje esančių 

vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. 

Hidrauliniu slėgiu bandoma: 

 Šildymo sistema slėgiu, kuris lygus 3,90 baro.  

 Šildymo sistemos pripažįstamos tinkamos eksploatuoti, jeigu per 30 min bandymo, slėgis nesumažėjo, o 

suvirinimo siūlėse, vamzdžiuose, reguliuojamoje armatūroje neaptinkama nesandarių vietų. 

 Bandymo rezultatai įforminami aktu. 

 Jei bandymo rezultatai neatitinka šių reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir sistemos sandarumą bandyti 

dar kartą. 

 šių reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir sistemos sandarumą bandyti dar kartą. 
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 Turi būti atliktas esamos sistemos ir šildymo prietaisų praplovimas ir bandymo darbai. Darbams yra 

naudojamas specialusis plovimo aparatas, kuris yra sujungiamas su šildymo sistema. Įvedus visas būtinas, 

specialiai parinktas chemines medžiagas į šildymo sistemą, valymo tirpalas cirkuliuoja šildymo sistemoje 

4-5 valandas, priklausomai nuo sistemos užteršimo lygio. 

 

Balansavimo darbai – rekomenduojama atlikimo seka: 

 Šildymo sistemos praplovimas stovais 

 Balansinių ventilių balansavimas (stovų) pagal projekte nurodytus nustatymus 

 Šildymo sistemos stovų sužymėjimas 

 Balansinių ventilių procentinių nustatymų nustatymas  

 Balansavimo protokolo užpildymas 

 Šildymo sistemos stovų reguliavimas, balansavimas ir pridavimas eksploatacijai 

 
5. Šildymo sistemos šiluminis išbandymas 

 Įjungiant sumontuotą, suremontuotą ar rekonstruotą šildymo sistemą, būtina atlikti šiluminį bandymą. 

Šiluminio bandymo metu šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike pagal lauko 

oro temperatūrą. Šiluminio bandymo metu sistema derinama ir reguliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. 

Bandymo rezultatai įforminami aktu.  

 

6. Šilumos tiekimo sistemos priėmimas į eksploataciją, eksploatacija 

 Šilumos tiekimo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta: sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai, 

šiluminio išbandymo rezultatai, atliktų darbų kokybės įvertinimas. 

 Pateikiami reikiami dokumentai: darbo brėžiniai, montavimo darbų aktai, įmontuotų į statybines 

konstrukcijas vamzdynų bandymo ir priėmimo aktai, šildymo sistemos hidraulinio ir šiluminio išbandymo 

aktai. 

 Priimant šilumos tiekimo sistemą į eksploataciją, turi būti nustatoma: ar darbai atlikti pagal projektą ir 

gamybos taisykles, ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, ar 

pakankami nuolydžiai, ar sumontuota uždaromoji ir apsauginė armatūra, vandens ir oro išleidikliai. 

 Šildymo sistemos eksploatuojamos pagal ,,Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 

(eksploatacijos) taisyklės". 

 
7. Šildymo sistemos armatūra 

 Rangovas turi patiekti ir sumontuoti armatūrą taip, kaip nurodyta brėžiniuose. Ji turi būti sumontuota taip, 

kad sistema patikimai veiktų, būtų patogu ją aptarnauti, stebėti ir kontroliuoti jos darbą ir atlikti remontą. 

 Uždaromoji armatūra vamzdynams, kurių skersmuo  50 mm – movinė (išimtinais atvejais galima 

montuoti DN65 movinę armatūrą); kai skersmuo  65 mm – flanšinė arba įvirinama. 
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 Ant visos naudojamos armatūros korpusų turi būti gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas, skersmuo, 

slėgis. Ženklai gali būti išlieti gaminant gaminį, įspausti arba įkirsti. Armatūros neturinčios skiriamųjų 

ženklų turi būti atsisakyta. 

 

7.1. Termostatinis ventilis vienvamzdei sistemai  

 Didžiausias eksploatacinis slėgis 3 barai. 

 Didžiausia eksploatacinė temperatūra 110°C. 

 Termostatinis ventilis turi būti be išankstinio nustatymo, skirtas vienvamzdei arba gravitacinei sistemai. 

 

7.2. Termostatinis elementas su fiksuotu maks. temperatūriniu apribojimu su dujų užpildu  
 Termostatinis elementas užpildytas dujų mišiniu maksimaliam efektyvumui pasiekti.  

 Temperatūros nustatymo ribos nuo 5 iki 22°C, su apsauga nuo užšalimo. 
 Montuojamas, nustatomas, remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis. 

 

7.2.1. Termostatinis elementas, viešos paskirties – antivandalinis  
 Įtakai atsparus termostatinis elementas su apsauginiu gaubtu, apsaugotas nuo neleistino temperatūros 

nustatymo bei nuėmimo.   

 Termostatinis elementas užpildytas dujų mišiniu maksimaliam efektyvumui pasiekti. 

 Temperatūros nustatymo ribos nuo 5 iki 26°C, su apsauga nuo užšalimo. 
 

7.3. Uždaromoji armatūra 
Uždaromieji moviniai ventiliai: 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1. Ventilio skersmuo DN 15 – 50 (65) 

2. Ventilio tipas Rutulinis 

3. Korpusas Bronzinis (rečiau ketinis) 

4. Prijungimas Movinis 

5. Didžiausia eksploatacinė temperatūra 110ºC 

6. Didžiausias eksploatacinis slėgis  3 bar 

  

Įvadinė uždaromoji armatūra į šilumos punktą – plieninė. 

Draudžiama montuoti armatūra iš ketaus ten, kur ji gali būti veikiama lenkimo jėgų. Uždaromąją armatūrą iš 

pilkojo ketaus naudoti draudžiama. 

 

7.4. Rankinis balansavimo ventilis  
 Rankinis balansavimo ventilis skirtas srautui balansuoti.  

 Tinkantis termofikacinio ir geriamo vandens sistemoms.  
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 Balansinis ventilis turi būti su nuimama rankena, drenavimo atvamzdžiu srautui užpildyti ir išleisti prieš ir už 

balansinio ventilio.  

 Skaitmeninė nustatymo skalė matoma iš įvairių pusių.  

 Balansavimo ir uždarymo funkcijos vykdomos atskiru vožtuvu.  

 Srauto uždarymui yra integruotas rutulinis uždarymo vožtuvas, užtikrinantis 100% sandarumą.. Paklaida ne 

daugiau 8%, kai balansinis ventilis atidarytas 25%. DN15-20 su vidiniu/išoriniu sriegiu. DN15-50 su vidiniu 

sriegiu.  

 Darbinė reguliavimo zona nuo 10 iki 100% Kvs vertės. Korpusas pagamintas iš DZR žalvario, rutulys iš 

chromuoto žalvario, sandarinimo žiedai iš EPDM gumos. 

 Didžiausias eksploatacinis slėgis 3 barai. 

 Didžiausia eksploatacinė temperatūra 110°C. 

 

7.5. Automatinio balansavimo - reguliavimo ventiliai  
 Automatinio balansavimo – reguliavimo ventilis - tai nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei 

reguliavimo ventilis. Nuo slėgio nepriklausomą balansinį reguliavimo ventilį sudaro tolygaus valdymo 

ventilis ir integruotas slėgio reguliatorius su membrana. Ventilis gali būti naudojamas kaip automatinis 

srauto ribotuvas.  

 Ventilis turi būti su mechanizmu, kuris reguliuotų srautą nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. Ventilis turi 

automatiškai palaikyti nustatytą srautą cirkuliaciniam slėgiui kintant iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas 

nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras – 30 l/val.  

 Uždarymo funkcija su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250 uždarymo funkcija 

atskirta nuo reguliavimo mechanizmo. 

 Ventilio įtaka turi būti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi kisti. Reguliuojant 

pavaros nustatymus, bet kokio dydžio ir esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi turėti 

galimybę pakeisti tiesinę charakteristiką atitinkama logaritmine charakteristika.  

 Diametrams DN10-32 turi būti galimybė naudoti tiesioginio veikimo termostatinį elementą srauto 

temperatūros valdymui. 

 Minimalus reikalingas slėgių skirtumas vožtuvo veikimui užtikrinti: DN10-20 – 16 kPa, DN25-32 – 20 kPa 

ir DN40-250 – 30 kPa.  

 Didžiausias eksploatacinis slėgis 3 barai. 

 Didžiausia eksploatacinė temperatūra 110°C. 

DN 10-250 vožtuvai turi turėti matavimo taškus srautui patikrinti ar cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti. 

 

7.5.1. Automatinis termostatinis ventilis šoninio jungimo radiatoriams su slėgio pamatavimo-siurblio darbo 
optimizavimo galimybe   

 Didžiausias eksploatacinis slėgis 3 barai. 

 Didžiausia eksploatacinė temperatūra 110°C. 

 Maksimalus slėgio skirtumas vožtuve 0,6Bar. 
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 Nutatomas srautas 15....135l/h. 

 Srauto nustatymas turi būti nustatomas be specialių įrankių.  

 Automatinis termostatas turi slėgio pamatavimo galimybę. Slėgio matavimas vožtuve reikalingas 

cirkuliacinio siurblio darbo taško optimizavimui, automatinio vožtuvo darbo parametrų užtikrinimui. 

 

7.6. Vandens išleidimo įtaisas 
 Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno. 

 Reikalingą vandens išleidimo priemonių skaičių įvertina Rangovas. 

 

7.7. Automatinis nuorinimo ventilis su atbuliniu vožtuvu 
 Didžiausias eksploatacinis slėgis 3 barai. 

 Didžiausia eksploatacinė temperatūra 110°C. 

 Automatinis oro išleidiklis turi būti su srieginiu sujungimu. 
 

8. Vėdinimo sistemos valymas 
Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. Valymas 

atliekamassausu būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro ventiliacijos kanalų vidinio 

paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus agresyvumo ir diametro besisukančiais šepečiais. 

Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150, Ø200 ir Ø250 arba kvadratiniai 

šepečiai100x100, 150x150, 200x200 ir 250x250. 

Dulkėms iš ventiliacijos kanalų ištraukti naudojama vakuuminų ištraukimo įranga: dulkės ir šiukšlės 

nešamosoro srovės patenka į siurblių filtrus. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios atliekos, pavyzdžiui 

buteliai ar plytos, tokiu atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu atveju individualiai. Gali būti, kad 

vienintelisbūdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute esančią vėdinimo angą.Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų 

vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo kanalą baigiamoji dezinfekcija,kuriai naudojamas žmonių sveikatai 

nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas. Ventiliacijos šachtą sienelės apdorojamos nuo kenksmingų 

žmogaus sveikatai mikroorganizmų (pelėsių, virusų, bakterijų, alergenų), jeigu reikia ir nuo parazitų (žmonių 

kirmšlinių ligų įvairių sukėlėjų - askaridžių, spalinių, mažojo kaspinuočio kiaušinėlių). 

 
8.1.  Vėdinimo kanalų dezinfekatas 

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų dezinfekavimui naudojamas biocidas 

(dezifekatas), atitinka ES direktyvų 91/155/EB, EP ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimus. Biocidas 

registruotas Lietuvoje ir išduotame produkto autorizacijos liudijime, specialiose autorizacijos sąlygose nurodyta: 

„...daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalams ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžiams dezinfekuoti. ...“ 

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų dezinfekacijai naudojami 1,0% koncentracijos darbiniai 

tirpalai. 

8.2.  Vėdinimo kanalų valymas ir dezinfekavimas 
 Visi technologiniame procese naudojami preparatai turi atitikti ES direktyvų 91/155/EB ir 2001/58/EB 

reikalavimus ir taikomi katu su 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) Nr. 19007/2006 dėl 
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cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimai bei 2012 m. gegužės 

22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų 

naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimus. 

Vėdinimo kanalų valymo ir dezinfekavimo darbų seka: 

1. Vėdinimo kanalų vidinių paviršių apžiūra (videozondas) esant būtinybei, kai kyla įtarimas, kad kanalai 

užteršti ir užkimšti. Darbai atliekami nuo stogo, išimtiniais atvejais, butuose. 

2. Mechaninis vėdinimo kanalų vidinių paviršių valymas lanksčiais velenais su besisukančiais šepečiais (800-

3000 aps/mim.). Darbai atliekami nuo stogo. 

3. Dezinfekavimas ir biocheminis apdorojimas. Darbai atliekami nuo stogo. 

4. Oro srautų matavimai. Matavimai atliekami vėdinimo kanaluose ant stogo, išimtiniais atvejais, butuose. 

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų dezinfekcijai naudojamas žemo slėgio akumuliatorinis 

purkštuvas-rūko generatorius (1-4 MPa) ir kitą įranga. Prieš atliekant dezifekciją, vėdinimo kanalai turi būti išvalyti 

nuo statybinių atliekų, dulkių ir kitų pašalinių daiktų. Dezinfekcija atliekama šalto aerozolio generavimo principu, 

tam panaudojant šalto aerozolio (10-30µm) arba šalto rūko purkštukus (40-60 µm). Nuo purkštukų pasirinkimo 

priklauso išpurškiamo dezinfekato darbinio tirpalo kiekis ploto vienetui: šaltas aerozolis – 0,5-0,6 l/100m2; šaltas 

rūkas – 1-5 6/100 m2. Kai darbai atliekami nuo stogo būtina įvertinti susidariusį papildomą slėgį žarnose (aukšto 

slėgio armuotos guminės Ǿ4-5mm. Žarnos atsparios rūgštims/šarmams). Medžiagų sąnaudos pagal R61P-2511 

normatyvus nuo 30 ml iki 3 litrų 10-čiai metrų vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus apdirbimui. Sąnaudos priklauso 

nuo apdirbamo kanalo skerspjūvio dydžio ( 300 ml – 100 cm2, ... 3 litrai – 1 m2). Atliekant purškimo darbus reikia 

įvertinti pridėtinį slėgį žarnose, kai purkštukas nuleistas į žemiausią tašką, todėl būtinas slėgio 

vožtuvas/reguliatorius. 

8.3. Atsargumo priemonės 
1. Ne vėliau kaip prieš tris dienas iki vėdinimo dezinfekcijos pradžios gyventojai privalo būti informuoti apie 

numatomus atlikti darbus, jų pradžią ir pabaigą bei būtinumą sandariai uždengti vėdinimo kanalų angas butuose. 

2. Suteikti gyventojams sveikatos saugos informaciją apie dezinfekcijai naudojamą darbinį tirpalą. 

Informuoti gyventojus, kad, nors darbinis tirpalas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai, siekiant išvengti 

potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti įkvėpti rūko/aerozolio. 

3. Vėdinimo kanalų dezinfekciją atliekanti įmonė privalo: užtikrinti, kad gyventojų butuose būtų sandariai 

uždengtos vėdinimo kanalų angos; įspėti gyventojus, kad vėdinimo kanalų angos gali būti atidengtos tik praėjus 

dviem valandom oi dezinfikacijos. Negalint užtikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir dvi valandas po jos bus 

uždengtos vėdinimo kanalų angos, to buto vėdinimo kanalų dezinfekcija neatliekama. 

 

8.4. Rangovas, atlikęs darbus, pateikia sekančią dokumentaciją 
Naudojamų medžiagų Saugos Duomenų Lapus, atitinkančius ES reglamento 1907/2006/EB-REACH reikalavimus; 

Galiojantį biocido autorizacijos liudijimą; 

VSVP Licencijos kopiją; 

Licencijuotų juridinių asmenų, atliekančių dezinfekciją, atliktų darbų ataskaitą-deklaraciją (Lietuvos higienos 

normos); 
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Ataskaita-deklaracija pateikiama  VSC Užkrečiamų Ligų ir AIDS Centro Epidemiologinės Priežiūros Skyriui ir 

užsakovui; 

Atliktų darbų aktai; 

Užpildomas Statybų žurnalas. 

 
 
9. Demontavimo darbai 

Šildymo sistemos vamzdžių izoliacijos danga su apsauginiu asbesto-cemento  sluoksniu, todėl būtina laikytis 

„Darbo su asbestu nuostatų“ 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A1-184/V-546. Asbesto cemento apsauginis 

sluoksnis ir šiluminė izoliacija nuimama nuo vamzdžių ir išvežama į toksinių medžiagų sąvartyną. 
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ŠILDYMO SISTEMOS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. Žymėjimas Medžiagų ir darbų pavadinimas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
ŠILDYMO SISTEMOS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

  Demontavimo darbai    
1.  Armatūros DN iki 50 mm demontavimas vnt. 34  

2.  Apvadų prie radiatrorių demontavimas iki 
DN20 m 166,0  

3.  Magistralinių vamzdynų demontavimas m 10,0  
4.  Vamzdynų su izoliacija demontavimas  kompl. 1  
  Montavimo darbai    
  Šildymo sistemos montavimo darbai    

1. TS-7.5.1 
Automatinis termostatinis ventilis šoninio 
jungimo radiatoriams su slėgio pamatavimo 
galimybe. 

kompl. 2  

2. TS-7.1 Termostatinio ventilio DN iki 20 vnt. 68  

3.  Termostaninio ventilio rankiniu būdu min. 
 16 ˚C nustatymas (specialiais kaiščiais) vnt. 68  

4.  Termostatinio daviklio („galvos“) montavimas vnt. 70  

5. TS-7.3 Uždaromosios armatūros DN iki 50 vnt. 34  

6. TS-7.5 Automatinis balansavimo ventilis su integruotu 
dviejų eigų reguliavimo vožtuvu DN iki 20 vnt. 11  

7.  Termostatinis elementas tiesioginio veikimo su 
kapiliaru vnt. 11  

8. TS-7.4 Rankinių balansavimo ventilių DN32 vnt. 1  

9. TS-7.6 Vandens išleidimo ventilio DN iki 25 vnt. 48  

10. TS-7.7 Automatinio nuorinimo ventilio su atbuliniu 
vožtuvu DN15 vnt. 13  

11. TS-1.2 
Plieninių presuojamų vamzdžių su cinku dengta 
išore iki d22x1,5 mm (radiatorių apvadai 
butuose) 

m 166,0  

12. TS-1.2 
Plieninių presuojamų vamzdžių su cinku dengta 
išore iki d35x1,5 mm (stovų pajungimai rūsio 
palubėjė ir magistralės iškelimas iš el. skyd.) 

m 78,0  

13. TS-2 

Plieninių presuojamų vamzdžių su cinku dengta 
išore iki d35x1,5  mm izoliavimas kevaline 
šilumos izoliacija 40 mm storio su aliuminio 
folija (stovų pajungimai rūsio palubėjė ir 
magistralės iškelimas iš el. skyd.) 

m 78,0  
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Eil. 
Nr. Žymėjimas Medžiagų ir darbų pavadinimas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

14. TS-2 
Plieninių vamzdžių iki DN50 mm izoliavimas 
kevaline šilumos izoliacija 40 mm storio su 
aliuminio folija (magistraliniai vamzynai) 

m 227,0  

15. TS-1.4 

Vamzdžių DN iki 50 mm mechaninis 
nuvalymas. Vamzdžių DN iki 50 mm cheminis 
valymas (rūdžių surišėju). Vamzdžių plieninių 
DN iki 50 mm gruntavimas.  

m2 30,0  

16. TS-3 Šildymo sistemos ženklinimas sist. 1  

17. 
TS-4 
TS-5 
TS-6 

Hidraulinis ir šiluminis šildymo sistemos 
bandymas ir reguliavimas; balansavimas bei 
sistemos praplovimas  

kompl. 1  

  Medžiagos    
  Šildymo sistema    

1. 
TS-7.1 

Didelio pralaidumo, be išankstinio nustatymo, 
termostatinis ventilis vienvamzdei sistemai 
tiesus 

  Analogas 
RA-G 

(Danfoss) 
Tikslinti 
darbo 
eigoje 

1.1. - DN15, PN10, T 110ºC, Kvs = 2,30 m3/h vnt. 8 
1.2. - DN20, PN10, T 110ºC, Kvs = 3,81 m3/h vnt. 60 

2. TS-7.2 
Termostatinis elementas su dujiniu užpildu ir 
Min/Max temperatūros ribojimo funkcija. 
Temperatūros nustatatymo ribos nuo 5-22 °C. 

vnt. 68 
Analogas 
RA 2978 
(Danfoss) 

3. 

TS-7.3 

Uždaromasis rutulinis ventilis:    
3.1. - DN15, PN16, T 110ºC vnt. 8  
3.2. - DN20, PN16, T 110ºC vnt. 16  
3.3. - DN25, PN16, T 110ºC vnt. 2  
3.4. - DN32, PN16, T 110ºC vnt. 6  
3.5. - DN40 PN16, T 110ºC vnt. 2  

4. 

TS-7.4 

Rankinis balansavimo ventilis su skale, 
pasukamais matavimo antgaliais, integruotu 
rutuliniu ventiliu, nuimama rankena ir drenažu 
iš abiejų pusių PN20, T 110ºC: 

   

4.1. - DN32, PN20, T 110ºC, Kvs = 18,0 m3/h vnt. 1 
Analogas 
MSV-BD 
(Danfoss) 

5. 

TS-7.5 

Automatinis balansavimo ventilis su integruotu 
dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine 
srauto ribojimo nustatymo skale, matavimo 
atvamzdžiai ir skalė pasiekiami iš vienos pusės: 

  
Analogas 

ABQM 
(Danfoss) 

5.1. - DN15, PN16, T 110ºC, Qmax = 0,45 m3/h. 
Pmax=4Bar, Pmin=0,16 Bar vnt. 8  

5.2. - DN20, PN16, T 110ºC, Qmax = 0,90 m3/h. 
Pmax=4Bar, Pmin=0,16 Bar vnt. 3  

6.  
Termostatinis elementas tiesioginio veikimo su 
kapiliaru, vožtuvui DN10-32, nustatymo ribos 
35-50ºC. 

vnt. 11 
Analogas 
AB-QT 

(Danfoss) 

7. TS-7.5.1 

Automatinis termostatinis ventilis šoninio 
jungimo radiatoriams su slėgio pamatavimo-
siurblio darbo optimizavimo galimybe. 
DN15, nustatomas srautas 15...135l/h 

kompl. 2 
Analogas 
RA-DV 

(Danfoss) 

19



 

CPO119782/ 
AZP-019-145-TDP-ŠV.SKŽ 

Lapas Lapų Laida 

3 4 0 

 

 
Eil. 
Nr. Žymėjimas Medžiagų ir darbų pavadinimas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

8. TS-7.2.1 

Įtakai atsparus su apsauginiu gaubtu 
termostatinis elementas su dujiniu užpildu ir 
Min/Max temperatūros užrakinimo funkcija. 
Temperatūros nustatatymo ribos nuo 5-26 °C. 

Vnt. 2 
Analogas 
RA 2920 
(Danfoss) 

9. TS-7.7 Automatinis nuorinimo ventilis su atbuliniu 
vožtuvu DN15, PN10, T 110ºC vnt. 13  

10. 
TS-7.6 

Vandens išleidimo ventilis su akle :    
10.1. -DN15, PN16, T 110ºC vnt. 26  
10.2. -DN25, PN16, T 110ºC vnt. 8  

11. 

TS-1.1 

Plieninis presuojamas vamzdis su cinku dengta 
išore PN16, T 110ºC:    

11.1. - d15x1,2 m 4,0 
Radiatorių 

apvadai  11.2. - d18x1,2 m 42,0 
11.3. - d22x1,5 m 120,0 

12. 

TS-1.1 

Plieninis presuojamas vamzdis su cinku dengta 
išore PN16, T 110ºC:    

12.1. - d18x1,2 m 16,0 Stovų 
atstatymas 

ir 
magistralės 
iškelimas 

12.2. - d22x1,5 m 32,0 
12.3. - d28x1,5 m 4,0 
12.4. - d35x1,5 m 26,0 

13. 

TS-2 

Kevalinė šilumos izoliacija su aliuminio folijos 
sluoksniu, kurios storis s = 40 mm, plieniniam 
presuojamam su cinku dengta išore vamzdžiui 
izoliuoti: 

   

13.1. - d18x1,2 m 16,0 Stovai ir 
magistralės 
iškelimas 

rūsyje 

13.2. - d22x1,5 m 32,0 
13.3. - d28x1,5 m 4,0 
13.4. - d35x1,5 m 26,0 

14. 

TS-2 

Kevalinė šilumos izoliacija su aliuminio folijos 
sluoksniu, kurios storis s = 40 mm, plieniniam 
presuojamam su cinku dengta išore vamzdžiui 
izoliuoti: 

   

14.1. - DN20 m 40,0  
14.2. - DN25 m 75,0  
14.3. - DN32 m 49,0  
14.4. - DN40 m 5,0  
14.5. - DN50 m 58,0  

15.  Fasoninės ir jungiamosios detalės plieniniams 
cinkuotiems vamzdžiams kompl. 1  

 
Pastaba:  

1. Medžiagų kiekius tikslinti darbų metu. 
2. Izoliacijos kevalų skersmenis tikslinti pagal esamų vamzdžių skersmenis, nuėmus esamą izoliaciją 

darbo eigoje. 
3. Esant reikalui numatyti lygegrečiai einančių vamzdynų atskyrimą tam, kad juos izoliuoti atskirai. 
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VĖDINIMAS 

 
 

TS-8 Vėdinimo kanalų vidinių paviršių valymas 
šepečiais ir dezinfekavimas m 340  

  Plastikinių ventiliacinių grotelių įrengimas 
butuose 190x260 mm (žaliuzinių) su užsdarymo 
atidarymo funkcija 

vnt. 60 
Išmatavimai 

tikslinami 
darbo eigoje 
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RŪSIO EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

R-1 Sandėliukas 14,4
R-2 Šilumos punktas 30,02
R-3 Sandėliukas 16,59
R-4 Sandėliukas 8,91
R-5 Sandėliukas 5,26
R-6 Sandėliukas 5,4
R-7 Sandėliukas 5,91
R-8 Sandėliukas 6,54
R-9 Sandėliukas 4,84

R-10 Sandėliukas 7,18
R-11 Sandėliukas 8,92
R-12 Sandėliukas 16,47
R-13 Sandėliukas 16,86
R-14 El. Skydinė 8,92
R-15 Sandėliukas 4,07
R-16 Sandėliukas 3,71
R-17 Sandėliukas 16,77
R-18 Sandėliukas 5,7
R-19 Sandėliukas 5,21
R-20 Sandėliukas 13,2
R-21 Sandėliukas 3,42
R-22 Koridorius 3,74
R-23 Koridorius 4,43
R-24 Sandėliukas 4,43
R-25 Koridorius 25
R-26 Sandėliukas 5,27
R-27 Sandėliukas 4,05
R-28 Sandėliukas 4,4
R-29 Sandėliukas 5,27

Bendras aukšto plotas 264,89
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I AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

1-1 Koridorius 10,95
1-2 WC 1,13
1-3 Vonia 2,17
1-4 Kambarys 14,39
1-5 Kambarys 9,31
1-6 Kambarys 13,74
1-7 Virtuvė 8,24
1-8 Kambarys 19,87

Bendras plotas
2-1 Koridorius 7,47
2-2 Kambarys 16,9
2-3 Vonia 2,39
2-4 Kambarys 13,86
2-5 Virtuvė 8,55
2-6 WC 1,16

Bendras plotas
9-1 Koridorius 7,2
9-2 WC 1,16
9-3 Virtuvė 8,26
9-4 Kambarys 13,67
9-5 Kambarys 2,59
9-6 Kambarys 16,31

Bendras plotas
10-1 Koridorius 2,77
10-2 Kambarys 15,7
10-3 Virtuvė 7,31
10-4 WC ir vonia 3,82

Bendras plotas
11-1 Koridorius 7,36
11-2 Kambarys 17,09
11-3 Virtuvė 6,91
11-4 Kambarys 14,49
11-5 Kambarys 8,74
11-6 Vonia 2,2
11-7 WC 1,18

Bendras plotas
Bendras aukšto plotas

79,8

50,33

49,19

29,6

57,97
266,89

23



Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

3-1 Koridorius 10,94
3-2 WC 1,12
3-3 Vonia 2,17
3-4 Kambarys 14,39
3-5 Kambarys 9,31
3-6 Kambarys 13,74
3-7 Virtuvė 8,24
3-8 Kambarys 19,87
3-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
4-1 Koridorius 7,47
4-2 Kambarys 16,9
4-3 Vonia 2,39
4-4 Kambarys 13,26
4-5 Virtuvė 8,55
4-6 WC 1,16
4-B Balkonas 3,75

Bendras plotas
12-1 Koridorius 6,72
12-2 WC 1,16
12-3 Virtuvė 8,75
12-4 Kambarys 14,36
12-5 Vonia 2,4
12-6 Kambarys 16,31
12-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
13-1 Koridorius 2,77
13-2 Kambarys 15,7
13-3 Virtuvė 7,31
13-4 WC ir vonia 3,82
13-B Balkonas 6,01

Bendras plotas
14-1 Koridorius 6,83
14-2 Kambarys 17,09
14-3 Virtuvė 7,81
14-4 Kambarys 14,49
14-5 Kambarys 8,74
14-6 Vonia 2,2
14-7 WC 1,18
14-B Balkonas 3,96

Bendras plotas
Bendras aukšto plotas

II AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

288,53

83,61

53,48

53,53

35,61

62,3
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III AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

5-1 Koridorius 10,94
5-2 WC 1,12
5-3 Vonia 2,17
5-4 Kambarys 14,39
5-5 Kambarys 9,31
5-6 Kambarys 13,74
5-7 Virtuvė 8,24
5-8 Kambarys 19,87
5-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
6-1 Koridorius 7,47
6-2 Kambarys 16,9
6-3 Vonia 2,39
6-4 Kambarys 13,86
6-5 Virtuvė 8,55
6-6 WC 1,16
6-B Balkonas 3,75

Bendras plotas
15-1 Koridorius 6,72
15-2 WC 1,16
15-3 Virtuvė 8,75
15-4 Kambarys 14,36
15-5 Vonia 2,4
15-6 Kambarys 16,61
15-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
16-1 Koridorius 2,9
16-2 Kambarys 15,78
16-3 Virtuvė 6,9
16-4 WC ir vonia 3,82
16-B Balkonas 6,01

Bendras plotas
17-1 Koridorius 7,36
17-2 Kambarys 17,09
17-3 Virtuvė 6,91
17-4 Kambarys 14,49
17-5 Kambarys 8,74
17-6 Vonia 2,2
17-7 WC 1,18
17-B Balkonas 3,96

Bendras plotas
Bendras aukšto plotas 288,86

83,61

54,08

53,83

35,41

61,93
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IV AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

7-1 Koridorius 11,91
7-2 WC 1,22
7-3 Vonia 2,2
7-4 Kambarys 14,36
7-5 Kambarys 9,44
7-6 Kambarys 13,77
7-7 Virtuvė 8,14
7-8 Kambarys 19,8
7-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
8-1 Koridorius 7,47
8-2 Kambarys 16,9
8-3 Vonia 2,39
8-4 Kambarys 13,86
8-5 Virtuvė 8,55
8-6 WC 1,16
8-B Balkonas 3,75

Bendras plotas
18-1 Koridorius 6,72
18-2 WC 1,16
18-3 Virtuvė 8,75
18-4 Kambarys 14,36
18-5 Vonia 2,4
18-6 Kambarys 16,31
18-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
19-1 Koridorius 3,21
19-2 Kambarys 15,61
19-3 Virtuvė 6,97
19-4 WC ir vonia 3,82
19-B Balkonas 6,01

Bendras plotas
20-1 Koridorius 5,07
20-2 Kambarys 17,09
20-3 Virtuvė 8,76
20-4 Kambarys 14,71
20-5 Kambarys 8,41
20-6 Vonia 2,2
20-7 WC 1,18
20-B Balkonas 3,96

Bendras plotas
Bendras aukšto plotas 289,28

84,67

54,08

53,53

35,62

61,38
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uAB,,vARENos Su,uvtl"

(Silumos ir (ar) kar5to vandens tiekejo pavadinimas)

184827583. J. Basanavidiaus g. 56. Varena.83103l031
(kodas, PVM mok€tdo kodas, adresas, tel. Nr.)

PASTATO (BUTO, PATALPU) SILUMOS (KARSTO VANDENS) IRENGINIU
PRIJUNGIMO (ATJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO)

.. TECHNINES SALYGOS

UAB,,Vardnos konunalinis iikis"
El. p. info@vkomunalinis.lt

2019-02-18 Nr. SD19- 0116

(data)

Varena
(sudarymo vieta)

Technines s4lygos galioja iki 2022 m. vasario 18 d.

Technines s4lygos i5duodamos daugiabudio namo Savanoriqg.44, Vardna, Silumos punkto rekonstrukcijai ir
galioja tik Siam objektui
Silumos (karito vandens) sistemos turi bfiti suprojektuotos ir irengtos vadovaujantis galiojandiais teises aktais

ir Siomis charakteristikomis:

Eil.
Nr.

Charakteristikos

pavadinimas

Matavimo

vienetas

Kiekis

esamas naujas ls vlso

I
LeidZiama irengti Sildyrno irenginiq gali4

kw
83,'.I

Patikslinti
projektavimo

metu

2. LeidZiama irengti vedinimo irenginiq gali4 kw

J.

LeidZiama [rengti karSto vandens [renginiq galiq

kw I19,8 Patikslinti
projektavimo

metu
A

LeidZiama [ren gti techno lo gij os iren g i n i q gal i4 kw

5. Skaidiuota tiekiamo Silumne5io temperatura "C 86t6s 86/6s

6. Skaidiuota gr4linamo Silumne5io temperattira "C 50/4s s0l4s

DidZiausias slegis tiekimo linijoje kPa 550 550

8. MaZiausias slegis tiekimo linijoje kPa 250 2s0
9. DidZiausias sl€gis gr4Zinimo linijoje kPa 250 250

10. MaZiausias slegis grqzinimo I in ijoje kPa r50 r50

ll
Prisijungimo taSkas

Mazgx Daugiabudio namo Savanori4 g. 44,

Varena Silumos ounkto ivadas

12. Prisij ungimo ta5ko altitude M

13. s lumos Saltinis Inteeruotas tinklas

t4. 5 lumos tiekimo reguliavimo bddas Kiekybinis - kokybinis

Eil.
N1

Pagrindiniai

projektuojamq sistemq

reikalavimai

Jungimo bDdas Automatika Silumos apskaita

I

Sildymo lenginiq

Nepriklausomas Elektroninis

reguliatorius

Silumos skaitiklis Silumos

punkte ant paduodamos linijos,

bendras visam pastate

suvartotam Silumos kiekiui
apskaitvti

2. Vedinimo [renginiq
J.

Kar5to vandens [renginirl

Nustatyti

projektavimo metu

pagal teises aktq

reikalavimus

Elektroninis

regunatonus

4. Technologinirl lrenginiq

3



Kiti reikalavimai. Suprojektuoti nauj4 Silumos punkte su nepriklausoma Sildymo sistema,

kar3to vandens konttiru. Silumos punktas turi btti valdomas elektroniniq reguliatorir4 pagalba.

Silumos punkto patalp4 ir irenginius suprojektuoti pagal jiems teises aktq nustaty.tus reikalavimus.

Rengiamame projekte turi buti nurodyti konkretus Silumos punkte montuojamq irenginit5 armat[ros,

valdymo, kontroles ir automatikos priemoniq paramerai, Silumos punkto patalpos elektros, drena1o,

statybines dalies sprendiniai. e 
.

Parengtas projektas turi buti suderintas su pastato Savanoriq g. 44, Vardna, Valdytoju, UAB

,,Vardrios Siluma" atsakingais darbuotoj ais.

Atlikti ,darbai turi bfti 'priduoti pastato Valdytojui, UAB ,,Vard:nos Siluma" atsakingiems

darbuotojams. Prie5 pradedant eksploatuoti, priduoti Valstybinei energetikos inspekcijai-

I projekto egzempliorius turi buti pateiktas UAB ,,Var€:nos Siluma".

PRIDEDAMA.................. ...........-,41
'/ '/

?"G'/

Technines s4lygas uZpilde: direktorius

Technines s4lygas i5dave:....Direktorius
@aeigq pamdinima)

SUDERTNTA
(Savivaldybds tamautojo preigq pavadinimas) (pa

Resistro Nr. ............

ORIGINALAS NEBUS SIUNEIAMAS
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, SĄRAŠAS: 
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija 2019 01 01) 

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 

 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (aktuali redakcija 2019 05 

01) 

 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“(aktuali redakcija 2015 03 27) 

 HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (Įsigalioja 2010-01-01) 

 STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (aktuali redakcija 2019 01 09) 

 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 

 2011 m. birželio 17 d. LREM įsakymu Nr. 1-160 patvirtintos „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklės“ 

 2017 m. rugsėjo 18 d. LREM įsakymu Nr. 1-245 patvirtintos „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos 

izoliacijos įrengimo taisyklės“ 

 2010 m. spalio 25 d. LREM įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“ pakeitimo 

2017 m. kovo 2 d. Nr. 1-60 

 HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" 

 HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje"  
 RSN 37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo taisyklės“ 
 2010 m. balandžio 7 d. Nr. 1-111 „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) 

taisyklės“ 

 HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir 

visuomeninėse patalpose“ 

 Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-1:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji 

dalykai;  

  Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. 

Medžiagos; 
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 Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-3:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. 

Projektavimas ir skaičiavimas; 

 Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-4:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir 

montavimas; 

 Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-5:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. 

Tikrinimas ir bandymai; 

 
2. ŠILUMOS PUNKTO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Šilumos punkto projekto dalis parengta pagal projektavimo užduotį, UAB „Varėnos šiluma“ išduotas techninės 

sąlygas Nr. SD19-0116 (2019-02-18) ir projekto dalies „Šildymas“ projektinius sprendinius. 

Pagrindiniai techniniai rodikliai: 

1. Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške: žiemą – 0,55 MPa, vasarą – 0,25 MPa. 

2. Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške: žiemą – 0,25 MPa, vasarą – 0,15 MPa. 

3. Slėgių skirtumas: žiemą – 0,30 MPa, vasarą – 0,10 MPa. 

4. Skaičiuotinos temperatūros šilumos punkte: 

- šildymo sistema - 86-50ºC / 45-57ºC; 

- karšto vandens ruošimo sistema - 65-30ºC / 5-55ºC. 

5. Šilumos apkrovos: 

- šildymui – 0,05071 MW; 

- karšto vandens ruošimui – 0,1198 MW. 

6. Termofikacinio vandens debitai: 

- šildymui – 1,211 m3h; 

- karšto vandens ruošimui – 2,944 m3h. 

Projekto dalis atitinka projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams. 
Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Savanorių g. 44, Varėna, patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui 

projektuojamas automatizuotas šilumos punktas, kuris pajungiamas prie esamų miesto šilumos tinklų.  

Šilumos tiekimo tinklų įvade projektuojama įvadinė uždaromoji armatūra – plieninės privirinamos sklendės 

DN40, PN25. Prieš įvadines sklendes įrengiami manometrai, kurie turi būti montuojami viename lygyje. 

Šilumos apskaitai ant tiekiamos termofikacinio vandens linijos sumontuoti šilumos skaitiklis DN20, Gnom=2,5 

m3/h. Šilumos skaitiklį šilumos tiekėjas. Senas šilumos skaitikli grąžinamas šilumos tiekėjui.  

Šildymo sistemos papildymas numatytas iš lauko šilumos tinklų. Papildymo debito apskaitai projektuojamas 

karšto vandens skaitiklis DN15, Gnom=1,50 m3/h. 

Šalto vandens skaitiklį prieš karšto vandens šilumokaitį montuoti horizontalioje padėtyje. 

Šildymo sistema prie esamų tinklų jungiama pagal nepriklausomą schemą. Karšto vandens ruošimui 

suprojektuotas vienos pakopos šilumokaitis (išardomas).  

Ant tiekiamo termofikacinio vandens linijos po įvadinės sklendės, ant grįžtamos iš šildymo sistemos šilumnešio 

linijos prieš siurblį, ant šildymo sistemos papildymo linijos prieš apskaitą, ant šalto vandens linijos į karšto vandens 

šilumokaitį prieš apskaitą ir ant karšto vandens cirkuliacinės linijos prieš cirkuliacinį siurblį projektuojami filtrai. 

Vandens temperatūrą sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatūrą. 
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Šildymo sistemai projektuojamas lituotas plokštelinis šilumokaitis. 

Prieš šilumokaičius projektuojami dvieigiai reguliuojantys vožtuvai su el. pavaromis. 

Vandens cirkuliaciją sistemose sukuria cirkuliaciniai siurbliai. Cirkuliaciniai siurbliai, aptarnaujantis šildymo 

sistemą, su automatiniu valdymu pagal DP=const. 

Šildymo sistemos tūrio pasikeitimui kompensuoti projektuojamas uždaras išsiplėtimo indas V=150 ltr. 

Šilumos tiekimo vamzdynai šilumos punkte numatyti iš plieninių juodų (antriniai kontūrai) ir el. virintų 

vamzdžių (pirminiai kontūrai). Karšto vandens ir šalto vandens sistemų vamzdynai numatyti iš nerūdijančio plieno 

vamzdžių. Visi vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su al. folija. 

Aukščiausiose sistemų vietose numatyti automatiniai oro išleidimo ventiliai, o žemiausiose – vandens išleidimo 

ventiliai. 

Šilumos punkte projektuojamas šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų elektroninis valdiklis, kuris 

komplektuojamas su lauko temperatūros jutikliu (R5), šildymo sistemos temperatūros jutikliu (R1), karšto vandens 

ruošimo sistemos temperatūros jutikliu (R2) ir grįžtamo vandens temperatūros jutikliais (R3 ir R4). 

Demontuotas šilumos mazgas grąžinamas savininkui. 

Šilumos punkto vėdinimas natūralus: oras iš patalpos šalinamas per įrengtas reguliuojamas groteles duryse, oro 

pritekėjimui į patalpą, numatytos lange reguliuojamos groteles. Oro kaita šilumos punkte turi būti ne mažesnė kaip 

0,5 h-1. 

Asbesto-cemento apsauginis sluoksnis ir šiluminė izoliacija turi būti nuimami nuo vamzdžių ir išvežami į 

toksinių medžiagų sąvartyną (būtina laikytis „Darbo su asbestu nuostatų“ 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A1-

184/V-546). 

Šilumos punkte įrengiama prieduobė (500x500x800h). Numatytas drenažinis siurblys, kurio paskirtis 

išpumpuoti vandenį iš prieduobės.  

Šilumos punktuose: 

- turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du šviestuvai; 

- turi būti iki 50 ir 230V įtampos kištukiniai lizdai; 

- durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorę; 

- patalpos oro temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 10ºC ir ne aukštesnė kaip 28ºC; 

- oro apykaita ne mažesnė kaip 0,5 h-1; 

- santykinė drėgmė neviršytų 75 ; 

- patalpoje esančios prieduobės turi būti uždengtos. 

Prieš montuojant šilumos punkto įrenginį, pirmiausia paruošti šilumos punkto patalpą taip, kaip reikalauja 

„Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“. Transportavimo, montavimo, paleidimo derinimo, eksploatavimo 

darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeista darbuotojų sauga ir sveikata. Prieš šilumos punkto montavimo 

darbus turi būti patikrinta šilumos punkto patalpa. Patalpa turi būti tvarkinga, neužkrauta pašaliniais daiktais. 

Patalpoje turi veikti vėdinimas. Griežtai draudžiama atlikti suvirinimo darbus, jei patalpoje neužtikrintas 

vėdinimas. Nuimant nuo vamzdyno senąją izoliaciją, turinčią asbesto, būtina dėvėti respiratorius ar dujokaukes. 

Neleidžiama  šilumos punkto įrenginių ir vamzdynų izoliacijai naudoti turinčių asbesto medžiagų. Šilumos 

punktuose draudžiama naudoti gyvsidabrinius kontrolės matavimo prietaisus. Elektros įrenginių montažas ir 

įžeminimas atliekamas pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles“.  
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Šilumos punkto statinys ir įrengimai neturi įtakos aplinkos užteršimui ar žmonių sveikatai. Statinio elementams 

panaudotos medžiagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingų dujų, kenksmingų žmonėms ar gyvūnams išsiskiriančių 

dalelių neturi būti. Izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagas ir gaminius, turinčius Lietuvoje patvirtintus 

sertifikatus.  

Pastaba:  
1. Vandentiekio dezinfekavimas 
TERMINĖ KARŠTO VANDENS VAMZDYNO DEZINFEKCIJA 

Terminis būdas. Visoje karšto vandens sistemoje pakeliama temperatūra iki 66ºC ir laikoma 25–30 minučių, 

po to atsukus visus čiaupus ne trumpiau kaip 5 min. plaunami visi sistemos vamzdžiai. Tie darbai atliekami naktį, 

vandens vartotojai įspėjami, kad bus vykdomi dezinfekcijos darbai, iškabinami skelbimai su užrašu „Nenaudoti 

vandens – atliekama dezinfekcija“ ar pan. Po terminio apruošimo vanduo ataušinamas iki 55ºC ir tiktai tada galima 

jį naudoti. 

2. Buities Vandentiekio Legioneliozių prevencija ir vandens kokybė  
Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 24:2017  reikalavimus 

atitinkančio geriamojo vandens. Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų. 

Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos: 

1) 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, 

neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje. 

2) Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus temperatūrą 

po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje 

vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C. 

3) Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, 

kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, 

remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 

4) Jeigu 1 litre karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti 

patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) 

imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 

legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens 

tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės 

profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens 

mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. 

5) Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro 

koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą 

užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto 

vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija 

jame neviršija 1 mg/l.  

6) Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto 

vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 
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Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant statybos 

produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios yra autorizuotos 

ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka. Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu 

Higienos normos HN 24:2017  VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra. 

Šalto vandens temperatūra +5  0C  (ne aukštesnė kaip 20 0C).  

Statybos užbaigimo procedūros metu privaloma atlikti geriamojo vandens kokybės ir karšto vandens 

temperatūros matavimus. Pagal 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“ statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikiami geriamojo vandens kokybės 

tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai. Tiekiamojo vandens kokybė turi atitikti 

higienos normos reikalavimus HN 24:2017. 

Rangovas privalo atlikti triukšmo matavimus statybos užbaigimo etape gyvenamose patalpose dėl šilumos 

punkto keliamo triukšmo (įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis besiribojančiai gyvenamajai aplinkai turi 

atitikti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje" reikalavimams). 
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                                                                                                                     Abonento Nr.  
 PRIJUNGIAMO PRIE ŠILUMOS TINKLŲ OBJEKTO PASAS  
                                DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS, SAVANORIŲ G. 44, VARĖNA 
 (Objekto pavadinimas, adresas) 

 
1. PRISIJUNGIMO SITUACINĖ SCHEMA 

 

Nr. 
Genplane Pavadinimas 

Šiluminio punkto Pastato 
kubatūra, 

m3 

Aukštų 
skaičius, 

vnt. 

Pastato 
aukštis, 

m 

Šildomų 
patalpų 
plotas, 

m2 

Butų, kitų 
patalpų 

skaičius, vnt. 

Šilumos apkrova 

Nr. Grindų 
ALT. 

Šildymui (86/50°C) Vėdinimui (-/-°C) Karštam vandeniui 
(65/30°C) Viso 

Q, MW G, m3/h Q, MW G, m3/h Q, MW G, m3/h Q, MW G, m3/h 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Daugiabutis 
gyvenamas 

namas 
1 - 3209 4 12,0 1069,68 20 butų 0,05071 1,211 - - 0,1198 2,944 0,17051 4,155 

 
2. ESAMI SLĖGIAI ĮVADUOSE            3. ŠILUMOS POREIKIŲ PARINKIMAS 
SLĖGIAI 

ŠILUMOS 
TINKLŲ 
ĮVADE 

Šildymo 
(vėdinimo) 
sistemos 

papildymas 
Reguliat./siurblys 

SLĖGIS 
VANDENS 

ĮVADE 
P, MPa 

Reikalingas 
vandens 

slėgis įvade 
P, MPa 

Trūkstamas 
vandens 

slėgis įvade 
P, MPa 

Reikalingas 
slėgio 

užtikrinimas 
(vandens 
pakėlimo 
siurblys) 
Yra/nėra 

 ŠILUMOS POREIKIS ŠILDYMUI QŠ, MW ŠILUMOS POREIKIS VĖDINIMUI QŠ, MW ŠILUMOS POREIKIS KARŠTAM VANDENIUI 
QKV, MW 

P1, 
MPa 

P2, 
MPa P1, MPa P1KV, MPa ΔP1KV, 

MPa  Instaliuotas Perskaičiuotas Pokytis % Projektinis Instaliuotas Perskaičiuotas Pokytis % Projektinis Instaliuotas Perskaičiuotas Pokytis % Projektinis 

18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
0,55 / 
0,25 

0,25 / 
0,15 Reguliatorius - - - nėra  0,08370 0 -39 0,05071 0 0 0 0 0,1198 0 0 0,1198 

 
4. ŠILUMOS ĮVADO IR ŠILUMOS PUNKTO CHARAKTERISTIKA 

Šilumos įvadas Šil. 
punkto 

Nr. 

Droselio 
diametr., 

mm 

Šildymo sistemos pajungimo schema 
(nepriklausoma) 

Vėdinimo sistemos pajungimo schema 
(nepriklausoma) Karšto vandens paruošimas Šilumos 

apskaitos 
prietaisai 
(markė) 

Reguliatoriai 
(markė) 

Siurbliai 
(markė) 

Tūtos 
diametras 

Pašildytuvas 
Reguliatoriai 

(markė) 
Siurbliai 
(markė) 

Tūtos 
diametras 

Pašildytuvas 
Pajungimo 

schema 

Pašildytuvas Cirkuliac. 
siurbliai 
(markė) 

Cirkuliac. 
linija 

pastate 
yra/nėra 

Temper. 
reguliat. 
(markė) 

Magistralės, 
šil. kameros 

Nr. 

Diametr., 
mm 

Ilgis, 
m 

Tipas, 
markė 

F, 
m2 

Tipas, 
markė F, m2 Tipas, 

markė 
F, 
m2 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Prie esamų 
tinklų 

pajungiama 
DN40 - 1 

Balansinis 
ventilis 
DN32 

Kvs 18,0 
m3/h 

Elektroninis 
reguliatorius 

MAGNA1 
25-100 

3,6 m3/h, 
H=7,0 m 

- 

Plokštelinis, 
lituotas 

Q=51 kW, 
86°-50°C/ 
45°-57°C 

(XB12L-1-
36) 

- - - - - - Vieno 
laipsnio 

Plokštelinis, 
išardomas 

Q=120 kW, 
65°-30°C/ 
5°-55°C 

(XGM032M-
1-23) 

- 

ALPHA2 L 
25-60N 

0,70 m3/h, 
H=5 m 

yra 

Dvieigis 
reguliuojantis 

ventilis 
DN20 

Kvs 4,0 
m3/h 

SKS3- 
SDU-1L  
DN20, 

Gnom=2,5 
m3/h 

Dvieigis 
reguliuojantis 

ventilis 
DN15 

Kvs 1,60 
m3/h  

 
5. ŠILDYMO SISTEMOS CHARAKTERISTIKA                                   6. VĖDINIMO SISTEMŲ CHARAKTERISTIKA                                                                           7. ĮRENGIMŲ PAKEITIMAS 

Šildymo 
sistemos 

charakteristika 

Skaičiuotina 
temperatūra 

H, 
m.v.st. 

Šildymo prietaisai 
Tūris, 

m3 

 

Pavadinimas L, 
m3/h 

Q, 
kW 

Kaloriferiai 

Reguliatorius Tūris, 
m3 

 

Poz. 
Nr. 

Keičiamo įrenginio Pakeitimą atliko 
(projektinė 

organizacija, 
pavardė, vardas) 

Parašas, 
data 

 
 
 
 
 
 

 

Tipas, 
markė kW Tipas F Tipas Charakteristika  

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 UAB „A-Z projektai“ 

Vienvamzdė, 
stovinė 57/45°C 4,5 

Sekcijiniai 
šoninio 

pajungimo 
51,0 - - - - - - - - 

     (projektinė organizacija) 
      
      
     SPDV Vitalij Sklepovič 
     (pareigos, pavardė) 
      
      
     (parašas) 
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0 2019 Statybos leidimui, konkursui, statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma 

Projektuotojas: Kompleksas 

 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) 
pastato Savanorių g. 44, Varėna atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas 
Statinys 

Atest. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 
Pastatas – Gyvenamasis namas 

A1643 SPV J. Sarpaliūtė  2019 07 
32360 SPDV V. Sklepovič  2019 07  

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Laida 

     
0 

     
Kalbos 
trump. Statytojas/Užsakovas 

CPO119782/ 
AZP-019-145-TDP-ŠP.TS 

Lapas Lapų 

LT UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ 1 16 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

Šilumos punktas (modulis) privalo turėti: 

1. Lengvą priekinę ir šoninę prieigą prie visų esminių komponentų; 2. Komonentus, esančius karšto vandens ir 

šalto vandens pusėje, pagamintus iš nerūdijančio plienos, DZR ir raudonoios bronzos (antibakterinė armatūra; 3. 

Visoms suvirinimo siūlėms įrenginio pusėje, atitikimą B klasei pagal ISO 5817; 4. Laikytis Slėginių įrenginių PED 

2014/68/EB derektyvos, gaminant šilumos punktą ir šilumokaičius (šilumos punktas privalo turėti ES Atitikties 

deklaraciją, o jo vamzdynų hidraulinis bandymas atsliktas vadovaujantis slėginių indų naudojimo taisyklėmis). 

 Medžiagų tiekimas turi būti atliktas pagal šias technines specifikacijas. Jos taip pat įtakoja projektavimą, 

konstrukciją, gamybą, tiekimą, montavimą, montavimo priežiūrą, paleidimą ir aptarnaujančio personalo 

apmokymą. 

Techninės specifikacijos nepakeičia Lietuvoje galiojančių normatyvinių dokumentų ir standartų, o tik juos 

papildo. 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais būtina vadovautis, yra nurodyti aiškinamajame rašte. 

Montavimui naudoti Lietuvoje sertifikuotus įrenginius ir gaminius. 

Bendrieji reikalavimai 
Įrengiant šilumos punktus ypatingas dėmesys turi būti skirtas: 

- aptarnaujančio personalo ir įrangos saugumui; 

- patikimumui ir eksploatacijos paprastumui; 

- lengvai kontrolei, aptarnavimui ir remontui; 

- įrangos priežiūros ir remonto paprastumui; 

- paprastai eksploatacijai. 

Šilumos punktuose: 

- turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du šviestuvai; 

- turi būti iki 50 ir 230V įtampos kištukiniai lizdai; 

- durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorę; 

- patalpos oro temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 10ºC ir ne aukštesnė kaip 28ºC; 

- oro apykaita ne mažesnė kaip 0,5 h-1; 

- santykinė drėgmė neviršytų 75 ; 

- patalpoje esančios prieduobės turi būti uždengtos. 
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Įranga montavimui turi būti tiekiama pilnai sukomplektuota. Prie siuntos pridedamas kiekvienos prekės 

techninis aprašymas. Prekių siuntos be techninių aprašymų nepriimamos. 

Šilumos tiekimo įrangos montavimą gali vykdyti montuotojai turintys kvalifikacijos pažymėjimus šios rūšies 

darbams atlikti. 

Prieš pradedant montavimo darbus, šilumos punkte turi būti padaryta: 

- patalpų apdaila; 

- įrengtas apšvietimas; 

- sumontuota drenažo sistema; 

- sumontuotos tvirtinimo detalės. 

Visi atlikti darbai turi būti įforminti atitinkamais aktais. 

1. Šilumos tiekimo vamzdynų sistema 
Šilumos tiekimo sistemų montavimui naudojami plieniniai elektra virinti vamzdžiai, kai jų skersmuo ≥ 65 mm, 

kai vamzdžio skersmuo ≤ 50 mm, naudojami plieniniai vandens – dujų vamzdžiai. 

Vamzdžiai tinkami sriegimui pagaminti iš bendros paskirties anglinio plieno: 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Plieno rūšis ir standartas (S 195-T) EN 10255 

2. 

Plieno mechaninės savybės: 
- tempimo įtempimas 
- takumo riba 
- pailgėjimo koeficientas 

 
Rm = 310 – 540 N/mm2 

REH = 185 N/mm2 
As ≥ 17 % 

3. 

Vamzdžio darbo režimas: 
- didžiausias leistinas  slėgis (šildymo sistemai) 
- didžiausias leistinas  slėgis (termofikacinio vandens 

pusėje) 
- didžiausia leistinoji temperatūra 

 
3 bar 

10,0 bar 
 

110ºC 

4. 

Vamzdžio sienelės storis: 
- DN 15 
- DN 25 - 40 
- DN 50 

 
s ≥ 2,65 mm 
s ≥ 3,25 mm 
s ≥ 3,65 mm 

5. Paviršiaus apsauga Nudažytas apsauginiais dažais 
6. Tiekimas Be movų ir sriegių 

 

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai: 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Plieno rūšis ir standartas (P235GH) EN 1217-2 

2. 

Plieno mechaninės savybės: 
- tempimo įtempimas 
- takumo riba 
- pailgėjimo koeficientas 

 
Rm = 350 – 480 N/mm2 

REH = 235 N/mm2 
As ≥ 25 % 

3. 

Vamzdžio darbo režimas: 
- didžiausias leistinas  slėgis (šildymo sistemai) 
- didžiausias leistinas  slėgis (termofikacinio vandens 

pusėje) 
- didžiausia leistinoji temperatūra 

 
3 bar 

10,0 bar 
 

110ºC 

4. 
Vamzdžio sienelės storis: 

- DN 65 - 80 
- DN 100 

 
s ≥ 3,00 mm 
s ≥ 3,50 mm 

5. Paviršiaus apsauga Nudažytas apsauginiais dažais 

12



CPO119782/ 
AZP-019-145-TDP-ŠP.TS 

Lapas Lapų Laida 

3 16 O 

 

 

Tiekėjas privalo pateikti numatomų naudoti vamzdžių technines sąlygas, kokybę liudijančius dokumentus su 

patikros ataskaitomis, techninės priežiūros vadovui patvirtinti. 

Vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai, nuo jų nuvalytos nuo atplaišos ir uždengti transportavimo aklėmis. 

Vamzdžiai turi būti žymimi pagal susitarimą užsakyme, dažytu ar štampuotu ženklu. Fasoninės dalys, 

numatomos naudoti montavimui, turi būti pagamintos pramoniniu būdu iš tos pačios plieno markės, kaip ir 

pagrindiniai vamzdžiai. Fasoninės dalys turi būti padengtos gruntu. 

Montavimui gali būti naudojami lygiaverčiai ar aukštesnės kokybės vamzdžiai. Naudojami vamzdžiai turi būti 

suderinti su užsakovu. Vamzdžių siuntas priima ir už jų kokybę atsako rangovas. 

1.1. Nerūdijančio plieno vamzdžiai 
Vamzdžiai pagal AISI 304(EN 1,4301), skirti transportuoti geriamos kokybės vandenį iki 90°C temperatūros ir 

esant didžiausiam leistinam slėgiui 8 bar. 

Vamzdžių paviršius turi būti be purslų ir pašalinių intarpų.  

Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. 

Užsakovui pareikalavus visiems vamzdžiams turi būti pateikti sertifikatai su patikros ataskaitomis ir medžiaga. 

Patikros medžiaga nurodo atskiro vamzdžio kokybę ir taikomus reikalavimus. Pagal susitarimą sertifikatai gali būti 

reikalaujami pasirašant užsakymą arba vėliau. Vamzdžiai žymimi kaip sutarta užsakyme – dažytu ar štampuotu 

ženklu. 

1.2. Šilumos tiekimo vamzdynų sistemos montavimas 
 Srieginės jungties sandarinimui naudojamos linų pakulos, mirkytos surike, arba kitos karščiui atsparios 

medžiagos. 

 Flanšiniai sujungimai sandarinami karščiui atspariomis tarpinėmis. Gumines ir asbestcementines 

medžiagas naudoti draudžiama. 

 Šilumos tiekimo vamzdynai turi būti montuojami su ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu, tvirtinant prie 

statybinių konstrukcijų. Įrengimai ir vamzdynai turi būti tvirtinami taip, kad nebūtų pažeista pastato 

konstrukcija. 

 Montuojant vamzdynus šilumos punktuose turi būti įrengtos visos įdėtinės detalės termometrų, manometrų 

bei jutiklių pastatymui. 

 Žemiausiose vamzdynų vietose turi būti įrengiami ištuštinimo atvamzdžiai, o aukščiausiose vietose oro 

pašalinimo atvamzdžiai. Atvamzdžiai įrengiami patogiame aptarnauti aukštyje. 

 Prieš pradedant montuoti įrenginius (šilumos apskaitos prietaisus, siurblius, šilumokaičius ir pan.), 

vamzdynų sistema turi būti praplauta siekiant apsaugoti įrenginius nuo teršalų. 

 Vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, jose turi būti įrengtos karščiui atsparios įvorės, kurių galai 

užtaisomi karščiui atsparia medžiaga. 

 Baigus montavimo darbus, turi būti atliktas sistemų praplovimas ir hidraulinis išbandymas. 

 Visi atlikti darbai turi būti įforminti atitinkamuose aktuose. 

 Šilumos tiekimas sistemų montavimo metu neturi būti atliekamas.  

1.3. Suvirinimas 
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Suvirinimo bei kontrolės procedūroms turi būti paruošti suvirinimo procedūrų aprašai. Aprašai ruošiami ir 

tvirtinami vadovaujantis LST EN ISO 15607:2004 “Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir 

tvirtinimas “. 

Prieš virinant visi vamzdžiai ir armatūra turi būti teisingai paruošti ir sustatyti. Vamzdžių galai turi būti stačiai 

nupjauti, švarūs ir su nuožulomis. Suvirinimo praėjimų kiekis turi būti toks, koks reikalingas pagal slėgį, kuris bus 

tame vamzdyne. Trišakiai, atsišakojimai ir kitos fasoninės dalys turi būti su švelniais perėjimais, suvirinimo siūlė 

neturi mažinti nurodyto pagrindinio vamzdžio atsišakojimo kiaurymės skersmens. 

Visų suvirinimo siūlių metalas turi pilnai susilydyti su vamzdžių metalu, siūlėse neturi būti šlakų ir nuodegų, 

jų storis negali būti mažesnis už vamzdžio sienelės storį. Suvirinimo elektrodai turi būti sausi ir švarūs. Lankinio 

suvirinimo elektrodai negali būti naudojami, jei jų dengiamasis sluoksnis pažeistas ar suiręs. Suvirinimo elektrodo 

tipas turi būti toks, kokį rekomenduoja gamintojai suvirinimo klasei ir tipui. 

Siūlių suvirinimo kontrolė atliekama tokiais būdais: 

- išorinio apžiūrėjimo ir matavimo – 100 %; 

- hidraulinio bandymo. 

1.4. Plieninių vamzdynų montavimas ir atramos 
Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. Galima naudoti specialios konstrukcijos grupinio 

kabinimo mazgus. Jų dydis turi būti toks, kad vamzdžius galima būti izoliuoti. Šilumnešio vamzdynų atramos 

apriboja vamzdyno judėjimo galimybę tik ašine kryptimi. 

Tarp šildančio vandens vamzdžio ir pagrindinio vamzdžio pakabinimo elemento turi būti sumontuota 

kompensuojanti plokštė. Horizontalūs vamzdynai tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba. 

Atstumai tarp vamzdžio ir sienos: 

- vamzdžiams iki 32 mm skersmens – 35 mm; 

- 40 ir 50 mm skersmens vamzdžiams – 50 mm su paklaida ± 5 mm; 

- srieginiai sujungimai išdėstyti tose vietose, kur yra priėjimas aptarnavimui. 

Leistini atstumai tarp horizontalių vamzdžių atramų: 

- 2,0 m, kai nominalus diametras yra iki 32 mm; 

- 2,5 m, kai nominalus diametras yra iki 40 mm; 

- 3,0 m, kai nominalus diametras yra iki 50 mm; 

- 3,7 m, kai nominalus diametras yra iki 65...100 mm; 

- 4,5 m, kai nominalus diametras yra iki 100…150 mm; 

- 4,5 m, kai nominalus diametras yra iki 150…250 mm. 

Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta įtempimų ar 

iškraipymų prijungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose. Vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad įrangą, vožtuvus ir 

priedus būtų galima nuimti mažiausiai juos išardant ir, kad nuėmus minėtus prietaisus, nereikėtų papildų atramų. 

Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad vamzdis neišlinktų nuo savo svorio ir nejudėtų nuo 

tekančio vandens srauto ar vibracijos. Vertikalūs vamzdžiai turi turėti stiprius kaltos geležies arba plieno 

spaustukus, gerai užvertus ant vamzdžių, su prailginimais, įsiremiančiais į pastato konstrukcijas. 

Norint  išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti atsižvelgiant į linijinius 

pailgėjimus. 

Visi plieninių dirbinių paviršiai turi būti paruošti taip: 
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- gamykloje suvirinti mazgai turi būti nušveisti smėlio čiurkšle; 

- nugruntuoti rūdims atspariais dažais; 

- padengiamu dviem sluoksniais aprobuotų dažų, juos sumontavus. 

1.5. Vamzdžių įvorės 
Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas. Įvorės turi būti pagamintos iš 

tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis. Įvorės vidinis skersmuo turi būti ne mažiau kaip 15 mm didesnis už 

vamzdžio išorinį skersmenį, jeigu nenurodyta kitaip. Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir 

priešgaisrines sienas, turi būti naudojamos specialios ugnies nepraleidžiančios tarpinės, kurios užtikrintų 2 val. 

atsparumą ugniai. 

Perėjimuose per grindis šlapiose patalpose įvorės turi baigtis 100 mm virš grindų lygio. Patalpose su viniline 

grindų danga, jos kraštas turi būti užriestas prie įvorės. Perėjimuose per grindis patalpose, kuriose yra vandens 

nepraleidžiančios membranos, vamzdžio įvorė turi turėti sandarinimo flanšą, kurį darbininkas turi pritvirtinti prie 

vandens nepraleidžiančios membranos. Rangovas turi pasirūpinti guminiais sandarinimo flanšais prie nutekėjimų 

grindyse su vandens nepraleidžiančiom membranom. 

Tarpelis tarp vamzdžio ir įvorės turi būti užsandarintas elastinga mastika. 

1.6. Vamzdynų plėtimasis 
Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai galėtų plėstis ir trauktis nesukeldami 

netinkamų įtempimų bet kurioje vamzdynų vietoje. 

Kur įmanoma, plėtimasis ir susitraukimas turi būti kompensuojamas natūraliais vamzdžių pasislinkimais ašine 

kryptimi. Kur neįmanoma kompensuoti vamzdynų plėtimosi ir susitraukimo ankščiau aprašytu būdu, vamzdynams 

turi būti įrengti „U“ formos kompensatoriai.. 

Vamzdynams turi būti įrengtos nejudamos ir paslankios atramos. 

Vamzdžių atramos turi būti įtvirtintos nurodytose vietose. Atramų apkabos turi būti įtvirtinamos tinkamu būdu, 

kad laikytų apkrovą. Visos atramos jokiu būdu negali pažeisti pastato konstrukcijų. Detalės ir galutinė atramų vieta 

prieš įtvirtinimą turi būti pateikta techninės priežiūros vadovo patvirtinimui. 

1.7. Vamzdynų antikorozinis padengimas 
Vamzdžių paviršiai, kurie neturi gamyklinės gruntuotės, turi būti nuvalyti iki metalinio blizgesio ir padengti 

gruntuote, paliekant galuose 20 cm suvirinimo siūlėms. 

Atlikus suvirinimo darbus, nuo sandūrų turi būti nuvalyti suvirinimo šlakai, jos nuriebinamos ir padengiamos 

gruntuote. Prijungimo vietose turi būti atstatyta pažeista esama vamzdynų gruntuotė. Jei vamzdžiai turi gamyklinę 

gruntuotę, tai nuo jų paviršių turi būti nuvalomi nešvarumai, atstatoma pažeista gruntuotė.  

Paruošti vamzdynų paviršiai dengiami dviem antikorozinės dangos sluoksniais. Antikorozinė danga turi būti 

atspari termofikacinio vandens temperatūrai 150°C. 

1.8. Šiluminė izoliacija 
Šilumos tiekimo sistemoje naudojama izoliacija, kurios pagrindą sudaro mineralinė ar akmens vata, kurios 

tankis 100 kg/m3, o šilumos laidumo koeficientas λ=0,038 W/mK. Kai izoliuoti paviršiai yra darbo arba 

aptarnavimo zonose ir terpės temperatūra aukštesnė kaip 100°C, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne 

aukštesnė kaip 45°C, ir kai ši temperatūra 100°C ir mažesnė, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė 

kaip 35°C. 
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Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Neleidžiama 

izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų turinčių asbesto. Šilumos izoliacija turi būti mechaniškai  atspari, 

nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti paviršiai dengiami armuotos folijos danga. Kiekvienas vamzdis turi būti 

izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdžiai neturi būti sujungti į bendrą izoliacijos dangą. Armatūros izoliacija turi būti 

išardoma. 

Rekomenduotini  patalpose tiesiamų šilumos vamzdynų šiluminės izoliacijos storiai, esant šilumą 

izoliuojančios medžiagos skaičiuotinam šilumos laidumo koeficientui λ=0,05 W/mK ir šilumnešio temperatūrai 80-

50°C: 

Sąlyginis vamzdžio skersmuo, mm Šiluminės izoliacijos storis, mm 
25÷50 40 
70÷200 60 

Rekomenduotini  patalpose tiesiamų šilumos vamzdynų šiluminės izoliacijos storiai, esant šilumą 

izoliuojančios medžiagos skaičiuotinam šilumos laidumo koeficientui λ=0,05 W/mK ir šilumnešio temperatūrai 

120-81°C: 

Sąlyginis vamzdžio skersmuo, mm Šiluminės izoliacijos storis, mm 
25÷50 60 
70÷200 80 

 
Leistini šilumos nuostoliai vamzdynuose neturi viršyti nurodytų „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų 

šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“. Visi darbai turi būti atliekami pagal taisyklių, STR ir gamintojo 

reikalavimus ir rekomendacijas.  

Izoliacijos ugniai atsparumo klasė - 1. 

1.9. Ženklinimas 
Užrašai turi būti graviruoti, atitikti eksploatacinę schemą. Ant izoliuotų  vamzdynų paviršiaus aliejiniais dažais 

nupiešiami skiriamieji spalviniai žiedai pagal vamzdynų paskirtį, rodyklės rodančios tekėjimo kryptį: 

 paduodamo srauto vamzdynai – žalia spalva su geltona juosta (50 mm) ir rodyklė; 

 grįžtamojo srauto vamzdynai – žalia spalva su ruda juosta (50 mm) ir rodyklė. 

Žymėjimas turi būti atliktas vadovaujantis  Lietuvoje galiojančiomis normomis. 

1.10. Šilumos tiekimo vamzdynų hidraulinis praplovimas ir išbandymas     
Hidraulinis vamzdynų praplovimas ir išbandymas atliekamas atlikus visus suvirinimo darbus ir sumontavus 

tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemų praplovimui ir išbandymui imamas iš statybos aikštelėje esančių 

vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. 

Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi būti atjungiami ne mažesnio kaip 3 mm 

storio aklėmis, atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą – draudžiama. 

Hidrauliniu slėgiu bandoma: 

 Šilumos punkto šildymo kontūro bandymo slėgis 4,30 baro.  

 Karšto vandens kontūras bandomas slėgiu, kuris lygus 12,0 baro. 

 Įvadinis kontūras bandomas slėgiu, kuris lygus 14,30 baro. 

 Sistemos pripažįstamos tinkamos eksploatuoti, jeigu po 30 minučių bandymo, slėgis nesumažėjo, o 

suvirinimo siūlėse, vamzdžiuose, reguliuojamoje armatūroje neaptinkama nesandarių vietų. 

 Bandymo rezultatai įforminami aktu. 

16



CPO119782/ 
AZP-019-145-TDP-ŠP.TS 

Lapas Lapų Laida 

7 16 O 

 

 Jei bandymo rezultatai neatitinka šių reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir sistemos sandarumą bandyti 

dar kartą. 

 Bandymo rezultatai įforminami aktu. 

 

1.11. Šilumos tiekimo sistemos šiluminis išbandymas 
Šilumos tiekimo sistemos su plieniniais vamzdžiais šiluminis bandymas atliekamas, esant pliusinei lauko oro 

temperatūrai, užpildant sistemą ne žemesne nei 60°C temperatūros vandeniu iš tinklų. Šiltuoju laikotarpiu, kai nėra 

galimybės užpildyti sistemos ne žemesnės nei 60°C temperatūros vandeniu iš tinklų, tai šiluminis sistemos 

išbandymas turi būti vykdomas, prasidėjus šildymo sezonui. 

Šiluminis šildymo sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas. 

1.12. Paleidimo – derinimo darbai 
Paleidimo - derinimo darbus, o taip pat techninį aptarnavimą gali atlikti specialistai, turintys reikiamą 

kvalifikaciją ir leidimą šios rūšies darbams atlikti. Paleidimo - derinimo darbams surašomas priėmimo aktas ir 

patvirtinimas techninės priežiūros vadovo. Užsakovui turi būti pateikta visų atliktų darbų aktai bei  kita reikalinga 

dokumentacija. 

1.13. Šilumos tiekimo sistemos priėmimas eksploatuoti 
Priimant sistemą  turi būti pateikti  tokie dokumentai: 

- komplektas darbo brėžinių ir aktai su įrašytais atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus, 

atitinkančius brėžinius; 

- paslėptų darbų patikrinimo aktai; 

- šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 

- sistemų šiluminio išbandymo aktas; 

Priimant eksploatacijon šilumos tiekimo sistemą turi būti nustatoma: 

- ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles; 

- ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai, vamzdžių lenkimas; 

- ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, šildymo prietaisai; 

- ar teisingai sumontuota ir tinkamai veikia armatūra, apsauginiai mechanizmai, kontroliniai matavimo 

prietaisai; 

- ar tinkamai išdėstyti vandens  ir oro išleidimo kranai; 

- ar nėra vandens pratekėjimų suvirinimo sandūrose, tarp vamzdžių ir šildymo prietaisų, vamzdžių ir 

armatūros srieginių sujungimų ir kt.; 

- ar tolygus sistemos šildymas. 

Šilumos tiekimo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta: 

- sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai; 

- šildymo sistemos šiluminio išbandymo rezultatai; 

- atsiliepimas apie atliktų darbų kokybę. 

Šilumos tiekimo sistemos eksploatuojamos pagal LST EN 12170:2006 ,,Pastatų šildymo sistemos. Veikimo, 

priežiūros ir naudojimo dokumentų rengimo procedūra. Šildymo sistemos, kurioms reikia išmokyto operatoriaus” ir 

LST EN 14336:2004 ,Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti” 

nurodymus. 
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2. Vamzdynų armatūra 
Rangovas turi patiekti ir sumontuoti armatūrą taip, kaip nurodyta brėžiniuose. Ji turi būti sumontuota taip, kad 

sistema patikimai veiktų, būtų patogu ją aptarnauti, stebėti ir kontroliuoti jos darbą ir atlikti remontą. 

Uždaromoji armatūra vamzdynams, kurių skersmuo  50 mm – movinė (išimtinais atvejais galima montuoti 

DN65 movinę armatūrą); kai skersmuo  65 mm – flanšinė arba įvirinama. Ant visos naudojamos armatūros 

korpusų turi būti gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas, skersmuo, slėgis. Ženklai gali būti išlieti gaminant 

gaminį, įspausti arba įkirsti. Armatūros neturinčios skiriamųjų ženklų turi būti atsisakyta. 

2.1. Uždaromoji armatūra 
Uždaromieji moviniai ventiliai: 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Ventilio tipas Rutulinis 
2. Korpusas Bronzinis (rečiau ketinis) 
3. Prijungimas Srieginis 

4. 

Didžiausia leistinoji temperatūra: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens pusėje 

 
110ºC 
90ºC 
110ºC 

5. 

Didžiausias leistinas  slėgis: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens pusėje 

 
3,0 bar 
8,0 bar 
10,0 bar 

  

Uždaromosios įvirinamos sklendės: 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Sklendės tipas Rutulinis 
2. Korpusas (šildymo kontūras) Plieninis 
3. Korpusas (karšto ir šalto vandens pusėje) DZR ir raudonosios bronzos (antibakterinė armatūra) 
4. Prijungimas Įvirinamas 

5. 

Didžiausia leistinoji temperatūra: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens pusėje 

 
110ºC 
90ºC 
110ºC 

6. 

Didžiausias leistinas  slėgis: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens pusėje 

 
3,0 bar 
8,0 bar 
10,0 bar 

 

Įvadinė uždaromoji armatūra į šilumos punktą – plieninė. 

Draudžiama montuoti armatūrą iš ketaus ten, kur ji gali būti veikiama lenkimo jėgų. 

2.2. Balansinis ventilis 
Ventiliai skirti vandens srovės balansavimui ir matavimui. Jų pagalba vandens srautas į įrenginius yra toks, 

koks reikalingas esant maksimaliam šilumos poreikiui. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Korpusas Bronzinis arba ketinis 
2. Prijungimas Srieginis arba flanšinis 
3. Didžiausia leistinoji temperatūra 110ºC 
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4. Didžiausias leistinas  slėgis 10,0 bar 

Montuojant balansinius ventilius reikia laikytis gamintojo pateikiamų instrukcijų. 

Flanšiniai balansiniai ventiliai turi būti tiekiami su atsakomaisiais flanšais, varžtais, veržlėmis ir tarpinėmis. 

Tarpinės turi būti atsparios temperatūrai; gumines ir asbocementines naudoti draudžiama. 

2.3. Atbulinis vožtuvas 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Korpusas Bronzinis arba ketinis 
2. Prijungimas Srieginis arba flanšinis 

4. 

Didžiausia leistinoji temperatūra: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens 

pusėje 

 
110ºC 
90ºC 
110ºC 

5. 

Didžiausias leistinas  slėgis: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens 

pusėje 

 
3,0 bar 
8,0 bar 
10,0 bar 

Karšto vandens ir šalto vandens pusėje DZR ir raudonosios bronzos (antibaktetinė armatūra) 
 

2.4. Filtras 
Filtrų paskirtis - sulaikyti nešmenis, didesnius kaip 1 mm dydžio. Filtrai montuojami ant termofikacinio 

tiekiančio vandens vamzdyno už pirmosios sklendės, šildymo sistemos grąžinimo vamzdyne prieš cirkuliacinį 

siurblį, karšto vandens sistemos cirkuliaciniame vamzdyne prieš cirkuliacinį siurblį, šalto vandens vamzdyne prieš 

šilumokaitį. 

Filtruojantis elementas - nerūdijančio plieno. Filtras turi turėti prapūtimo ir išleidimo čiaupą arba aklę.  

Plieninis tinklelis DN25-50 mm akutės dydis 0,87 mm, DN80-300 akutės dydis 1,18 mm. 

Moviniai filtrai: 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Korpusas Bronzinis 
2. Prijungimas Srieginis 
3. Filtravimo elementas Nerūdijančio plieno tinklelis 

4. 

Didžiausia leistinoji temperatūra: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens 

pusėje 

 
110ºC 
90ºC 
110ºC 

5. 

Didžiausias leistinas  slėgis: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens 

pusėje 

 
3,0 bar 
8,0 bar 
10,0 bar 

Karšto vandens ir šalto vandens pusėje DZR ir raudonosios bronzos (antibaktetinė armatūra) 

Flanšiniai filtrai: 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Korpusas Ketinis 
2. Prijungimas Flanšinis 
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3. Filtravimo elementas Talpa su tinkleliu 

4. 

Didžiausia leistinoji temperatūra: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens 

pusėje 

 
110ºC 
90ºC 
110ºC 

5. 

Didžiausias leistinas  slėgis: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens 

pusėje 

 
3,0 bar 
8,0 bar 
10,0 bar 

Srieginiai filtrai šaltam ir karštam vandeniui. DN15-50 mm korpusas – neišsicinkuojantis žalvaris, 

tinklelis nerūdijantis plienas, akutės dydis 0,5 mm. 

Flanšiniai filtrai šaltam ir karštam vandeniui. DN65-300 mm korpusas antikorozine danga dengtas 

ketus. 

2.5. Automatinis nuorinimo ventilis su atbuliniu vožtuvu 
Automatinis nuorinimo ventilis saugo sistemas nuo korozijos ir kavitacijos atsiradimo, bei nuo oro kamščių 

susidarymo. Vožtuvas automatiškai atlieka oro išleidimo ir įleidimo funkciją užpildant ir nuleidžiant vandenį iš 

sistemos, bei sistemos darbo metu.  

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 

4. 

Didžiausia leistinoji temperatūra: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens 

pusėje 

 
110ºC 
90ºC 
110ºC 

5. 

Didžiausias leistinas  slėgis: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens 

pusėje 

 
3,0 bar 
8,0 bar 
10,0 bar 

 
2.6. Vandens išleidimo įtaisas 

Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno, Reikalingą vandens išleidimo priemonių 

skaičių įvertina rangovas. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Korpusas Bronzinis (rečiau ketinis) 
2. Prijungimas Movinis 
3. Ventilio tipas Rutulinis 

4. 

Didžiausia leistinoji temperatūra: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens pusėje 

 
110ºC 
90ºC 
110ºC 

5. 

Didžiausias leistinas  slėgis: 
- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 
- termofikacinio vandens pusėje 

 
3,0 bar 
8,0 bar 

10,0 bar 
 
2.7. Reguliuojantis vožtuvas su elektros pavara 
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Pavara, gavusi signalą iš elektroninio reguliatoriaus, uždaro arba atidaro vožtuvą, taip reguliuodama 

šilumnešio srautą reikiamą sistemai. 

Vožtuvai gali būti montuojami tiek ant grįžtamo, tiek ir ant paduodamo vamzdyno. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Korpusas Bronzinis arba ketinis 
2. Prijungimas Srieginis arba flanšinis 
3. Vožtuvo sandarumas Maks. 0,05  nuo kvs 
4. Maksimalus uždaromas slėgio perkrytis Maks. 16 bar 
5. Reguliavimo ribos > 50:1 
6. Didžiausia leistinoji temperatūra 110ºC 
7. Didžiausias leistinas  slėgis 10,0 bar 
8. Vožtuvo elektros pavara Reversinė su reduktoriumi 
9. Elektros tiekimas Iš valdymo spintos 

10. Maitinimo įtampa 230 V 
11. Dažnis 50 Hz 
12. Pavaros eigos laikas šildymo vožtuvui 50 – 300 sek. 
13. Pavaros eigos laikas karšto vandens vožtuvui 10 – 50 sek. 
14. Aplinkos temperatūra Nuo 0 iki +55ºC 
15. Apsaugos klasė IP 54 

 

2.8. Apsauginis vožtuvas 
Apsauginiai vožtuvai skirti uždarų sistemų apsaugai nuo slėgio padidėjimo. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 

1. 
Suveikimo slėgis: 

- šildymo sistemai 
- karšto vandens sistemai 

 
3 bar 
8 bar 

4. 
Didžiausia leistinoji temperatūra: 

- šildymo sistemai 
- karštam vandeniui 

 
110ºC 
90ºC 

Karšto vandens ir šalto vandens pusėje DZR ir raudonosios bronzos (antibaktetinė armatūra) 
2.9. Automatinis papildymo vožtuvas 

Atlieka slėgio redukavimo, atbulinio ir uždarymo vožtuvų funkcijas. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Korpusas Bronzinis 
2. Prijungimas Srieginis 
3. Didžiausia leistinoji temperatūra Tmaks.=100ºC 
4. Maksimalus slėgis įėjime Pmaks.=1,0 MPa 
5. Maksimalus slėgis išėjime Pmaks.=0,3 (0,4) MPa 

 
3. Kontrolės matavimo prietaisai 
3.1. Parodantis termometras 

Termometrai naudojami termofikacinio vandens temperat8ros matavimui – spiritiniai, montuotini ant 

horizontalių ir vertikalių vamzdynų. Prietaisai turi būti registruoti Valstybinėje metrologijos tarnyboje. turi būti 

sumontuoti brėžiniuose nurodytose vietose. Termometrai turi būti sumontuoti įvorėse. Naudoti kontrolės matavimo 

prietaisus, kuriuose yra gyvsidabrio, draudžiama. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys spiritiniam termometrui Reikalavimai 
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1 2 3 
1. Temperatūros ribos montuojant tiekimo linijoje T=0÷110ºC 
2. Temperatūros ribos montuojant grąžinimo linijoje T=0÷100ºC 
3. Tikslumo klasė 2,0 
4. Skalės padalos vertė 2ºC 

 
Termometrai žemų parametrų kontūrų pusėje gali būti bimetaliniai. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys spiritiniam termometrui Reikalavimai 
1 2 3 
1. Temperatūros ribos T=0÷100ºC 
2. Temperatūros ribos karšto vandens pusėje T=0÷90ºC 
3. Temperatūros ribos šalto vandens pusėje T=0÷15ºC 
4. Skalės skersmuo 100 mm 
5. Tikslumo klasė 2,0 
6. Skalės padalos vertė 1ºC 

 
3.2. Parodantis manometras 

Manometrai turi būti sumontuoti brėžiniuose nurodytose vietose, prie visų įrenginių, kuriose veikia slėgio 

pokyčiai ir kur reikalinga tiksliam sistemų valdymui. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Manometro tipas Apvalūs 100 mm 
2. Skalė Baltame fone juodi užrašai 
3. Tikslumo klasė 1,5 
4. Apsaugos klasė IP 54 

5. Slėgis Iki 1,0 MPa; 
termofikacinio vandens vamzdynuose iki 1,6 MPa 

6. Temperatūra Iki 100°C; 
termofikacinio vandens vamzdynuose iki 150°C 

7. Slėgio skalės gradacija MPa arba bar 
8. Didžiausia galima paklaida 1,5 % visos skalės 
9. Galinė skalės vertė neturi būti mažesnė 30 % virš darbinio slėgio 

 
4. Įrengimai 
4.1. Šilumokaitis 

Naudojami plokšteliniai lituoti šilumokaičiai. Gaminio kokybė privalo būti patvirtinta Kokybės Standartų 

Sistemos sertifikatu SFS – EN ISO 9001. 

Karšto vandens ruošimui naudojamas išardomas šilumokaitis (PN16; Tarpinės EPDM; Tmaks.=110ºC, 

Plokštelių plienas EN 1.4404) 

Lituoti plokšteliniai šilumokaičiai turi būti iš presuotų ir tarpusavyje sulituotų plokštelių, tarp kurių yra skysčių 

pratekėjimo kanalai. Didelis turbulentiškumas ir priešsrovinis tekėjimas užtikrina efektyvų šilumos perdavimą. 

Plokštelės gaminamos iš nerūdijančio EN 1.4301 (AISI 304) ir rūgščiai atsparaus EN 1.4401 (AISI 316) plieno. 

Šilumokaitis turi būti su standartiniais atvamzdžių pajungimais. 

Lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams turi būti suteikiama ne mažiau 5 metų garantija, kai naudojamo 

vandens kokybė atitinka patvirtintus standartus. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Skaičiuotini slėgio nuostoliai šildymui Maks. 30 / 20 kPa 
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2. Skaičiuotini slėgio nuostoliai karštam vandeniui Maks. 30 / 50 kPa 
3. Didžiausia leistinoji temperatūra 110ºC 
4. Didžiausias leistinas  slėgis šildymas 10,0 bar 
5. Didžiausias leistinas  slėgis (KV) 8,0 bar 

4.2. Šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys 
Rangovas turi patiekti ir sumontuoti visus siurblio komponentus ir priedus. 

Cirkuliacinis siurblys atitinkantis Europos sąjungos direktyvą 2009/125/EC, kuri nustato ekologinio projektavimo 

reikalavimų sistemą su energija susijusiems gaminiams. 

Didelio efektyvumo šlapio rotoriaus siurblys su EC varikliu (energetinio efektyvumo indeksas EEI  ne daugiau 

0,23) ir elektroniniu galios reguliavimu. Siurblys sukurtas termofikacinio vandens, šalto vandens bei vandens ir 

glikolio mišinių be abrazyvinių medžiagų pumpavimui cirkuliacinėse sistemose.  

Siurblio hidraulikos korpusas padengtas kataforezine danga apsaugai nuo korozijos.  Maksimali pumpuojamos 

terpės temperatūra +110°C, maksimali aplinkos temperatūra +40°C.  Minimali pumpuojamos terpės temperatūra -

20°C , minimali aplinkos temperatūra °-20°C.  Maitinimo įtampa 1~230V, 50Hz.  

Siurblys turi kelis galimus valdymo režimus: Δp-c, Δp-v. Taip pat turi kontaktus siurblio darbo sutrikimams 

(SSM). Siurblys turi LED displėjų, kuriame rodoma siurblio išvystomas slėgių perkrytis bei klaidų kodai. Siurblio 

slėgio nustatymo žingsnis kas 0,5 m.v.st. 

 
4.3. Karšto vandens sistemos cirkuliacinis siurblys 

Specialios konstrukcijos cirkuliacinis siurblys, skirtas karšto vandentiekio sistemos cirkuliacijai. Atsparus 

kietam vandentiekio vandeniui. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas 
2. Prijungimas Movinis arba flanšinis 
3. Elektros tiekimas 1230V/50Hz; 3400V/50Hz 
4. Didžiausia leistinoji temperatūra 110ºC 
5. Didžiausias leistinas  slėgis 8 bar 

 
4.4. Slėgio relė 

Paskirtis – karšto vandens ruošimo cirkuliacinės linijos siurblio apsaugai nuo sauso veikimo. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Apsaugos klasė IP 30 
2. Elektrinis pajungimas (6-14) mm el. kabeliu 
3. Prijungimas srieginis 
4. Didžiausia leistinoji temperatūra 110ºC 
5. Didžiausias leistinas  slėgis 8 bar 

 
4.5. Išsiplėtimo indai 

Išsiplėtimo indo tūris parenkamas pagal sistemos šiluminį našumą (kW). Naudojami membraniniai slėginiai 

išsiplėtimo indai. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Korpusas Plienas 
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2. Projektinis slėgis Pagal pastato charakteristikas 
3. Didžiausia leistinoji temperatūra 110ºC 
4. Didžiausias leistinas  slėgis 3,0 bar 
5. Spalva Raudona 

 
4.6. Šilumos skaitiklis 

Šilumos skaitiklis privalo būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą. 

Šilumos skaitiklį sudaro: srauto ir du temperatūros jutikliai ir skaičiuotuvas. Šie elementai gali būti vientisoje 

konstrukcijoje arba kaip atskiri elementai. 

Šilumos skaitiklis turi matuoti ir vaizduoti šiuos parametrus: 

 integruojamą šiluminės energijos kiekį (kWh arba MWh); 

 integruojamą šilumnešio kiekį (m3 arba t); 

 momentinį šilumnešio srautą (m3/h arba t/h); 

 momentinę šilumos galią (kW arba MW); 

 šilumnešio temperatūras arba temperatūrų skirtumą tiekiamajame ir grįžtamajame vamzdyne (ºC); 

 darbo arba klaidos laiką nuo eksploatavimo pradžios (h) ir klaidos kodą. 

Šilumos skaitiklio skaičiuotuvas turi turėti duomenų kaupimo įrenginį. 

Skaitiklyje turi būti numatytas įrenginys duomenų nuskaitymui prijungus duomenų kaupiklį arba kompiuterį. 

Temperatūros jutiklių pora turi būti suderinta tarpusavyje, jutiklių matavimo paklaida turi būti ≤ 2%. Būtina 

montuoti paduodamos temperatūros jutiklį ant padavimo linijos, grąžinamos temperatūros jutiklį – ant grąžinamos 

linijos.  

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Šilumos skaitiklio klasė pagal EN 1434 2 klasė 
2. Klimatinė klasė pagal EN 1434 Klasė A 
3. Srauto jutiklio montavimas Pagal gamintojo nurodymus 
4. Didžiausia leistinoji temperatūra Tmaks.=120ºC 
5. Didžiausias leistinas slėgis 10 bar 
7. Temperatūrų skirtumo ribos 3K < Δ > 70 K 
8. Maitinimo įtampa 230 V~ arba baterija (veikimo laikas ~ 5 metai) 
9. Dažnis 50 Hz 

10. Korpuso apsaugos klasė Min. IP 44 
 

4.7. Apskaitos prietaisas vandens užpildymui / papildymui 
Vandens tekėjimo kryptis turi sutapti su esančios ant skaitiklio korpuso rodyklės kryptimi. Filtras turi būti 

sumontuotas prieš įtekėjimo angą. Prieš montuojant skaitiklį reikia gerai išvalyti vandens įtekėjimo vamzdyje 

susikaupusiais nuosėdas, smėlį ir kitus nešvarumus. 

Skaitiklis turi būti sumontuotas taip, kad būtų patogu jį aptarnauti ir užrašyti parodymus. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 2 3 
1. Skaitiklio skersmuo DN15 
2. Korpusas Žalvaris 
3. Prijungimas Srieginis 
4. Didžiausia leistinoji temperatūra 90ºC 
5. Didžiausias leistinas  slėgis 10,0 bar 
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4.8. Elektroninis temperatūros reguliatorius 
Kombinuotas arba laisvai programuojamas elektroninis kontroleris.  

Funkcijos:  

 Šildymo valdymas pagal priklausomybę nuo lauko oro temperatūros.  

 Turi būti galimybė nustatyti šešis lūžio taškus šildymo kreivėje bei apriboti mažiausią ir didžiausią į 

šildymo sistemą tiekiamą temperatūrą.  

 Grąžinamos temperatūros ribojimas šildymo kontūrui pagal priklausomybę nuo lauko oro temperatūros, 

karšto vandens ruošimui ribojimas pagal fiksuotą vertę.  

 Turi būti galimybė koreguoti šildymą pagal vidaus temperatūros signalą.  

 Turi būti galimybė nustatyti šildymo komforto ir ekonomijos periodus kiekvienai dienai individualiai.  

 Turi būti galimybė optimizuoti šildymą pagal pastato ir sistemos tipą.  

 Valdiklis turi turėti galimybę signalizuoti apie nukrypimus nuo reguliuojamų dydžių.   

 Valdiklis turi turėti galimybe registruoti pateiktų ir paskaičiuotų temperatūrų vertes iki keturių parų.  

 Valdiklis turi turėti šildymo kontūro pavaros apsaugos nuo švytavimo programą.  

 Valdiklis turi turėti šildymo kontūro pavaros mankštinimo funkcija vasaros metu.  

 Valdiklis turi turėti šildymo siurblio pramankštinimo vasaros metu funkciją.  

 Valdiklis turi turėti šildymo sistemos papildymo kontrolę pagal signalą nuo sumažėjusio sistemos slėgio. 

Turi būti galimybės pasirinkti sistemos užpildymo trukmę, signalizavimą apie per pasirinktą laiką 

nepavykusį pildymą bei nutraukti pildymo procesą, siekiant apsaugoti nuo vandens sukeltos žalos.  

 Valdiklis turi turėti automatinę karšto vandens valdymo parametrų nustatymo funkciją. 

 Valdiklis turi turėti karšto vandens buitinėms reikmėms temperatūros pakėlimo funkciją, reikalingą 

šiluminiam vamzdynų dezinfekavimui.  

 Valdiklis turi turėti ryšio sąsają valdymui ir duomenų perdavimui. Duomenų apsikeitimo protokolas 

Modbus. Protokolo duomenys turi būti atviri. 

 Šilumos reguliatorius per GPRS ar Ethernet tinklą turi perduoti sistemos duomenis (kontroliuojamus ir 

valdomus parametrus) į/iš administruojančios įmonės esamą informacinę sistemą.  

 Atsakingi asmenys turi turėti galimybę valdyti energiją pagal galios poreikį. 

 Valdiklio suderinimo protokolas turi būti užpildytas ir pateiktas užsakovui. 

 Aplinkos temperatūra darbo metu iki 50°C. 

 Apsaugos nuo išorės poveikio lygis ne mažesnis už IP41. 

 Valdiklio suderinimo protokolas. 

5. Elektros įranga 
Visos medžiagos ir kokybė turi atitikti Elektros įrenginiu įrengimo taisykles (EĮĮT). 

Saugumo laipsnis pagal EĮĮT turi atitikti IP54. 

Visa įranga turi būti suprojektuota taip, kad funkcionuotų tinkamai, nenusidėvėdama ir be nereikalingu 

apkrovų. 

Elektros įrenginiai ar jų dalys, galinčios skleisti triukšmą, turi būti su triukšmą slopinančiais įrenginiais, kad 

apsaugotų arti esančių elektroninių įrenginių darbą nuo trukdymų. Visi elektriniai ir elektroniniai valdymo pultai ir 

skydai turi būti patikimai įžeminti, pritaikyti atitinkamu kabeliu tipui. 
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5.1.   Elektros varikliai 
Visi elektros varikliai bus pagaminti ir išbandyti pagal IES standartus. Variklio korpuso apsaugos laipsnis turi 

būti IP 54. 

Apvijų izoliacija turi būti F klasės (105°C). Maksimalus leistinas temperatūros pakėlimas turi būti pagrįstas 

apvijų izoliacijos klase B (80ºC). Apvijos turi būti mechaniškai tvirtos ir atsparios drėgmei. 

Variklių aušinimas - orinis. 

Elektros variklis turi turėti apsaugą nuo perkrovimo. Esant galimybei rinktis, turi būti renkamasi vienfaziai 

varikliai. 

Pasirenkant variklius, reikia žiūrėti, kad srovė, režimas ir sukimosi momentu charakteristikos atitiktų apkrovos 

charakteristikas. Variklio galia turi būti 10% didesnė už reikalaujamą galią, kad padengtų našumo kritimą, iššauktą 

susidėvėjimo. 

5.2. Saugos reikalavimai 

Dirbant šilumos punkte būtina laikytis saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrengimus. Šilumos punkte 

esantys siurbliai, elektros pavaros turi būti įžeminti. Minėtus įrengimus galima taisyti atjungus nuo maitinimo 

tinklo. Hidraulinės dalies elementus galima keisti tik įsitikinus, kad vamzdynuose nėra vandens. Prižiūrėti šilumos 

punktą gali tik turintys reikiamą kvalifikaciją ir leidimą specialistai. 

6. Drenažinis siurblys 
Siurblio korpusas - plastmasinis.   

Darbo ratas - plastmasinis. 

Maksimalus kėlimo aukštis 7 m. 

Maksimalus našumas 130 l/min. 

Variklio galingumas 250 W. 

Įtampa 220 V. 

Prijungimas 32 mm. 

Maksimalus dalelių dydis iki 5 mm. 

Maksimalus panardinimo gylis 7 m. 

Su plūde. 

Garantija 24 mėnesiai. 
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Pozicija 
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
1. Demontavimo darbai     
2. Esamo šilumos punkto demontavimas  kompl. 1  
 Montavimo darbai     

1. Šilumos punkto montavimas 
TS-1.2 
TS-1.3 
TS-1.4 

kompl. 1  

2. Šilumos punkto pajungimas prie šilumos tinklų  kompl. 1  
3. Šilumos punkto izoliavimas šilumine izoliacija TS-1.8 kompl. 1  
4. Šilumos punkto vamzdynų ir armatūros žymėjimas TS-1.9 kompl. 1  

5. 
Vamzdžių plieninių DN iki 50 mm paruošimas, 
antikorozinis dažymas dviem sluoksniais bituminio 
lako ant grunto 

TS-1.7 m2 5,0  

6. Šilumos punkto automatikos montavimas  kompl. 1  
7. Šilumos punkto pajungimas prie elektros tinklų  kompl. 1  

8. Šilumos punkto hidraulinis praplovimas ir 
išbandymas 

TS-1.10 
TS-1.11 

kompl. 1  

9. Šilumos punkto paleidimo - derinimo darbai TS-1.12 kompl. 1  
 Medžiagos     
 Šilumos modulis     

R 

Šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų 
elektroninis temperatūros reguliatorius, komplekte su 
lauko temperatūros jutikliu (R5), šildymo sistemos 
temperatūros jutikliu (R1), karšto vandens 
temperatūros jutikliu (R2) ir grįžtamo vandens 
temperatūros jutikliais (R3, R4), vožtuvų ir 
cirkuliacinių siurblių valdymu, su laikrodžiu paros ir 
savaitės režimų nustatymui 

TS-4.8 kompl. 1 

Analogas 
ECL310 
(A266) 

(Danfoss) 

23A 

Išardomas, plokštelinis šilumokaitis karšto vandens 
ruošimui: QKV=120,0 kW, skaičiuotinos 
temperatūros 65-30ºC/5-55ºC; maks. darbinė 
temperatūra - +110°C; maks. darbinis slėgis – 10,0 
bar; atsargos koeficientas – 1,2; komplekte su 
jungtimis, montavimo atrama ir išardoma izoliacija 

TS-4.1 kompl. 1 

Analogas 
XGM032M-1-

23 
 (Danfoss)  
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Pozicija 
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

23B 

Lituotas, plokštelinis šilumokaitis šildymui: 
QŠ=51,0 kW, skaičiuotinos temperatūros 
86-50ºC/45-57ºC; maks. darbinė temperatūra - 
+110°C; maks. darbinis slėgis – 10,0 bar; atsargos 
koeficientas – 1,2; komplekte su jungtimis, 
montavimo atrama ir išardoma izoliacija 

TS-4.1 kompl. 1 
Analogas 

XB12L-1-36 
(Danfoss) 

TR-1 Dvieigis reguliavimo vožtuvas šildymui 
DN15; PN16; T 110ºC; Kvs=1,60 m3/h TS-2.7 vnt. 1 

Analogas  
VS2 

(Danfoss) 

TR-1a Servo pavara šildymui, 230V~, 3 pozicijų, 14 s/mm, 
5 mm eiga 300 N TS-2.7 vnt. 1 

Analogas 
AMV10 

(Danfoss) 

TR-2 
Dvieigis reguliavimo vožtuvas karšto vandens 
ruošimui 
DN20; PN16; T 110ºC; Kvs=4,0 m3/h 

TS-2.7 vnt. 1 
Analogas 

VM2 
(Danfoss) 

TR-2a Servo pavara karšto vandens ruošimui, 230V~, 3 
pozicijų, 3 s/mm, 10 mm eiga 450 N TS-2.7 vnt. 1 

Analogas 
AMV30 

(Danfoss) 

S-1 
Cirkuliacinis siurblys šildymui, komplekte su 
prijungimo detalėmis 
G=3,6 m3/h; H=7,0 m; Nel.=200W; 1~230V/50Hz 

TS-4.2 kompl. 1 

Analogas 
MAGNA1 

25-100 
(Grundfos) 

S-2 

Cirkuliacinis siurblys karšto vandens ruošimui, 
komplekte su prijungimo detalėmis ir apsauga nuo 
sausos eigos 
G=0,7 m3/h; H=5,0 m; Nel.=100 W; 1~230V/50Hz 

TS-4.3 kompl. 1 
Analogas 

ALPHA2 L 
25-60N 

(Grundfos) 
SR-1 Slėgio relė TS-4.4 vnt. 1  

16 Apsauginis vožtuvas karšto vandens ruošimui 
DN20, 8 bar TS-2.8 vnt. 1  

35 Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai DN25, 3 bar TS-2.8 vnt. 1  
A-2 Atbulinis vožtuvas DN32; PN12; T 90C TS-2.3 vnt. 1 

 
A-3 Atbulinis vožtuvas DN25; PN12; T 90C TS-2.3 vnt. 1 
A-4 Atbulinis vožtuvas DN15; PN12; T 110C TS-2.3 vnt. 1  

15 Filtras srieginis, bronzinis su nerūdijančio plieno 
tinkleliu DN50; PN16; T 110C TS-2.4 vnt. 1  

25 Filtras srieginis, bronzinis su nerūdijančio plieno 
tinkleliu DN25; PN16; T 90C TS-2.4 vnt. 1  

33 Filtras srieginis, bronzinis su nerūdijančio plieno 
tinkleliu DN15; PN16; T 110C 

TS-2.4 vnt. 1  

3, 4 Rutulinis ventilis DN50; PN16; T 110C TS-2.1 vnt. 2  
7, 10 Rutulinis ventilis DN32; PN16; T 110C TS-2.1 vnt. 2  
5, 6 Rutulinis ventilis DN32; PN16; T 110C TS-2.1 vnt. 2  

11 Rutulinis ventilis DN32; PN16; T 90C TS-2.1 vnt. 1 
 

12 Rutulinis ventilis DN25; PN16; T 90C TS-2.1 vnt. 1 
32, 32A Rutulinis ventilis DN15; PN16; T 110C TS-2.1 vnt. 2  

AP Automatinis papildymo vožtuvas su atbuliniu 
vožtuvu ir manometru DN15; PN10; T 100C TS-2.9 vnt. 1  
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D-2,  
D-2A Rutulinis ventilis drenažui DN15; PN16; T 110C TS-2.6 vnt. 2  

D-7, D-4 Rutulinis ventilis drenažui DN20; PN16; T 110C TS-2.6 vnt. 2  

28, 29 Manometras 0÷1,0 MPa TS-3.2 vnt. 2 

 Tiltelis 
apjungtas su d8 

skersmens variniu 
vamzdžiu ir 
uždarymo 
armatūra 

MCm Manometrinis ventilis DN15 su nuorinimo galimybe TS-2.1 vnt. 2  
26B, 26C Manometras 0÷1,6 MPa TS-3.2 vnt. 2  

MCm Manometrinis ventilis DN15 su nuorinimo galimybe TS-2.1 vnt. 2  
18, 19, 
20, 21 Termometras bimetalinis su gilze, 0-110C TS-3.1 vnt. 4  

KS-2 
Karšto vandens skaitiklis šildymo sistemos 
papildymui, mechaninis, su distanciniu duomenų 
nuskaitymu DN15; PN16; T 90ºC; Gnom=1,50 m3/h 

TS-4.7 kompl. 1  

 Šilumos įvadas     
26, 26A Manometras 0÷1,6 MPa TS-3.2 vnt. 2  
MCm Manometrinis ventilis DN15 su nuorinimo galimybe TS-2.1 vnt. 2  

1, 2 
Plieninis uždarymo ventilis, privirinamas DN40; 
PN25; T 110C TS-2.1 vnt. 2  

14 Filtras plieninis privirinamas su nerūdijančio plieno 
tinkleliu DN40; PN16; T 110C TS-2.4 vnt. 1  

B1 Balansinis ventilis DN32; PN16; T 110ºC; 
Kvs=18,00 m3/h 

TS-2.2 vnt. 1 
Analogas 
MSV-BD 
(Danfoss) 

17, 22 Termometras skystinis su gilze, 0-110C TS-3.1 vnt. 4  

37 Automatinis nuorintojas su atbuliniu vožtuvu DN15; 
PN10; T 110C TS-2.5 vnt. 1  

Db-1 

Šilumos skaitiklis su srauto jutikliu DN20, 
Gnom=2,5 m3/h ant paduodamo vamzdžio, komplekte 
su skaičiuotuvu (SS-1), temperatūros jutikliais (J-1, 
J-2), montavimo lizdais, sujungimo laidais 

TS-4.6 kompl. 1 Tiekia šilumos 
tiekėjas 

 Medžiagos ŠP montavimui vietoje     

24 Filtras srieginis, bronzinis su nerūdijančio plieno 
tinkleliu DN32; PN16; T 90C TS-2.4 vnt. 1  

13 Rutulinis ventilis DN32; PN16; T 90C TS-2.1 vnt. 1  
27A, 

28A, 30 Manometras 0÷1,0 MPa TS-3.2 vnt. 3  

MCm Manometrinis ventilis DN15 su nuorinimo galimybe TS-2.1 vnt. 3  
18A, 19A Termometras bimetalinis su gilze, 0-110C TS-3.1 vnt. 2  

D-3A 
D-4A Rutulinis ventilis drenažui DN25; PN16; T 110C TS-2.6 vnt. 2  

37 Automatinis nuorintojas su atbuliniu vožtuvu DN15; 
PN10; T 110C TS-2.5 vnt. 2  
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36 

Membraninis išsiplėtimo indas šildymo sistemai: 
V=150 litrų, Pprad.=1,5 bar, Pdarb.=3,0 bar; komplekte 
su išsiplėtimo indo apsaugos grupe (manometru, 
uždarymo ventiliu, apsauginiu vožtuvu) 

TS-4.5 kompl. 1  

VS 
Šilumos mazgo elektrovaldymo sistemos skydas 
(komplekte su automatiniais jungikliais, 
magnetiniais paleidikliais, elektros kabeliais) 

 kompl. 1  

 
Vamzdis plieninis, el. virintas, PN16, 
T 110C, izoliuotas 60 mm storio akmens vatos 
kevalais su al. folija TS-1 

TS-1.8 

   

 - DN32 m 4,0  
 - DN40 m 8,0  

 
Vamzdis plieninis, juodas, PN16, T 110C, 
izoliuotas 40 mm storio akmens vatos kevalais su al. 
folija TS-1 

TS-1.8 

   

 - DN15 m 5,0  
 - DN25 m 5,0  
 - DN50 m 5,0  

 
Vamzdis nerūdijančio plieno, PN16, T 90C, 
izoliuotas akmens vatos kevalais 40 mm storio su al. 
folija: TS-1.1 

TS-1.8 

   

 - DN25 m 5,0  
 - DN32 m 5,0  

 
Vamzdis nerūdijančio plieno DN32, PN16, T 90C 
izoliuotas 20 mm storio antikondensacine izoliacija 
su al. folija 

TS-1.1 
TS-1.8 m 5,0  

 Fasoninės ir jungiamosios detalės plieniniams 
vamzdžiams  kompl. 1  

 Tvirtinimai plieniniams vamzdžiams  kompl. 1  

 Drenažinis siurblys su plūdė G=130 l/min; H=7,0 m; 
Nel.=250 W; 1~230V/50Hz TS-6 kompl. 1  
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EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr. Patalpos Nr. Plotas m2
Šilumos maz. 30,02R-2

RŪSYS

Schematinis pastato planas

Šilumos punktas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Paduodamo šilumnešio vamzdžiai

Grįžtamo šilumnešio vamzdžiai

T1
T2

Esamas šilumos tinklų įvadas

PASTABOS:
Visą įrangą montuoti pagal gamintojų pateiktas instrukcija s bei rekomendacijas
montavimui.
Reikalavimai šilumos punktams:
1. Turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du šviestuvai;
2. Turi būti iki 50 ir 230V įtampos kištukiniai lizdai;
3. Durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorę ;
4. Patalpos oro temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 10ºC ir ne aukštesnė kaip 28ºC;
5. Patalpoje esančios prieduobės turi būti uždengtos.

Šilumos modulis

Šilumos apskaitos
mazgas T3 - DN32 į KV sistemą

T4 - DN25 iš KV sistemos
V1 - DN32 iš ŠV sistemos

10
00

20
00

Į šildymo sistemą
Qš=50,71 kW, G=3634 l/h

Išsiplėtimo indas
V=150 ltr

Reguliuojamos
grotelės

Esamas šilumos
tinklų įvadas

Grotelės duryse
325x85

Rūsio plano fragmentas  M 1:50
Šilumos punktas.

01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

12

R - 2
30,02

1 2

B

C

D

E

RL1

79
30

3800

29
70

Prieduobė
500x500x800(h) mm
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Šildymui
86/50°C

KV ruošimui
65/30°C

VISO
ESAMOS ŠILUMOS APKROVOS, MW

0,1198
Q, MW G, m³/h Q, MW G, m³/h Q, MW G, m³/h Q, MW G, m³/h
0,0837

Vėdimimui

0,20352,00 2,944 0,4943

PASTABOS:
1. Įvadiniai manometrai turi būti sumontuoti viename lygyje.

2. Įrenginių eksplikaciją žiūrėti sąnaudų kiekių žiniaraštyje pagal pozicijų Nr.
3. Visą įrangą montuoti pagal gamintojų pateiktas instrukcija s bei rekomendacijas montavimui.

4. Aklės D-2 ir D-2A plombuojamos.
4. Šilumos punkto įrenginiams elektros energijos prijungimas numatytas prie elektros energijos

 tinklų už pastato elektros energijos apskaitos.

TEMPERATŪRŲ SKIRTUMAS, °C
TŠILD. TVĖD. TKV

86/50 -/- 65/30

SLĖGIAI ĮVADE, bar
PPAD. PGRĮŽT.

maks. 5,5 maks. 2,5

ŠILUMOS SKAITIKLIS
MARKĖ Gnom., m³/h

SKS su srauto jutikliu SDU-1L, DN20
(Analogas) 2,50

ŠP-1 0,05071 - 0,1198 0,17051

ŠILDYMUI VĖDINIMUI KV ruošimui VISO

PROJEKTUOJAMOS ŠILUMOS APKROVOS, MW
ŠILUMOS
PUNKTAS

TERMOFIKACINIO VANDENS DEBITAS , m³/h

1,211 - 2,944 4,155

ŠILDYMUI VĖDINIMUI KV ruošimui VISO

PTPP

T P

T

T

P

SR-1

T3 į karšto
vandentiekio

sistemą

T4 karšto
vandentiekio
cirkuliacija

linija

V1 iš šalto
vandentiekio

sistemos

Šilumos punkto riba

T1 iš šilumos
tinklų

T2 į šilumos
tinklus

T

T

P T

P T

DN15

T1 šildymo
sistemą

T2 iš šildymo
sistemos

1 14

2

3

4

5

6

7

10

11

13

12

15

16

17

18

19

22

23B

24

25

26 26A 26B

26C

27A

28A

30

32 32A33

35

36

37

37

37

A-4 APKS-2

A-3

A-2

S-1

18A

19A

R1

R4

TR-1

TR-2

D-4
D-4A

D-3A

D-2

D-2A D-7

R2

20

21

VS

DN32

DN32

DN25

DN50

DN50
DN25

DN15

J2

J1

R3
S-2

SS-1

Db-1

R

R5

D
N
32

D
N
32

DN32

DN32

DN40

DN40

DN50

DN50

M

M

Valdiklis

Ši
lu

m
os

 m
od

ul
io

 ri
ba

23A

IS

B1

1,2 - plieniniai privirinami ventiliai
14 - plieninis privirinamas filtras
B1 - balansinis ventilis
7,10 - rutuliniai ventiliai
5,6 - rutuliniai ventiliai
3,4 - rutuliniai ventiliai
TR-1 - dviejų eigų vožtuvas šildymui  su pavara
TR-2 - dviejų eigų vožtuvas KV  su pavara
23A - šilumokaitis KV
23B - šilumokaitis šildymui
S-1 - cirkuliacinis siurblys šildymui
S-2 - cirkuliacinis siurblys KV
15 - filtras
24 - filtras
25 - filtras
33 - filtras
A-2 - atbulinis vožtuvas
A-3 - atbulinis vožtuvas
A-4 - atbulinis vožtuvas
36 - plėtimosi indas
32,32A - rutuliniai ventiliai
AP - automatinis papildymo vožtuvas
SR-1 - slėgio relė
37 - nuorinimo ventilis
D-2,D-2A - vandens išleidimo ventiliai
D-3A,D-4A - vandens išleidimo ventiliai
D-4,D-7 - vandens išleidimo ventiliai
12 - rutulinis ventilis
11,13 - rutulinis ventilis
KS-1 - šalto vandens skaitiklis
KS-2 - papildymo  vandens skaitiklis
16 - apsauginis vožtuvas karšto vandens ruošimui
35 - apsauginis vožtuvas šildymui
R - elektroninis temperat ūros reguliatorius su
               jutikliais R1, R2, R3, R4, R5.

KS-1

T 17

T17

P

29

P 28

ŠILUMOS PUNKTO SCHEMA

02
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PASTABOS:
1. Šilumos skaitiklį montuoti laikantis jo pase nurodytų reikalavimų.
2. Montuojant temperatūros jutiklius užtikrinti, kad jutiklio jautrus elementas būtų panardintas iki vamzdžio vidurio     arba giliau.
3. Montuojant skaitiklį užtikrinti patogų skaitiklio aptarnavimą ir tvarkingą laidų montažą.
4. Montuojant skaičiuotuvą prie išorinės pastato sienos, numatyti atstumą tarp sienos ir skaičiuotuvo 50 mm.
5. Numatyti atramas prieš ir po srauto jutiklio.
6. Skaitiklio pertekliniai laidai turi b ūti paslėpti montažinėje dėžutėje.
7. Šalto vandens skaitiklį prieš karšto vandens ruošimo šilumokaitį montuoti horizontalioje padėtyje.

P P

T1 iš šilumos
tinklų

T2 į šilumos
tinklus

T1 į šilumos
mazgo modulį

T2 iš šilumos
mazgo modulio

5

ŠILUMOS APKROVOS

Šildymui
86/50°C

Vėdinimui
-/-°C

KV ruošimui
65/30°C VISO

Q, MW G, m³/h
0,05071 1,211 - - 0,1198 2,944 170,51

Q, MW G, m³/h Q, MW G, m³/h Q, kW G, m³/h

Nr.

1.1
1.2
1.3
1.4

4

2

PAVADINIMAS KIEKIS PASTABA
  Šilumos skaitiklis SKS-3 (Analogas)
  Skaičiuotuvas
  Temperatūros jutiklis Pt -500
  Srauto jutiklis SDU-1L;DN 20; Gnom=2,5 m³/h;Gmax=5,0 m³/h;Gmin=0,025m³/h
  Lizdas temperatūros jutikliui su įvore, tiesus 10/90
  Plieninis perėjimas DN 40x20
  Lizdas kontroliniam temometrui su įvore, tiesus 10/90

1

Su montažiniu komplektu

Ant padavimo linijos

3

5

 Duomenų skydas
  Papildymo skaitiklis ETW I (karšto vandens) DN15; T 90 °C;
  Gnom=1,50 m³/h 1

6   Impulsų kaupimo adapteris

MEDŽIAGŲ SPECIFIKACIJA

Filtrą montuoti taip, kad nebūtų virš
temperatūros ir srauto jutiklių

1.2
1.4

1

1

1

2

2
2
2
1

DN40
3

3 1.2
1.4 DN40

DN15 Papildymas

Iš ŠV sistemosĮ KV
šildytuvą

23 24 27 28 29 30

L1 L2 +5
V

Tx G
N

D

Rx

1 2 3 4 5

Tx G
N

D

+5
V

Rx

T1

T2

L1 L2

23 24

+ - + -

1

2 2

D
N

20

D
N

20

1.3

4,155

10010050
50

130

100100

7

  Šalto vandens skaitiklis prieš KV šilumokaitį MTKI, DN20; Gnom=2,50 m³/h7 1

4 6
1 2

Mechaninis su distanciniu
duomenų nuskaitymu

ŠILUMOS SKAITIKLIO
ĮRENGIMO SCHEMA

03
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VANDENS IR NUOTEKŲ KIEKIAI 
 

 
 
 

 

   Simbolių reikšmės: 
 

sum
sq max  Bendras šalto ir karšto vandens 

sekundinis kiekis 
sum
hq max  Bendras šalto ir karšto vandens valandinis 

kiekis 
sum
vidpq  Bendras šalto ir karšto vandens paros 

kiekis 
š
sq max  Šalto vandens sekundinis kiekis 
š
hq max  Šalto vandens valandinis kiekis 
k
sq max  Karšto vandens sekundinis kiekis 

k
hq max  Karšto vandens valandinis kiekis 

 

Lietaus kiekis 7,70 l/s. 
 

 
BUITIES VANDENTIEKIS 

 
Projektuojama nauja izoliacija esamiems rūsio karšto vandentiekio vamzdynams.  
Esami vamzdynai naujai izoliuojami termoizoliacijos kevalų izoliacija su folija kurios storis 

40mm. 
Projektuojama nauja karšto vandentiekio stovų armatūra ir nauji termostatiniai balansiniai 

ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir temperatūros nustatymo skale ant karšto grįžtamojo 
vandentiekio stovų atšakų. 

Atstatyti pažeistą apdailą. 
Esamų stovų ir įvado vietas būtina tikslinti statybos vietoje. 
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BUITIES VANDENTIEKIO LEGIONELIOZIŲ PREVENCIJA IR VANDENS KOKYBĖ 

 
Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 24:2017  

reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens. Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti 
užtikrinama iki jo vartojimo vietų. Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens 
vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos: 

1) 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo 
vamzdyno vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje. 

2) Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C 
(išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant 
technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą 
padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C. 

3) Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir 
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens 
tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai 
legionelioze. 

4) Jeigu 1 litre karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 
legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos 
priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. 
Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens 
tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir 
padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės 
profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, 
atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. 

5) Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo 
chloro koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 
50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. 
Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama 
geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.  

6) Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos 
priemones karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 

Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones 
(įskaitant statybos produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra 
įvertinta arba kurios yra autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka. Geriamasis 
vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos HN 24:2017  VI 
skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra. 
Šalto vandens temperatūra +5  0C  (ne aukštesnė kaip 20 0C).  
Statybos užbaigimo procedūros metu privaloma atlikti geriamojo vandens kokybės ir karšto vandens 

temperatūros matavimus. Pagal STR 1.05.01:2017 statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikiami 
geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai. 
Tiekiamojo vandens kokybė turi atitikti higienos normos reikalavimus HN 24:2017. 

 
LIETAUS NUOTEKYNĖS VIDAUS TINKLAI 

 
Projektuojami lietaus nuotekynės tinklai PP PN-4,5 betriukšmiai slėginiai vamzdžiai. 
Visiems vamzdynams kertant kiekvieną perdangą montuoti priešgaisrines movas. 
Slėginės medžiagos pravalų, revizijų aklės turi būti ankeruojamos, kad jų neišmuštų lietaus 

nuotekų slėgis. 
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Naudojamos dvigubos stogo lietaus įlajos, skirtos vandeniui surinkti nuo stogo ir apšiltinimo 
sluoksnio izoliacijos. Lietaus nuotakai sujungiami įžambiaisiais trišakiais, o prie stovų prijungiami  
įžambiaisiais trišakiais ar keturšakiais. Įlajos prie stovų jungiamos kompensacinėmis įmovomis. 

Vamzdynus rūsyje jungti 45° alkūnėmis.  
Visi lietaus nuotekų vamzdynai, išskyrus vamzdynus klojamus po grindimis grunte, 

izoliuojami uždarų porų struktūros polietileno putų izoliacija nuo rasojimo kurios storis 20mm. 
Visiems nuotekų stovams paliekami prieinami revizijų dangteliai.  
Esamų stovų ir išvadų vietas būtina tikslinti statybos vietoje. Vamzdžius pradėti montuoti 

nuo esamo lauko išvado vietos nustačius jo tikslų įgilinimą, kad išvengti per mažo gylio nuotekų 
savitakai. 

Atstatyti pažeistą apdailą, rūsio grindis. 
 

LIETAUS NUOTEKYNĖS LAUKO TINKLAI 
 

Projektuojami lietaus nuotekynės tinklai PP PN-4,5 betriukšmiai slėginiai vamzdžiai, nuo 
pastato iki pirmojo esamo šulinio, esamą vamzdį rekonstruojant. 

Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią išsikviesti tas 
komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus. Klojant vamzdį virš ar po esamais inžineriniais 
tinklais klojimo darbus suderinti su šias komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis. 
 
 

DUOMENYS APIE KEIČIAMUS ESAMUS VAMZDYNUS 
 

Vandens tiekimo, nuotekų šalinimo vamzdynai, izoliacija ir armatūra yra patenkinamos 
būklės, tačiau yra nemažai vamzdynų vietų pažeistų korozijos. Šių vamzdynų, armatūros, izoliacijos 
panaudojimo galimybės nėra ilgalaikės, visos sistemos didžiąją tinkamą eksploatacijos laiko dalį jau 
atitarnavo. Eksploatacijos metu vamzdynai ir armatūra turi atitikti higienos normas HN 24:2017,  HN 
33:2011,  Lietuvos standartus LST EN 1717:2002, LST EN 12056-3:2002, LST EN 1253-1:2003, 
LST EN 476:2000. 

 
NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

STR „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 
LR Statybos ir urbanistikos ministerija "Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės" 
LR Ūkio ministro įsakymas "Dėl pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo" 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. 
vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ 
Higienos norma HN 24:2017 "Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" 
STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
STR „Statinių klasifikavimas“ 
STR „Gyvenamieji pastatai“ 
Higienos norma HN 24:2017  „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 
LRV nutarimas "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 
Respublikinės statybos normos RSN 26 - 90 "Vandens vartojimo normos" 
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 

 
 

Projektas atliktas naudojant programinę įrangą: 
1) BRICSCAD  
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2) Windows 10 Home  
   3) MS ESD 365 Small Business Premium Renewal 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
(techninių 

specifikacijų 
nuoroda) 

Mato vnt. Kie-
kis 

Pasta-
bos 

 

1 2 3 4 5 6 
1. KARŠTAS VANDENTIEKIS      

2. 
Esamų vamzdynų apšiltinimas  termoizoliacijos kevalų izoliacija su 
folija kurios storis 40mm (diametrus tikslinti statybos vietoje). Rūdžių 
pašalinimas, perdažymas. Esamų plieninių vamzdžių diametrai: 

2.30. 
2.32. 

   

3. 40 mm  m 31  

4. 25 mm  m 39  

5. 20 mm  m 39  

6. Daugiafunkcinis termostatinis temperatūros reguliavimo vožtuvas 15 
mm  su dezinfekcijos moduliu ir temperatūros nustatymo skale 

2.17. kompl. 5  

7. vandens išleidimo čiaupas su akle Ø15 mm 2.17. vnt. 15  

8. uždaromoji armatūra Ø25 mm 2.17. vnt. 5  

9. uždaromoji armatūra Ø20 mm 2.17. vnt. 10  

10. Išmontuojama vamzdynų izoliacija su statybiniu laužu ir jų išvežimas į 
priėmimo vietą 

 sist. 1  

11. 
Hidraulinis sistemos išbandymas ir dezinfekcija 2.39. 

2.40. 
sist. 1  

12. LIETAUS NUOTEKYNĖ VIDAUS TINKLAI     

13. Vamzdynai PP PN-4,5 betriukšmiai slėginiai Ø 110 mm, sujungiamų 
jungtimis, su tvirtinimo detalėmis ir fasoninėmis dalimis.  
Vamzdynai izoliuojami uždarų porų struktūros polietileno putų 
izoliacija nuo rasojimo kurios storis 20mm. 

3.4.1. 
3.11. 

m 54  

14. Sienos apdailos atstatymas sumontuojant naujus stovus, sienos plotį 
tikslinant statybos vietoje, stovų komplektai 

 kompl. 2  

15. Dviguba stogo lietaus įlaja Ø 110 mm, skirta vandeniui surinkti nuo 
stogo ir apšiltinimo sluoksnio hidroizoliacijos 

3.16. vnt.  2  

16. Priešgaisrinės movos, gaisro atsparumas 120 min., Ø 110 mm  
montuojamos kertant perdangą 

3.14. vnt. 10  
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Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
(techninių 

specifikacijų 
nuoroda) 

Mato vnt. Kie-
kis 

Pasta-
bos 

 

1 2 3 4 5 6 
17. Slėginė revizija, PP PN-4,5 PP PN-4,5    Ø 110 mm su ankeruojama 

akle, laikančia slėgį PN6 
3.3. vnt. 2  

18. Slėginė pravala, PP PN-4,5 su ankeruojama akle, laikančia slėgį PN6 
Ø110 mm ir nerūdijančio plieno dangteliu 

3.3. vnt. 2  

19. Trapas Ø110 mm su prieduobe vandeniui surinkti šilumos punkte  vnt. 1  

20. Išmontuojamos įlajos  su statybiniu laužu ir jų išvežimas į priėmimo 
vietą 

 vnt. 2  

21. Išmontuojami seni vamzdynai su statybiniu laužu ir jų išvežimas į 
priėmimo vietą 

 sist. 1  

22. Sistemos  hidraulinis  išbandymas 3.28. sist. 1  

23. Prisijungimas prie esamų tinklų  vnt. 2  

24. LIETAUS NUOTEKYNĖ LAUKO TINKLAI     

25. Vamzdžiai PP PN-4,5 betriukšmiai slėginiai Ø 110 mm, su sujungimo 
dalimis 110 
Įskaitant sutankintą smėlį po vamzdžiais H=0,10m, virš vamzdžių 
H=0,15m, ir įskaitant žemės darbus kai tranšėjos vidutinis gylis 1,30 m.  
Duomenų apie gruntų sudėti ir požeminį vandenį negauta, tikslinti 
statybos vietoje. 

4.2. 
4.3.-4.13 

m 20  

26. Išmontuojami seni vamzdynai su statybiniu laužu ir jų išvežimas į 
priėmimo vietą 

 m 20  

27. Esamos žemės paviršiaus dangos atstatymas, veja  m2 70  

28. Paklotų vamzdynų praplovimas ir hidraulinis išbandymas 4.5. sist. 1  

29. Prisijungimas prie esamų tinklų  vnt. 2  

 
PASTABOS 

1. Pateikti nominalūs diametrai, matmenys mm. 
2. Fasoninių  dalių  bei  vamzdynų  ir jų tvirtinimų  kiekis  ir  sortimentas  turi  būti  parenkami   ir  

tikslinami  statybos vietoje. 
3. Vamzdžių ir įrangos montavimo-aprišimo fasoninės dalys, metalo konstrukcijos vamzdžių tvirtinimui, 

metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras, akustinis ir priešgaisrinis angų sandarinimas turi 
būti įvertinti vamzdžio metro kainoje. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  
 

1. BENDRI REIKALAVIMAI 
 
Patalpų išplanavimas pateikiamas pagal pastato namų techninės apskaitos byloje pateiktą patalpų 

išplanavimą. Esant esminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis 
į projektuotojus sprendinių patikslinimui.  

 
1.1. STATYBOS PRODUKTŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMAS 

Užtikrinti, kad esantis Lietuvos rinkoje statybos produktas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį, o 
statiniai, kuriuose jis bus panaudotas, atitiktų esminius reikalavimus ir kad produktas, paženklintas pagal 
nustatytą tvarką, galėtų būti tiekiamas į Lietuvos ir bet kurios Europos Sąjungos šalies rinką be jokių 
apribojimų. 

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, 
pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos 
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos 
reikalavimus. Statybos produktai turi atitikti STR 1.01.04:2002 reikalavimus. 

1.2. PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI 
 Priduodant darbus privaloma pateikti visų panaudotų medžiagų, sertifikatų, techninių pasų ir 

kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus, lauko inžinerinių 
tinklų ir teritorijos tvarkymo išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus 
technines sąlygas išdavusios ir kitos organizacijos, pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus. 

 
2. Karštojo vandentiekio vidaus sistema 

 
2.17 DAUGIAFUNKCINIS TERMOSTATINIS TEMPERATŪROS REGULIAVIMO VOŽTUVAS  

Atitikmuo Danfoss MTCV versija B. 
Universalus termostatinis balansinis ventilis, naudojamas buitinio karšto vandens cirkuliacinėse 

sistemose. Sukuria temperatūrinį balansą cirkuliacinėje sistemoje, palaikydamas pastovią iš anksto 
nustatytą temperatūrą visoje sistemoje. Ventilis iki minimumo apriboja pro jį pratekantį vandens srautą. 

Termostatinis karšto vandens sistemų balansavimas, esant temperatūrai nuo 35 °C iki 60 °C. 
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Temperatūros matavimas. Su temperatūros nustatymo skale. Su galimybe įsukti termometrą. 
Automatinė (tiesioginio veikimo) terminė dezinfekcija, esant aukštesnei nei 68 °C temperatūrai, su 

sistemos apsauga, neleidžiančia temperatūrai pakilti aukščiau nei 75 °C (automatiškai uždaro 
cirkuliacinį srautą). 

Apsauga nuo nepageidaujamo sugadinimo. 
Tai termostatinis tiesioginio veikimo proporcinis ventilis 
Jis reguliuoja srautą pagal reguliavimo principą, ir atlieka karšto vandens sistemos terminę 

dezinfekciją. 
Galima lengvai ir greitai pritaikyti terminės dezinfekcijos funkciją, apsaugančią karšto vandens 

sistemą nuo Legionella bakterijų. 
Įmontuotas dezinfekcijos modulis automatiškai atidaro apvadą minimalia Kv reikšme = 0,15 m3/h., 

todėl srautas gali būti dezinfekuojamas.  
Kai karšto vandens temperatūra pakyla virš 65 °C, prasideda dezinfekcijos procesas. Tai reiškia, kad 

srautas, einantis per pagrindinį ventilio balną, sustabdomas ir atidaromas „dezinfekuojamojo srauto“ 
apvadas. Tuomet reguliavimo funkciją atlieka dezinfekcijos modulis, atidarantis apvadą temperatūrai 
pakilus virš 65 °C. 

Dezinfekcijos procesas vykdomas, kol pasiekiama 70 °C temperatūra. Temperatūrai kylant toliau, 
sumažinamas dezinfekcijos apvadu tekantis srautas (sistemos terminio balansavimo procesas 
dezinfekcijos metu), o jai pasiekus 75 °C srautas sustabdomas. Taip siekiama apsaugoti karšto vandens 
sistemą nuo korozijos ir kalkių nuosėdų bei sumažinti nusiplikymo riziką. 

Maks. darbinis slėgis.......................................... 10 barų 
Bandomasis slėgis............................................... 16 barų 
Maksimali srauto temperatūra..........................100 °C 
kVS, esant 20 °C: 
– DN20..........................................................1,8 m3/h. 
– DN15...........................................................1,5 m3/h. 
Histerezė.......................................................................1,5 K 
Su vandeniu besiliečiančių dalių medžiagos: 
Ventilio korpusas................Raudonoji bronza (Rg 5) 
Spyruoklės korpusas ir kt..............Vario lydinio DZR 
Sandarinimo žiedai................................................ EPDM 
Spyruoklė, kūgiai........................Nerūdijantis plienas 
  

2.30. IZOLIACIJA BENDRI REIKALAVIMAI 
Izoliuojami vamzdynai su jų jungiamomis dalimis, ventiliai, sklendės, flanšai. 
Šilumą izoliuojančios medžiagos ir gaminiai normaliomis eksploatavimo sąlygomis neturi skleisti 

žalingų sveikatai ir nemalonių kvapų, ligas arba puvimą sukeliančių bakterijų. 
Visos izoliacinės medžiagos turi būti skirtos tai aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis izoliuojami 

vamzdžiai. 
Vamzdynų izoliavimas atliekamas atlikus hidraulinį išbandymą.  
Montuojant techninę izoliaciją vadovautis gamintojo pateikiamomis instrukcijomis ir 
reikalavimais. 

2.32. VAMZDYNO IZOLIACIJA KARŠTO VANDENTIEKIO MAGISTRALINIAMS VAMZDŽIAMS  
Šiluminė izoliacija, kurios pagrindas akmens vatos kevalai, išorėje laminuoti aliuminio folija.  
- Izoliuojamo vamzdžio skersmuo: nuo DN 8 iki DN 200. 
- Darbinė temperatūra: iki +250 °C. 
- Vamzdinės izoliacijos storis: δ = 20 ... 100 mm. 
- Tankis: 80 - 100 kg/m3. 
- Šilumos laidumo koeficientas λ40 ≤ 0.037 W/mK. 
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- Laidumas vandens garams: MV1. 
- Reakcija į ugnį pagal EN13501 + A1:2010 – A2L-s1, d0. 
- Kompresinis tvirtumas CS(10)25. 
Montuojant izoliaciją privaloma naudoti visus tvirtinimui būtinus priedus (tvirtinančias detales, 

juostas, diržus, įvairius klijus, sandarinimo juostas ir t.t,). 
Fasoninių detalių izoliavimui rekomenduojama naudoti gamykloje pagamintus izoliacinius kevalus 

turinčius tas pačias savybes ir techninius parametrus. Montuojant techninę izoliaciją vadovautis 
gamintojo pateikiamomis instrukcijomis ir reikalavimais.  

Izoliacinė medžiaga turi būti elastinga, netrukdanti vamzdžiams plėstis. Karšto vandentiekio 
izoliacijos degumo klasifikavimas pagal euro klasę EN 14303:2009+A1:2013 turi atitikti vieną iš šių 
klasių: A1, A2, A1FL, A2FL, A1L, A2L. 

Šiluminė izoliacija turi išlaikyti pastovias šilumos izoliavimo ir kitas savybes per visą 
eksploatavimo laiką. 

2.39. VANDENTIEKIO DEZINFEKAVIMAS 
KARŠTO VANDENS VAMZDYNO DEZINFEKCIJA 
  Terminis būdas. Visoje karšto vandens sistemoje pakeliama temperatūra iki 66ºC ir laikoma 25–30 

minučių, po to atsukus visus čiaupus ne trumpiau kaip 5 min. plaunami visi sistemos vamzdžiai. Tie 
darbai atliekami naktį, vandens vartotojai įspėjami, kad bus vykdomi dezinfekcijos darbai, iškabinami 
skelbimai su užrašu „Nenaudoti vandens – atliekama dezinfekcija“ ar pan. Po terminio apruošimo 
vanduo ataušinamas iki 55ºC ir tiktai tada galima jį naudoti. 

Pagal higienos normą HN 24:2017 atlikti trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją 
chloru, laisvojo chloro koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas 
turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 ºC. 
Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju 
vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l. Apie planuojamą karšto vandens 
dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas 
privalo raštu informuoti vartotojus. 

 
2.40. VAMZDYNO BANDYMAS  

Bandymo slėgis turi būti 1,5 karto didesnis už didžiausią darbo slėgį. 
Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią ir vadovaujantis 

vamzdžių gamintojo nurodymais. Vamzdynų izoliavimas, vagų  tiesimo, nišų ir angų užtaisymas 
atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. Pastato šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemos 
išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo. 

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis 
nustatytas vamzdžio gamintojo. 

 Užpildžius vamzdyną vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 10 min (plastikinius 
vamzdynus ne  mažiau kaip 30 min.), apžiūrint vamzdyną ir sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta 
nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. 

Pasibaigus bandymui vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas. 
Klijuojamiems vamzdžiams atsparumo bandymas slėgiui vykdomas praėjus 12 val. nuo paskutinio 

klijavimo. 
Pabaigoje būtina apžiūrėti visus vamzdžių sujungimus. 
Prieš pastato eksploataciją geriamo šalto ir karšto vandentiekio sistemos turi būti chloruojamos, 

vandens mėginiai pateikti cheminei analizei Higienos centrui. 
Bandymus atlikti vadovaujantis vamzdžių gamintojo reikalavimais. 
Būtina patikrinti slėgį visuose vamzdynuose. Plastikinių vamzdžių patikrinimas pateiktas DIN1988 

2 dalyje. Nutiestus, tačiau dar nepaslėptus vamzdynus reikia pripildyti švaraus geriamo vandens 
(nepamiršti apsaugos nuo šalčio). Slėgio matavimo prietaisas jungiamas sistemos žemiausiame taške. 
Naudojami tik tokie slėgio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slėgio pasikeitimą. 
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Prietaisus, boilerius bei santechninius įrengimus reikia uždaryti tam, kad jie būtų apsaugoti nuo 
kontrolinio slėgio, kurį nustato vamzdžio gamintojas. Tuomet būtina patikrinti slėgį vamzdyne, o po to jį 
sumažinti iki darbinio slėgio.  

Tikrinimo trukmė: 2 valandos nuo temperatūrų išlyginimo tarp vamzdžio ir tikrinimo priemonės. 
Kontrolinio slėgio paklaida: ≤ 0,2 bar. 
 

3. NUOTEKŲ SISTEMA VIDAUS TINKLAI 
3.4.1. PP SLĖGINIAI VAMZDŽIAI ATSPARŪS AUKŠTAI TEMPERATŪRAI IR TRIUKŠMUI 16 DB  

Atitikmuo Magnaplast Ultra dB. Tinkami montuoti ir po grindimis grunte. 
Tai vamzdžių ir fasoninių dalių, pagamintų iš polipropileno (PP), sustiprinto mineraliniu pluoštu, 

sistema. 
Gera garso izoliacija. Triukšmo lygis 16 dB. Patvirtinta bandymais, atliktais remiantis standarto 

DIN 4109 – 10 reikalavimais. Atitinka 3-ios klasės garso izoliacijos reikalavimus pastatuose, kuriuose 
nuolat gyvena žmonės. 

Atsparumas agresyvioms nuotekoms intervale nuo PH 2 iki pH 12. 
Atsparumas nuolat tekančioms iki 90 °C temperatūros nuotekoms ir trumpalaikiam tekėjimui iki 

95 °C. 
Atsparumas mechaniniams pažeidimams net ir esant -10 °C temperatūrai. Vamzdžius galima 

montuoti ir žiemą. 
Ilgio skalė pažymėta ant vamzdžio supaprastina sistemų montavimą. Vamzdžius galima supjaustyti 

reikiamo ilgio atkarpomis. Gamykloje sumontuotos tarpinės ir platus fasoninių dalių asortimentas 
leidžia Ultra dB sistemą sujungti nenaudojant įrankių. 

Specialios trijų briaunų tarpinės (DN110 ir DN160) labiau slopina garsą ir užtikrina patikimą 
sujungimą. 

Atsparumas slėgiui: 4,5 bar (45 metrai vandens stulpelio). 
Idealiai lygus vidinis vamzdžių paviršius neleidžia kauptis nuosėdoms. 
Ypač didelis vamzdžių atsparumas suspaudimui ir smūgiams. Mažiausias 4 kN/m2 (BD grupė, S16 

klasės) žiedų standumas leidžia vamzdžius montuoti patalpose ir po statiniu esančioje žemėje arba 
betone. 

Ultra dB sistemos vamzdžius ir fasonines dalis galima perdirbti, todėl susigrąžinama 100 % 
gamybai panaudotų žaliavų. 

3.7. VAMZDYNO MONTAVIMAS 
3.7.2. LIETAUS NUOTEKYNĖ 

Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki įsiliejimo į kitą vamzdyną. Nuotekų 
gulstieji vamzdžiai nuo įlajų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo  kryptimi. 

Draudžiama lietaus vamzdynus jungti į buities nuotekų vamzdynus arba buities nuotekų vamzdynus 
jungti į lietaus nuotekų vamzdynus. 

Vamzdynų perdangoje statyti negalima išskyrus stovų angas. 
Vamzdynai pritvirtinami apkabomis prie statybinių konstrukcijų.  
Stovai tiesiami atvirai arba paslėptai vagose, šachtose, ties revizijomis, dengiančioje sienelėje 

paliekama anga su durelėmis 0,3  0,4 m dydžio. Revizijos stovuose įrengiamos 1,0 m virš grindų. 
Stovai negali  nukrypti nuo vertikalės daugiau 2 mm vienam ilgio metrui. Vamzdynuose įrengtos 

pravalos uždaromos kamščiu ir prisukamas dangtelis. Įrengiant pravalą žemiau grindų, ties ja 
paliekamas 0,2 x0,2 m dydžio dangtis. 

Naudoti triukšmą sugeriančias apkabas, kurių skersmuo atitinka vamzdžio skersmenį. Jungiamosios 
ir fasoninės dalys arba tokių dalių grupės turi turėti bent po vieną nejudamą tašką. 

Buitinėse patalpose išvadų vamzdynų viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m žemiau grindų apačios.       
Išvadas žemiau surenkamųjų pamatų pagrindo tiesiamas dėkle.  
Išvadai ir nuotakai, tiesiami lygiagrečiai negiliems pastatų pamatams, turi būti atitraukti nuo jų 

įvertinant grunto byrėjimo kampą. 
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Vamzdžiui kertant konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, 
leidžiantis vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Užtaisant nuotakyno perėjimo per konstrukcijų angas 
reikia naudotis nuotekų ir drėgmės nepraleidžiančiais statybos produktais, nepaliekant tarpų tarp 
statybos produkto ir stovo dalies. 

Išvadui kertant su lauku kontaktuojančias konstrukcijas montuojami apsauginiai protarpiniai. Tarpus 
po išvado sumontavimo tarp apsauginio protarpinio išorinio paviršiaus ir statybinės konstrukcijos 
užtaisyti elastine medžiaga (sausame grunte) ar įrengiant angoje riebokšlį (šlapiame grunte). 

Lietaus nuotakai sujungiami įžambiaisiais trišakiais, o prie stovų prijungiami  įžambiaisiais 
trišakiais ar keturšakiais. Įlajos prie stovų jungiamos kompensacinėmis įmovomis. 

Jeigu statant statinį paaiškėja, kad brėžinyje nurodyti projektuojami vamzdynų stovai atsiranda sijos 
(rygelio), kuri laiko perdangą, vietoje, būtina pakeisti projektuojamų vamzdynų stovų vietas taip, kad šie 
nekirstų ir neliestų minėtos sijos (rygelio). 

Vadovautis vamzdžių gamintojo instrukcijomis. 
3.8. VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS GRUNTE  

Jeigu montuojami slėginiai vamzdžiai, jiems naudoti slėgiui atsparias ar inkaruojamas, ar 
klijuojamas fasonines ir sujungimo dalis. 

Hidrauliškai spaudžiamiems slėginiams išvadams ir nuotakams daryti naudojami vamzdžiai ir jų 
jungliai privalo atitikti standarto LST EN 773:2000 reikalavimus. 

PVC vamzdžių klojimas žemės grunte atliekamas prisilaikant statybos techninio reglamento, kur 
nurodomi grunto užpylimo ir suplūkimo būdai.  

Projektiniame gylyje vamzdyno paklojimui paruošiamas tranšėjos dugno pagrindas supilant 150 mm 
aukščio smėlio pasluoksnį. Supilto smėlio pagrindas yra išlyginamas rankiniu būdu pagal projektinį 
klojamo vamzdyno nuolydį. Supilto smėlio grunto dalelių 8-20mm dydžio neturi būti daugiau kaip 10%  

Paklojus ir išbandžius kanalizuojamą liniją kontroliniu slėgiu, supilamas smėlis visu linijos ilgiu iš 
abiejų vamzdyno pusių. Smėlio užpildas (20cm sluoksniu) sutankinamas mechanizuotu būdu vienu metu 
iš abiejų vamzdyno pusių iki 90 % tankio praeinant grunto tankinimo mašina (50-100kg) 4k. 

Virš vamzdyno supilamas 300mm apsauginis smėlio sluoksnis, kuris išlyginamas ir po to 
sutankinamas mechanizuotu metodu. 

Vamzdžio apsaugai naudojamas smėlingas gruntas turi atitikti šiuos kriterijus: 
dalelių dydis neturi viršyti 16mm; 
8 -16mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 
Medžiaga neturi būti sušalusi; 
Negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 
Rekomenduotinas sutankinto grunto sluoksnis virš linijos turi būti ne mažesnis kaip 250 mm.  
Stovai prie išvadų jungiami taip, kad skystis sklandžiai pakeistų tekėjimo kryptį iš vertikalios į 

horizontalią; jungliai – trišakiai, alkūnės, atlankos – turi būti lėkšti. 
Montuojama nuo žemesnio taško link aukštesnio. Jungiant galus laisvieji galai sutepami 

medžiagomis, sumažinančiomis trintį. Prieš sujungiant sekantį sujungimą, kiekvienas paskutinis 
vamzdis, kurio mova bus įkišamas laisvasis galas, turi būti stabilizuotas jį apiberiant. 

Savitakiams išvadams ir nuotakams daryti naudojami vamzdžiai ir jų jungliai privalo atitikti 
standarto LST EN 476:2000 reikalavimus. 

Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis 
atsiremtų vienodai. Šio sluoksnio aukštis >0,05 m. 

Vadovautis vamzdžių gamintojo instrukcijomis. 
3.9. HERMETIZAVIMAS 

Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne žemesnė nei 5 C. Darbo vieta turi būti 
apsaugota nuo atmosferos kritulių, vamzdžių pravedimo angos hermetizuojamos švirkštų pagalba. 
Darbus galima pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir sutvirtinimo. Į siūlę įdedami profiliuoti intarpai, 
ant jų pilama mastika, jai išdžiūvus užtaisoma skiediniu. 

Angų užpildas sienose turi būti atsparus ugniai. 
Reikalavimai: 
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Turi būti tiksliai išlaikyti siūlių išmatavimai; 
Paviršius turi būti švarus ir sausas; 
Hermetikas turi būti tinkamai sumaišytas; 
Iki hidraulinių bandymų turi būti atlikta darbų kokybės kontrolė. 
 

3.11. LIETAUS VAMZDYNO ANTIKONDENSACINĖ IZOLIACIJA  
Atitikmuo ThermaSmart PRO. 
Aukštos kokybės uždarų porų struktūros polietileno putų izoliacija skirta montuoti šildymo, 

vėsinimo, šaldymo, santechninės paskirties (šalto, karšto vandens, vandentiekio ir pan.), vėdinimo ir oro 
kondicionavimo sistemose. 

Izoliacija privalo išlaikyti puikias izoliacijos charakteristikas, visame eksploatacijos periode 
izoliacijai senėjant ar esant aukštoms temperatūroms. Pagrindinės techninės izoliacijos charakteristikos 
ir rodikliai pateikiama gamintojų Eksploatacinių Savybių Deklaracijose. 

- Izoliuojamo vamzdžio skersmuo: nuo 8 mm iki 114 mm. Vamzdynams didesniems negu 
dišorinis114 mm arba ortakiams, paviršiams izoliuoti naudojama ruloninė polietileno putų izoliacija 
(dembliai). 

- Darbinė temperatūra: nuo -80 °C iki +95 °C. 
- Vamzdinės izoliacijos storis: δ = 9 ... 30 mm. Esant storesnės sienelės poreikiui, 
atitinkamų storių izoliacijos montuojamos viena ant kitos. 
- Tankis: ≤ 40 kg/m3. 
- Šilumos laidumo koeficientas λ10 ≤ 0.035 W/mK. 
- Atsparumas vandens garų difuzijai visame tūryje: 
o μ ≥ 10000 (vamzdinė izoliacija EN 13469) 
o μ ≥ 5300 (ruloninė izoliacija EN 12086) 
- Reakcija į ugnį pagal EN13501 + A1:2010: 
o Euroclass BL-s1, d0 (vamzdinė izoliacija) 
o Euroclass B-s2, d0 (ruloninė izoliacija) 
o Gaisro metu neišsiskiria toksiškos dujos 
- 100% perdirbama izoliacija, tinkama LEED, BREAM sertifikuojamiems objektams. 
Fasoninių detalių izoliavimui rekomenduojama naudoti gamykloje pagamintus izoliacinius 
kevalus turinčius tas pačias savybes ir techninius parametrus. Montuojant techninę 
izoliaciją vadovautis gamintojo pateikiamomis instrukcijomis ir reikalavimais.  

3.14. PRIEŠGAISRINĖS APKABOS (MOVOS) 
Kompaktiškos konstrukcijos apkabos.  
Montuojama ant sienos ar perdangos po to, kai buvo parengtas vamzdynas. 
Montuojama vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. 
 

3.16. LIETAUS VANDENS ĮLAJOS 
Įlaja HL62H/1  DN160 su bituminiu hidroizoliaciniu sluoksniu, įlietu nerūdijančio plieno žiedu ir  
lapų gaudykle d180mm .Vertikalus pajungimas DN110 
Medžiaga: 

 Įlajos korpusas – Polipropilenas (PP) 
 Užspaudžiamas įlietas žiedas – nerūdijantis plienas AISI304 
 Lapų gaudyklė – Polipropilenas (PP) 

Komplektacija: 
 Įlaja HL62H/1 
 Lapų gaudyklė d- 180mm 

Matmenys: 
 Pajungimo diametras – DN160, vertikalus pajungimas DN110 
 Pralaidumas – 10,70l/s 
 Bituminio hidroizoliacinio sluoksnio – diam 500mm 
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 Bituminio hidroizoliacinio sluoksnio storis – 4mm 
 Montavimo anga : 200mm 
 Ekspolatacija: pravalymas mažiausiai 2 kartus per metus. Priklausomai nuo aplinkos sąlygų. 

Jeigu aplinkoje daug medžių, kurie gali užteršti lapų gaudyklę, pravalymas vykdomas 
dažniau. 
 

Uždedamas prailginimo elementas įlajoms HL65H 
Uždedamas elementas įlajoms, naudojamas plokštiems stogams su dviem ir daugiau 
hidroizoliacinių sluoksnių su specialiu bituminiu sijonu bituminės hidroizoliacijos pajungimui 
Vertikalus pajungimas DN125 
Medžiaga: 

 Įlajos korpusas – Polipropilenas (PP) 
 Įlietas žiedas – nerūdijantis plienas AISI304 
 Lapų gaudyklė – Polipropilenas (PP) 

Komplektacija: 
 Įlaja HL65H 
 Sandarinimo tarpinė 
 Naudojamas su tarpine sandariam sujungimui arba su drenažiniu žiedu HL161 vidinio 

nuvedimo nuo hidroizoliacijos atveju, atvirkįtinio stogo atveju. 
Matmenys: 

 Pajungimo diametras – DN125 
 Prailginimo maksimalus ilgis – 330mm 
 Bituminio hidroizoliacinio sluoksnio – diam 500mm 
 Bituminio hidroizoliacinio sluoksnio storis – 4mm 

Pastaba: HL65H įljala naudojama kartus su HL62 tipo įlajomis, sudarant dvigubos įlajos 
komplektaciją. Tarpinė nenaudojama atvirkštinio stogo atveju kartu su drenažiniu žiedu HL161. 

3.28. BANDYMAS 
Nuotekų šalinimo sistemos bandomos pildant jas vandeniu ir apžiūrint, vienu metu atidarius 75 

sanitarinių prietaisų čiaupų. Sistema laikoma išbandyta, jeigu ją apžiūrint nerasta nutekėjimų ir vandens 
lygis  nepažemėjo. 

Kiekvienas stovas bandomas atskirai. 
Lietaus vandens sistema bandoma užpildant vandeniu stovus iki aukščiausios lietaus surinkimo 

įlajos. Bandymo trukmė nemažiau 20 minučių. Lietaus stovai skaitomi išlaikę bandymą, jeigu apžiūrint 
nepastebima  pratekėjimo, o vandens lygis stovuose nenukrito. 

Bandymus atlikti vadovaujantis vamzdžių gamintojo reikalavimais. 
 

4. NUOTEKŲ ŠALINIMAS, PASTATO LAUKO TINKLAI 
4.2. PP SLĖGINIAI VAMZDŽIAI ATSPARŪS AUKŠTAI TEMPERATŪRAI IR TRIUKŠMUI 16 DB  

Atitikmuo Magnaplast Ultra dB. Tinkami montuoti ir po grindimis grunte. 
Tai vamzdžių ir fasoninių dalių, pagamintų iš polipropileno (PP), sustiprinto mineraliniu pluoštu, 

sistema. 
Gera garso izoliacija. Triukšmo lygis 16 dB. Patvirtinta bandymais, atliktais remiantis standarto 

DIN 4109 – 10 reikalavimais. Atitinka 3-ios klasės garso izoliacijos reikalavimus pastatuose, kuriuose 
nuolat gyvena žmonės. 

Atsparumas agresyvioms nuotekoms intervale nuo PH 2 iki pH 12. 
Atsparumas nuolat tekančioms iki 90 °C temperatūros nuotekoms ir trumpalaikiam tekėjimui iki 

95 °C. 
Atsparumas mechaniniams pažeidimams net ir esant -10 °C temperatūrai. Vamzdžius galima 

montuoti ir žiemą. 
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Ilgio skalė pažymėta ant vamzdžio supaprastina sistemų montavimą. Vamzdžius galima supjaustyti 
reikiamo ilgio atkarpomis. Gamykloje sumontuotos tarpinės ir platus fasoninių dalių asortimentas 
leidžia Ultra dB sistemą sujungti nenaudojant įrankių. 

Specialios trijų briaunų tarpinės (DN110 ir DN160) labiau slopina garsą ir užtikrina patikimą 
sujungimą. 

Atsparumas slėgiui: 4,5 bar (45 metrai vandens stulpelio). 
Idealiai lygus vidinis vamzdžių paviršius neleidžia kauptis nuosėdoms. 
Ypač didelis vamzdžių atsparumas suspaudimui ir smūgiams. Mažiausias 4 kN/m2 (BD grupė, S16 

klasės) žiedų standumas leidžia vamzdžius montuoti patalpose ir po statiniu esančioje žemėje arba 
betone. 

Ultra dB sistemos vamzdžius ir fasonines dalis galima perdirbti, todėl susigrąžinama 100 % 
gamybai panaudotų žaliavų. 

 
4.3. STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ KIRTIMAS 

Vamzdžiui kertant statybines konstrukcijas (pamato, rūsio aitvaras, kt.), tarpus tarp vamzdžio 
išorinio paviršiaus ir statybinės konstrukcijos po įvado sumontavimo užtaisyti elastine medžiaga 
(sausame grunte), įrengiant angoje riebokšlį (šlapiame grunte), įrengti apsauginius protarpinius. 

Sienų kirtimo vietose plieniniams vamzdynams turi būti įmontuojami riebokšliai, kurių diametras 
turi būti ~150 mm didesnis už išorinį vamzdžio diametrą. 

4.4. VAMZDŽIŲ SUJUNGIMAS IR PJOVIMAS  
Visi sujungimai naudojami su šaltu geriamu vandeniu turi būti atestuoti pagal Lietuvos higienos 

standartus. 
Visos jungtys turi būti atliekamos pagal gamintojo rekomendacijas ir atitinkamų standartų  

reikalavimus.  
Vamzdžiai  turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, 

minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas 
galas atitiktų naudojamą jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinami. 

4.5. VAMZDYNŲ BADYMAS 
4.5.1. BENDROJI DALIS 

Rangovas atlieka visų vamzdžių bandymus slėgiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirūpina 
visa bandymams reikalinga darbo jėga ir įranga.  

Rangovas pateikia visus slėginius siurblius, vamzdžių kamščius, aklinuosius flanšus, manometrus ir 
kt., reikalingus išbandyti slėgiu visą vamzdyną.  

Reikiamai priėmus visus vamzdynus ar jų dalis, pasiruošiama vamzdynų perdavimui 
eksploatuojančiai įmonei. 

Išbandymas apima šiuos darbus: 
Patekimas į išbandymo vietą; 
Išbandymui skirtos įrangos sumontavimas; 
Aprūpinimas vandeniu; 
Aprūpinimas reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt.; 
Išbandymo atlikimas; 
Atsakingo asmens patvirtintas bandymų pažymėjimas. 
Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. 
Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 

1610 reikalavimus. 
Pirmiausia reikia vadovautis vamzdžių gamintojo nurodymais. 

4.5.2. SLĖGINIŲ VAMZDYNŲ IŠBANDYMAS 
Pirmiausia reikia vadovautis vamzdžių gamintojo nurodymais. 
Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo 

reikėtų darbo stabilumui ir saugumui. 
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Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti 
išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį į bandomos 
atkarpos žemiausią tašką. Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio matuokliais.  

Jei testų metu nustatomi defektai, juos reikia pašalinti. Rangovas kartoja testą, kol defektų nebelieka 
ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai. 

Vamzdynų hidraulinius bandymus atlikti laikantis pasirinktų vamzdžių gamintojų reikalavimų. 
Vamzdynų hidrauliniai bandymai atliekami pagal, "Projektavimo ir montavimo taisyklės. ST-

1073435.04:2000". 
Sumontuotų vamzdynų bandymas vykdomas dviem etapais: 
- pirmas - išankstinis išbandymas stiprumui ir hermetiškumui, atliekamas nepilnai užpilant 

vamzdžius ir neužpilant gruntu jungčių, jų vizualiniai apžiūrai; 
- antras - galutinis išbandymas stiprumui ir hermetiškumui, atliekamas esant projektiniam užpylimui 

gruntu,  sudarant darbų priėmimo aktą pagal veikiančius standartus. 
INFILTRACIJA 

Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi 
įleidimai į sistemą turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas infiltracija. 

Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įsk. infiltraciją į šulinius, po 30 min. neviršija 0,5 
ltr. vienam nominalaus skersmens tiesiniam metrui. 

Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra pastebimas koks nors vandens įtekėjimas į 
vamzdyną taške, kurį galima nustatyti vizualiai ar TVD patikrinimo būdu, Rangovas imasi reikiamų 
priemonių tokiai infiltracijai sustabdyti. 

Gruntinių vandenų lygis aukštesnėje vietoje esančiame šulinyje turi būti 0,5 m žemiau nei 
žemesnėje vietoje esančiame šulinyje. Užpildžius vamzdžius vandeniu ir kai aukštesnėje vietoje 
esančiame šulinyje vandens lygis yra 0,5 m aukščiau už viršutinę išmetamą angą, reikia nutraukti 
vandens tiekimą ir pilnai užpildytą vamzdį palikti vienai valandai, kad jis nusiorintų ir stabilizuotųsi 
vandens lygis šuliniuose. 

4.6. NUOTEKŲ TINKLŲ VALYMAS 
Prieš pradedant eksploatuoti nuotekų vamzdyną vamzdžiai ir šuliniai turi būti išvalyti, išplauti, 

hidrauliškai išbandyti. 
4.7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VYKDANT ŽEMĖS DARBUS 

Kitos paskirties projektuojamų inžinerinių tinklų padėtį nustatyti ir įvertinti kitame projektavimo 
etape. 

Tinklų klojimo darbus šalia kelio ar kelio zonoje vykdyti tiktai pagal Automobilių kelių juostos 
naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 reikalavimus, tinklų įgilinimai 
nurodyti šiame projekte. 

Autotransporto ir mechanizmų judėjimo vietose esamos požeminės komunikacijos laikinai 
uždengiamos gelžbetoninėmis kelio plokštėmis. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių 
tinklų griežtai draudžiama. 

Strėlinių mechanizmų darbas prie esamos oro elektros linijos leidžiamas tiktai laikinai jas atjungus. 
Žmonių judėjimo vietose per tranšėjas įrengiami mediniai tilteliai su aptvėrimu. 
Iki darbų pradžios gatvių važiuojamosios dalies zonose būtina pastatyti atitinkamus kelio ženklus. 
Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų 

atstovams. 
Žemės paviršiaus ir esamų inžinerinių tinklų altitudes tikslinti statybos vietoje.  
Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su 

žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus 
reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios 
komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių šeimininkų leidimu. Vykdant kasimo 
darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis. 
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Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę 
būklę, bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, 
taip pat duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 

Tuo atveju, atliekant požeminius darbus, susiduriama su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais ar komunikacijomis, nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jos nurodytais 
būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje 
zonoje. 

Prasilenkimo su esamomis požeminėmis komunikacijomis vietose tranšėjos kasimo darbai atliekami 
rankiniu būdu 3 m tarpe nuo prasilenkimo taško į abi puses, klojimo darbus suderinti su šias 
komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis. 

Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai 
uždaryti, kad į juos nepatektų vanduo, žemės ir kt. Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kad nebūtų pažeisti 
tranšėjos užpildymo metu. 

Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma, griežtai prisilaikant STR 1.07.02:2005 nurodytų nuostatų. 
Vykdant žemės darbus ir įrengiant pagrindus, turi būti surašyti dengtų darbų aktai. 

4.8. PASIRENGIMAS 
Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 

netoliese yra pavojaus zona. 
Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, 

jog netoliese yra pavojaus zona. 
Klojant tinklus ant esamų kelių ar šaligatvių, darbinis plotis neturi viršyti pusės bendro kelio pločio, 

Įskaitant šalikeles ar kelkraščius. Nežiūrint šio reikalavimo, bet kuriuo metu būtina užtikrinti eismą, 
nebent jei Rangovas pasirūpina reikiamomis apylankomis, t. y. gauna iš atitinkamų žinybų visus 
reikiamus leidimus reikalingus gatvės uždarymui ir eismo nukreipimui kitu maršrutu. 

Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
Nustatytu laiku pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys 

tinklai, statiniai  taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, 
tikslių žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, 
nekilnojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, 
saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 
neįrengtas leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

Prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir 
vykdyti elektros‚ ryšių,šiluminių tinklų, naftotekio, dujotekio įmonės atstovo nurodymus. 

4.9. KASIMAS 
Viršutinis dirvožemio sluoksnis nuimamas atskirai ir supilamas statybvietėje vėlesniam 

panaudojimui.  
Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų 

pėstiesiems ir automobilių eismui, leistų lengvai prieiti prie pastatų. Gruntas turi būti supiltas taip, kad 
nekeltų pavojaus darbams ir personalui ar tretiems asmenims, kad neužtvertų šaligatvių ar pravažiavimų 
ir nesiremtų į nuolatines esamas konstrukcijas.  

Kad būtų užtikrintas reikiamas žmonių saugumas, Rangovas savo sąskaita turi įrengti aptvarus, 
apšvietimą, perspėjamuosius ženklus, apsaugines tvoreles, pėsčiųjų perėjas per tranšėjas. 

Ten, kur tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo įgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, 
būtina įrengti atitinkamus išramstymus ir įtvirtinimus. 
GRUNTO KASIMAS ŽIEMOS METU 

Purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 
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Grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 
Grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip  3,0 m ir pastačius 

įspėjamuosius ženklus;  
Draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 
Galima kasti be išramstymų iki išalimo gylio, išskyrus smėlį. Iškasto grunto perteklius šalinamas į 

sandėliavimo vietą, kurią nurodo Užsakovas. 
KASIMAS RANKINIU BŪDU: 

 Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui 
apžiūrėjus šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti 
iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo. Kasant gruntą ir klojant vamzdžius tranšėjose, būtina įsitikinti ar 
pastovūs tranšėjų šlaitai, ar nėra juose atitrūkusių riedulių. 

          Kai mechanizuotai kasamos tranšėjos trasa kerta esamus požeminius tinklus, iki jų tranšėja 
neprikasama 2 m, o kai ji kasama virš esamų tinklų, iki tranšėjos dugno reikia palikti ne mažesnį kaip 
1,0 m atstumą. Likęs gruntas ties požeminiais tinklais iškasamas rankiniu būdu.  

4.10. VAMZDŽIŲ PAGRINDAS IR UŽPYLIMAS  
Vamzdynų pagrindai turi būti įrengiami pagal inžinerinių geologinių tyrimų išvadas. 
Klojant atvirai, vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. 

Draudžiama vilkti vamzdžius žeme.  
Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm storio 

žemės (molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas). Tranšėjų dugnas lyginamas rankiniu būdu.  
Vamzdžiai klojami ant dugno, parengto pagal projektinius nuolydžius, prieš tai patikrinus pagrindo 

paruošimą, jo lygumą ir atsparumą po sutankinimo. 
Vamzdžius kloti ant įšalusio arba išjudinto grunto draudžiama. Avarijų analizė rodo, kad vamzdynai 

dažniausiai lūžta tada, kai po jais įrengiamas netinkamas pagrindas.  
Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis 

atsiremtų vienodai.  Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai ¼  skersmens remtis į pagrindą. 
Draudžiama kišti po vamzdžiais gabalėlius medžio, akmenis ar plytgalius, siekiant turėti norimą 
vamzdžių nuolydį. Vamzdžių užpildymo iš šono sluoksnis turi garantuoti tinkamą atramą vamzdžiams, 
todėl svarbu sutankinti tą sluoksnį. 

Grunto sutankinimui naudoti medinius plūktuvus. Naudoti  metalinius plūktuvus galima ne arčiau 
kaip per 10 cm nuo vamzdžio. Mechaniškai trombuoti gruntą galima tik tada, kai virš vamzdžio yra 
užbertas apsauginis sluoksnis, kurio storis trombuojant rankomis, - 0,30 m, trombuojant vibraciniu 
plūktuvu - 0,50 m. Paskutinis tranšėjos užpylimas atliekamas gruntu, atsižvelgiant į konstrukciją virš 
vamzdyno (važiuojamoji dalis, žalia zona, šaligatvis ar pan.). 

Vamzdžius klojant ant judinto grunto, jį sutankinti ne mažiau k0.95max standartinio sutankinimo 
pagal SN ir T 3.02.01-87 reikalavimus. 

Apibėrimo sluoksnio aukštis (po sutankinimo) turi būti virš vamzdžio: 
ne mažiau 15 cm vamzdžiams, kurių skersmuo D<400 mm;  
ne mažiau 30 cm vamzdžiams, kurių skersmuo D=>400 mm;  
Didelio skersmens , pvz., 400 mm, vamzdžiams , kurių apibėrimo sluoksnis yra 15 cm virš 

vamzdžio, užbėrimo medžiagos grūdelių dydis neturi viršyti 6 cm. Po važiuojamąja kelio dalim 
užbėrimo sluoksnis turi būti sutankintas iki 90% modifikuotos Proctor vertės. 

Rekomenduojama prieš užpilant pagrindą iš skaldos tranšėjos dugne pakloti geotekstilę ir jos galus 
užlenkti vertikaliai pagal tranšėjos sienelės. 

Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis 
atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų tai pat yra atrama vamzdžiams, todėl jį svarbu sutankinti. 

Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 
naudojamas gruntas, kuriame stambesnių kaip 0,063 mm skersmens dalelių yra daugiau negu 90 %; 
dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; 
8 – 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 %; 
medžiaga neturi būti sušalusi; 
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negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 
Geotekstilė klojama tarp užpildo ir natūralaus grunto, kai gruntas smulkus (dumblinas smėlis, 

dumblas ar molis), kad smulkus podirvis nepatektų į užpylimo medžiagą arba stambias sudėtines 
medžiagas. Geotekstilė turi būti klojama pagal gamintojo specifikacijas. 

Geotekstilė turi būti pagaminta iš patvarių sintetinių polimerų ir turi turėti šias savybes: 
maks. por skersmuo O95 = 0.05 mm  
svorio kategorija  >200 g/m2  
pralaidumas, k-dydžio diapazonas:  10-3  - 10-4 m/s 
tempiamasis stiprumas (ardančioji apkrova) > 15 kN/m 
Užpylimo medžiagos ir užpylimo išbandymas. Siekiant nustatyti sutankinto grunto tankį, užpylimo 

metu, turi būti paimti grunto bandiniai. Jei tankis mažesnis, nei nurodyta specifikacijose, reikia 
sutankinti papildomai. Negalima toliau užpylinėti tranšėjos, kol nebus pasiektas reikiamas tankis. Jei 
reikiamas tankis nepatenkinamas, užpilamas gruntas turi būti pašalintas, nuimant 150 mm anksčiau 
sėkmingai išbandyto sluoksnio, ir atliekamas tolesnis tankinimas, kol bus pasiekti reikiami rezultatai.  

Sutankinimo bandymus tranšėjose Rangovas atlieka vidutiniškai kas 50 m.  
4.11. REIKALAVIMAI VAMZDŽIŲ TRANŠĖJAI  

Darbus vykdyti vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00. 
Tranšėjos turi būti sausos, o jei tranšėjos būklė netinkama, vamzdžiai neklojami. Klojant vamzdžius, 

per juos jokiu būdu negalima leisti bėgti vandeniui. 
Tranšėjos kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 1) piltame grunte iki 1,0 m 

gylio; 2) priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 3) priemolyje iki 1,5 m gylio. 
Iškastas gruntas pilamas ne mažesniu kaip 0,5 m  atstumu ant tranšėjos šlaito nuo tranšėjos briaunos.  
 

Šlaito statmens priklausomybė nuo duobės gylio 
Gruntai Didžiausias šlaito statmuo duobės gyliui, m 

 1,5 3,0 5,0 
 Kampas tarp 

šlaito krypties 
ir 
horizontalės, 
laipsniais 

Šlaito 
nuolydžio su 
duobės gyliu 
santykis 

Kampas tarp 
šlaito krypties 
ir 
horizontalės, 
laipsniais 

Šlaito 
nuolydžio su 
duobės gyliu 
santykis 

Kampas tarp 
šlaito 
krypties ir 
horizontalės, 
laipsniais 

Šlaito 
nuolydžio 
su duobės 
gyliu 
santykis 

Supilti 58 1:0,67 45 1:1 38 1:1,25 
Drėgni 
smėlio ir 
žvyro 

53 1:0,5 45 1:1 38 1:1 

Priesmėlis 76 1:0,25 56 1:0,63 50 1:0,85 
Priemolis 90 1:0 63 1:0,50 53 1:0,75 
Molis 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,50 
Sausas 
geltonžemis 

 
90 

 
1:0 

 
63 

 
1:0,50 

 
63 

 
1:0,50 

Moreninis 
smėlis ir 
priesmėlis 

 
76 

 
1:0,25 

 
60 

 
1:0,57 

 
53 

 
1:0,75 

Priemolis 78 1:0,2 63 1:0,50 57 1:0,65 
 
 Pastaba: parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto 

priemonės masę. 
 
Vamzdynai  nuleidžiami  į  tranšėją  po  šulinio  dugno  įrengimo. 
Nuleidimas  privalo  būti  netrūkčiojantis, be  atsitrenkimų  į  tranšėjos  kraštą,  mechanizmais, 

nepažeidžiančiais  vamzdžių  padengimo  sluoksnio. Atlaisvinti  vamzdį  nuo  kėlimo  mechanizmų  tik  
patikrinus  nuolydžio  ir  padėties tikslumą  ir  užtvirtinant  grunte. 
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Lygių  tarpų  trasoje  vamzdžiai  turi  būti  centruoti  išlaikant  koncentrinį  movos  apskritimo 
tarpelį. 

Tarp  kontrolinių  šulinių  tiesūs  tarpai  tikrinami  veidrodžiu ,,prasišvietimui’’  prieš  ir  po  
tranšėjos  užpylimo. 

Maksimalus  nukrypimas  nuo  projektinių  altitudžių  5 mm , nukrypimai  nuo  trasos  pagal  
horizontalę  10 mm. 

Standartas DS430 „lanksčių plastmasinių vamzdžių klojimas grunte“ taikomas PVC ir PE slėgio 
vamzdžiams kloti. 

Vamzdžiai klojami netrūkčiojant ir nedaužant į tranšėjos šonus. 
Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos. 
Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm 

storio, o molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas; 
Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama: 
piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio; 
priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio. 
Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 
vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 
daugiakaušis ekskavatoriais 1,0÷1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 
kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 
Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 
Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo 

plius 0,6 m, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. Iškastose tranšėjose turi tilpti vamzdžiai ir jų pagrindai ir 
kad tranšėjas būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimui klojinius. 

Žemės sluoksnis virš vamzdžio turi būti ne plonesnis kaip 1 metras, jeigu virš vamzdyno važiuoja 
transportas.  

Kelio darbai turi būti atliekami pagal kelių atstatymo Lietuvoje galiojančias taisykles ir leidimo 
nurodymus. 

 
Kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant kapiliarinį 

pakilimą) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pažeminus vandens lygį, leidžiama, kai iškasos gylis ir 
šlaito statumas (šlaito aukščio santykis su pločiu) atitinka lentelės duomenis: 

 
Gruntai Šlaito statumas, kai iškasos gylis ne didesnis kaip, m 
    
 1,5 3 5 
    
Piltiniai nesutankinti 1 : 0,67 1 : 1 1 : 1,25 
Smėlio ir žvyro 1 : 0,5 1 : 1 1 : 1 
Priesmėliai 1 : 0,25 1 : 0,67 1 : 0,85 
Priemoliai 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,75 
Moliai 1 : 0 1 : 0,25 1 : 0,5 
Liosiniai 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,5 

 
Pastaba. Esant įvairių gruntų rūšių sluoksniams, šlaitų statumas turi būti parenkamas atsižvelgus į 

silpniausią grunto rūšį. 
Visais atvejais, kai iškasų gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rūšims, nenurodytoms 2 lentelėje, 

šlaitų statumas turi būti nustatytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. 
Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, reikia 

naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. 
Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15 m. 
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Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 0,5 m, o 
išardomi iš apačios į viršų, užpilant iškasą. 

Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais 
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. Tranšėjose, 
kuriose dirba žmonės, turi būti įrengti šlaitų sutvirtinimai. 

Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui apžiūrėjus 
grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš 
kurių nepašalintas vanduo. 

4.12. VANDENS PAŠALINIMAS 
Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, upės 

vandenį, paviršines nuotėkas ir pan., nepriklausomai nuo šaltinio. Vandenį, kuriam neleista patekti į 
kasimo vietas, pašalina Rangovas suderinęs su atitinkamomis  institucijomis. 

Vandens pašalinimui iš iškasos  gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 
Vandens pašalinimas siurbiant siurbliais iš surinkimo šulinių, 
Siurbimas siurbliais tiesiogiai iš iškastos duobės,   
Siurbimas adatiniais filtrais. 
Šių būdų panaudojimas priklauso nuo grunto pobūdžio, kuris aprašomas inžineriniuose 

geologiniuose tyrinėjimuose.  
4.13. POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI  

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi požeminiams tinklams ir įrenginiams pažymėti 
vietoje.  

Inžineriniams tinklams žymėti statyti cinkuoto plieno metalo stovus ir naudoti plastikines lenteles. 
Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. 
Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais. 
Ženkle turi būti pavaizduota: kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje 

sumontuotos armatūros arba įrenginio (šulinio) ženklas; dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, 
vamzdyno skersmuo; viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki 
ženklo. 

 

5. DARBŲ SAUGA 
Įrangos ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti LR norminių aktų, reglamentuojančių (įrenginių) 

projektavimą, jų priėmimo eksploatacijon reikalavimus, tarp jų ir Saugos ir sveikatos taisyklėmis 
statyboje DT 5-00; Vandentvarkos darbų saugos taisyklėmis DT 3-99. 

Darbo sąlygos 
Rangovas pasirūpina pirmosios pagalbos priemonėmis; 
Rangovas pasirūpina apsauginiais drabužiais jo žinioje esančiam personalui; 
Rangovas organizuoja saugų darbą statybvietėje; 
Rangovas pasirūpina tinkamu darbo vietų statybvietėje apšvietimu; 
Rangovas pasirūpina gaisro gesinimo įranga ir jos išdėstymu pagal vietines taisykles. 
Visa reikalinga įranga, saugumo tvorelėmis, užrašais ir t.t. žmonių apsaugai nuo nelaimingų 

atsitikimų objekte. 
Rangovas turi užtikrinti, kad įranga yra tvarkinga, statybos aikštelė aptverta nuo praeivių ir vaikų. 
Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų šlaitų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti 

laikini darbai užtikrinantys saugų darbą, turi būti užtikrinti.  
Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugų jo naudojamos 

statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo bendros teritorijos. 
Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus įrenginius. Tačiau 

tai neatleidžia rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos aikštelėje, 
saugumą. 

22



 

CPO119782/AZP-019-145-TDP-VN -TS-
15 

Lapas Lapų Laida 

15 15 0 

Rangovas privalo po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio 
su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti 
kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. 

SAUGOS REIKALAVIMAI IR BENDRA TVARKA STATYBVIETĖJE 

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones statybvietėje, numatytas Lietuvos 
Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose. 

Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus, 
prisilaikant visų saugaus darbo reikalavimų, nesukeliant pavojaus savo ir kitų dirbančiųjų sveikatai.  

 
Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos 

aikštelėje turi pasirašyti šiame žurnale, kad yra išklausę saugaus darbo instruktažą.  
Užsakovo turtas, įskaitant medžiagas, įrenginius ir įrangą, prireikus turi būti apsaugoti nuo 

sugadinimo.  
Numatyti projekte darbai turi būti vykdomi vadovaujantis patvirtintomis darbų saugos 

instrukcijomis ir galiojančių normatyvinių aktų reikalavimais. 
 Gręžimo agregatai, kiti naudojami mechanizmai ir įrengimai turi būti techniškai tvarkingi. 
 Visi darbininkai turi būti aprūpinti spec. apranga, spec. avalyne bei individualiomis saugos 

priemonėmis. 
 Visų profesijų darbininkai turi būti supažindinti su atitinkamomis darbų saugos instrukcijomis 

ir būtina tai patvirtinti asmeniniu parašu. Draudžiama dirbti darbus neapmokytiems darbininkams. 
 Apie įvykusius darbų saugos pažeidimus, traumas bei gaisrus darbų vadovai nedelsiant 

informuoja  vadovybę. Už darbų saugos instrukcijų reikalavimų pažeidimus tiesiogiai atsako darbų 
vadovai. 

Užtikrinti triukšmo leistinus dydžius statybos metu pagal LR galiojančius teisės aktus.  
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RŪSIO EKSPLIKACIJA

Pat.Nr.
Patalpos 

pavadinimas
Patalpos 

plotas, m2

R-1 Sandėliukas 14,4
R-2 Šilumos punktas 30,02
R-3 Sandėliukas 16,59
R-4 Sandėliukas 8,91
R-5 Sandėliukas 5,26
R-6 Sandėliukas 5,4
R-7 Sandėliukas 5,91
R-8 Sandėliukas 6,54
R-9 Sandėliukas 4,84

R-10 Sandėliukas 7,18
R-11 Sandėliukas 8,92
R-12 Sandėliukas 16,47
R-13 Sandėliukas 16,86
R-14 El. Skydinė 8,92
R-15 Sandėliukas 4,07
R-16 Sandėliukas 3,71
R-17 Sandėliukas 16,77
R-18 Sandėliukas 5,7
R-19 Sandėliukas 5,21
R-20 Sandėliukas 13,2
R-21 Sandėliukas 3,42
R-22 Koridorius 3,74
R-23 Koridorius 4,43
R-24 Sandėliukas 4,43
R-25 Koridorius 25
R-26 Sandėliukas 5,27
R-27 Sandėliukas 4,05
R-28 Sandėliukas 4,4
R-29 Sandėliukas 5,27

Bendras aukšto plotas 264,89
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I AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

1-1 Koridorius 10,95
1-2 WC 1,13
1-3 Vonia 2,17
1-4 Kambarys 14,39
1-5 Kambarys 9,31
1-6 Kambarys 13,74
1-7 Virtuvė 8,24
1-8 Kambarys 19,87

Bendras plotas
2-1 Koridorius 7,47
2-2 Kambarys 16,9
2-3 Vonia 2,39
2-4 Kambarys 13,86
2-5 Virtuvė 8,55
2-6 WC 1,16

Bendras plotas
9-1 Koridorius 7,2
9-2 WC 1,16
9-3 Virtuvė 8,26
9-4 Kambarys 13,67
9-5 Kambarys 2,59
9-6 Kambarys 16,31

Bendras plotas
10-1 Koridorius 2,77
10-2 Kambarys 15,7
10-3 Virtuvė 7,31
10-4 WC ir vonia 3,82

Bendras plotas
11-1 Koridorius 7,36
11-2 Kambarys 17,09
11-3 Virtuvė 6,91
11-4 Kambarys 14,49
11-5 Kambarys 8,74
11-6 Vonia 2,2
11-7 WC 1,18

Bendras plotas
Bendras aukšto plotas

79,8

50,33

49,19

29,6

57,97
266,89
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PROJEKTO BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 
Nr. Žymuo Pavadinimas Lapų 

1.  CPO119782/AZP-019-145-TDP-E.DŽ Projekto bylos dokumentų žiniaraštis 1 
2.  CPO119782/AZP-019-145-TDP-E.AR Aiškinamasis raštas 3 
3.   Žaibosaugos skaičiavimai 2 
4.  CPO119782/AZP-019-145-TDP-E.TS Techninės specifikacijos 12 
5.  CPO119782/AZP-019-145-TDP-E.SŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis 3 

 
  

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. Žymuo Brėžinio pavadinimas Lapų 

1.  CPO119782/AZP-019-145-TDP-E -01 Elektros tinklo skaičiavimo schema 2 
2.  CPO119782/AZP-019-145-TDP-E -02 Rūsio planas su elektros jėgos tinklais M1:100 1 

3.  CPO119782/AZP-019-145-TDP-E -03 Pirmo aukšto planas su elektros jėgos ir apšvietimo 
tinklais M1:100 1 

4.  CPO119782/AZP-019-145-TDP-E -04 Antro, trečio aukšto planas su elektros jėgos ir 
apšvietimo tinklais M1:100 1 

5.  CPO119782/AZP-019-145-TDP-E -05 Ketvirto aukšto planas su elektros jėgos ir apšvietimo 
tinklais M1:100 1 

6.  CPO119782/AZP-019-145-TDP-E -06 Stogo planas su žaibosaugos tinklais M1:100 1 
7.  CPO119782/AZP-019-145-TDP-E -07 Sklypo planas su įžeminimo tinklais M 1:250 1 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. Rodikliai 
Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros 

energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: 
- žema įtampa 400V±5% / 230V±5%; 
- 3 fazės, TN-S posistemė;  
- dažnis 50 Hz. 
- butų leistinoji galia 5kW (vienfazis);  
- bendrų patalpų leistinoji galia 5kW (trifazis); 
- namo skiačiuotina galia 42,0kW 
 
2. Privalomųjų techninio projekto rengimo dokumentų ir pagrindinių normatyvų statybos 

techninių dokumentų sąrašas: 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, 2012 m.  
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 2013m. 
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 2011m. 
Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 2012m. 
STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 
HN 98:2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai”; 
EN 12464-1 Šviesa ir apšvietimas – Darbo vietų apšvietimas – 1 dalis: Darbo vietos patalpose. 

Lietuvoje galioja nuo 2003m.  
LST 1516-2015 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”. 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio Statybos priežiūra“ 
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“ 
 
3. Elektros tinklas ir jo apsauga  
Esamas bendros paskirties vidaus elektros tinklas, įvadinis skydas, laiptinės skydai, paskirstymo ir 

apšvietimo įrenginiai neatitinka egzistuojančių techninių reikalavimų. Todėl vykdant pastato modernizavimą 
bendros paskirties patalpų elektros instaliacija bus pertvarkoma ir projektuojamas naujas elektros tinklas. 

Projekte numatomas bendrų patalpų laiptinių apšvietimo ir elektros jėgos tinklų atnaujinimas, 
magistralinių kabelių iki laiptinių skydų keitimas, esamų  laiptinės skydų ir įvadinio paskirstymo skydo ĮPS 
rekonstrukcija.    

Daugiabučio namo elektros pajungimas numatytas iš esamos elektros skydinės namo rūsyje, įvadinio 
paskirstymo skydo PP-127. 

Iš PP-127 projektuojamas naujas įvadinis kabelis Cu 4x35 į įvadinį paskirstymo skydą ĮPS .  
Iš įvadinio paskirstymo skydo ĮPS projektuojamos magistralės Cu 5x25 į laiptinės skydus. Kabeliai 

montuojami PVC vamzdyje rūsio palubeje, esamuose vamzdžiuose stovuose.  
Laiptinių ir butų apskaitos skydai rekonstruojami (montuojama nauja elektros įranga, keičiamos ar 

tvarkomos esamos skydų durelės, spynos).  Laiptinių ir butų apskaitos  skyduose montuojami apskaitos 
prietaisai (montuoja AB ESO), automatiniai jungikliai plombuojamose dėžutėse galios ribojimui, automatiniai 
jungikliai nueinančių į butą kabelių apsaugai. Automatinių jungiklių nominalus būtina patikslinti montavimo 
metu, pagal butų leistinąją galią. 
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Magistraliniai elektros tinklai tiesiami vamzdžiuose esamuose stovuose,  o rūsio patalpose atvirai ant 
sienų ir lubų PVC vamzdžiuose.  

Laiptinės elektros jėgos ir apšvietimo tinklai klojami paslėptai, sienų rėžiuose, perdangų ertmėse, PVC 
vamzdžiuose. Atstoma sienų apdaila. 

Kabeliams kertant statybines konstrukcijas, angos tarp jų užsandarinamos nedegiomis medžiagomis, 
nesumažinant kertamos konstrukcijos atsparumo ugniai. 

 
4. Apšvietimo tinklas 
Projekte numatytas bendras darbinis apšvietimas. Apšvietimas projektuojamas laiptinėse.. Esamas rūsio 

sandėliukų ir koridorių apšvietimas perjungiamas prie rekonstruojamo įvadinio paskirstymo skydo.  
Apšviestumas priimtas pagal higienines normas HN 98:2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų 

apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”; 
Apšvietimo intensyvumas, šviestuvų tipai ir kiekiai, priimti priklausomai nuo patalpų paskirties bei 

juose atliekamų darbų charakterio, nuo patalpų sienų ir lubų atspindžio koeficientų, šviestuvų techninių 
charakteristikų. Šviestuvai patalpose numatyti  su LED lempomis. 

Daugiabučio namo laiptinių, rūsio patalpų apšvietimui suprojektuoti šviestuvai su LED 10W lempomis.  
Laitpinėse apšvietimas valdomas judesio davikliu pagalba, įėjimo apšvietimo šviestuvai – apšviestumo 

daviklių pagalba. 
Apšvietimas pajungiamas iš rekonstruojamo įvadinio paskirstymo skydo ĮPS.  
 
Patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės  

Patalpos pavadinimas 
 

Apšvieta, lx 
 

Daugiabučių namų laiptinės koridoriai 50 
 
5. Žaibosauga. Įžeminimas 
Daugiabučio namo  apsaugos nuo žaibo projektas paruoštas vadovaujantis STR 2.01.06:2009 "Statinių 

apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo". 
Atlikus stogo modernizavimo darbus stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus. 
Pagal Lietuvos standarto LST EN 62305-2. Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas skaičiavimus 

šis pastatas priskiriamas IV apsaugos nuo žaibo kategorijai. Todėl, pagal aktyvaus žaibolaidžio saugos zonos 
skaičiavimus, šio objekto apsaugai nuo žaibo reikalingas vienas aktyvusis aktyvusis žaibolaidis   kurio, 
apsaugos lygis IV (D=60m). Žaibolaidis montuojamas ant 4m aukščio stiebo. Stiebas tvirtinamas ant 
konstrukcijos skirtos žaibolaidžių tvirtinimui ant plokščio stogo. Konstrukcija galuose statoma ant betoninių 
pagrindų. Stiebas prie konstrukcijos papildomai tvirtinamas atotampomis su įtempėjais.  

Žaibolaidis montuojamas ne žemiau 2m už aukščiausią stogo tašką. 
Šis žaibolaidis  cinkuotos plieno vielos įžeminimo laidininkais, d8 mm skersmens, sujungiamas su 

įžemintuvu. Įžemintuvas sudarytas iš cinkuotos plieno juostos 30x3,5 mm, kuri paklota ne mažiau 0,6 m gylyje 
ir vertikalių įžemiklių, sukaltų į tokį gylį, kad įžemintuvo varža būtų ne daugiau 10 omų. Žaibolaidžiai su 
įžeminimo laidininkais ir šie laidininkai su cinkuota plieno juosta sujungiami varžtiniais sujungimais. Šie 
sujungimai turi turėti ne didesnę 0,05 omo kontaktinę varžą. Žemėje sujungimai atliekami metalinėmis 
cinkuotomis jungtimis, jungtys apdirbamos antikorozine izoliacija. 

Žaibosaugos įžeminimo kontūras sujungiamas su elektros įrenginių įžeminimo kontūru. Įvadiniame 
skyde montuojamos apsaugos nuo viršįtampių. 

Aktyviosios apsaugos nuo žaibo spindulys Rp priklausomai nuo aktyviojo žaibolaidžio aukščio virš 
pastato- h, šiam statiniui bus randamas pagal šią žaibolaidžio gamintojo pateiktą lentelę: 

 
 IV kategorija 

Aukštis virš saugomo objekto h, m 2 3 
Tipas   
Aktvusis žaibolaidis  
dT=43µs, Rp (m) 

30 44 
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Pastabos: 
Reikalavimus aktyviojo žaibo ėmikliui nustato gamintojas. Aktyvusis žaibo ėmiklis gali būti 

naudojamas tik tada, kai jis atitinka Europos Sąjungos direktyvose, normatyviniuose saugos ir paskirties 
dokumentuose ir kituose teisės aktuose nustatytiems techniniams, saugos ir kokybės reikalavimams. 

Skaičiavimai atlikti vadovaujantis konkretaus aktyviojo žaibo ėmiklio instrukcija. Naudojant kitą 
žaibolaidį būtina atlikti skaičiavimus pagal naudojamo aktyviojo žaibo ėmiklio instrukciją. 
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CEI
IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD

SAVANORIŲ G. 44 , VARĖNA

Results for collection areas and frequencies: 
Ad - collection area of direct strikes to the structure
Nd - expected annual number of direct strikes to the structure

Am - collection area of structure influenced by induced overvoltages from indirect strikes
Nm - expected annual number of strikes direct to ground or to grounded objects near the structure inducing overvoltages

Ac1 - collection area of overhead lines from direct strikes
NL1 - expected annual number of direct strikes to the overhead line which are potentially dangerous

Al1 - collection area of overhead lines to indirect strikes
NI1 - expected annual number of indirect strikes to ground near the overhead line which induce damaging overvoltages

Ac2 - collection area of underground lines from direct strikes
Nl2 - expected annual number of strikes direct to the underground lines which are potentially dangerous

Al2 - collection area of underground lines to indirect strikes
NI2 - expected annual number of indirect strikes to ground near the underground line which induce damaging overvoltages

10,286 m2
0.021 flashes/year

221,894 m2
0.867 flashes/year

34,488 m2
0.069 flashes/year

1,000,000 m2
0.400 flashes/year

21,422 m2
0.043 flashes/year

559,017 m2
0.224 flashes/year

Type 1 - Loss of Human Life:
RA1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure
RB1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RC1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure
RM1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure
RU1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines
RV1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines
RW1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines
RZ1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines

2.06E-08
2.06E-07
0.00E+00
0.00E+00
1.06E-08
5.28E-07
0.00E+00
0.00E+00

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
RB2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RC2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure
RM2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure
RV2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines
RW2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines
RZ2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines

0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
RB3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RV3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines

0.00E+00
0.00E+00

Type 4 - Economic Loss:
RA4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure
RB4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RC4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure
RM4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure
RU4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines
RV4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines
RW4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines
RZ4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines

0.00E+00
4.11E-07
2.06E-06
8.67E-05
0.00E+00
1.06E-06
3.52E-05
1.57E-04
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Structure's Dimensions:
Length of structure (m):  34
Width of structure (m):  16
Height of roof plane (m)*:  14
Collection area (m2):  10,286 m2

Structure's Attributes:
Risk of physical damage (incl. fire):  Low
Structure screening effectiveness:  Average
Internal wiring type:  Unscreened

Environmental Influences:
Location factor:  Similar in height
Environmental factor:  Urban
Number thunderdays:  40 days/year
Annual ground flash density:  4.0  flashes/km2

Protection Measures:
Class of LPS:  Class IV
Fire protection provisions:  No measures
Surge protection:  Service entrances only

Conductive Electric Service Lines:
Power Line:

Type of service to the structure:  Buried cable
Type of external cable:  Unscreened
Presence of MV / LV transformer:  No Transformer

Other Overhead Services:
Number of conductive services:  2
Type of external cable:  Unscreened

Other Underground Services:
Number of conductive services:  4
Type of external cable:  Unscreened

Types of Loss:
Type 1 - Loss of Human Life:

Special hazards to life:  Average panic level
Life loss due to fire:  Other structures
Life loss due to overvoltages:  Not relevant

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
Services lost due to fire:  No service exist
Services lost due to overvoltages:  No service exist

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
Cultural heritage lost due to fire:  No heritage value

Type 4 - Economic Loss:
Special hazards to economics:  No special hazards
Economic loss due to fire:  Other structures
Economic loss due to overvoltage:  Other structures
Step/touch potential loss factor:  No shock risk
Tolerable risk of economic loss:  1 in 1,000

Calculated Risks:
Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated

Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R

Loss of Human Life:
Loss of Public Services:
Loss of Cultural Heritage:
Economic Loss:

1.00E-05 2.26E-07 5.39E-07 7.65E-07
1.00E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.00E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.00E-03 2.47E-06 2.80E-04 2.82E-04
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1.1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
1.1.1 Bendroji dalis 
 
Šiame ir kituose su projektu susijusiuose dokumentuose tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – 

pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 
užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, ar apibūdinti 
šiame dokumente, ar ne. Be to, visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, 
kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte, turi būti sertifikuoti 
Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus ir 
technines sąlygas. 

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jei jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio 
liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos 
sąjungoje, reikalavimus. Tokie produktai turi būti paženklinti „CE“ ženklu.  

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui pateikia visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, 
prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl visų 
neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Visa elektros įranga, pagalbiniai įrengimai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros 
energijos sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: 

-žema įtampa 400V/230V; 
-3 fazės, TN-S sistema (5-laidė sistema); 
-dažnis 50Hz. 
Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant komplektaciją, ar yra 

specialūs instrumentai, būtini įrenginio montavimui, markiravimui, ar įrengimas atitinka specifikacijas ir 
technines sąlygas. Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima pažeisti elektros įrengimų. 
Jei prietaisai yra plombuoti, juos draudžiama ardyti. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros 
įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Be to, privaloma patikrinti ar su 
įrengimai gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcijos ir schemos. 

Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą sumontuotą įrangą Užsakovui. Rangovas turi 
garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti visi 
joms keliami reikalavimai. 

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. 
Baigiant perdavimo darbus, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius visų sistemų ir įrangos valdymo, 

priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. 
Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini statybiniai darbai.  
Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP bei atsparumas mechaninei smūginei apkrovai, taipogi 

jų atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sąlygas bei normų reikalavimus. Elektros įrenginių, aparatų bei 
laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo įtampą bei aplinkos sąlygas. 

Atliekant pastato elektros dalies įrenginių ir tinklų renovaciją būtina užtikrinti darbų saugą vadovaujantis 
„Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 
reikalavimai yra privalomi montavimo bei eksploatavimo darbus atliekantiems asmenims.  
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1.1.2. Techninių reikalavimų reglamentas 
Privalomųjų techninio projekto rengimo dokumentų ir pagrindinių normatyvų statybos techninių 

dokumentų sąrašas: 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, 2012 m.  
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 2013m. 
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 2011m. 
Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 2012m. 
STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 
HN 98:2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai”; 
EN 12464-1 Šviesa ir apšvietimas – Darbo vietų apšvietimas – 1 dalis: Darbo vietos patalpose. Lietuvoje 

galioja nuo 2003m.  
LST 1516-2015 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”. 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio Statybos priežiūra“ 
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“ 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės.  
Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas. 
Elektros tinklų apsaugos taisyklės. 
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.  
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 
Elektros įrenginių rėlinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. 
Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. 
Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika. 
 
Kiti standartai: 
Elektros įrangos specifikacijose turi būti taikomi kiti žemiau išvardinti standartai: 
IEC (International Electrotechnical Commission Publications). 
SS (Swedish Standarts). 
DIN (Deutsches Institut fur Normund Standarts). 
VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker Publ). 

 
EĮĮT reikalavimai yra viršesni nei visi kiti čia pateikti standartai 
Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis 

projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektrinės įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei derinimą. 
Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir atestavimo 

reikalavimus, laikantis Tarptautinės komisijos elektros įrangos taisyklių atestavimu (CEE) paskelbtų taisyklių, su 
sąlyga, kad jos neprieštarauja įstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso sąlygos. 

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atitikimas, statyba ir kt. būtų geresnės 
kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis „Techninių specifikacijų“ reikalavimų. 

 
1.1.3. Sąlygos statybos aikštelėje 
 
1.1.3.1. Klimatinės sąlygos 

Lauke Maksimum Minimum 
1. Temperatūra +350C -350C 
2. Santykinė drėgmė 80  
3. Altitudė 100m virš jūros lygio  
 

Patalpose Maksimum Minimum 
1. Elektros patalpos +300C +50C 
2. Valdymo patalpa +250C +180C 
3. Santykinė drėgmė 60 prie +250C  
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1.1.3.2. Mechaninė apsauga 
Visos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai arba atitinkamai apdirbtos. Lauke montuojama įranga, 

tokia kaip išvadų jungtys, paskirstymo skydai, valdymo aparatūra, turi būti apsaugota nuo mechaninio pažeidimo. 
Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi būti montuojami įvorėse (dėkluose). 

Kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo iki 2m aukščio nuo grindų pakankamo storio 
plieniniais arba aliumininiais gaubtais. Apsauginiai gaubtai turi būti pritvirtinti prie grindų ir sienų. 

Angos kabeliams, perdavus instaliavimą, turi būti užsandarindamos specialia kabelių sandarinimui skirta 
įranga, pagal RSN reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai mažiausiai 90min. 

Apsauginiai jungikliai, valdymo įranga, sujungimo dėžutės, paskirstymo skydai ir visa kita visada turi 
būti montuojama ant plieninio cinkuoto pamato arba ant specialiai elektrinės įrangos montavimui skirtų įžemintų 
konstrukcijų. 

 
1.1.3.3. Korpusų apsaugos klasės 
Minimali korpusų apsaugos klasė IP44, nebent nurodoma kitaip. 
Pavojingose zonose, kur gali susidaryti sprogūs oro ir dujų mišiniai, turi būti naudojamos sprogimui 

atsparios medžiagos pagal IEC leidinį 79. 
 
1.1.3.4. Bendri reikalavimai medžiagoms, aparatams ir kitiems gaminiams 
Galima naudoti tik Lietuvos respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius tai 

patvirtinančius atitikties sertifikatus, bei Lietuvos matavimo prietaisų registro įrašytus matavimo prietaisus. Be to, 
visos medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei tarptautinių standartų IEC ir EN 
reikalavimus. 

Visi gaminiai ir medžiagos, skirti eksplotacijai normaliomis sąlygomis, privalo tenkinti šiuos standartų 
IEC 947-1 (EN 60947-1) reikalavimus: 

- aplinkos temperatūra nuo -50C iki +350C; 
- maksimali trumpalaikė temperatūra +400C; 
- įrengimo aukštis 2000m; 
- santykinė drėgmė  (+400C)   <50; 
- santykinė drėgmė  (+200C)   <90; 
- aplinkos užterštumo laipsnis     2; 
- magnetinio lauko stipris  <5xŽMLS; 
- aplinkos slėgis        650...860mm Hg stulp. 
Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP (IEC 529/EN 60529), bei atsparumas mechaninei 

smūginei apkrovai IK (IEC 102/EN 50102), taipogi jų atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sąlygas bei 
normų reikalavimus. Elektros įrenginių, apartų bei laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo įtampą 
bei aplinkos sąlygas. Gaminiai su dviguba izoliacija turi tenkinti standarto IEC 536 reikalavimus. Sujungimo 
gnybtai turi atitikti standartų IEC 998/EN 60998, o atšakų dėžutės – standarto IEC 670 reikalavimus. Laidininkų 
tiesimui skirti plastikiniai vamzdžiai privalo atitikti standarto EN 50086 reikalavimus. 

Gaminiai iš sintetinių medžiagų privalo tenkinti standarto IEC 695 keliamus reikalavimus liepsnos 
plitimui. Liepsna turi savaime gesti esant temperatūrai: 

- instaliacijos komponentus įrengiant nedegiose sienose arba ant jų   5500C; 
- instaliacijos komponentus įrengiant pastato išorėje                           650C; 
- kilnojamų imtuvų prijungimui skirtų kištukų ir kištukinių lizdų       750C; 
- instaliacijos komponentus įrengiant karkasinėse pertvarose              850C; 
- instaliacijos komponentus įrengiant gaisringose ir sprogiose patalpose 960C; 
- gaminiai turi būti sandėliuojami esant temperatūrai nuo -250C iki +600C. 
Sandėliavimo sąlygas būtina patikslinti vadovaujantis gamintojo nurodymais. 
Reikalavimai medžiagoms, aparatams ir kitiems gaminiams, skirtiems darbui kitokiose sąlygose (labai 

besiskiriančiose nuo normalių), nurodyta techninėse specifikacijose atskiroms gaminių grupėms. 
 taikoma aplinkai įrenginio korpuso viduje 
 ŽMLS=žemės magnetinio lauko stipris 
 
1.1.4. Žymės ir žymėjimai 
Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir 

instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai turi 
būti su žymėmis , pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga turi 
būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. Visa įranga, 
sumontuota aikštelėje, turi būti su inventorinėmis plokštėmis ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas 

10



CPO119782/ 
AZP-019-145-TDP-E.TS 

Lapas Lapų  Laida 

4 12 0 

 

įrangos ir kabelių sąrašuose. Kiekviename bloke terminalai turi būti sužymėti nuosekliai. Fazių žymėjimas turi 
būti pagal EĮĮT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3). 

Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo 
pozicijos žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, 
turi būti pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja 
papildomo žymėjimo. Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis 
abiejuose galuose. Laidai tarp dviejų įrengimo dalių turi būti su serijos numeriais abejuose galuose. 

Inventorinės plokštės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš juodo, baltai laminuoto plastiko. Žymes 
prakertant baltame sluoksnyje, gaunamos juodos žymės baltame fone. Plokštės prisukamos varžtais arba 
prikniedijamos. 

Individualus žymėjimas (įrengimų numeris korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis 
žymėmis. Šiam tikslui naudojama elastinė žymėjimo juosta. 

Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis ar plastikinėmis žarnelėmis 
(pvz. Partex, ar pan.). 

 
1.2. KOMPLEKTINIAI ĮRENGINIAI 
 
1.2.1. Bendrieji reikalavimai 
Darbo apimtį sudaro skirstomųjų spintų instaliavimas, įskaitant visus susijusius darbus bei medžiagas, 

reikalingas kad būtų užtikrintas skydų veikimas. 
Skirstomieji skydai turi būti gaminami ir instaliuojami, vadovaujantis naujausiais atitinkamais 

tarptautinės elektrotechnikos Komisijos standartais, bei turi būti sertifikuoti Lietuvoje. 
Skydai, kaip ir visa įranga, turi būti pristatomi komplekte su visais pajungimais, turi būti išbandyti ir 

paruošti darbui.  
Skirstomieji skydai skirti elektros energijos paskirstymui kintamos 400V/230V įtampos, 50Hz dažnio 

tinkluose su įžeminta neutrale ir nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimo ir trumpo jungimo srovių. 
Skirstomuosiuose skyduose turi būti montuojama įvadinė, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra. Skydai 
privalo atitikti reikalavimus, keliamus O tipo prietaisams, skirtiems eksploatuoti vidutinio klimato zonoje. 

Įvadiniai skirstomieji skydai susideda iš metalinio korpuso ir užrakinamų durelių, kurios vyriais 
tvirtinamos prie korpuso ir atsidaro 900 kampu. Tarp korpuso ir durų tvirtinami gumos įspaudai. Skydo dugne ir 
viršuje turi būti kiaurymės kabelių išvedimui. Skyduose montuojamų elektros aparatūros ir prietaisų padėtis turi 
atitikti technines sąlygas. Elektros aparatūra ir prietaisai, turintys dalis darbo metu patenkančias po įtampa, turi 
būti išdėstyti ne mažiau kaip 20mm atstumu vienas nuo kito. Skyduose turi būti palikta rezervinė erdvė aparatūros 
papildymui. Skydų apačioje turi būti numatytos gnybtų dėžutės. Skydai turi būti šviesiai pilkos spalvos RAL 
7032. 

Skirstomieji skydeliai, skirti montavimui įleidžiant į sienas arba ant sienų, turi būti pagaminti iš 
smūgiams atsparaus plastiko su angomis kabelių įvedimui. Medžiaga – UL94-V2. Šasi iš 7,5‘35mm „kepurinio“ 
viršaus profilio pagal DIN 46277. Įrangos dangtis su 45mm išpjovomis. Lengvai demontuojamas rėmas ir durelės, 
galima pareguliuoti slankiojant, kai yra nelygios sienos. Su nulio ir įžeminimo šynomis. Tarpai tarp eilių 150mm. 
Spalva – RAL 9010. 

Įvadiniai aparatai turi būti montuojami spintos viršutinėje dalyje, kairėje pusėje, o paskirstymo ir valdymo 
linijos į dešinę nuo įvadinių aparatų. Paskirstymo spintų aptarnavimas vienpusis, iš priekio. Durys turi atsidaryti 
ne mažiau 1200 kampu ir rakinamos vidine įleidžiama spyna. Vidinėje spintos durelių dalyje privalo būti lentelė 
su ėmėjų pavadinimu, nueinančios linijos paskirtimi. Paskirstymo spintų korpuso apsaugos laipsnis turi būti 
nemažesnis, nei nurodyta sąnaudų žiniaraštyje. 

Į skydus montuojamų apsaugos aparatų vardinė įtampa ir srovės privalo atitikti elektros tinklo 
parametrus. Aparatų konstrukcija turi garantuoti jų patikimą tvirtinimą skyde ant montažinio profilio DIN EN 
5022. Apsauginio atjungimo aparatai turi tenkinti standarto EN 61008 reikalavimus. Apsauginio atjungimo 
aparatų jautrumas, vardinės srovės ir klasė privalo atitikti projektą. Atjungimo laikas neturi viršyti 30ms, jeigu 
nenurodyta kita trukmė dėl apsaugos selektyvumo. Atstumas tarp atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būti ne 
mažesnis nei 3mm. 

 
1.2.2.  Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai) 
Paskirtis - elektros energijos paskirstymui kintamos 400/230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su įžeminta 

neutrale bei nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Jėgos skydeliuose turi būti sumontuota 
įvadinė paskirstymo ir valdymo aparatūra. Skydeliai skirti montavimui į sienų konstrukciją. 

Skydelių korpusai metaliniai arba plastmasiniai su apsauginėmis durelėmis, apsaugos laipsnis IP30, IP43, IP44 
pagal DIN VDE 0603 standartą , skirti modulinei aparatūrai montuoti, ant DIN laikiklių pagal standartą EN 50022. 
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Įvadiniai aparatai montuojami skydelio viršutinėje dalyje, nueinančios linijos - į apačią ir į viršų. 
Įvadinio aparato įvadiniai gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelių gyslų prijungimą (pagal aparato 

nominalinę srovę). 
Jėgos skydelių aptarnavimas vienpusis iš priekio, durelės turi atsidaryti ne mažiau 120° ir turi būti rakinami 

Jėgos skydeliai turi turėti: nulinę šyną, elektriškai sujungtą su korpusu bei gnybtus kabelių ir laidų nulinėms 
gysloms prijungti, elektrinę izoliaciją, atlaikančią 2500V, 50 Hz kintamą įtampą 1 minutę. 

Kiti reikalavimai jėgos skydeliams: 
- šinos turi atlaikyti smūginę 10 kA trumpo jungimo srovę; 
-vidaus jungiamųjų laidų izoliacija 660 V įtampai, o izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip 1M.. 
 
1.2.3. Apsauginė ir valdymo aparatūra, montuojama skyduose 
 
1.2.3.1. Automatiniai jungikliai 
Skyduose montuojami automatiniai jungikliai naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui (6-30 

kartų per parą) bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių.  
Automatiniai jungikliai turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus: 
- jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz; 
- jėgos grandinių polių skaičius 1 arba 3; 
- su maksimalios (nurodyta žiniaraščiuose) srovės atkabikliais (apsauga nuo perkrovimų ir trumpo 

jungimo srovių); 
- be laisvų blok-kontaktų; 
- vidinių laidų sujungimai užpakalinėje dalyje, laidai priveržiami varžteliais; 
- be pavaros (jeigu nenurodyta kitaip); 
- stacionaraus išpildymo; 
- apsaugos laipsnis IP20; 
- pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo +50C iki +400C, santykinė drėgmė - 80; 
- trumpo jungimo geba iki10kA; 
- darbo rėžimas – ilgalaikis; 
- indikacija „ĮJUNGTAS_IŠJUNGTAS“ 
 
1.2.3.2. Kirtikliai 
Paskirtis - elektros jėgos grandinių nutraukimui, remonto bei avarijos atveju. Montuojami jėgos skydeliuose 

kaip įvadiniai aparatai. Konstrukcija pagal DIN VDE 0632 standartą. 
Pagrindiniai reikalavimai: 
- nominali įtampa kintama 380V 50Hz; 
- apsaugos laipsnis IP40 - statomam skydelyje; 
- atjungimo geba - 10 kA 
 
1.2.3.3. Modulinis viršįtampių saugiklis. 
Modulinis viršįtampių saugiklis skirtas techninių įrenginių apsaugai nuo viršįtampių, susidarančių žaibo 

išlydžiui pataikius į elektros tiekimo linijas arba pastatus, bei nuo įjungimo viršįtampių. Įrengiamas pastatuose 
žemos įtampos pusėje vienos arba trijų fazių tinkle. 

Pagrindiniai reikalavimai: 
1 tipas (B klasė): 
- apsauginis įrenginys, skirtas potencialams nuo žaibo išlyginti pagal DIN VDE 0185-3, esant 

tiesiogianiams arba artimiems žaibo smūgiams; 
- maks. apsaugos lygis pagal standartą: 4 kV; 
- montavimas  įvadiniame skyde; 
- žaibos srovės nuvedimo dydis 50 kA (10/350) ; 
- specialiame saugiame korpuse, galima naudoti skirstomuose skydeliuose šalia kitų elementų; 
- iškroviklis keičiamas, su dinaminiu skiriamuoju įtaisu ir optine veikimo indikacija; 
- maksimali leistina įtampa – 230V-275V; 
- montuojamas ant 35mm šynos moduliniame korpuse skyduose. 
 
2 tipas (C klasė): 
- apsauginis įrenginys, skirtas apsaugai nuo viršįtampių pagal DIN VDE 0100-443, esant per maitinimo 

tinklą; 
įeinantiems viršįtampiams dėl tolimų žaibo smūgių arba perjungimo veiksmų; 
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- maks. apsaugos lygis pagal standartą: 2,5 kV; 
- montavimas įvadiniame arba skirstomajame skyde; 
- iškrovos dydis iki 40 kA (8/20) poliui; 
- iškroviklis keičiamas, su dinaminiu skiriamuoju įtaisu ir optine veikimo indikacija; 
- saugaus korpuso cinko oksido varistoriai-iškrovikliai, skirti naudoti paskirstymo skyduose; 
- maksimali leistina įtampa – 230V-275V; 
- montuojamas ant 35mm šynos moduliniame korpuse skyduose. 
 
1.2.3.4. Nuotėkio srovės apsauginiai jungikliai (relės) 
Paskirstymo skyduose montuojamų automatinių jungiklių su srovės nuotėkio apsauga paskirtis – 

apsaugoti žmogų nuo pavojingos srovės tiesioginio kontakto su įtampa atveju. Šie aparatai turi atitikti šiuos 
pagrindinius reikalavimus: 

- jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz; 
- jėgos grandinių polių skaičius 1 arba 3; 
- su maksimalios srovės atkabikliais (apsauga nuo perkrovimų ir trumpo jungimo); 
- be laisvų blok-kontaktų; 
- vidinių laidų sujungimai užpakalinėje dalyje; 
- be pavaros; 
- stacionaraus išpildymo; 
- apsaugos laipsnis IP20; 
- pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo +50C iki +400C, santykinė drėgmė - 80; 
- trumpo jungimo geba 10kA; 
- darbo rėžimas – ilgalaikis; 
-  indikacija „ĮJUNGTAS_IŠJUNGTAS“; 
- nominali nuotėkio srovė – 30mA; 
- polių skaičius –2 arba 4; 

 
1.3. APŠVIETIMO SISTEMOS 
 
1.3.1. Bendroji dalis  
Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti įskaitomi visi reikiami su tuo susiję darbai ir 

medžiagos, kad užtikrinti reikiamą apšviestumą, normalų ir saugų darbą, reikalingą instaliavimui. Šviestuvai, visa 
reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti 
Lietuvoje. 

Apšviestumas yra vienas pagrindinių faktorių, į kuriuos reikia atsižvelgti įrengiant apšvietimą. Taip pat 
reikia atsižvelgti į tai, koks apšviestumo paskirstymas patalpoje, kokia paviršiaus daiktų spalva, medžiagų 
atspindėjimo savybės ir trukdančių atspindžių apribojimai. Apšvietimas gali būti geras tik tada, kai jis sukuria 
malonią ir jaukią atmosferą. Apšvietimas turi įtakos tiek darbo našumui ir saugumui, tiek sveikatai bei gerai 
žmonių savijautai. 

 Apšviestumas turi atitikti naujausius interjero apšvietimo įrangos reikalavimus, būti ne žemiau, negu 
nustatyta Lietuvos normose. Apšvietimo priemonės turi būti sumontuotos taip, kad užtikrintų apšviestumo lygį 
pakankamą geroms darbo sąlygoms ir saugumui užtikrinti. Patalpų apšviestumas turi būti įrengtas pagal šioms 
patalpoms keliamus reikalavimus.  

Šviestuvų apsaugos klasė turi atitikti patalpų charakteristikas.  
Elektros galingumas, reikalingas geram patalpų apšvietimui, paskaičiuotas, naudojantis šviestuvus 

tiekiančių firmų skaičiavimo programomis. Šviestuvai parinkti, atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir jų aplinką. 
Konkrečios instaliacijos sudaromo apšvietimo lygis ir kokybė gali būti aprašyti šiais penkiais 

parametrais:1. Apšvietimo lygis. 2. Apšvietimo paskirtis. 3. Blizgesys (atspindžiai). 4. Šviesos modeliavimas 
(apšvietimo akcentai). 5. Spalva. 

Normalūs apšvietimo lygiai turi būti skaičiuojami 0,85m aukštyje nuo grindų lygio. Skaičiuojant 
apšviestumo lygį, turi būti įvertintas apšviestumo sumažėjimas senstant lempoms. 

Apšvietimo valdymui turi būti numatyti vietiniai išjungėjai, judesio davikliai, distancinio valdymo 
mygtukai arba taimeriniai jungikliai. 
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1.3.2. Šviestuvai  
Šviestuvai skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominaline įtampa 400/230V, 50 Hz dažnio. 
Šviestuvai turi ne tik paskirstyti šviesos srautą erdvėje, bet ir užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei 

stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo kenksmingo aplinkos poveikio bei 
mechaninio pažeidimo, normaliomis darbo sąlygomis turi būti patvarūs ir ilgaamžiški bei ekonomiški. 

Gamykliniai šviestuvai turi atitikti reikalavimus, nurodytus brėžiniuose ir turi būti tinkami montavimui 
numatytose vietose. 

Pagal reikalavimus informaciniai numeriai šviestuve turi būti tvirtai priklijuoti ir pažymėti ant šviestuvo. 
Šviestuvai turi būti pateikti su reikiamo tipo lempomis. 
Šviestuvai turi būti pateikti su visom jų pakabinimui, montavimui skirtom medžiagom. 
Apšviestumas turi atitikti higienos normas HN 98: 2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 

Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”. 
 
Pagrindiniai reikalvimai šviestuvams 
Koridoriai, laiptinės Paviršinis šviestuvas, šviesos šaltinis LED 10W, IP44, 4000K, 

1200lm, valdomas apšviestumo ir judesio davikliu, gaubtas 
pagamintas iš smūgiams atsparaus polikarbonato. 

Lauko įėjimai Paviršinis šviestuvas, šviesos šaltinis LED 10W, IP44, 4000K, 
1200lm, valdomas apšviestumo davikliu, gaubtas pagamintas iš 
smūgiams atsparaus polikarbonato. 

 
1.4. INSTALIACINIAI GAMINIAI 

 
1.4.1. Apšvietimo tinklų jungikliai 
Apšvietimo valdymui numatyti vietiniai įjungimo-išjungimo jungikliai. Apšvietimo jungikliai turi būti 

kokybiški, turintys vardinius parametrus, atitinkančius grandinių apkrovą. Jungiklių apsaugos klasė turi atitikti 
patalpų, kuriose jie montuojami, charakteristikas. Klavišiniai jungikliai, perjungikliai turi būti vieno arba dviejų 
klavišų, klavišai įspaudžiami, laidai priveržiami, baltos spalvos (kitokią spalvą reikia derinti su užsakovu). 
Normalioji srovė turi būti ne mažiau 16A, įtampa 250V kintamos srovės. Keletas šalia esančių jungiklių turi 
sudaryti bendrą modulį, todėl turi turėti vieną rėmelį ir būti vienoje dėžutėje. Bendras rėmas negali būti, jei šalia 
esantys jungikliai priklauso skirtingoms įtampos sistemoms. Turi būti panaudoti tiek atvirai, tiek paslėptai 
instaliacijai skirti jungikliai. Paviršinio montavimo tipo jungikliai turi būti pateikti komplekte su atitinkamomis to 
paties gamintojo montavimo dėžutėmis ir tvirtinimo detalėmis. Dėžutės turi būti pagamintos iš nedegių arba 
sunkiai degių medžiagų. 

 
1.4.2. Kištukiniai lizdai-rozetės 
Paskirtis — buitinių elektros prietaisų bei kilnojamų ir stacionarių technologinių elektros įrengimų pajungimui. 
Konstrukcija - dvipoliams kištukiniams lizdams 250V, 16A ,32A su įžeminimo kontaktu,  penkiapoliams 

kištukiniams lizdams (3P+N+E) - 400V. 
Kištukiniai lizdai skirti paslėptam ir atviram  montavimui IP20; IP44 apsaugos laipsnių. 
Nuo aptaškymo apsaugoti kištukiniai lizdai turi būti su ant vyrių įrengtais paviršiaus dangteliais. 

Paviršinio montavimo tipo kištukiniai lizdai ir kištukiniai lizdai į instaliacinius kanalus turi būti pateikti 
komplekte su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis. 
 

1.5. KABELINIAI GAMINIAI 
 
1.5.1. Bendroji dalis 
Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių laidų ir kabelių standartų 

reikalavimus. Laidai ir kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis arba pridėtais 
kitais dokumentais. 

Žemos įtampos kabeliai skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. maitinimui. Nominali kabelių 
įtampa 0.6/1kV. Jėgos kabeliai turi atitikti pajungiamą galingumą. Projekte numatyta jėgos kabeliai su vario 
gyslomis. Kiekviena gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams: 

- įžeminimas – geltona/žalia; 
- neutralė – mėlyna. 
Kabelių spalvinis kodavimas turi būti pagal Lietuvos respublikos nuostatus. 

14



CPO119782/ 
AZP-019-145-TDP-E.TS 

Lapas Lapų  Laida 

8 12 0 

 

Maitinimo sistemose su tiesiogiai įžeminta neutrale turi būti naudojami atitinkamai 3 arba 5 gyslų 
kabeliai (vienfaziai arba trifaziai). Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 900C temperatūrai. Trumpo jungimo metu 
kabeliai turi būti atsparūs 2500C temperatūrai. 

Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukcijas ir architektūrinius 
ypatumus. 

Instaliacijos rūšis ir kabelių bei laidų klojimo būdai turi būti nustatomi laikantis saugos taisyklių 
eksploatuojant elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. 

Kabelius ir laidus, instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal aplinkos sąlygas. Instaliacija turi 
atitikti visas aplinkai būdingas sąlygas, bei tinklo vardinę įtampą. Vietose, kur galimi mechaniniai elektros 
instaliacijos pažeidimai, kabeliai ir laidai turi būti klojami vamzdžiuose, loviuose, kabeliniuose kanaluose arba 
instaliuojami paslėptai po tinku. Klojant kabelius vamzdžiuose arba uždaruose kanaluose, turi būti numatyta 
galimybė juos pakeisti gedimo atveju. Kabeliai ir laidai turi būti naudojami pagal paskirtį ir tik toje aplinkoje, kuri 
numatyta kabelių (laidų) standartuose ir techninėse sąlygose. 

Kabeliams kertant lauko ar vidaus sienas, perėjimus reikia įrengti taip, kad juos būtų galima lengvai 
pakeisti. Tam turi būti panaudoti vamzdžiai, laviai ir pnš. 

Visi kabeliai, pakloti tose vietose, kur galimi mechaniniai pažeidimai, turi būti apsaugoti iki 2m aukštyje 
nuo žemės ar grindų. 

Naudojant šildymo kabelius, juos turi kloti tik kvalifikuoti specialistai. Pagrindas šiems kabeliams turi 
būti švarus, be aštrių akmenukų ar daigų. Kabelių negalima mindyti, su jais reikia elgtis atsargiai. Kabelis turi būti 
paklotas tolygiai visame plote, išvengiant susikryžiavimų. Kilpos diametras turi būti ne mažesnis, nei 6 kabelio 
skerspjūviai.  

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal 
liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą - Cca s1,d1,a1 

 
1.5.2. Kabeliai 
Kabeliai skirti energijos perdavimui ir paskirstymui stacionariems įrenginiams ir komunaliniam tinklui. 

Galima tiesti patalpų viduje ir išorėje, žemėje ir vandenyje. Naudojamas ten, kur yra aukštos apkrovos ir kitos 
ypatingos sąlygos. 

- nominali įtampa iki 1000V;  
- ilgalaikė leistina kabelio gyslų temperatūra +900C; 
- žemiausia leistina tiesimo temperatūra -200C; 
- aukščiausia leistina kabelio gyslų temperatūra ne ilgiau 5s tekant trumpo jungimo srovei +2500C; 
- laidininkas – vario laidininkas (gyslos apvalios, monolitinės iki 35mm2, o kitų skerspjūvių – sektorinės, 

monolitinės); 
- Gyslų spalvinis žymėjimas: juoda, mėlyna, ruda ir žaliai geltona; 
- konstrukcija – ekskruduotas užpildas; išorinis apvalkalas iš juodo PVC; 
- srovės dažnis    50Hz; 
- bandymų įtampa 3,5kV; 
- kabelių darbo aplinkos temperatūra nuo -400C iki +500C; 
- minimalus lenkimo spindulys ne mažesnis kaip 6 kabelio diametrų su apvalkalu; 
- 1km kabelio ilgio izoliacijos varža prie +200C temperatūros ne mažesnė kaip 50MΩ; 
- apvalkalas atsparus senėjimui ir užsiliepsnojimui 

- elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal 
liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą - Cca s2,d2,a2. 

- Elektros tinklo kabeliai, kurių vardinė įtampa Uo / U ≤ 0,6 / 1 kV, turi atitikti Lietuvos standarto LST 
1702 „Skirstomieji 0,6 / 1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994 + HD 603 S1:1994 / 
A1:1997)“ arba Lietuvos standarto LST 1703 /A 3 „Elektrinėse naudojami 0,6 / 1 kV ir 1,9 / 3,3 kV įtampos 
specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994 / A3:2005)“ nustatytus reikalavimus.  

 
 
1.6. MONTAŽINIAI GAMINIAI 
 
1.6.1. Vamzdžiai 
Klojamų kabelių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų instaliacijai naudojami instaliaciniai gofruoti PVC 

vamzdžiai. Vamzdžių diametras parinktas taip, kad į juos būtų galima lengvai įverti numatytą kabelį, jį išverti ir 
pakeisti nauju. Vamzdžių diametrai nurodyti sąnaudų žiniaraštyje. Degumo klasė A1. 
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1.7. ŽAIBOSAUGA. ĮŽEMINIMAS 
 
1.7.1 Bendroji dalis 
Šiame ir kituose su projektu susijusiuose dokumentuose tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – 

pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 
užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, ar apibūdinti 
šiame dokumente, ar ne. Be to, visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, 
kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte, turi būti sertifikuoti 
Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus ir 
technines sąlygas. 

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jei jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio 
liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos 
sąjungoje, reikalavimus. Tokie produktai turi būti paženklinti „CE“ ženklu.  

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui pateikia visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, 
prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl visų 
neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Žaibosaugos projekto dalyje numatyti darbai ir medžiagos turi užtikrinti, kad pastatas būtų apsaugotas 
nuo tiesioginio žaibo smūgio  ir aukšto potencialo perdavimo požeminėmis komunikacijomis. 

 
1.7.2 Naudojamos medžiagos 
1. Plieninis strypas Ø20mm, L=1,5m. Strypas padengtas ne plonesniu kaip 0,25mm storio variu. Strypas atsparus 

tempimui (600N/mm2), sukimui, kalimui. 
2. Cinkuota juosta 30x3.5 mm. Naudojama kaip horizontalus elektrodas. 
3. Cinkuoto plieno viela  Ø 8 mm. Naudojama kaip srovės nuvediklis. 
4. Plieninis antgalis Ø20 mm strypui. Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 
5. Įkalimo galvutė iš sustiprinto plieno Ø20 mm strypui. 
6. Bronzinė mova iš atsparios žemės korozijai bronzos. Naudojama strypų  sujungimui bei sriegių ir galų 

apsaugai nuo korozijos. 
7. Antikorozinė pasta. Turi būti elektriškai laidi. 
8. Įvairios montažinės medžiagos pagal DIN 17162 standartą.  
9. Stiebo tvirtinimo konstrukcija. Skirta žaibolaidžių tvirtinimui ant sutapdinto stogo. 
Galuose statomas ant betoninių pagrindų. 
Rekomenduojama naudoti atotampas su įtempėjais nuvedamas į konstrukcijos galus. 
Stiebams iki 4m pakanka galuose po vieną betoninę atsvarą. 
Stiebams nuo 4m iki 7m reikalinga galuose dėti po dvi (suporuotas) atsvaras. 
 
1.7.3. Aktyvusis žaibolaidis 
Aktyvusis žaibolaidis, kurio paskirtis  apsaugoti objektus nuo tiesioginių žaibo smūgių.  
Aktyviojo žaibolaidžio suveikimo laikas ΔT = 43µs. Atvirkštinio išlydžio (kibirkšties) ilgis ΔL[m] = 

v[m/s]·ΔT[µs], čia v = 1m/µs.  
Aktyvusis žaibolaidis srovės nuvedikliu (ais) sujungiamas su įžeminimo kontūru, kurio varža ≤ 10 omų. 
Aktyviojo žaibolaidžio  svoris 3,8 kg. Žaibolaidis tikrinamas ir aptarnaujamas pagal STR 2.01.06:2009 

reikalavimus. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. 
Aktyviojo žaibolaidžio apsaugos zonos spindulys Rp nustatomas pagal pateiktas lenteles: 
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I apsaugos nuo žaibo kategorija 

h [m] 2 3  4 5 6 7 10 15 20 
Rp [m] 18 27  36 44 45 45 45 46 46 

   II apsaugos nuo žaibo kategorija    
h [m] 2 3  4 5 6 7 10 30 50 
Rp [m] 24 36  48 58 61 65 67 69 72 

   III apsaugos nuo žaibo kategorija    
h [m] 2 3  4 5 6 7 10 30 50 
Rp [m] 27 40  53 67 68 69 70 80 86 

   IV apsaugos nuo žaibo kategorija    
h [m] 2 3  4 5 6 7 10 30 50 
Rp [m] 30 44  58 72 73 74 75 86 87 

 
Reikalavimus aktyviojo žaibo ėmikliui nustato gamintojas. Aktyvieji žaibo ėmikliai gali būti naudojami 

tik tada, kai jie atitinka Europos Sąjungos direktyvose, normatyviniuose saugos ir paskirties dokumentuose ir 
kituose teisės aktuose nustatytiems techniniams, saugos ir kokybės reikalavimams. 

Parinkto aktyviojo žaibolaidžio apsaugos spindulys - kai montavimo aukštis 2m - 30m, 3m – 44m. 
 

1.8. MONTAVIMO DARBAI 
 
Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Atsiradus 

neatitkimams tarp gamintojo rekomendacijų ir šių specifikacijų, įskaitant ir čia minimas normas ir standartus, 
rangovas turi tai suderint su užsakovu, prieš pradedant montuoti. 

 
1.8.1. Instaliacijos atlikimas 
Elektros instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti 

pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. 
Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų nurodytų brėžiniuose. 
Įrenginių aptarnavimo erdvė turi būti mažesnė nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų 

rekomendacijose. 
Įrengimai, sumontuoti neprieinamose aptarnavimui vietose, turi būti permontuoti rangovo sąskaita. 

Neprieinamos vietos laikomos taip pat  vietos, kurios gali būti pasiektos tik lendant ar lipant per kliūtis, tokias 
kaip varikliai, siurbliai, transformatoriai, vamzdžiai ir panašiai. 

Paskirstymo dėžutės turi būti sumontuotos taip, kad jas būtų galima atidaryti, prieiti prie kabelių 
sujungimų, esant reikalui, pratraukti kabelius neardant pertvarų. 

Apšvietimo ir ekranuoti silpnų srovių kabeliai klojami taip, kad tarp jų būtų minimaliai 50mm atstumas. 
Jei tarp šių kabelių yra ištisa plieninė pertvara, atstumas gali būti sumažintas iki 5mm. Esant neekranuotiems 
silpnų srovių kabeliams, minimalus atstumas turi būti 200mm. 

Viena kitą rezervuojančios linijos, avarinio/evakuacinio apšvietimo linijos, priešgaisrinius įrenginius 
maitinančios linijos turi būti vedamos atskiromis nuo darbinių linijų trasomis arba atskirtos vientisa 0,75 val. 
ugniai atsparia sienute, arba būti iš ugniai atsparių kabelių. 

Parinkus konkrečius įrenginius, turi būti patikrinti maitinančių kabelių storiai, automatinių išjungiklių 
minimalios srovės. Jie tur atitikti įrenginio gamintojų rekomendacijas ir užtikrinti įrenginio saugų darbą. 

 
1.8.2. Paskirstymo skydai 
Skydai ir jų montavimo darbai turi būti įvykdyti pagal LST EN 60493-2002 standarto reikalavimus. 
Montuojant prietaisus skydo viduje reiktų rezerve palikti 30% erdvės. 
Ant įvadinių paskirstymo skydų skydų turi būti perspėjamasis užrašas: „Elektros paskirstymo skydas, 

neužstatyti erdvės priešais duris“. 
Komplektuojami automatiniai jungikliai turi būti vieno gamintojo. Turi būti užtikrintas automatinių 

jungiklių atsijungimo selektyvumas. 
Skydų viduje turi būti sudėtos valdymo, skydo ir bendra magistralinės schemos. 
Gavus gaisro signalą, turi automatiškai atsijungti ventiliacijos įrenginiai. 
Visų rozečių, šviestuvų, esančių drėgnose patalpose, o taip pat lauke apsaugai, naudoti 30mA nuotėkio 

srovės automatinius jungiklius. 
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Skirstomuosius skydus įrengti ne arčiau 0,5m nuo vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo bei dujotiekio 
vamzdžių. Skydus įrengti taip, kad viršus būtų ne aukščiau 1,7m nuo grindų dangos paviršiaus. Laidininkų 
skerspjūviai ir markės privalo atitikti projekte nurodytiems skerspjūviams ir markėms. Draudžiama naudoti 
apsaugos aparatus, kurių vardinės srovės ir apsaugos charakteristikos neatitinka projekte nurodytoms. Skirstomųjų 
skydų apsaugos laipsnis ir montažinė talpa turi atitikti projekte nurodytiems. Surenkant skydus, būtina vadovautis 
elektrotechninių įrenginių įrengimo taisyklėmis bei gamintojų reikalavimais, tam kad skyde įrengiami 
komponentai būtų elektromagnetiškai suderinti tarpusavyje. 

 
1.8.3. Vamzdžių paklojimas 
Vamzdžiai prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei 

svetimkūnius. 
Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema. 
Vamzdžiuose turi būti pratraukti laidų įtraukikliai. 
Vamzdžių lenkimas, vingiai, atsišakojimai ir panašiai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dėl 

struktūrinių arba mechaninių sąlygų. 
Metalinių vamzdžių didesnio nei 25mm diametro gamyklinės alkūnės turi būti pagamintos su specialia 

lenkimo įranga. 
Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi turėti lenkimus ir atsišakojimus tame pačiame lygyje. Kad  

atrodytų tvarkingai, šie lenkimai ir atsišakojimai turi turėti bendrą skirtingo spindulio lenkimo centrą. 
Kai vamzdžių diametrai didesni nei 50mm, PVC vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos turi būti atliekami iš 

gamyklinių detalių. 
Norint panaikinti visas atplaišas, pjauti vamzdžių galai turi būti praplatinti vamzdžių plėstuvų. Kieto 

plieno vamzdžiai su išorinių sriegiu, prieš prijungiant juos prie vidinių tvirtinimo detalių sriegių, apkabų, turi būti 
nudažyti cinko chromatu. 

Lankstūs įvadai turi būti naudojami prijungiant vamzdžius prie variklių, solenoidinių vožtuvų, slėgio 
daviklių ir panašiai, siekiant išvengti kabelio pažeidimo. Lanksčių įvadų, naudojamų tokiems sujungimams, ilgis 
turi būti kuo mažesnis. 

Atviros vamzdžių trasų atkarpos turi būti lygiagrečios arba statmenos pastatams bei statiniams ir turi būti 
tvirtinamos ne didesniais nei 1m intervalais. 

Kietų metalinių vamzdžių jungtys turi būti srieginės. 
PVC įvorių sujungimai turi būti besriegiai. PVC tvirtinimo detalės, sujungimai ir įvorės turi būti to paties 

gamintojo. 
 
1.8.4. Kabeliai  
Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal  tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio 

rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, 
horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams.  

Kur kabeliai ir įvorė eina per sienas ir perdangas, reikia išgręžti arba išmušti skyles. Kabeliams ir 
vamzdžiams kertant ugniai atsparias konstrukcijas, angos turi būti užsandarindamos lengvai išardoma medžiaga, 
kuri būtų ne mažesnio ugnies atsparumo nei kertama konstrukcija, taip pat padidinamos kabelių atsparumas ugniai 
po 30cm i šonus nuo statybinių konstrukcijų. 

Kabeliai paskirstymo skyduose turi būti tvarkingai išvedžioti ir stabiliai juose pritvirtinti. 
Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų  visas mechanines apkrovas, 

atsirandančias dėl kitų kabelių svorio, bet ne  rečiau nei kas 200mm. 
Kabeliai klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau 

neturi kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. 
Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos 

suderinti su užsakovu. 
Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina 

atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2m 
aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršiaus. Apsauga turi būti atliekama naudojant lanksčius 
mažiausiai 20mm plieninius vamzdžius ir bent 20% didesnio, negu  į juos instaliuojamas kabelis diametro. Jeigu 
trys ar daugiau kabelių eina lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, tai gali būti naudojami kombinuoti tvirto plieno 
kanalai. Apsauginiai vamzdžiai turi būti nudažyti ta pačia spalva, kaip konstrukcijos už jų. 
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Lapas Lapų  Laida 

12 12 0 

 

1.8.4.1. Kabelių/laidų prijungimas 
Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugotas riebokšliu, 

užtikrinančiu įvadą ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo ir 
gnybtų pažeidimas. 

Gyslos negali susipinti. 
Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas perjungimas. 
Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti 

tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik 
su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui.  

Laidininkai ≤10mm2 gali būti sujungiami arba surišami užsukamomis jungtimis, o laidininkai ≥16mm2 

turi būti sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 
 
 
 
1.8.5. Jungikliai, kištukiniai lizdai 
Paviršinio montavimo rozetės, jungčių ir jungiklių dėžutės turi būti patikimai pritvirtintos prie pastato 

konstrukcijų. Vamzdžiai, instaliuoti į dėžutę, turi būti saugiai pritvirtinti 200mm atkarpoje iš kiekvienos dėžės 
pusės. 

Vamzdžiai, instaliuoti į dėžę, turi turėti patikimai užsandarintas angas, kad nepatektų dulkės ir drėgmė. 
Erdvė apie paslėpto montažo rozetę, jungikli, jungčių dėžę, skirtą atmosferiniams poveikiams atspariai 

įrangai, turi būti rūpestingai užsandarinta, kad apsaugotų pastatą arba konstrukciją nuo drėgmės arba dulkių 
patekimo. 

Kompiuterinės ir elektros įrangos rozetės turi jungtis nuo atskirų grupių. 
Fazių kaita trifazėse rozetėse turi būti patikrinta. 
 
1.8.6. Nenaudojamos angos 
Dėžės ir skydai turi turėti tik tiek angų, kiek reikia kabelių ir vamzdžių įvedimui montažo metu. 

Nenaudojamos išpjovos vamzdžiuose, tvirtinimo detalėse ir dėžėse turi būti užkištos įvorių aklėmis. 
Nenaudojamos angos lakštinio plieno skyduose ir dėžėse turi būti užkištos įpresuojamomis aklėmis. 

  
1.8.7. Žaibosauga 
Žaibosaugos elementai bei laidininkai neturi būti klojami kartu su kitomis komunikacijomis.  
Horizontaliuose ir vertikaliose atkarpose laidininkai turi būti pritvirtinti nerečiau kaip 1-1,2m (arba 

vadovaujantis gamintojo rekomendacija) su specialiais, sertifikuotais laikikliais. Laikiklių tvirtinimo mazgas 
sprendžiamas parinkus konkretaus gamintojo laikiklius bei suderinus tvirtinimo mazgą su užsakovu. Laikikliai 
prie stogo tvirtinami maksimaliai išsaugojant stogo dangą. 

Visos apkabos, kabės ir sąvaržos instaliaciniams kabeliams turi būti iš karštai cinkuoto plieno. Jos turi 
būti tvirtinamos prie plieninio pagrindo cinkuoto plieno varžtais arba sraigtais ir prie betono konstrukcijų arba 
mūro panašiais varžtais ir kaiščiais.  

Išplėtimo kaiščiai turi būti atsparūs aplinkos poveikiui. Mediniai kaiščiai yra netinkami. 
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Atestato 
Nr. 

 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) 
pastato Savanorių g. 44, Varėna atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas 
A 1643 PV J. Sarpaliūtė  2019 07 

Pastatas – Gyvenamasis namas 29054 PDV T. Indriškevičius  2019 07 
     

     
SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Laida 
     0      

Etapas Statytojas/Užsakovas 
UAB "Varėnos komunalinis ūkis" 

CPO119782/ 
AZP-019-145-TDP-E.SŽ 

Lapas Lapų 

TDP 1 3 

 

Pozicija 
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
 VIDAUS ELEKTROS TINKLAI     

1.  Esamo įvadinio paskirstymo skydo ĮPS-1 
rekonstrukcija. Skyde montuojama: 1.2.2 kompl 1 ĮPS 

 - įvadinis kirtiklis 3F, 100A - 1 vnt. 1.2.3.2    
 - automatinis išjungėjas 1F, „C“ 63A-6 vnt. 1.2.3.1    
 - automatinis išjungėjas 3F, „C“ 16 A-1 vnt. 1.2.3.1    
 - automatinis išjungėjas 1F, „B“ 10 A-4 vnt. 1.2.3.1    
 - automatinis išjungėjas 1F, „C“ 16 A-2 vnt. 1.2.3.1    

 - "B+C" klasės viršįtampių ribotuvas 3F+NPE - 1 
vnt. 1.2.3.3    

 - trifazis el. energijos skaitklis - 1 vnt. (montuoja AB 
ESO)     

 - srovės nuotekio rėlė 230V, 16A, 30mA-1 vnt. 1.2.3.4    

 - plombuojama dėžutė vienam trifaziam 
automatiniam jungikliui – 1 vnt.     

      

2.  Laiptinės paskirstymo skydo rekonstrukcija. Skyde 
montuojama:  kompl 4  

 - kontaktinė rinklė kabeliui skerspjūviu 5x25 - 1 vnt     

 - DIN bėgelis automatinių jungiklių montavimui - 2 
vnt     

 - automatinis jungiklis 1F, „C“ 25 A-2 vnt. 1.2.3.1    
 - automatinis jungiklis 1F, „C“ 20 A-2 vnt. 1.2.3.1    
 - automatinis jungiklis 1F, „C“ 16 A-4 vnt. 1.2.3.1    

 - plombuojama dėžutė dviems automatiniams 
jungikliams – 1 vnt.     

      

3.  Laiptinės paskirstymo skydo rekonstrukcija. Skyde 
montuojama:  kompl 4  

 - kontaktinė rinklė kabeliui skerspjūviu 5x25 - 1 vnt     

 - DIN bėgelis automatinių jungiklių montavimui - 2 
vnt     

 - automatinis jungiklis 1F, „C“ 25 A-3 vnt. 1.2.3.1    
 - automatinis jungiklis 1F, „C“ 20 A-3 vnt. 1.2.3.1    
 - automatinis jungiklis 1F, „C“ 16 A-6 vnt. 1.2.3.1    

 - plombuojama dėžutė trims automatiniams 
jungikliams – 1 vnt.     

      

4.  Pažeminantis tranformatorius 230/36V, komplekte 
su kištukinių lizdu, deže, IP44.  kompl 1  
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AZP-019-145-TDP-E.SŽ 

Lapas Lapų  Laida 

2 3 0 

 

Pozicija 
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

5.  

Paviršinis šviestuvas, šviesos šaltinis LED 10W, 
IP44, 4000K, 1200lm. Gaubtas pagamintas iš 
smūgiams atsparaus UV stabilaus polikarbonato. 
Komplete su judesio ir apšviestumo davikliu 

1.3 vnt 10 laiptinės 
apšvietimas 

6.  

Paviršinis šviestuvas, šviesos šaltinis LED 10W, 
IP44, 4000K, 1200lm. Gaubtas pagamintas iš 
smūgiams atsparaus UV stabilaus polikarbonato. 
Komplete su apšviestumo ir judesio davikliu 

1.3 vnt 2 įėjimų 
apšvietimas 

7.  Kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, paviršinis, 
~250V 50Hz, In=16A, IP44 1.4.2 vnt 1  

      

8.  
Kabelis vario gyslomis 450/750V įtampai, skirtas 
montavimui po tinku, vamzdžiuose, kabeliniuose 
kanaluose ir atvirai: 

1.5    

 Skerspjūviu 3x1,5mm2  m 100  
 Skerspjūviu 3x2,5mm2  m 140  
      

9.  Varinis laidas 450/750V įtampai: 1.5    
 Skerspjūviu 1x4mm2  m 100  

      

10.  
Kabelis vario gyslomis 1kV įtampai, skirtas 
montavimui po tinku, vamzdžiuose, kabeliniuose 
kanaluose ir atvirai: 

1.5    

 Skerspjūviu 5x25mm2  m 64  
      

11.  PVC vamzdžiai, naudojami kabelių apsaugai nuo 
mechaninio pažeidimo, nedegūs: 1.6 m   

 diametru 16-20mm  m 200  
 diametru 50mm  m 60  
 diametru 63mm  m 5  
      

12.  Rėžių sienoje darymas ir apdailos atstatymas  m 40  
      

13.  Esamų šviestuvų išmontavimas  kompl 1  
14.  Esamos instaliacijos išmontavimas  kompl 1  

      
 POTENCIALŲ SUVIENODINIMAS     

15.  Potencialų suvienodinimo šyna  kompl 1  
16.  Cu 1x6 mm2 (geltonai žalias)  m 30  
17.  Cu 1x25 mm2 (geltonai žalias)  m 3  

18.  Apvaliojo ir juostinio laidininkų įžeminimo 
sujungimo gnybtas 

 vnt 1  

      
 ĮŽEMINIMAS. ŽAIBOSAUGA     

19.  Aktyvus žaibolaidis T=43µs, apsaugos lygis IV 
(D=60m) arba analogiškas 1.7.3 kompl 1  

20.  Stiebas aktyviajam žaibolaidžiui, 7m aukščio 1.7.2 kompl 1  
21.  Cinkuota plieno juosta 30x3,5mm 1.7.2 m 55  

 Įžeminimo elektrodas iš variuoto plieno strypo 20, 
l=9m; tame skaičiuje: 

1.7.2 vnt 3  

 Variuoto plieno strypas 20mm L=1,5m 1.7.2 vnt 18  
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Pozicija 
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

  
 

 Elektrodų antgalis 1.7.2 vnt 3  
 Kalimo galvutė 1.7.2 vnt 3  

22.  Sujungimo mova plieniniam variuotam strypui 
20mm 

1.7.2 vnt 15  

23.  
Stiebo tvirtinimo karštai cinkuoto plieno 
konstrukcija, komplekte su betoninėmis atsvaromis 
(6vnt) ir atotampomis (min. diametras 3mm) 

1.7.2 
kompl 1  

24.  Cinkuota plieno viela  8mm 1.7.2 m 60  
25.  Jungtis viela-juosta 1.7.2 vnt 2  
26.  Laikiklis vielai sieninis 1.7.2 vnt 26  
27.  Laikiklis vielai stoginis 1.7.2 vnt 25  

28.  PVC25 vamzdis vielos apsaugai, degumo klasė A1, 
A2  

1.7.2 m 30  

29.  Kontrolinė matavimų jungtis varžos matavimui 1.7.2 vnt 2  
30.  Sistemos montavimo ir derinimo darbai 1.7.2 kompl 1  
31.  Montavimo medžiagos 1.7.2 kompl 1  
32.  Tranšėjos iki 0,7m gylio kasimas ir užpylimas 1.7.2 m 40  

      

 

Žiniarasčiuose pateikti kiekiai yra orientaciniai ir 
rangovas privalo juos tikslinti pagal naudojamos 

įrangos tipą, charakteristikas bei montavimo 
būdą. 
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RŪSIO EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

R-1 Sandėliukas 14.4
R-2 Šilumos punktas 30.02
R-3 Sandėliukas 16.59
R-4 Sandėliukas 8.91
R-5 Sandėliukas 5.26
R-6 Sandėliukas 5.4
R-7 Sandėliukas 5.91
R-8 El. Skydinė 6.54
R-9 Sandėliukas 4.84

R-10 Sandėliukas 7.18
R-11 Sandėliukas 8.92
R-12 Sandėliukas 16.47
R-13 Sandėliukas 16.86
R-14 Sandėliukas 8.92
R-15 Sandėliukas 4.07
R-16 Sandėliukas 3.71
R-17 Sandėliukas 16.77
R-18 Sandėliukas 5.7
R-19 Sandėliukas 5.21
R-20 Sandėliukas 13.2
R-21 Sandėliukas 3.42
R-22 Koridorius 3.74
R-23 Koridorius 4.43
R-24 Sandėliukas 4.43
R-25 Koridorius 25
R-26 Sandėliukas 5.27
R-27 Sandėliukas 4.05
R-28 Sandėliukas 4.4
R-29 Sandėliukas 5.27

Bendras aukšto plotas 264.89
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I AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

1-1 Koridorius 10,95
1-2 WC 1,13
1-3 Vonia 2,17
1-4 Kambarys 14,39
1-5 Kambarys 9,31
1-6 Kambarys 13,74
1-7 Virtuvė 8,24
1-8 Kambarys 19,87

Bendras plotas
2-1 Koridorius 7,47
2-2 Kambarys 16,9
2-3 Vonia 2,39
2-4 Kambarys 13,86
2-5 Virtuvė 8,55
2-6 WC 1,16

Bendras plotas
9-1 Koridorius 7,2
9-2 WC 1,16
9-3 Virtuvė 8,26
9-4 Kambarys 13,67
9-5 Kambarys 2,59
9-6 Kambarys 16,31

Bendras plotas
10-1 Koridorius 2,77
10-2 Kambarys 15,7
10-3 Virtuvė 7,31
10-4 WC ir vonia 3,82

Bendras plotas
11-1 Koridorius 7,36
11-2 Kambarys 17,09
11-3 Virtuvė 6,91
11-4 Kambarys 14,49
11-5 Kambarys 8,74
11-6 Vonia 2,2
11-7 WC 1,18

Bendras plotas
Bendras aukšto plotas

79,8

50,33

49,19

29,6

57,97
266,89
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Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

3-1 Koridorius 10,94
3-2 WC 1,12
3-3 Vonia 2,17
3-4 Kambarys 14,39
3-5 Kambarys 9,31
3-6 Kambarys 13,74
3-7 Virtuvė 8,24
3-8 Kambarys 19,87
3-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
4-1 Koridorius 7,47
4-2 Kambarys 16,9
4-3 Vonia 2,39
4-4 Kambarys 13,26
4-5 Virtuvė 8,55
4-6 WC 1,16
4-B Balkonas 3,75

Bendras plotas
12-1 Koridorius 6,72
12-2 WC 1,16
12-3 Virtuvė 8,75
12-4 Kambarys 14,36
12-5 Vonia 2,4
12-6 Kambarys 16,31
12-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
13-1 Koridorius 2,77
13-2 Kambarys 15,7
13-3 Virtuvė 7,31
13-4 WC ir vonia 3,82
13-B Balkonas 6,01

Bendras plotas
14-1 Koridorius 6,83
14-2 Kambarys 17,09
14-3 Virtuvė 7,81
14-4 Kambarys 14,49
14-5 Kambarys 8,74
14-6 Vonia 2,2
14-7 WC 1,18
14-B Balkonas 3,96

Bendras plotas
Bendras aukšto plotas

II AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

288,53

83,61

53,48

53,53

35,61

62,3
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IV AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Patalpos 
pavadinimas

Patalpos 
plotas, m2

7-1 Koridorius 11,91
7-2 WC 1,22
7-3 Vonia 2,2
7-4 Kambarys 14,36
7-5 Kambarys 9,44
7-6 Kambarys 13,77
7-7 Virtuvė 8,14
7-8 Kambarys 19,8
7-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
8-1 Koridorius 7,47
8-2 Kambarys 16,9
8-3 Vonia 2,39
8-4 Kambarys 13,86
8-5 Virtuvė 8,55
8-6 WC 1,16
8-B Balkonas 3,75

Bendras plotas
18-1 Koridorius 6,72
18-2 WC 1,16
18-3 Virtuvė 8,75
18-4 Kambarys 14,36
18-5 Vonia 2,4
18-6 Kambarys 16,31
18-B Balkonas 3,83

Bendras plotas
19-1 Koridorius 3,21
19-2 Kambarys 15,61
19-3 Virtuvė 6,97
19-4 WC ir vonia 3,82
19-B Balkonas 6,01

Bendras plotas
20-1 Koridorius 5,07
20-2 Kambarys 17,09
20-3 Virtuvė 8,76
20-4 Kambarys 14,71
20-5 Kambarys 8,41
20-6 Vonia 2,2
20-7 WC 1,18
20-B Balkonas 3,96

Bendras plotas
Bendras aukšto plotas 289,28

84,67

54,08

53,53

35,62

61,38
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Sklypo planas su įžeminimo
tinklais M1:250
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