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Nr.
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1 2019-CPO132511-2-TDP-BD Bendroji dalis

2 2019- CPO132511-2-TDP-SO
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis

3 2019- CPO132511-2-TDP-SP,SA,SK
Sklypo plano,statinio architektūros ir statinio 

konstrukcijų dalis

4 2019- CPO132511-2-TDP-ŠV Šildymo ir vėdinimo dalis

5 2019- CPO132511-2-TDP-ŠT Šilumos tiekimo dalis

6 2019- CPO132511-2-TDP-VN Vandentiekio ir nuotekų dalis

7 2019- CPO132511-2-TDP-D Dujotiekio dalis

8 2019- CPO132511-2-TDP-EŽ Elektrotechnikos dalis

9 2019- CPO132511-2-TDP-KS
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 

dalis
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Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų –
daugiabučiai pastatai) pastato Vasario 16-osios g. 15,

Varėnos m., Varėnos r.sav., atnaujinimo (modernizavimo)
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ – DAUGIABUČIAI PASTATAI)
PASTATO VASARIO 16-OSIOS G. 15, VARĖNOS M., VARĖNOS R.SAV., ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TURINYS
TEKSTINĖ DALIS

1.AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-CPO132511-2-TDP-

SP,SA,SK-AR

Laida 0

2.TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2019-CPO132511-2-TDP-

SP,SA,SK-TS

Laida 0

3. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 2019-CPO132511-2-TDP-

SP,SA,SK-SŽ

Laida 0

 BRĖŽINIAI

1. SITUACIJOS PLANAS M 1:250 2019-CPO132511-2-TDP-SP,SA,SK-

01 (1/2 LAPAS)

Laida 0

2. SUVESTINIS TINKLŲ PLANAS M 1:250 2019-CPO132511-2-TDP-SP,SA,SK-

01 (2/2 LAPAS)

Laida 0

2. RŪSIO PLANAS M 1:100 2019-CPO132511-2-TDP-SP,SA,SK-

02

Laida 0

3. 1-O AUKŠTO PLANAS M 1:100 2019-CPO132511-2-TDP-SP,SA,SK-

03

Laida 0

4. 2-O PLANAS M 1:100 2019-CPO132511-2-TDP-SP,SA,SK-

04

Laida 0

5. PASTOGĖS  PLANAS M1:100 2019-CPO132511-2-TDP-SP,SA,SK-

05

Laida 0

6.SCHEMATINIS PJŪVIS 1-1  M1:100 2019-CPO132511-2-TDP-SP,SA,SK-

06

Laida 0

7. FASADAS TARP AŠIŲ 3-1  M1:100 2019-CPO132511-2-TDP-SP,SA,SK-

07

Laida 0

8. FASADAS TARP AŠIŲ 1-3 M1:100 2019-CPO132511-2-TDP-SP,SA,SK-

08

Laida 0

9. FASADAI TARP AŠIŲ C-A IR A-C M1:100 2019-CPO132511-2-TDP-SP,SA,SK-

09 

Laida 0

10. STOGO PLANAS M1:100  2019-CPO132511-2-TDP-SP,SA,SK-

10

Laida 0

 Laida  Data  Keitimų pavadinimas (priežastis)
0 2020 01 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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11. LANGŲ ŽINIARAŠTIS 2019-CPO132511-2-TDP-

SP,SA,SK-11

12. DURŲ ŽINIARAŠTIS 2019-CPO132511-2-TDP-

SP,SA,SK-12

DETALĖS :

13. NUOGRINDOS ĮRENGIMAS, COKOLIO IR 

SIENOS ŠILTINIMAS  

2019-CPO132511-2-TDP-

SP,SA,SK-13 (1/6LAPAS)

Laida 0

14.   ĮĖJIMO STOGELIO ŠILTINIMAS 2019-CPO132511-2-TDP-

SP,SA,SK-13 (2/6LAPAS)

Laida 0

15. ANGOKRAŠČIO ŠILTINIMAS (SUDĖTINĖ  

TINKUOJAMA SISTEMA)

2019-CPO132511-2-TDP-

SP,SA,SK-13 (3/6LAPAS)

Laida 0

16. PERDANGOS ŠILTINIMAS NEŠILTINTOJE 

PASTOGĖJE TIES PRAĖJIMO TAKU

2019-CPO132511-2-TDP-

SP,SA,SK-13 (4/6LAPAS)

Laida 0

17. APSAUGINĖS TVORELĖS SU 

SNIEGOGAUDŽIU ĮRENGIMO DETALĖ

2019-CPO132511-2-TDP-

SP,SA,SK-13 (1/6LAPAS)

Laida 0

18. ŠLAITINIO STOGO KARNIZO DETALĖ 2019-CPO132511-2-TDP-

SP,SA,SK-13 (1/6LAPAS)

Laida 0
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ – DAUGIABUČIAI PASTATAI) PASTATO 
VASARIO 16-OSIOS G. 15, VARĖNOS M., VARĖNOS R.SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 

PROJEKTAS 
1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas parengtas   vadovaujantis technine užduotimi, Statybos 

įstatymu, galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei normatyviniais statinio 

saugos ir paskirties dokumentais. 
Statinio atnaujinimo (modernizavimo) tikslas – prailginti pastato eksploatacijos trukmę, atnaujinti pastato 

eksterjero estetiką, pagerinti gyvenimo pastate sąlygas. Šiuo tikslu projektuojamas  pastato sienų, 

cokolio, lauko durų, langų ir kitos priemonės, mažinančios šilumos nuostolius. Vykdant statybos darbus 

vadovautis pridedamomis tipinėmis detalėmis. 
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, taip pat teritorijų planavimo 

dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 

 1.1. ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTO U VERTĖS SKAIČIAVIMAS 

Skaičiavimai atlikti remiantis STR 2.01.02:2016 
Apšiltinto pamato šilumos perdavimo koeficiento U vertės skaičiavimas 

kai esamas pamatas šiltinamas 160 mm  putų polistirolu EPS100 
 

Pagal STR 2.01.02:2016: 
– norminis išorinės atitvaros, besiribojančios su gruntu šilumos perdavimo koeficientas U = 

0,25W/(m2K), 
–  norminis sienos šilumos perdavimo koeficientas U = 0,20 W/(m2K) (zonose, kur pamatas ne 

grunte). 
(Pagal STR 2.01.02:2016 siekiant pastato atitvarų projektinių savitųjų šilumos nuostolių atitikties 

norminiams nuostoliams, kitų pastato atitvarų šiluminės savybės turi būti pagerintos tiek, kad kompensuotų 
blogesnių šiluminių savybių atitvarų šilumos nuostolių padidėjimą). 

 
Pamato antžeminės dalies konstrukcijos schema 

Sluoksnio pavadinimas Storis, d, 
mm 

Šilumos 
laidumo 
koeficientas,  
D W/(mK) 

Šilumos 
laidumo 
koeficienta
s, ds 
W/(mK) 

Šiluminė 
varža, R, 
m2K/W 

Putų polistirolas  EPS100 160 0,035 0,037 4,324 
Esama siena (STR 2.01.02:2016, 5 priedas, 

5.1 lent.) (R+Rsi +Rse) 

   0,79 

Apšiltinto pamato visuminė šiluminė varža Rt 5,11 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb/vUIAHduDvW
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Pamato šilumos perdavimo koeficientas U W/(m2K) 0,196 
 

Pamato požeminės dalies konstrukcijos schema 
Sluoksnio pavadinimas Storis, d, 

mm 
Šilumos 
laidumo 
koeficientas,  
D W/(mK) 

Šilumos 
laidumo 
koeficient
as, ds 
W/(mK) 

Šiluminė 
varža, R, 
m2K/W 

Putų polistirenas EPS100 160 0,035 0,037 4,32 
Esama siena (STR 2.01.02:2016, 5 

priedas, 5.1 lent.) (R+Rsi +Rse) 

   2,35 

Apšiltinto pamato visuminė šiluminė varža Rt 6,67 
Pamato šilumos perdavimo koeficientas U W/(m2K) 0,15 

Pagal STR 2.01.02:2016  2 priedo formulę 2.80 gaunasi net U =0,15 (turim atsargą) 
 

Apšiltintos išorinės sienos šilumos perdavimo koeficiento U vertės skaičiavimas 
kai esama siena šiltinama 180 mm  EPS70 ir tinkuojama struktūriniu spalvotu tinku 

 
Pagal STR 2.01.02:2016 norminis sienos šilumos perdavimo koeficientas U = 0,20 W/(m2K). 
 

Išorinės sienos konstrukcijos schema 
Sluoksnio pavadinimas Storis, d, 

mm 
Šilumos 
laidumo 
koeficientas,  
D W/(mK) 

Šilumos 
laidumo 
koeficient
as, ds 
W/(mK) 

Šiluminė 
varža, R, 
m2K/W 

Šilumos izoliacija -EPS 70 180 0,039 0,041 4,39 
Esama siena (STR 2.01.02:2016, 5 

priedas, 5.1 lent.) (R+Rsi +Rse) 

   0,787 

Apšiltintos sienos visuminė šiluminė varža Rt 5,177 
Sienos šilumos perdavimo koeficientas įvertinant nerūdijančio plieno jungtis 
UI W/(m2K) 

0,193 

 
Apšiltintos palėpės perdangos po neapšiltintu šlaitiniu stogu šilumos perdavimo koeficiento 

U vertės skaičiavimas 
kai esama denginio konstrukcija šiltinama 200 mm ir 30mm akmens vatos plokštėmis 

 
Pagal STR 2.01.02:2016 norminis stogo (perdangos) šilumos perdavimo koeficientas U = 0,16 

W/(m2K). 
 

Denginio konstrukcijos schema 
Sluoksnio pavadinimas Storis, d, 

mm 
Šilumos 
laidumo 
koeficientas,  
D W/(mK) 

Šilumos 
laidumo 
koeficienta
s, ds 
W/(mK) 

Šiluminė 
varža, R, 
m2K/W 

Universalios akmens vatos plokštės 200 0,036 0,037 5,405 
Vėdinamų atitvarų akmens vatos plokštės   
(R+Rsi +Rse) 

30 0,033 0,034 0,882 

Apšiltinto denginio visuminė šiluminė varža Rt 6,29 
Dengino šilumos perdavimo koeficientas U W/(m2K) 0,16 

 



 
2019-CPO132511-2-TDP-

SP,SA,SK-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 13 0 

 

 
1.2. SKLYPO PLANO SPRENDIMAI IR TERITORIJOS TVARKYMAS 

Greta pastato esančioje teritorijoje pertvarkymai nenumatomi – esami sprendiniai nesikeis. 
Pastatas prijungtas prie pagrindinių inžinerinių tinklų: vandentiekio, nuotekų, ryšių, šilumos bei 

elektros tiekimo. 
Elektros įvadinė spintelė yra ant pastato sienos, ji bus perkelta į apšiltinimo sluoksnį, esamą 

dujotiekio įvado vamzdį reikia permontuoti atitraukiant nuo sienos paviršiaus atstumu, leidžiančiu įrengti 

būtino storio šiluminės izoliacijos sluoksnį bei apdailą. 

1.3. ARCHITEKTŪRINIAI - FUNKCINIAI – KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI 

Statybos techninio reglamento 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“   5 priedas 

 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis 
prieš 

modern 

Kiekis 
po 

modern 
Pastabos 

II. PASTATAI     
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 
rodikliai). 

butai 8 8  

2. Pastato bendras plotas.* m2 451,27 451,27  

3. Pastato naudingas plotas. * m2 316,33 316,33  

4. Pastato tūris.* m³ 1790 1880 (apšiltinus) 

5. Aukštų skaičius.* vnt. 2 2  
6. Pastato aukštis. * m 9,00 9,00  
7. Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius, iš jų: vnt. 8 8  
7.1  2 kambarių vnt. 4 4  
7.2  3 kambarių vnt. 4 4  
8. Energinio naudingumo klasė.  F C  
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė.  - - nenustatyt

a 
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I I  
11. Negyvenamosios paskirties patalpos vnt 1 1  
 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikоs žemės ūkio ministras. 
Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 Informacija apie statinį: 
Statinio paskirtis – daugiabutis gyvenamasis namas 
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Statybos metai – 1959 

Statinio kategorija – neypatingas statinys 

Aukštų skaičius – 2 

Butų skaičius – 8 

Statinys nėra kultūros paveldo apsaugos objektas 

 Pastatas yra Varėnos miesto centrinėje dalyje. Pagal klimatų klasifikaciją priklauso Atlanto 

kontinentinės miškų srities pietvakariniam posričiui. Sniego apkrovos rajonas II, sniego antžeminės 

apkrovos charakteristinė reikšmė Sk = 1,6kN/m². Vėjo apkrovos rajonas I, vėjo greičio pagrindinė 

ataskaitinė reikšmė V (ref 0)=24m/s. Taršos nėra. Greta išdėstyti daugiabučiai pastatai, pastatas 

prijungtas prie pagrindinių inžinerinių tinklų: vandentiekio, nuotekų, ryšių, šilumos bei elektros tiekimo. 
 Pastato energinio naudingumo klasė F  (sertifikatas KG-0212-02910). 

Modernizuojamo namo garso klasė prieš modernizavimą nebuvo žinoma, ji negali pablogėti po 

modernizavimo darbų. 
 Pastatas modernizuojamas, siekiant pagerinti bendrąją statinio būklę (atitvarų, konstrukcijų, 

elementų). 
Planiniai bei konstrukciniai esamo statinio sprendiniai nekeičiami. 
Pastato statybinės konstrukcijos yra nepažeistos. 

 Statinio konstrukcinė schema: 
Laikančių išorinių ir vidinių sienų pamatai betoniniai juostiniai. 
Statinio sienos  plytų mūro. 

Stogas ir perdanga- stogas šlaitinis, medinių konstrukcijų, perdanga medinė. 
 Pastato patikimumo kl. RC 2 

 Pastato pasekmių kl. CC 2 

 Pastato eksploatacijos laikotarpio kategorija 4 - 50metų 

 Esamamų konstrukcijų būklės įvertinimas: 
Projektas rengiamas remiantis statinio vizualinės apžiūros aktu Ak 181005-2. 

Išorinės sienos- sienos plytų mūro, iš išorės tinkuota, nešiltintos, sienų šiluminė varža netenkina 

galiojančių normų. 

Pamatai- Pamatai betono blokų, išorėje tinkuoti, nešiltinti. Nuogrinda vietomis įgavusi atvirkštinį nuolydį, 

šaligatvio plytelės ir gruntas atskirose vietose įdubę. 

Stogas- stogas šlaitinis, dengtas šiferio lakštais, lietaus nuvedimo sistema išorinė, atnaujinta, šiluminė 

stogo konstrukcijos varža netenkina galioijančių normų. 

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys- Dauguma senų  langų  pakeista į PVC profilio langus su 

stiklo paketais. Likę keli langai  yra seni medinių dvigubų rėmų su įstiklinimu. 

Rūsio perdanga- rūsio perdanga nešiltinta, rūsys įrengtas ne po visu namu. 

Bendrojo naudojimo langai ir lauko durys- laiptinių langai pakeisti. Rūsyje medinių rėmų su 

įstiklinimu. Laiptinės lauko durys ir tambūro durys nepakeistos. 
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Naujai projektuojamos statinio konstrukcijos  (įėjimo aikštelių monolitinės konstrukcijos) 
patikrintos pagal: 
Saugos ribinius būvius. Apkrovų deriniai sudaryti pagal STR 2.05.04:2003 nurodytą metodiką, 10 priedo 3 
ir 4 lentelėse. Poveikių daliniai ir derinių koeficientai:     

Apkrovos pavadinimas Dalinis 
koef. 

Derinio 
koef. 

Nuolatinės apkrovos 1.35 1.0 
Kintamos apkrovos 1.3 1.0 

 
Tinkamumo ribinius būvius. Ribinių tinkamumo būvių daliniai koeficientai priimti lygūs 1,0. 
Medžiagų patikimumo koeficientai vadovaujantis atitinkamais statybos techniniais reglamentais ir yra lygūs: 
- gelžbetoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui ϒc=1,5; 
- betoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui ϒc=1,8; 
- mūrinėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui ϒM=3; 
- plieninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui ϒu=1,3; 
- gelžbetoninėms ir betoninėms konstrukcijoms tinkamumo ribiniam būviui ϒc=1,0; 
- armatūros plieno dalinio patikimumo koeficientas: strypinei armatūrai ϒs=1,1, vielinei armatūrai ϒs=1,2; 
- plieniniams lakštiniams, ilgiesiems valcuotiems ir tuščiaviduriams statybiniams profiliams ϒM=1,1. 
Konstrukcijų elementų ribinės deformacijos priimamos pagal STR 2.05.04:2003, lentelės 17.1 ir 17.4 
reikalavimus. 

Projektuojami šie darbai: 

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

• Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir laiptinių, rūsio ir tambūro durų 
keitimas 

• Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus. 

• Perdangos palėpeje šiltinimas , praėjimo takų įrengimas. 

• Kiti darbai. 
Sienų ir pamato paviršių paruošimas pašalinant defektus:   
Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus būtina atlikti toliau išvardintus punktus: 

• Prieš pradedant fasadų šiltinimą atliekami būtini paruošimo darbai - pašalinami nešvarumai, 

pelėsis, kerpės; paviršiai nupurškiami fungicidais. 

• visus sienų paviršius reikia valyti, pašalinant erodavusius siūlių skiedinio sluoksnius ir ištrupėjimus, 

o po to visus sienų paviršius išlyginti, užtrinant siūles hidrofobišku skiediniu 

• Pamato paviršiai paruošiami šiltinimo darbams – nuvalomas šalinant nešvarumus, pelėsį ir pan., 

gruntuojant. Prieš atliekant šiltinimo darbus, sudrėkęs paviršus turi būti išdžiovintas. Užtaisomi 

plyšiai, įrengiama pamato hidroizoliacija (teptinė ar cementinė). Esami sienos įtrūkimai sutvirtinami 

kabėmis. 

• Nuo visų palėpėje esamų dangų paviršiaus šalinami nešvarumai, užtaisomi defektai. Šiltinimo 

darbai atliekami ant paruoštos, švarios esamos perdangos dangos. Jei esamas paklotas pažeistas, 

sudrėkęs, užterštas, pažeistos vietos visų pirma gerai išvalomos ir išdžiovinamos, tik tada 

remontuojamos. Esant pelėsiams būtina dezinfekuoti. 
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 Ant fasadų esant atviriems laidams, kabeliams numatyta įrengti specialius apsauginius kanalus. 

• Pamato ir cokolio apšiltinimas, cokolio apdaila: 
 demontuojama esama nuogrinda, atkasamas gruntas nepažeidžiant esamų inžinerinių tinklų. 

Pamato paviršius paruošiamas šiltinimui (žr. aukščiau esantį aprašymą). Cokolinis profilis montuojamas 

100mm žemiau esamos cokolio linijos. Pamatui įrengiama membraninė hidroizoliacija ir teptinė 

hidroizoliacija. Pamato išorinę ir požeminę 1,2m gylio dalis numatyta šiltinti 160mm storio putų polistirolo 

plokštėmis EPS100, (λD=0,035W/mK). Įrengiamas tinkuojamas cokolis, cokoli dengiamas antigrafiti 

danga,kuri užtikrina atsparumą purvui, UV spinduliams, graffiti dažams ir padidinto atsparumo. Keičiamas 

nurodytas langas, šviesduobė remontuojama ir tinkuojma cokoliniu tinku. Rūsio langų angokraščiai 

šiltinami 3cm storio kietos akmens vata (λ=0,036 W/mK) ir tinkuojami. 

• Nuogrindos atstatymas ir įrengimas: 

 esama nuogrinda išardoma prieš kasant tranšėją pamato šiltinimui. Baigus cokolio šiltinimą iškasa 

užpildoma vietiniu gruntu (išskyrus juodžemį), naujai nuogrindai įrengiamas reikalingas pagrindas, 

įrengiama betoninių plytelių nuogrinda. Įrengiami vejos borteliai, ribojantys nuogrindą. Įrengus nuogrindą 

būtina atsėti pažeistą veją. Nauja nuogrinda įrengiama ten, kur šiuo metu yra veja. Visa kta nuogrinda 

atstatoma po šiltinimo darbų, naudojant tas pačias betoninės plyteles, pjaustant jasiki reikiamo dydžio. 

• Sienų šiltinimas: 

 fasadai šiltinami sudėtine tinkuojama šiltinimo sistema. Fasadinių sienų aptaisymas putų polistirolo 

plokštėmis EPS70- 18cm storio akmens vata (λ=0,039 W/mK) ir tinkavimas . Angokraščiai šiltinami 3cm 

storio akmens  vatos plokštėmis  (λ=0,036 W/mK) ir tinkuojami. Pastato pirmo aukšto (ir cokolio) šiltinimo 

apdailiniam sluoksniui numatytos medžiagos turi būti padidinto atsparumo smūgiams, mechaniniams 

poveikiams. Pirmam aukštui (iki pirmo aukšto langų viršaus)  antigrafiti danga,kuri užtikrina atsparumą 

purvui, UV spinduliams, graffiti dažams ir padidinto atsparumo. 

 Pirmo aukšto tambūrų sienos ir lubos apšiltinamos 5cm storio EPS70N plokštėmis, tinkuojamos ir 

dažomos. 

 Spalvinis sprendimas nurodytas atitinkamuose brėžiniuose. Fasadų apdailos spalvų keitimai galimi 

tik suderinus su SA PDV ir miesto vyr. architektu. 

  Visi laidai, kabeliai, buvę ant sienų turi būti perkelti į laidadėžes. 

 Fasadų apšiltinimo sistema turi būti sertifikuota ir ne žemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės. 
Vėliavos laikikliai, šiluminio punkto ir signalizacijos davikliai, lauko šviestuvai ir kt. inžineriniai 

įrenginiai prieš  apšiltinimo darbus demontuojami, baigus darbus- atstatomi arba įrengiami naujai. Ant 

pastato turi būti pritvirtinti namo nr, gatvės lentelė, vėliavos laikiklis. Konkreti jų vieta nurodoma techninės 

priežiūros metu. 
Darbai vykdomi remiantis pridedamomis tipinėmis detalėmis. 
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 Projektuojamų fasadų zonas veikianti projektinė vėjo apkrova sd (kPa) skaičiuojama pagal STR 

2.05.04:2003 nurodytą tvarką kaip suminis vėjo slėgis į atitvaros paviršių. Pavėjiniai išorinio slėgio 

aerodinaminiai koeficientai, pagal žemiau esančią pastato sienų schemą: 

Centrinė sienų zona, koef.: ce= -0,8; 

Pakraščių sienų zona, koef.: ce= -2; 

Kampų sienų zona, koef.: ce= -3. 

•  
Koeficientas, įvertinantis vėjo slėgį nuo aukščio priimamas (B tipo vietovė, aukštyje 15m): c(z)=0,75. 
Koeficientas, priklausantis nuo vėjo krypties priimamas visam pastatui vienodas ir lygus cDIR=1,0. 
Centrinės sienų zonos projektinė apkrova: 

•  
Pakraščių sienų zonos projektinė apkrova: 

•  
Kampų sienų zonos projektinė apkrova: 
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• Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų ir laiptinių, rūsio ir tambūro durų keitimas 

 Keičiamas rūsio langas-PVC gaminys, 1 stiklas su selektyvine danga, trijų varstymo padėčių, U-

1,3(W/(m2K) su orlaidėmis. Rūsio langas – armuoto stiklo.   
 Laiptinių langai pakeisti PVC profilio langais, tačiau viršutinis langas yra nevarstomas, todėl 

modernizavimo metu keičiamas į naują, varstomą langą, kad atitiktų gaisrinės saugos normas, o apatinis 

langas keičiamas, nes dėl apšiltinamo stogelio jis būtų per didelis, todėl anga mažinama iš apačios 

užmūrijant . 
 Nauji langai tvirtinami naudojant kabes, negręžiant rėmo, tvirtinami sienos išorinėje pusėje. 

Keičiant langus kartu keičiamos vidinės palangės, atliekama vidaus angokraščių apdaila – tinkavimas, 

glaistymas, dažymas. Visos išorinės palangės demontuojamos ir keičiamos naujomis. 
 Montuojant langus būtina tinkamai apšiltinti ir užsandarinti jungtis tarp montuojamų gaminių ir 

angokraščių. Sandarinimui iš vidaus naudojamos garus izoliuojančios medžiagos, iš išorės - difuzinės 

sandarinimo medžiagos. Lango ir apdailos ar išorinio skardinimo sandūroje būtina patikimai užsandarinti 

siūlę skirtingų medžiagų jungimosi vietose. 
 Visi langai statomi į esamas angas, nekeičiant jų išmatavimų. 
 Laiptinių durys- naujos, metalinės, nekeičiamos. Durys į rūsį ir tambūro durys keičiamos naujomis 

metalinėmis,  rakinamomis. Tambūro durys su saugiu įstiklinimu. Visos durys statomos į esamas angas, 

nekeičiant jų išmatavimų. Naujų durų varstomas plotis negali būti mažesnis už esamų durų varstomąjį plotį. 
 Prie durų montuojamos kojų valymo grotelės su vonelėmis. Jų paviršius negali skirtis daugiau nei 

2cm nuo aikštelės dangos.   
Montuojant duris būtina tinkamai apšiltinti ir užsandarinti jungtis tarp montuojamų gaminių ir angokraščių. 

Sandarinimui iš vidaus naudojamos garus izoliuojančios medžiagos, iš išorės - difuzinės sandarinimo 

medžiagos. Durų ir apdailos ar išorinio skardinimo sandūroje būtina patikimai užsandarinti siūlę skirtingų 

medžiagų jungimosi vietose. 

• Butų ir kitų patalpų langų  keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus. Beveik visi langai 

pakeisti naujais PVC profilio langais. Numatoma keisti pora langų. Keičiami langai PVC profilio, 1 kameros 

stiklo paketo, 1 stiklas su selektyvine danga, trijų varstymo padėčių, U-1,3(W/(m2K). Langai tvirtinami 

naudojant kabes, negręžiant naujo rėmo.  Keičiant langus kartu keičiamos vidinės palangės, atliekama 

vidaus angokraščių apdaila – tinkavimas, glaistymas, dažymas baltos spalvos vandeniui atspariais dažais. 
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Visos išorinės palangės demontuojamos ir keičiamos naujomis. Montuojant langus būtina tinkamai 

apšiltinti ir užsandarinti jungtis tarp montuojamų gaminių ir angokraščių. Sandarinimui iš vidaus 

naudojamos garus izoliuojančios medžiagos, iš išorės - difuzinės sandarinimo medžiagos. Lango ir 

apdailos ar išorinio skardinimo sandūroje būtina patikimai užsandarinti siūlę skirtingų medžiagų jungimosi 

vietose. 
Visi langai statomi į esamas angas, nekeičiant jų išmatavimų. 

• Perdangos palėpėje šiltinimas, vaikščiojimo takų įrengimas. 
 Esama palėpės perdangos danga paruošiama šiltinimo darbams. Šiltinama 20 ir 3cm storio 

akmens vatos plokštėmis, klojama ant garo plėvelė. Apšiltinamos ir vertikalios sienų dalys. Brėžiniuose 

nurodytose vietose tiesiami mediniai 0,60 metro pločio vaikščiojimo takai. Jiems naudojamos medinės 

2cm antiseptikais ir antipirenais apdorotos lentos.  Keičiamas esamas liukas iš antro aukšto į pastogę- jo 

vietoje įrengiamas apšiltintas liukas su stacionariomis metalinėmis kopėčiomis, angos dydis nekeičiamas. 

• Kiti darbai 
Stogo danga paliekama esama, nes ji nesenai keista. Lietvamzdžiai ir latakai demontuojami prieš atliekant 

pastato apšiltinimo darbus, po jų montuojami nauji latakai, tie patys lietvamzdžiai ir dar  po naują lietvamzdį 

per pastato vidurį abiejose ilgosiose sienose  (tam, kad atitikų galiojančias statybų normas). Taip pat ant 

stogo montuojama apsauginė tvorelė su sniegogaudžiu. 

• Pastato pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. 
Įėjimas į pastatą yra bekliūtis žmonėms su negalia, nes nėra laiptų, nuo takelio patenkama tiesiai į tambūrą, 

kurį nuo lauko skiria slenkstis ne didesnis kaip 2cm, lauko durys nekeičiamos, atitinka normas, anga ir 

varstomos dalys platesnė nei 1m. 
Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės: 

• įėjimų į gyvenamuosius pastatus lauko durų laiptinių neturi slėpti želdiniai ir priestatai; neturi būti 
nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau; 

• visa erdvė už įėjimo durų turi būti matoma iš lauko per įstiklintas duris; 
• įėjimai ir erdvė už įėjimo durų turi būti nuolat apšviesti natūralia ar dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvie-

timas turi būti įjungiamas automatiškai; 
• iš lauko įėjimai į pastatą ir rūsį, išėjimai ant stogo, į technines patalpas turi būti rakinami ir/ar nau-

dojamos techninės priemonės, padedančios kontroliuoti įėjimus (išėjimus); 
• jeigu nuo žemės paviršiaus iki balkono ar lodžijos grindų susidaro mažiau kaip 3 m, jie gali būti 

projektuojami tik su specialiomis apsaugos priemonėmis. Kiti balkonai ir lodžijos turi būti projek-
tuojamos taip, kad nesusidarytų galimybė iš bendrų namo patalpų ar vieno buto laisvai pereiti į kito 
buto balkoną (lodžiją); 

 

1.5. APLINKOS APSAUGA 

• Esamas pastatas poveikio aplinkai neturės. 

• Esami medžiai, augantys netrukdančiu atstumu nuo modernizuojamo pastato, išsaugomi, savaime 

išaugę menkaverčiai krūmai šalinami, dekoratyviniai augalai persodinami saugiu atstumu. 
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• Statybos aikštelė turi būti aptverta laikina tvora. Statybinės ir transporto mašinos bei mechanizmai 

turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir 

cheminiai preparatai turi būti sandari, idant pastarieji nepatektų į gruntą. Betono ir skiedinio 

priėmimui ir gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. 

• Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 

• a) tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 

termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių gaminių), 

• b) tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų), 

• c) netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybines šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotė). 

• Tinkamas naudoti vietoje atliekas numatoma esant reikalui panaudoti nuogrindų, takų dangų 

pagrindams. Statyboje panaudotos statybinės medžiagos turi būti aktuojamos. Tinkamos perdirbti  

bei netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos perdirbamos ar utilizuojamos nustatyta tvarka. 

• Įgyvendinant šį projektą reikės sutvarkyti apie 50,00 t statybinio laužo atliekų. Statybinės atliekos 

statybos metu, iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

• Statybinių atliekų turėtojas išgabena statybines atliekas į regioninį sąvartyną. Taip pat jis atsako už 

tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. Išlaidos atliekų išvežimui pagal šiuo metu 

galiojančius normatyvus įtrauktos į „Statybvietės išlaidas“. Statybinio laužo išvežimo važtaraščius 

būtina išsaugoti ir pateikti atliekant statybos užbaigimo procedūrą. 

• Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis 1999 07 14 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl 

atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, TAR, suvestinė redakcija nuo 2017-05-06 iki 2018-12-31. 

• Atliekos turinčios asbesto turi būti šalinamos atskiroje sekcijoje įrengtoje pagal inertinių atliekų 

sąvartyno reikalavimus ir pažymėtoje įspėjamaisiais užrašais. 

2. REKONSTRUOJAMO PASTATO ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO 
REIKALAVIMAMS 

• ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI. „MECHANINIS PATVARUMAS IR 
PASTOVUMAS“ STR 2.01.01(1):2005 

• Pastato planinė ir laikanti konstrukcinė sandara nekeičiamos, todėl apkrovos, galinčios statinį veikti 

statybos ir naudojimo metu, nesukels šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių 

deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos 

dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas aprobuoti (sprogimas, 

smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos). 

• ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI. „GAISRINĖ SAUGA“ STR 2.01.01 (2): 1999 

• Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbams numatomų statybinių medžiagų savybės atitinka 
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STR 2.02.01:2004 ir Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. 

• ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI. „HIGIENA, SVEIKATOS IR APLINKOS 
APSAUGA „STR 2.01.01 (3):1999 

• Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbams numatomos sertifikuotos Lietuvos Respublikoje, 

atitinkančios LR keliamus higienos reikalavimus statybinės medžiagos. 

• ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI. „NAUDOJIMO SAUGA“ STR 2.01.01 (4): 
2008 

• Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbams numatomos statybinės medžiagos, kurių savybės 

užtikrina, jog naudojant ir prižiūrint pastatą nekils nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo ir pan.) 

rizikos. 

• ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI. APSAUGA NUO TRIUKŠMO STR 2.01.01 
(5): 2008 

• Pastate numatyti sumontuoti langai bei durys atitinkantys LR norminių dokumentų reikalavimus, jų 

savybės užtikrinta, kad statinyje ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas neviršys nustatytų 

normų, nekels grėsmės jų sveikatai. 

• ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS 
IŠSAUGOJIMAS STR 2.01.01 (6):2008 

• Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas parengtas ir bus įgyvendinamas, siekiant, kad 

sunaudojamas energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir užsakovų poreikius, 

nebūtų didesnis už reglamentuotą t.y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar jo patalpų 

paskirties reikalavimus. 
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3. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTA PROJEKTO DALIS  

1 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

2 STR 1.01.02:2016  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
3 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" 
4 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" 
5 STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

6 
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" 

7 STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas“ 

8 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ ; 

9 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga“ 

10 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“   
11 STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ 

12 STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir 
šilumos išsaugojimas“; 

13 STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
14 STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
16 STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 
17  STR 2.03.01:2019  „Statinių prieinamumas“ 
18 STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
19 STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
20 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 
21 STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“ 
22 STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“ 
23 STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 
24 STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ 
25 STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 
26 STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ 

27 STR 2.05.12:2005  „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio 
projektavimas“ 

28 STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 
29 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 
32 RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

35 HN 33:2016 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse 
patalpose bei pastatų, kuriuose įrengtos šios patalpos, aplinkoje“ 

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EB554E4C6BFA/KnETqyqgfX
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5D5DC3C496B/QggipAbUWC
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5D5DC3C496B/QggipAbUWC
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38 HN 42: 2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 
 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS 
SĄRAŠAS 

• Windows 10 

• Open Office 

• ZwCAD 2019 Professional 

• NRGpro 

• ESET NOD32 Antivirus 

  
 Projektiniai sprendiniai nepažeidžia privalomųjų projekto rengimo dokumentų, taip pat 
teritorijų planavimo dokumentų, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų, esminių statinio 
ir statinio architektūros, aplinkos apsaugos, kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus. 



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ TURINYS:

TS – 0 Bendrosios statinio techninės specifikacijos
TS – 1 Žemės darbai
TS – 2 Paviršiaus konstrukcijos statybos aikštelėje
TS – 3 Pastato šiltinimo darbai
TS – 4 Tinkavimo darbai
TS – 5 Glaistymo darbai
TS – 6 Dažymo darbai
TS – 7 Sienų šiltinimas įrengiant išorinę tinkuojamą sudėtinę fasado sistemą
TS – 8 Vidaus ir išorės durys
TS – 9 Langai
TS – 10 Apskardinimo darbai
TS – 11 Perdangos apšiltinimas
TS – 12 Konstrukcinių defektų šalinimas
TS- 13 Kita

Įstatymai, įstatai ir reikalavimai
*  Visos  konstrukcijos,  gaminiai  ir  medžiagos  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos  ir  Europos  normų
reikalavimus, draudimo kompanijos ir Užsakovo reikalavimus.
* Rangovas yra atsakingas už visų leidimų statybos darbams vykdyti iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų
gavimą.
* Visos konstrukcijos turi turėti sertifikatus arba būti pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvoje ir turėti
atitinkamus atitikties įvertinimo dokumentus.
* Rangovas privalo palaikyti ryšį  su Lietuvos Respublikos statybas kontroliuojančiomis institucijomis,
užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jos atras šių patikrinimų metu.
* Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus ir taisykles, išleistas bet kurios
valdžios institucijos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.
* Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodytos techninėse specifikacijose, turi būti priimti Inžinieriaus tai
įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priduotas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
Subrangovai. Jei rangovas naudojasi subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti
Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi  aptarti  su Užsakovu ir gauti  jo raštišką
pritarimą.
*  Siūlydamas  įrangą,  Rangovas  Užsakovo,  Projektuotojo,  Statybos  techninio  prižiūrėtojo  įvertinimui
pateikia visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius.
*  Prieš  pradedant  tiekimo  darbus,  Rangovas  turi  gauti  raštišką  Užsakovo,  Projektuotojo,  Statybos
techninio prižiūrėtojo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų.
* Visas statybines  medžiagas ir įrangą privaloma sandėliuoti statybvietėje taip, kad jos ar jų pakuotės
nebūtų pažeistos, neprarastų savo kokybinių savybių, funkcionalumo, patvarumo.
* Prieš panaudojant  visas statybines medžiagas ir/ar  įrangą bei jų atitikties dokumentus turi patikrinti
Statybos  techninis  prižiūrėtojas.  Jei  patikrintos  statybinės  medžiagos  ar  įranga  neatitinka  kokybinių,
projektinių ar kitokių  reikalavimų, neatitinka atitikties deklaracijoms ar kitiems dokumentams - Statybos
techninis prižiūrėtojas daro įrašą statybos darbų žurnale ir neleidžia naudoti statybai netinkamų statybos
medžiagų ar įrangos.
 * Visos medžiagos ir įranga gali būti keičiama tik su užsakovo, projektuotojų, tech.priežiūros raštišku
sutikimu
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BENDROSIOS STATINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS-0)
Apibrėžimas

Bendrosios  pastato  statybos  darbų,  gaminių,  medžiagų  ir  įrengimų  techninės  specifikacijos,  taip  pat
nurodymai projektavimui, darbų vykdymo organizavimui ir paskesnei pastato eksploatacijai.

Bendri reikalavimai ir nurodymai
Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, medžiagų ir

įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. Techninių specifikacijų parengiamų duomenų
sudėtis,  sprendimų kiekis,  jų detalizacija (teksto,  skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra  pakankama statytojo
sumanymui  suprasti  ir  įvertinti,  statybos  kainai  nustatyti,  suderinimams ir  ekspertizei  atlikti,  statybos  rangovo
konkursui paskelbti, statybos ar griovimo darbų leidimui gauti, darbo projektui parengti /jei reikalingas/.

Rangos  sutartis  bendru  atveju  negali  prieštarauti  techninio  projekto  numatomoms  sąlygoms  ir
nurodymams.

Statybos aikštelė
Statybos sklypas (baras) bus perduotas Rangovui  tokioje  būklėje,  kokioje  jis  bus sutarties pasirašymo

dieną. Rangovas pateikia paraiškas reikalingomis sąlygomis laikiniems statiniams už sklypo ribų įrengti (kėlimo
kranams, įvažiavimams), laikinoms sąlygoms el. energijai, vandeniui, ryšių paslaugoms gauti. 

Dokumentai ir nurodymai, kuriems turi atitikti vykdomi darbai
Visi darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos normas, standartus ir techninius reglamentus.
Naujausias projektinės dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas šiam projektui, turi būti laikomas,

kaip ir naudojamas, statybos aikštelėje, statybos bei susirinkimų metu.
Papildomi nurodymai specifikacijoms ir brėžiniams:

Institucijų, konsultantų, specialistų ir techninės priežiūros inžinierių nurodymai;
Gamintojų ir medžiagų tiekėjų nurodymai
Specialiųjų darbų vykdytojų nutarimai
Autorinės  ir  techninės  priežiūros  vykdytojų  nurodymai,  pateikti  statybos  darbų  žurnale,  kuris  turi  būti

laikomas statybos vietoje ir pateikiamas autorinės ir techninės priežiūros vykdytojams pareikalavus.
Darbų vykdymo organizavimas

Rangovas turi gauti statytojo sutikimą prieš darbų pradžią. Darbai vykdomi, suderinus su užsakovu darbų
eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos.Pagrindinis rangovas privalo siūlyti subrangovines organizacijas
ir gauti statytojo pritarimą. Visi klausimai, susiję su statybos darbais, turi būti išspręsti prieš darbų vykdymą.
Už  darbų  saugą,  darbininkų  sanitarines-higienines  sąlygas,  socialines  bei  draudimines  garantijas  ir  darbų
organizavimą bendru atveju atsako rangovas.

Darbų vykdymas
Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Darbų  priežiūrą  vykdo  statytojo  techninis

prižiūrėtojas.
Demontuotų įrengimų ir medžiagų tolimesnis panaudojimas ir išvežimas vykdomas pagal rangos sutartį ir

tik  leidus statytojui.  Darbų vykdymo eigą nurodo techninės specifikacijos arba nustato rangovas,  suderinęs su
statytoju užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju.

Rangovas turi išsiaiškinti vamzdynų, kabelių ar kitų inžinerinių komunikacijų, priklausančių komunalinėms
žinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos aikštelėje prieš darbų vykdymą. Statybos  metu
būtina apsaugoti įrengiamą konstrukciją nuo kritulių.

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo
statybų metu.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei
įregimais, kurie naudojami šioje statyboje.

Viso darbo metu privalu  laikyti  statybvietę  tvarkingą  ir  švarią.  Po darbų pabaigos,  visi  dangų paviršiai
privalo būti ne prastesnės būklės nei buvo darbų pradžioje. Pažeistą, sugadintą dangą, paviršius, rangovas privalo
atstatyti. 

Medžiagų kokybės reikalavimai
Jau  rangos konkurso  pasiūlymams turi  būti  nurodomos konkrečios medžiagos,  pateikiami  dokumentai,

patvirtinantys  gaminių,  medžiagų  ir  įrengimų  technines  charakteristikas,  atitinkančias  techninių  specifikacijų
reikalavimus.

Statybos  metu,  neleidžiama  keisti  medžiagų,  gaminių  ar  įrengimų  kitais,  negu  pateikta  TDP.  Esant
nenumatytoms aplinkybėms, kai keitimas neišvengiamas, statytojui pateikiamas raštiškas prašymas, paaiškinantis
keitimo priežastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminių, medžiagų ir įrengimų techninės charakteristikos
geresnės už keičiamų. 

Gaunamas raštiškas statytojo ir techninio prižiūrėtojo sutikimas. Keitimas atliekamas pagal rangos sutartyje
nustatytą procedūrą.

Visos  medžiagos  turi  atitikti  jų  kokybės  reikalavimų  kompleksą,  nurodytą  dokumentacijoje.  Visos
medžiagos, jų įpakavimas ar jų pristatymo dokumentas turi turėti nurodymus, kuriais remiantis gali būti nustatyti jų
kokybės rodikliai, arba ta pati informacija privalo būti pateikta kokiais nors kitais būdais. Medžiagos, gaminiai bei
įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importiniams turi būti užsienio šalių sertifikatai,

2019-CPO132511-2-TDP-

SP,SA,SK-TS

LAPAS LAPŲ LAIDA

2 23 0



vietinėms – įmonės gamintojos paruošti standartai.
Medžiagų likučiai neturi būti naudojami statyboje.Šilumą izoliuojančių medžiagų drėgnumas neturi viršyti

RSN 143-92 eksploatacijos sąlygomis nustatyto dydžio.
Medžiagų tiekimas ir sandėliavimas

Visos, atvežamos į statybą, medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas, su
etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Medžiagų įpakavimas turi turėti parodymus apie jo turinį.

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė, taip pat laikantis sandėliavimo
reikalavimų kiekvienai medžiagai, gaminiui ar įrengimui.

Atvežtos  į  statybą  medžiagos  ir  gaminiai  turi  būti  tuoj  pat  apžiūrimi  ir,  jei  yra  defektų,  neatitinkančių
užsakymams,  pareiškiamos  raštu  pretenzijos  tiekėjams.Medžiagų  pavyzdžiai,  kurie  objekto  statybos  metu
pateikiami  patvirtinimui  gauti,  pažymėti  statybiniuose  brėžiniuose  ar  specialiose  techninėse  specifikacijose.
Pavyzdžiai  laikomi statybinėje  aikštelėje tol,  kol  tie  statybos darbai  priduodami.Už savalaikį  medžiagų tiekimą,
tiekiamų medžiagų kokybę ir tinkamą sandėliavimą atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Statybinė įranga
Visa  įranga,  mašinos  ir  papildomi  įrengimai  turi  būti  atitinkami  ir  privalo  tenkinti  medžiagų naudojimo

procesus bei darbo saugumui keliamus reikalavimus.

Darbų vykdymas ir perdavimas priėmimui
Atskiri  darbų  etapai  perduodami  užsakovo  atstovui,  tarpininkaujant  techninės  priežiūros  vykdytojams,

raštiškai gavus jų pritarimą darbų atlikimo kokybei. Dengtų darbų, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorinės
priežiūros atstovai, sąrašas turi būti tvirtinamas, sudarant autorinės priežiūros sutartį, ir, reikalui esant, gali  būti
papildytas statybos eigoje.

Išbandymai ir bandiniai
Patikrinimų  ir  išbandymų  laikas  ir  vieta  turi  būti  sutartas  su  kitomis  pageidaujančiomis  dalyvauti

grandimis.Turi būti užtikrintas priėjimas prie išbandymų vietos.
Turi būti pasirūpinta visais reikalingais įrankiais ir dokumentais.

Darbų užbaigimas
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, renovuota pastato dalis turi būti tinkama

tolimesnei eksploatacijai.
Visais atvejais turi būti numatyta (įskaičiuota į rangovo teikiamo pasiūlymo kainą) renovacijos priemonių

įgyvendinimo metu pažeistų (išardytų) konstruktyvų atstatymas iki tokio pačio kokybinio lygio, koks buvo iki darbų
vykdymo pradžios.

Atlikus darbus neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti
palikti tokioje būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

Darbai turi būti priduoti priėmimo komisijai, kurią formuoja Valstybinė statybos inspekcija.
Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi būti nurodyti apžiūros metu, nurodant broko

vietą, jo tipą, veiklą reikalingą trūkumus ištaisyti bei ploto, kurį reikia ištaisyti, dydį. Tuo  atveju,  jei  brokas
atsirado dėl drėgmės, vibracijos, sujudinimo ar kitų panašių laikinų priežasčių, turi būti pašalinta ta priežastis.

Baigtos statybos atidavimas naudoti įforminamas aktu.
Rangovas  paruošia  ir  perduoda  Statytojui  pastato  atnaujintos  dalies  išpildomąją/darbo  dokumentaciją,

eksploatavimo instrukcijas ir garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.
Garantinis laikotarpis

Garantinį laikotarpį nustato statytojo ir rangovo sutartis.
Garantinis  laikotarpis  negali  būti  trumpesnis  nei  nustatyta  Lietuvos  Respublikos  įstatymais.  Garantinio

laikotarpio metu pastebėtos visos klaidos, trūkumai ir defektai turi būti ištaisyti.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

ŽEMĖS DARBAI (TS-1)

Vykdant žemės darbus statyboje vadovautis Statybos techniniu reglamentu  STR 1.06.01:2016
„STATYBOS DARBAI. 

STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA
Rangovas, esant reikalui, privalo organizuoti esamų inžinerinių tinklų ir komunikacijų tikrinimus kartu su

vietos institucijų ir  inžinerinius tinklus prižiūrinčių organizacijų  atstovais.  Patikrinimo metu turi  būti  susitarta dėl
esamų tinklų perkėlimo ar apsaugos. Teritorijoje su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis rangovui reikia imtis
visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo mechanizmais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti  esamas
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komunikacijas  realus,  kasimo  darbus  privalu  atlikti  rankiniu  būdu.  Vykdant  kasimo  darbus  šalia  požeminių
komunikacijų,  įrengimų,  pamatų,  šulinių,  kanalų  ir  kelių  bei  pravažiavimų,  juos  reikia  sutvirtinti  atitinkamomis
palaikančiomis konstrukcijomis, įrengti klojinius (įtvarus).
Jei  Rangovas,  atlikdamas  žemės  kasimo  darbus,  susiduria  su  projekto  brėžiniuose  nenurodytais  požeminiais
įrenginiais bei komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti projekto vykdymo bei statybos techninę priežiūrą
vykdančius  asmenis  dėl  minėtų  įrenginių  ir  tik  jų  nurodytais  būdais  apsaugoti,  išlaikyti  arba  pašalinti  minėtus
įrenginius, tik po to leidžiama tęsti darbus minėtoje teritorijoje.
     Visos žemės darbų vykdymo zonos turi  būti  aptvertos,  įrengti  įspėjamieji  ženklai,  informuojantys apie
pavojaus zoną. 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas
apie tai pranešti statybos techninės priežiūros Vadovui ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui.

Iškasų dydis turi būti  toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki  duobės krašto
apačioje būtų ne mažiau kaip 0.6 m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal darbo saugos
statyboje reikalavimus.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio
grunto, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros Vadovo nurodyto gylio ir užpilami
tinkamu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną.

Iki pamatų įrengimo pradžios pamatinių duobių pagrindai turi būti priimti aktu. Pamatinių duobių pagrindų
įrengimo  darbų  kokybė  turi  būti  sistemingai  kontroliuojama,  kontrolės  rezultatai  fiksuojami  atitinkamuose
dokumentuose ir pridedami pagrindų priėmimo metu. Esant įtarimui dėl pagrindo kokybės, imami grunto pavyzdžiai,
atliekami laboratoriniai bandymai.
Užpylimas.

Užpylimui naudojamas gruntas -  smėlio žvyro mišinys (dalelės 0...32 mm). Negalima naudoti gruntų, jei
juose yra organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį
greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį.
   Gruntas  sutankinimui  pilamas  sluoksniais,  kurių  storis  nuo  150  iki  300  mm,  priklausomai  nuo  grunto
tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip
700 m² sutankinto ploto, atliekant mažiausiai du bandinius. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra
sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 

Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra žemesnė 1.5C. Sušalusio grunto gabalų bendroje
užpylimo masėje neturi  būti.  Nei tankinimas, nei  pilamas gruntas negali  būti  įšalę,  birus grunto stovis turi  būti
išsaugotas iki jo sutankinimo pabaigos.

Sutankintą pamatų pagrindą būtina apsaugoti nuo šalčio poveikio.
Naujai pilamo grunto sutankinimo būdą pasirenka Rangovas atlikus bandomąjį tankinimą. 

Gruntas turi būti sutankintas pasiekiant projekte nurodytą deformacijos modulį arba grunto 
sutankinimo Dpr. 


 98% (

;/1817 3mkN
 

MPaR 2000 
).

Bendrieji nurodymai
Priimdamas statybos aikštelę Rangovas turi patikrinti aikštelę, dalyvaujant Užsakovui. Inspekcijos metu turi

būti surašytas esamų požeminių komunikacijų aktas.Statybos aikštelėje atlikti bendrieji žemės tyrimo darbai.
Rangovas turi įvertinti dominuojančias sąlygas, susipažindamas su jomis aikštelėje.  Jei žemės darbų metu

pastebimi  kokie  nors  nukrypimai,  kurie  galėtų  pakenkti  statybai,  Rangovas  turi  nedelsdamas  apie  tokius
nukrypimus pranešti Užsakovui.Rangovas prieš pasirašant rangos sutartį turi susitarti  su Užsakovu dėl statybos
aikštelės panaudojimo darbo ir eismo organizavimo bei kitų dalykų, paminėtų šioje techninėje specifikacijoje.

Valymas ir demontavimas
Statybos darbų metu reikia numatyti  apsaugą, kad nebūtų pažeisti  esami vamzdžiai,  kabeliai,  laidai  ar

įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje.
Bet kokiais atliekas ir šiukšles Rangovas privalo išvežti į paskirtą ir patvirtintą vietos valdžios sąvartyną. Į

kontraktą įeina sąvartyno taikomi mokesčiai.
Kasimas

Kasimas  visoje  statybos  aikštelėje  turi  būti  vykdomas  taip,  kad  būtų  įmanoma  atlikti  visus  darbus,
nurodytus specifikacijoje. Kasimo metu reikia atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršiaus vanduo.
Rangovas atsakingas,  kad statybos darbų metu grioviai  ir  duobės būtų sausi,  kad griovių dugne nesusikauptų
dumblas, ir kad pamatus būtų galima kloti ant nesuardyto pagrindo. Reikia apsaugoti, kad išorinis paviršinis vanduo
nepatektų į griovius ir duobes, statant nukreipiamąjį drenažą, formuojant griovių kraštus ir pan.

Grioviuose ir duobėse potencialai susirenkantis paviršiaus ir gruntinis vanduo iš griovių ir duobių turi būti
šalinamas  siurblių  pagalba  taip  pat  ir  naudojant  adatinius  filtrus.  Vanduo  turi  būti  nukreipiamas  į  konkretų
drenavimo griovį,  esantį  toliau nuo tikrojo griovio ar duobės ir  atskirtą geotekstiliniu filtru bei  stambiu žvyru ar
skalda.

Jeigu esamas gamtinis  gruntas yra  per  silpnas ar  netinkamas panduso pamato pagrindui,  jis  turi  būti
sutankinamas (jeigu jis gali būti tankinamas) arba keičiamas žvyro ar stambaus smėlio sluoksniu. Šis sluoksnis turi
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būti atskirtas nuo žemiau esančio grunto geotekstiliniu filtru.
Kasimo metu suardytas gruntas turi būti pašalintas ir pakeistas geotekstiliniu filtru ir sutankintu žvyro ar

stambaus smėlio sluoksniu.
Tranšėjos kabelių ir vamzdžių klojimui (jei reikia)

Tranšėjos  turi  būti  kasamos  pagal  konkrečių  vamzdžių  ir  kabelių  matmenis.  Elektros  ir  ryšių  kabelių
tranšėjos turi būti kiek įmanoma tiesesnės ir turėti sutvirtintus kraštus, kad išvengti nuošliaužų. Tranšėjų dugnas turi
būti  tvirtas  ir  lygus.  Ten,  kur  turi  keistis  vamzdžių  ir  kabelių  klojimo  lygis,  tranšėjos  dugno  lygis  turi  keistis
palaipsniui.  Kad išvengti kabelių pažeidimų, tranšėjos turi būti  nusausintos. Jėgos ir ryšių kabeliai  ir vamzdžiai
tranšėjose tiesiami ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje. Atstumas tarp dviejų jėgos kabelių turi būti ne mažesnis kaip
0,1 m, tarp jėgos ir  ryšių kabelių -  0,5 m. Klojant  kabelius tranšėjose,  po kabelių ir  virš jų,  turi  būti  pilami ne
mažesnio kaip 10 cm storio smėlio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniai be akmenų, statybinių šiukšlių ir
šlako. Iki 1000 V įtampos kabeliai tuose trąsų ruožuose, kur jie gali būti pažeisti, turi būti apsaugoti plokštėmis,
gaubtais arba pakloti vamzdžiuose. Kitais atvejais 0,3 m nuo žemės paviršiaus kiekvienam lygiagrečiai paklotam
kabeliui klojama ne plonesnė nei 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu “Dėmesio! Kabelis”. 

Po asfaltu kabeliai turi būti klojami 1 m gylyje ir apsaugoti vamzdžiu, po esamu asfaltu turi būti klojami
vamzdžiuose prastūmimo būdu.Po  grunto  užpylimo,  kabelių  trasos  turi  būti  pažymėtos  specialiais  žymekliais.
Žymekliai statomi visur, kur kabelis keičia kryptį ir ties visais sujungimais.

Apsauginiai vamzdžiai (jei reikia)
Apsauginiai vamzdžiai, ar movos klojami žemėje, turi turėti papildomą 25% rezervą ateičiai. Galai turi būti

užsandarinti vėlesniam naudojimui.
Visi  faziniai  ir  neutralūs  tos  pačios  grandinės  kabeliai  turi  būti  tiesiami  tame  pačiame  apsauginiame

vamzdyje.
Išilgai viso PVC apsauginio vamzdžio, turi būti užtikrintas nenutrūkstamas įžeminimas.

Kasimas aikštelėje
Aikštelėje kasimo darbai turi būti atliekami iki brėžiniuose parodytų dangų konstrukcijų dugno; tačiau kelio ir

eismo zonose kasimas turi būti vykdomas, kol bus pasiektas bent apatinis organinio grunto lygio dugnas, jeigu
piltame esamame grunte būtų organikos. Jeigu iškasus iki reikiamo lygio paaiškėtų, kad gruntas netinkamas dangų
pagrindams, jį būtina pakeisti.

Iškastos medžiagos transportavimas
Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui pastato statybos aikštelėje, turi

būti išvežta j sąvartyną, paskirtą vietos valdžios. Sąvartyno mokesčius apmoka Rangovas.
Tinkama užpylimams iškasta medžiaga, kurios neįmanoma panaudoti iš karto, turi būti saugoma nurodytoje

sklypo dalyje taip, kad organinė medžiaga ir kita medžiaga būtų atskirtos viena nuo kitos. 
Griovių ir duobių apsauga nuo vandens statybos darbų metu

Rangovas  atsakingas,  kad  statybos  darbų  metu  grioviai  ir  duobės  būtų  sausi,  kad  griovių  dugne
nesusikauptų dumblas, ir kad pamatus būtų galima kloti ant nesuardyto pagrindo. Reikia apsaugoti, kad išorinis
paviršinis vanduo nepatektų į griovius ir duobes, statant nukreipiamąjį drenažą, formuojant griovių kraštus ir pan.
Grioviuose ir duobėse potencialai susirenkantis paviršiaus ir gruntinis vanduo iš griovių ir duobių turi būti šalinamas
siurblių pagalba taip pat ir naudojant adatinius filtrus. Vanduo turi būti nukreipiamas į konkretų drenavimo griovį,
esantį toliau nuo tikrojo griovio ar duobės ir atskirtą geotekstiliniu filtru bei stambiu žvyru ar skalda.

Grunto pakeitimas
Grunto pakeitimas pirmiausia apima esamo pilto grunto sluoksnio nuėmimą nuo kelio ir eismo zonų, taip

pat po pastato grindimis kasimo būdu. Jei tokio nuėmimo metu pastebima kokių nors nukrypimų nuo tyrimų metu
nustatytų grunto sąlygų, tokiose vietose reikia atlikti grunto pakeitimą. Grunto pakeitimo zonos turi būti apsaugotos
nuo vandens. Jei kasant pamatų duobes rastas netinkamas pamatų pagrindui gruntas, jis turi būti pakeistas.

Pamatų užpylimas
Rostverkų užpylimas turi būti atliekamas su šalčiui atspariu žvyru, kurį būtų įmanoma sutankinti. Minimalus

šios sluoksnio storis yra 300 mm ir jį reikia sutankinti pagal Proctor tankinimą 90%.
Pagrindas po grindimis

Grindų pagrindas formuojamas, naudojant smėlį, sutankintą sluoksniais iki lygių, nurodytų konstrukciniuose
brėžiniuose, kad pasiektas tankumas pagal Proctor būtų ne mažesnis, kaip 90%, E = 50MPa.

Kanalų ir tranšėjų užpylimas
Pirminis  vamzdžių  ir  kabelių  užpylimas,  užpylimui  naudojamo  grunto  savybės,  bei  jo  sutankinimas

vykdomas  pagal  vamzdynų  tiesimo  taisykles.  Pirminis  plastmasinių  vamzdžių  užpylimas  turi  būti  atliekamas
atsargiai, tankinant gruntą iš abiejų vamzdžio pusių vienu metu. Pirminį užpylimą reikia sutankinti pagal vamzdžių
gamintojo taisykles.

Užpylimo medžiagos
 Kiekvienam  500  m3 viršutinio  sluoksnio  medžiagų  kiekiui  ir  kiekvienam  300  m3 drenažo  sluoksnio

medžiagų kiekiui turi būti atliekamas bent vienas granulių pasiskirstymo tyrimas. Kitų medžiagų kokybė turi būti
tikrinama vizualiai.  Jei  pastebėtas medžiagų kokybės pasikeitimas,  Rangovas privalo atlikti  papildomą granulių
pasiskirstymo tyrimą.
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Kasimo ir užpylimo darbų nuokrypos
Pastato pamatų ir kitų pamatų konstrukcijų kasimo darbų nuokrypos šioje zonoje yra + 0 mm ir - 200 mm,

nebent brėžiniuose būtų nurodyta kitaip. Užpylimo paklaida yra + 0 mm ir - 100 mm. Viršutinio užpylimo sluoksnio
po grindimis pastato pamatuose paklaida yra ± 50 mm. Kalbant apie eismo zonas, viršutinio sluoksnio užpylimo
paklaida yra ± 20 mm, matuojant iškart po užpylimų sulyginimo ir tankinimo. 

Tankinimo kontrolė
Užpylimų tankinimą galima kontroliuoti tankinimo bandymų ir apkrovų atlaikymo bandymų būdu (Proctor

bandymas ir plokštės atlaikymo bandymas). Statybos aikštelės pamatų užpylimo kiekvienam 2000 m2 kiekiui turi
būti atliekamas bent vienas tyrimas, o konstrukciniams lygiams - bent vienas tyrimas kiekvienam 1000 m2 kiekvieno
vienu metu tankinamo sluoksnio.  

Kiekvienam  1000  m2 grindų  pagrindo  turi  būti  atliekamas  bent  vienas  tyrimas.Įvairiems  užpylimams
reikalaujamas  tankinimo  lygis,  lyginant  su  maksimaliu  sausu  tankumu,  išgaunamu  patobulinto  Proctor  tyrimo
pagalba.  Žvyro  ir  smulkintos  skaldos  užpylimams taikomas  tankinimas  gali  būti  nustatomas  pagal  atsparumo
apkrovoms  tyrimus.  Atsparumo  apkrovoms  tyrimai  atliekami  plokštės  pagalba,  kurios  diametras  300  mm,  o
maksimali apkrova 80 kN.

 PAVIRŠIAUS KONSTRUKCIJOS STATYBOS AIKŠTELĖJE (TS-2)
Bendrieji dalykai

Statybos aikštelėje turi būti įrengtos nurodytos dangos, atstatyta  veja, įrengta nuogrinda aplinkui statinį.
Darbai atliekami pagal sklypo plano darbo brėžinius, technines specifikacijas bei kontrakto susitarimus. Statybos
aikštelėje vykdomus darbus ir teikiamas paslaugas turi prižiūrėti patyręs, turintis reikiamų įgūdžių prižiūrėtojas.

Rangovo įsipareigojimai
Rangovas privalo:
- Atlikti visus matavimus, susijusius su darbu statybos aikštelėje ir dangų įrengimu;
- Įsigyti medžiagas, reikalingas vejos darbams ir atlikti vejos tvarkymo darbus.
- Įsigyti medžiagas, reikalingas dangų (nuogrindos, šaligatvių) klojimo darbams ir atlikti dangų klojimo darbus.
- ĮĮsigyti ir pakloti bortus.
- Įsigyti ir pakloti dangą šalia sienų;

Atsakomybė
Rangovo  aikštelei  paskirtas  atsakingas  prižiūrėtojas  turi  paruošti  visas  reikalingas  ataskaitas,  kurios

priklauso pagal Rangovo atsakomybės ribas (arba pagal Užsakovo ir Rangovo susitarimą).
Aikštelėje turi būti atliekami patikrinimai:

 Pirminis aikštelės patikrinimas prieš pradedant vejos įrengimo darbus.
 Metiniai patikrinimai garantiniu laikotarpiu.
Kiekvieno patikrinimo metu turi būti pateikiama ataskaita.

Prieš pradedant darbus reikia gauti atitinkamus leidimus darbams vykdyti.
Atliekant darbus, reikia atsižvelgti į aikštelėje ar artimiausiose prieigose esančias konstrukcijas ir įrangą. 

Matavimai
Rangovas privalo  visuose brėžiniuose pažymėti  visus darbo metu padarytus pakeitimus,  papildymus ir

nukrypimus.  Jei  atsiranda  neatitikimų  tarp  brėžinių  ir  skaitmeninių  duomenų,  Rangovas  privalo  susisiekti  su
Užsakovu arba jo įgaliotą asmenį, kad gautų tolimesnius nurodymus.

Žymėjimas ant žemės
Matavimai ant žemės turi būti pažymėti kuoleliais, nuolydžio rodyklėmis ir t.t. Žymėjimai turi būti sudėlioti 

taip, kad netrukdytų atliekamiems darbams, tačiau turi aiškiai nurodyti atitinkamą informaciją. Žymėjimas turi būti 
apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų.

Veja
Vejų dirvožemis ir paviršius
Paviršiaus nuolydžiai turi būti tokie, kad nesusidarytų įdubimai, kuriuose galėtų rinktis vanduo kitaip, negu

yra vertikalaus plano brėžinyje. Prie šaligatvių pakraščių, užbaigto vejos dirvožemio lygis turi būti 20 mm žemiau
šaligatvio paviršiaus.

Dirvožemio storis po sutankinimo turi būti mažiausiai 200 mm.
Sėjos metas, sėklų mišinys ir presavimas
Prieš sėją būtina nurinkti visus akmenukus, nuolaužas ir kitus teršalus. Veja turi būti įrengiama tik pavasarį

arba rudenį. Reikia vengti sauso vidurvasario. Suvoluoti žemę.
Sėjamas toks žolių mišinys:

- raudonasis eraičinas (Festuca Ruba L.) - 30%;
- baltoji smilga (Agrostis Alba)   - 10%;
- miglė paprastoji (Poa Pratesis)   - 60%

Sėklų norma g/m2:
- raudonasis eraičinas - 10
- balta smilga - 3
- miglė paprastoji - 6
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Pasėjus visas sėklas reikia padengti lengvu dirvožemio sluoksniu ir supresuoti volo, sveriančio ne daugiau,
kaip 100 kg, pagalba.

Galima panaudoti ir kitokį žolių mišinį, jeigu Užsakovas sutinka ir jeigu praktiškai tas mišinys jau naudotas
apželdinimui būtent šiame sklype.

Vejos užbaigimas ir taisymas
Pavasarį  sėtą veją reikia taisyti  nuo rugpjūčio 15 iki  rugsėjo 20 dienos.  Rudenį  sėtą veją reikia taisyti

sekantį pavasarį iki gegužės 30 dienos.
Žolei pakankamai įsišaknijus, vejos kraštai išlyginami. Plikas vietas, kur žolė auga prastai, reikia apsėti iš

naujo, palankiu sėjai metu.

Nuogrindos/šaligatvio įrengimas
Reikalavimas dangų konstrukcijos žemės sankasos viršaus (lovio dugno) gruntui, - deformacijos modulio

reikšmė turi būti Ev2  45 MN/m2.
Betoninių trinkelių/plytelių danga klojama tada, kai jau įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu.

Dangų zonos ir tipai nurodyti brėžinį. 
Betono trinkelės/plytelės turi būti klojamos ant 15 cm storio smėlio/žvyro sluoksnio smėlio dalelių dydis 0-4

mm. Smėlio/žvyro sluoksnis turi  būti  paskirstytas ant  supresuoto apkrovoms atsparaus sluoksnio.  Prieš klojant
dangą, smėlio/žvyro sluoksnį reikia sulyginti, kad susiformuotų nuolydžiai. Sutankinimo koeficientas 0,98. 

Betono trinkelių/plytelių klojimas pradedamas nuo stacionarių konstrukcijų ir tęsiamas, kol užpildomas visas
dangai skirtas plotas. Trinkelės/plytelės turi būti klojamos glaustai viena prie kitos, pagal brėž. 

Viršutinis dangos paviršius turi būti 5 mm aukštesnis, negu bortelis. 
Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia

lenta, ir 5 mm, matuojant 2 m ilgio tiesia lenta. 
Paklojus, virš trinkelių/plytelių reikia užbarstyti nuo 0 iki 1 mm skersmens smėlio granulėmis ir su šepečiu

įtrinti į tarpus tarp grindinio elementų taip, kad siūlės būtų kaip įmanoma labiau užpildomos. Norint palengvinti siūlių
užpildymą, galima pilti vandenį. 

Betono  trinkelių/plytelių  dangą  reikia  supresuoti  vibruojančios  plokštės,  sveriančios  nuo  60  iki  100  kg
pagalba. Reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmenų kampai nesuskiltų. 

Supresavus, siūlės turi būti dar kartą užpildomos. 
Grindinys turi būti įrengtos taip, kad nesusidarytų balos. Norint leisti lietaus vandeniui nutekėti, kiemo zona

turi turėti nuolydį nuo pastatų. Ant užbaigto šaligatvio paviršiaus ar dirvožemio neturi būti vietų, kuriose kauptųsi
vanduo.

Bortai
Visi dangas ribojantys bortai bus padaryti iš gatavų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 5

cm, klasė B15. Bortai pagal ilgį suglaudžiami galais. 
Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs. Bortai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia

1,0m bortai aptašomi rankiniu būdu, deimantiniu pjūklu. 
Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni kaip 50 mm, vertikalūs 20 mm. Tačiau jie turi būti nepastebimi.

Bortai prie asfalto pagrindo tvirtinami bitumu.
Reikalavimai gaminiams (plytelėms ir bordiūrams ):

Gaminys,
normatyvinis
dokumentas

Stipris
tempimui

Atsparumas
dilimui

Vandens
įgėris %

Atsparumas
slydimui (ASV)

Atsparumas šalčiui
(masės nuostoliai

kg/m2)

Grindinio trinkelės
GT

LST EN 1338 +AC

Skeliant >
3,6 MPa

< 20 mm < 6% 70 <1.0

Gatvės bordiūrai GB
Vejų bordiūrai JB

LST EN 1340 +AC

Lenkiant >
3,5 MPa

< 20 mm < 6% - <1.0;

Sausas smėlio - cemento mišinys
Betono  trinkelių  smėlio  -  cemento  mišiniui  naudoti  8-10% cemento  nuo  tūrio.  Smėlio-cemento  mišinio

sutankinimo koeficientas K-0,96. 
Figūrinės trinkelės turi būti nesuskilusios, be nubraižytų kampų. Jos klojamos taip, kaip parodyta brėžinyje.

Siūlės tarp trinkelių užpildomos sausu smėlio-cemento mišiniu. 
Betono trinkelių techniniai duomenys:

- betono stiprumo klasė gniuždant B 30;
- betono atsparumo šalčiui markė F 200;
- vandens įgeriamumas iki 5%;
- dilumas iki 0,7 g/cm2.
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- storis - 80 mm.

PASTATO ŠILTINIMO DARBAI (TS - 3)

Pastato sienų šiltinimas iš išorinės pusės

Bendroji dalis

Techninė specifikacija “Pastato sienų šiltinimas iš  išorinės pusės”  naudojama šiuo pastatų atitvarų renovacijos
atveju:

• sienos prateka ir peršala, jų eksploatacinė būklė neužtikrina patalpos keliamų sanitarinių- higieninių
reikalavimų;

• esama sienos šiluminė varža netenkina patalpoms keliamų šiluminių- techninių reikalavimų;

• kai pastato sienos statomos iš konstrukcinių medžiagų, negalinčių užtikrinti  normų reikalaujamą
sienų šiluminę varžą.
Pastato sienų šiltinimo iš išorinės pusės metu laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų:

• kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų;

• pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui  naudojamos medžiagos turi būti  padidinto
atsparumo smūgiams, mechaniniams poveikiams;

• visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos
korozijai atsparia skarda.

Šilumos izoliacinio sluoksnio storis paskaičiuojamas pagal ekonomiškai naudingiausio atitvarų šiltinančio
sluoksnio  storio  skaičiavimo  metodiką,  pagal  kurią  nustatoma  visuminių  metinių  išlaidų  Cat  mažiausioji  vertė
(Eur/m2. metai), pasirenkant skirtingas atitvaros šilumines varžos Rt vertes.

Pasirinkta  pastato  sienų  šiltinimo  sistema  turi  tenkinti  Lietuvoje  galiojančius  konkrečius  priešgaisrinius
reikalavimus [3];

Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius nuvalomas iki
tvirto pagrindo;

Paviršius  taip  pat  nuplaunamas su  vandeniu  ir  skystomis  valymo priemonėmis  nuo  kerpių,  grybelių  ir
pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi.

Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ± 5 mm, storio ± 1
mm).
 Darbų vykdymas

Pamatui ir cokoliui įrengiama teptinė hidroizoliacija  cementinės-polimerinės mastikos, sudarytos iš sauso
cemento  ir  mineralinių  priedų,  tepamos  šaltos,  gerai  sukimba  su  pagrindu,  todėl  tinka  ir  ant  judrių  paviršių.
Tepamos hidroizoliacijos sluoksnis yra nuo 1-3 mm. 

Pamatui  įrengiama hidroizoliacinė membrana.  Membranos iškilimai montuojami glaudžiant juos prie ant
namo  pamatų  sumontuoto  polistirolo,  tam  kad  susidarytu  tarpai  tarp  membranos  ir  polistirolo.Tokiu  būdu  jei
pamatas šiltinamas, o membrana iškilimais glaudžiama prie putplasčio,  iškilimai  padeda nutekėti  susidariusiam
kondensatui žemyn,ir  nelaiko  vandens  prie  šiltinimo  sluoksnio,  tai  pagerina  polistireninio putplasčio  šilumines
savybes. 
Techniniai drenažinių membranų duomenys:
Medžiaga: aukšto tankio polietilenas
Įspaudų aukštis: 8mm 
Temperatūrinis atsparumas: nuo -300C iki +800C
Cheminės savybės: Membrana atspari natūralioms rūgštims, esančioms žemėje ir neorganinėms rūgštims.
Biologinės savybės: Membrana atspari bakterijoms ir grybeliui, nepūvanti, atspari šaknų praaugimui. Membrana
prie putplasčio tvirtinama smeigėmis, skirtomis kietam pagrindui. 

Šilumos izoliacinės  plokštės  montuojamos nuo  sienos  apačios,  nuo laikinos  arba  pastovios  atramos.  
Cokolinis profilis gali būti tvirtinamas mūrvinėmis kas 25 cm. Profilio sujungimas atliekamas specialiai tam

skirtomis sujungimo detalėmis arba padarant iškarpą ir užtvirtinant kniede. 
Izoliacinės  plokštės  tvirtinamos klijais  ir  mechaniniais  ankeriais;  izoliacinės  plokštės  klijuojamos tiksliai

suleidžiant,  tarp  jų  negali  būti  tarpų.  Neišvengiami  plyšiai  užpildomi  lygiaverte  medžiaga.  Į  sujungimus negali
patekti klijų, kad neatsirastų šalčio tiltų, taip pat negalima kraštų aptepti klijais. Pažeista ar nekokybiška izoliacinė
vata  nenaudojama;  plokščių  eilės  turi  persidengti  ne  mažiau  kaip  vienu  trečdaliu  savo  ilgio  (pločiu).  

Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigės) turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos specifikaciją; fiksavimo
smeigių kiekis 4 - 10 vnt./m2, priklausomai nuo pastato aukščio; fiksavimo smeigės turi būti tokio ilgio, kad praeitų
per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Betono, blokų ar plytų sienoje skylės gylis turi būti min. 35 mm.
Normaliai skylei išgręžti optimalus grąžto dydis turi būti + 0,5 mm, min. + 0,3 mm, man + 0,8 mm; grąžto ilgis lygus
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skylės gyliui plius 20 mm; instaliuotos fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga neturi
būti suskaldyta.

Angokraščiuose izoliacinė medžiaga įleidžiama pagal nurodytą brėžinį. Apipjausčius nereikalingą izoliacinę
medžiagą aplink angokraščius, kampai papildomai apsaugomi aliuminio profilio kampu su tinkleliu, įklijuojant klijais.
Jei tinko sluoksnis ne mažesnis nei 10mm, galima angokraščio kampo apsaugai naudoti PVC profilio kampą su
tinkleliu. Kampai aplink papildomai yra sutvirtinami įstrižai, naudojant stiklo audinio tinklelio lopinėlius 25 x40 cm.
Naudojant šiltinimui polistireno putplastį, angokraščių šiltinimas derinamas su priešgaisrinės saugos reikalavimais;

Sutvirtinus kampus, įstatoma palangė taip, kad užtikrintai laikytųsi nuo galimų vėjo gūsių ir pilnai apsaugotų
nuo kritulių.

Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo instrukcija. 
Klijai paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus su rankiniu "mikseriu" arba

mašininiu būdu, naudojant priverstinio maišymo maišykles, išlaikant gamintojo reikalaujamą maišymo trukmę. 
Ant dar šviežio klijinio skiedinio sluoksnio horizontaliai arba vertikaliai klojamas armavimo tinklelis. Reikia

atkreipti dėmesį į tai, kad jo kraštai iš visų pusių jungiant persidengtų mažiausiai 100 mm. Tinklelis turi prieiti iki pat
kampų. Ant jų dedamas kampinis tinklelis, turintis užkloti į kampą suvestus tinklelius mažiausiai 100 mm. Kampinis
tinklelis gali būti dedamas ir prieš klijinio skiedinio užnešimą. 

Prieš dengiant dekoratyvinį tinką klijinis skiedinys išlyginamas. Armavimo tinklelis pro jį neturi matytis. Ties
durų ir langų kampais įžambiai dedami armavimo tinklelio ruožai. Jie turi būti apie 40 cm ilgio ir 25 cm pločio.

TINKAVIMO DARBAI (TS-4)

Mūro ir betono paviršių tinkavimo darbai ir medžiagos 

Bendrieji reikalavimai

Su  projekto  autoriais  prieš  tinkavimo  darbus  derinama  tinko  rūšis,  tinko  spalva  (jei  dekoratyvinis),
dekoratyvinio tinko pavyzdys.Priežiūrai ir kontrolei parodomi paruošiamieji darbai, kiekvieno sluoksnio uždėjimas
bei baigti darbai.

Nuo  paruošto  tinkavimo  paviršiaus  turi  būti  kruopščiai  nuvalytos  dulkės,  panaikintos  riebalų  ir  bitumo
demės ir paviršius gerai sudrėkintas. 

Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai, lygūs betoniniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti
storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu. Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip
šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10 mm iki sienos paviršiaus.

Darbai vykdomi pagal medžiagų gamintojo, kurio medžiaga naudojama, nurodymus. 
Paprastą  tinką  sudaro  paruošiamasis  ir  išlyginamasis  sluoksniai,  kurie  užkrečiami  ant  paviršiaus.

Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. 
Pagerintą  tinką  sudaro  paruošiamasis,  2  išlyginamieji  ir  dengiamasis  sluoksniai.  Prieš  užkrečiant

paruošiamaji sluoksnį, paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su
paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietejus
ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamajį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs
dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Kampų sustiprinimui naudojami metaliniai profiliai.

Reikalavimai medžiagoms
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 tinko sluoksniams: grūdelių didumas < 2,0 mm; tirpių sieros junginių kiekis
<  2 %.

Dengiamajam tinko sluoksniui: grūdelių didumas < 0,5 mm; tirpių sieros junginių kiekis <  2 %.
Kalkės:  turi  būti  gerai  išdegtos - CO2 <  6 %; negesių grūdelių kiekis < 11 %; gesinimo laikas 8 -  25

minutės.
Kiti: kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3. metalinis tinklas turi būti apie 10 x 10 mm

dydžio  akučiu  plonavielio  metalo  (vielos  storis  0,9  –  1,2  mm),  galvanizuotas  ir  tvirtinamas  galvanizuotomis
sankabomis.

Tinko skiediniai:
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 
%;
sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas  > 60
%;
Išoriniams paviršiams:

1:4:12

1:1: 6
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mūriniams
- cokoliui, juostoms

1:0,7:3-5
1:0,3-5,5

Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudetis 2 tipo tinkui tūrio dalimis:
Skiedinio paskirtis Cementas: kalkės: smėlis
Mūrinėms sienoms ir pertvaroms
Juostoms, luboms

1:1:2 - 4
1:1:2

Cemento skiedinio sudėtis
Salyginė 
skiedinio 
markė

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 
pagal LST 
1346:1997 

Sudėtis tūrio 
dalimis (cementas: 
smėlis)

Portlandcementas M 
400

Smėlis 0/2 frakcijos

Kg l kg l
M 50
M 100
M 150
M 200
M 300

S 5
S 10
S 15
S 20
S 30

1: 6,7
1: 4,2
1: 3,0
1: 2,5
1: 2,0

180
270
360
440
520

164
246
328
400
472

1600
1510
1450
1420
1390

1090
1035
993
973
952

Cemento - kalkių skiedinių sudėtis
Salyginė 
skiedinio 
markė

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė
pagal LST 
1346:1997 

Sudėtis tūrio 
dalimis  
(cementas: 
smėlis)

Portlandcement
as M 400

Kalkių tešla Smėlis 0/2 frakcijos

kg l kg l kg l
M 50
M 75
M 100

S 5
S 7,5
S 10

1:1,27:7,2
1:0,7:5,6
1:0,5:4,5

150
190
240

136
173
218

230
160
140

165
130
100

1440
1420
1390

985
975
966

Leistinos tinko paklaidos 
Techniniai reikalavimai sluoksniams dydis Kontrolė
Leistinas tinko storis, mm:
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis 
daugiasluoksniam tinkui, mm:
mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, 
cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio 
kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio 
dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio 
- dengiamojo sluoksnio pagerintam tinkui 

iki 20

iki 5 mm;

iki 7 mm;
iki 7 mm;
- 2 mm.

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

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams
Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm
Kontrolė

1 2 3
Nuokrypiai nuo vertikalės ir 
horizontalės:
1-am metrui
visam patalpos aukščiui ar ilgiui

Kreivų paviršių spindulio 
nukrypimai nuo projektinio 
(tikrinama lekalu),

Angokraščių, piliastrų, stulpų, 
kampų, įdubų nukrypimai nuo 
vertikalės ir horizontalės:
1-am metrui
vienam elementui

Tinkuoto angokraščio pločio nuo 
projektinio

Juostų nuo tiesios linijos tarp 
dviejų kampų ar užkarpų

1
5

5

1
3

< 2

5 matavimai kontroline 2 -ju metrų ilgio matuokle 50
- 70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai
35 - 40 metru ilgio)
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Leistinas tinkuotų ir glaistytų 
paviršių drėgnumas

< 2

< 8 %

Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus

Tinkavimas žiemos metu
Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8°C. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 5°C

tinkavimo darbai negali būti vykdomi. Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę nemažiau per pusę sienos storio.
Patalpose 5 paras prieš tinkuojant turi būti palaikoma tolygi 8°C temperatūra. Sienų drėgnumas neturi viršyti 8 %.

GLAISTYMO DARBAI (TS- 5) 
Medžiagos

Pagal rišiklį ir jo kiekį glaistas būna:
Aliejinis glaistas (A) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne mažiau

kaip 8 % glaisto masės. Šis glaistas skirtas mediniams paviršiams bei grindims glaistyti prieš dažant aliejiniais ir
sintetiniais  dažais.  Aliejinis glaistas gali  būti  naudojamas ir  betono bei tinkuotiesiems paviršiams glaistyti  prieš
dažant aliejiniais arba alkidiniais dažais.

Aliejinis- klijinis (AK) glaistas su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne
mažiau kaip 4 % glaisto masės. Šis glaistas skirtas pokostu (oksoliu) gruntuotiesiems mediniams, išskyrus grindis,
betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais, sintetiniais ir vandens dispersiniais dažais.

Klijinis glaistas (K) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra iki 2%. Jis
skirtas  betono  ir  tinkuotiesiems  paviršiams  glaistyti  prieš  dažant  vandens  dispersiniais,  aliejiniais,  sintetiniais,
klijiniais dažais ir prieš tapetuojant.

Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiesiems mediniams,
betono ir  tinkuotiesiems paviršiams glaistyti  prieš dažant  aliejiniais,  sintetiniais,  vandens dispersiniais,  klijiniais
dažais ir prieš tapetuojant.

Akrilinis  glaistas  (AD),  pagamintas  akrilinės  dispersijos  pagrindu  ir  turintis  plastifikatorių.  Šis  glaistas
naudojamas betono ir tinkuotiesiems paviršiams išlyginti prieš dažant ir tapetuojant.

Polimerinis  glaistas  (PM) su  polivinilo  spiritu  ir  (2-5)  % pokosto  (oksolio).  Jis  skirtas  gruntuotiesiems
mediniams,  išskyrus  grindis,  betono  ir  tinkuotiesiems  paviršiams  glaistyti  prieš  dažant  aliejiniais  ir  sintetiniais
dažais.

Pagal naudojimą glaistas skiriamas į vidinės apdailos (V) ir išorinės apdailos (F) glaistą. Išorinei  apdailai
naudojamas akrilinis ir aliejinis (tik gruntuotiesiems mediniams paviršiams glaistyti) glaistas.

Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio
standarto reikalavimus.

Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos:

 kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpių druskos rūgštyje medžiagų;

 kaulų klijai, kurių suklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0 N/mm2;

 sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42 % sausųjų medžiagų ir kurio pH ne mažesnis kaip 9,0;

 akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40 % sausųjų medžiagų;

 karboksimetilceliuliozė (klijai KMC), turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos absoliučiai sausame
produkte;

 polivinilo spiritas, turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos;

 oksolis, turinti ne mažiau kaip 54 % sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h;

 pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm3 ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h;

 skalbiamas muilas ;

 vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/l suspenduotų dalelių.
Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti
nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos.

Glaistas turi  būti  smulkus. Likutis ant sieto Nr.  020 turi  būti  ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo
pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 -
ne daugiau kaip 5 %.

Glaistas  neturi  susitraukti.  Džiūvant  (0,3  -  0,5)  mm  storio  glaisto  sluoksnyje  neturi  atsirasti  įtrūkimų.
Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs

paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis.
Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti

prie švitrinio popieriaus.
Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti 1-oje lentelėje nurodytus reikalavimus.

Lentelė 8 .Glaisto techniniai rodikliai
Eil. Rodiklio pavadinimas Norma glaisto tipui Bandymų 
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Nr. metodasvidinės apdailos glaistas (V) išorinės 
apdailos 
glaistas (F)

A AK K L AD PM

1.

2.

3.

4.

Slankus (18 ± 2)0C 
temperatūroje, cm
Džiūvimo laikas (18 ±
2)0C temperatūroje, 
h, ne daugiau kaip
Riebalinių medžiagų 
kiekis, %, ne mažiau 
kaip
Sausųjų medžiagų 
kiekis, %, ne mažiau 
kaip

-

20

4,0

-

6-8

8

2,0

-

6-8

4

-

-

7-10

5

2,0

-

7-10

5

-

-

6-8

5

-

-

-

5

-

70

LST 1413.1
8.3 p.

8.7 p.

8.9 p.

Pastaba. Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos sausosios
medžiagos, kurių turi būti ne mažiau 65 %.

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 24 h,
glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.).

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus šalčiui. Po 25 šaldymo ciklų glaistytame paviršiuje neturi
atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti įtrūkių ir pan.).

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne mažesnis kaip:
0,1 N/ mm2 - po 24 h;
0,2 N/ mm2 - po 48 h.
Naudojant  glaistus su polivinilacetatine ar  lateksine emulsija  arba akrilinių,  epoksidinių dervų bei  kitais

rišikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo paviršiaus paruošimui bei
glaisto panaudojimui. 

DAŽYMO DARBAI (TS-6)
Darbų vykdymas

Betoninės ir  tinkuotos sienos dažomas 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 mikroplyšiai sumažėja sienų vandens įgeriamumas, padidėja jų
šiluminė varža. Atskirais atvejais plyšių užtaisymas ir sienų dažymas gali  būti naudojamos kaip priemonė prieš
sienų pratekėjimus bei to pasėkoje atsirandančius peršalimus. 

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,  netrupa  jų  paviršiniai  sluoksniai.  Tinkamai  panaudojus
impregnuojančius skysčius atitvaros vandens įgeriamumas sumažėjo iki minimumo,o pralaidumas garui nedaugiau
kaip 10 %

Medžiagos
Lentelė 9. Statybinės produkcijos sertifikavimo centre deklaruojamos šios hidrofobizuojančių skysčių (silikonų ir kt.) 
charakteristikos
Rodiklio pavadinimas Bandymo metodas Matavimo vnt.
Išvaizda, spalva ĮST 3407851.4:1998
Sausųjų medžiagų kiekis ĮST 3407851.4:1998 %
Vandens įgėrimo sumažėjimas ĮST 3407851.4:1998 %
Džiūvimo trukmė ĮST 3407851.4:1998 h

 
Dažymas

Paviršiai  turi  būti  vientisi,  švarūs,  sausi  ir  lygūs.  Tinkuotų  paviršių  drėgnumas  <  8  %,  betoninių  ir
gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8 0C, santykinis oro drėgnumas < 70 %.
Išoriniai paviršiai nedažomi, kai temperatūra aukštesnė negu 27  0C , paviršių liečia tiesioginiai saulės spinduliai,
taip pat kai lyja, fasadas šlapias po lietaus, pučia vėjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s, paviršiai apledėję ar
apšalę.Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse.

 
Lentelė10 . Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais

Technologinė operacija Dažymo rūšys
Vandeninis Silikatinis

Pagerintas Aukštos
kokybės

Valymas + + +
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Šlapinimas vandeniu - - -
Išlyginimas + + +
Plyšių rievėjimas + + +
Pirminis gruntavimas + + +
Dalinis glaistymas + + -
Užglaistytų vietų šlifavimas + + -
Pirminis ištisinis glaistymas - + -
Svidinimas - + -
Antrasis gruntavimas - + -
Svidinimas - + -
Antrasis gruntavimas + + -
Trečiasis  gruntavimas  (su  dažų
pasluoksniu)

- + -

Dažymas + + +
Tapnojimas - + -

Lentelė 11. 
Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir sintetiniais dažais

Technologinė operacija Paviršių rūšys
Medžio Tinko ir betono Metalo

Valymas + + +
Išlyginimas - - -
Šakų ir smaigalių tarpelių išpjovimas su plyšių
rievėjimu

+ + -

Plyšių raižymas - + -
Nugruntavimas + + +
Dalinis  glaistymas  su  užglaistytų  vietų
gruntavimu

+ + +

Užglaistytų vietų svidinimas + + +
Ištisinis glaistymas + + -
Svidinimas + + -
Gruntavimas + + -
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Pirmasis dažymas + +
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Antrasis dažymas + + +
Fleicavimas arba tapnojimas + + -

Lentelė 12. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius
Technologinė operacija Alėjiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai
Valymas +
Plyšių raižymas +
Glaistymas +
Svidinimas +
Glaistymas +
Svidinimas +
Šlapinimas vandeniu -
Nugruntavimas +
Pirmasis dažymas +
Antrasis dažymas +

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to
paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami).

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 tirpikliu pašalintos tepalų dėmės. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją.
Grunto  dangos  turi  gerai  įsigerti  į  paviršių,  sujungimus,  kampus  ir  kitas  vietas,  kur  galimas  drėgmės

susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą.
Dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų.
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Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.
Dažymo būdas

Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. Teptuku dažoma taip, kad
paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose
patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. 

Dažoma pagal architekto nurodytą spalvų skalę.
Medžiagos

Bet  kurios sandaros gruntinis,  išlyginamasis  bei  apdailinis  dažų sluoksniai  turi  būti  iš  vieno gamintojo.
Medžiagos  turi  būti  tiekiamos  į  statybos  aikštelę  paruoštos  naudojimui.  Jos  pristatomos  užantspauduotose
konteineriuose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai;
- medžiagos pavadinimas ir savybės;
- pritaikymo sritis arba sritys;
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui;
- spalvos numeris ir pagaminimo data.

Dažymo rūšys
1 tipas. Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas vandeniniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs

plovimui (atlaikyti ne mažiau kaip 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių chemikalų poveikiui. Savybių turi nekeisti
10 metų.Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve,
plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai
užglaistomi. 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 vandeniniais matiniais dažais ir tapnojami.
2 tipas. Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais dažais.

Jie turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui ir trynimui, valymo priemonėms. Savybių turi nekeisti 10 metų. 
Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir
kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi,
nugruntuojamos užglaistytos vietos. Gruntui išdžiūvus, užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai
nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti  paviršiai gruntuojami ir  fleicuojami, o
išdžiūvę, vėl šlifuojami. 

Taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais dažais ir fleicuojami.
Išdžiūvę, šlifuojami ir antrą kartą dažomi bei tapnojami.

3 tipas. Tinkuotų ir betoninių paviršių dažymas silikatiniais vandeniniais dažais. Nuo tinkuotų ir betoninių
paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir
užtaisomi  alebastru.  Švarūs  ir  lygūs  paviršiai  nugruntuojami,  o  išdžiūvę,  du  kartus  nudažomi  silikatiniais
vandeniniais matiniais dažais.

4 tipas. Metalinių vidaus paviršių dažymas sintetiniais  akrilo dažais.  Jie  turi  būti  atsparūs dėvėjimui ir
dilimui, visiems įprastiniams valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15 - 20
metų.Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių turi būti kruopščiai tirpikliu
pašalintos tepalų dėmės. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę, dalinai
užglaistomi,  užglaistytos  vietos  nugruntuojamos.  Gruntui  išdžiūvus,  užglaistytos  vietos  nušlifuojamos  ir  visos
plokštumos 2 kartus nudažomos sintetiniais emaliniais matiniais dažais

5 tipas. Medinių išorės paviršių dažymas aliejiniais dažais, atspariais atmosferos poveikiams. Savybių turi
nekeisti 15 - 20 metų. Darbų eiliškumas analogiškas 4 tipui.

6 tipas. Metalinių  išorės  paviršių  dažymas sintetiniais  akrilo  blizgančiais  dažais,  atspariais  atmosferos
poveikiams. Atsparūs dėvėjimui ir dilimui. Darbų eiliškumas analogiškas 5 tipui.

7 tipas. Metalinių paviršių dažymas atspariais agresyviai aplinkai perchlorviniliniais dažais.  Dažai turi būti
atsparūs vandeniui,  rūgštims ir  šarmams iki  25 koncentracijos.  Dažoma ant nuvalyto  ir  nuriebalinto  paviršiaus
pirmiausia  nugruntuojant  perchlorviniliniu  gruntu,  penkiais  sluoksniais,  bendru  130  km  storiu  pagal  gamintojo
rekomendacijas.

Darbų priežiūra
Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. Visi vandeniniais dažais dažyti

paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar aptvirtintus etalonus.
Lentelė 13. Reikalavimai dangos sluoksniams
Techniniai reikalavimai Ribiniai 

nuokrypiai, mm
Kontrolė

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis:
 glaisto – 0,5 mm
 dažų sluoksnio >  μ25 km

1,5 5 matavimai 50 – 70 m2 paviršiaus arba 
mažesnis paviršius su matomais 
defektais
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Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti  lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiiai  sukibęs
su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus.
Lentelė 14. Reikalavimai baigtam paviršiui
Techniniai reikalavimai Leistini 

nuokrypiai, mm
Kontrolės būdai

Paviršiai padengti vandeniniais 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

SIENŲ ŠILTINIMAS ĮRENGIANT IŠORINĘ TINKUOJAMĄ SUDĖTINĘ  FASADO SISTEMĄ (TS-7)

Tinkuojamasis fasadas įrengiamas iš vientisą sistemą sudarančių, tarpusavyje derančių produktų:

– klijų ir (arba) mechaninio tvirtinimo elementų termoizoliacinei medžiagai prie sienos pritvirtinti;

– termoizoliacinės medžiagos, 

– armuojamojo mišinio, 

– armavimo tinklelio, 

– dekoratyvinio tinko ir (arba) dažų.
Atliekant pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės, laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų; 

– vykdant darbus turi būti vadovaujamasi konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų; 

– visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai 
atsparia skarda. 

Bendrieji reikalavimai nevėdinamoms sistemoms ir joms įrengti naudojamiems statybos
produktams:

– 1. kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno
gamintojo  statybos  produktas  rinkai  pateiktas  statybos  produktų  rinkinys  (komplektas)  305/2011  [6.7],
turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu;

– 2.  visi  nevėdinamoms  sistemoms  įrengti  naudojami  elementai  turi  būti  atsparūs  korozijai,  drėgmei,
pelėsiams  ir  ultravioletinei  spinduliuotei  arba  jie  turi  būti  prieš  naudojimą  atitinkamai  apsaugoti.
Nevėdinamos sistemos išoriniams sluoksniams naudojamų statybos  produktų  atsparumas nurodytiems
poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus;

– 3. nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas. 

 Nevėdinamų sistemų tvirtinimo reikalavimai:

– 1.  tvirtinimo  elementų  kiekiai  nmt  (vnt./m²)  neturi  būti  mažesni  už  nurodytus  gamintojo;  jie  išdėstomi

sistemoje pagal gamintojo nurodymus;

– 2. mechaniškai tvirtinamoms nevėdinamoms sistemoms, kai suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2,
turi būti naudojamos smeigės su metalinėmis vinimis;

               Nevėdinamos sistemos atsparumo smūgiams reikalavimai: 
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– 1. nevėdinamos sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas naudojimo kategorija, kuri parenkama pagal
3  lentelėje  nurodytas  sistemos  naudojimo  sąlygas.  Nevėdinamos  sistemos  atsparumo  smūgiams
kategorijas pateikia sistemos gamintojas.

– Nevėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai

– 3 lentelė

–
Ei

– Sistemos naudojimo kategorija 
pagal ETAG 004 [6.50]

– Naudojimo sąlygų, susijusių su nevėdinamos sistemos 
atsparumo smūgiams reikalavimais, apibūdinimas

–
1. 

– I
– Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo 

smūgių ir netinkamo naudojimo.

–
2.

– II

– Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių
spiriant arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų 
ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. 
Pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo 
naudojimo tikimybė.

–
3. – III

– Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės 
paviršiaus užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba 
metant daiktus. Atitvarų dalys, kai labai maža jų 
netinkamo naudojimo tikimybė.

Deformacinių siūlių nevėdinamose sistemose įrengimo reikalavimai:

– 1. jeigu pastato sienose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos 
deformacinės siūlės; 

– 2. didžiausią leidžiamą atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį
arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

 Kiti nevėdinamų sistemų reikalavimai:

1 sienų su nevėdinamomis sistemomis drėgminė būklė turi atitikti STR 2.01.02:2016 [6.18] reikalavimus. 
Sienų su nevėdinamomis sistemomis drėgminės būklės skaičiavimams reikalingas sistemos sluoksnių garų
laidumo mvertes ir statybos produkto sluoksnio garinei varžai lygiaverčio oro sluoksnio storio sd vertes 

pateikia sistemos gamintojas.

Šilumos  izoliacinės  medžiagos  projektinės  vertės  nustatomos  pagal  bei  šilumos  izoliacinio  sluoksnio  storis
parenkamas taip, kad papildomai apšiltintos sienos šilumos perdavimo koeficiento U, W/(m2·K) vertė atitiktų STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus ir pasirinktą numatomą
pastato energinio naudingumo klasę. 
Pasirinkta  pastato  sienų  šiltinimo sistema turi  tenkinti  Lietuvoje  galiojančius  konkrečius  priešgaisrinius  saugos
reikalavimus  (”Gaisrinės  saugos  pagrindiniai  reikalavimai“,  įsakymas  Nr.1-65,  2016-03-02(TAR,  2016-03-
03Nr.4108)).

Pagrindo paruošimas

Būtina kruopščiai patikrinti pagrindo paviršiaus patvarumą, tiesumą, lygumą, jis turi būti švarus. Labai nelygius, bet
pakankamai  atsparius  paviršius  galima padengti  išlyginamuoju  tinko  sluoksniu.  Esant  nelygumams iki  10  mm
reikėtų naudoti glaistomąją medžiagą arba cementinę masę su kontaktine emulsija. Jei nelygumai didesni nei 20
mm, būtina pagrindą sutvarkyti klijuojant atitinkamo storio šilumos izoliacinę medžiagą (taip pat reikia atsižvelgti į
izoliacinio sluoksnio, tvirtinamo mechaniniais laikikliais, storį). 

 Grybelį naikinanti priemonė

Jei pastato atitvaros ar kitos konstrukcijos yra pažeistos mikroorganizmų tokių kaip  pelėsių, samanų, dumblių
kerpių  ir  t.t..  Plokštumas būtina  apdoroti  grybelį  naikinančia  priemone.   Šepečiais,  be  vandens panaudojimo,
nuvalyti  pagrindus  nuo  nešvarumų  ir  dulkių.  Esančius  pelėsius,  samanas,  dumblius,  kerpes  reikia  pašalinti
metalinės vielos šepečiais taip švariai kaip tai įmanoma. Priemonė yra padengiama prieš gruntuojant pagrindą.
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Sudėtinės tinkuojamos sistemos įrengimas 

- vidinis tinkas
- pastato išorinė siena
- skiediniai  (mažd. 5,0 kg/m2) arba klijuojantis armuojantis skiedinys (mažd. 5,0 kg/m2)
- polistireno plokštės EPS 70
- armuojantys skiediniai  (mažd. 4,5 kg/m2)
- stiklo pluošto tinklelis (mažd. 1,1 m2/m2)
- gruntas prieš dekoratyvinį tinką  [~ 0,25 l/m²] 

 dekoratyviniai sistemos tinkai:

 silikatinis - silikoninis tinkas   (akmenukų faktūra)     (1,5mm; 2mm)    [2,5- 3,7 kg/m²] 

 Pagrindo paruošimas  

Būtina kruopščiai patikrinti pagrindo paviršiaus patvarumą, tiesumą, lygumą, jis turi būti švarus. Kilus abejonėms
dėl pagrindo patvarumo, naudokite “pull off” metodą, leidžiantį nustatyti atsparumą rovimui, ne mažesniam kaip
0,08 MPa. Neturint prietaiso, nustatančio atsparumą rovimui, galima naudoti šilumos izoliacijai naudojamus klijus.
Šiais klijais ant nuvalyto paviršiaus siūloma klijuoti 100x100 mm dydžio, 8-10 izoliacinės medžiagos gabalų. Po trijų
dienų atliekamas bandymas, bandant nuplėšti  nuo sienos priklijuotus gabalus. Paviršiaus atsparumas laikomas
tinkamu, jei  izoliacinės medžiaga bandymo metu neatsiplėš.  Jei  bandymo metu izoliacinės medžiagos gabalai
atsiplėšia kartu su klijais ir gruntu, paviršiaus atsparumas laikomas netinkamu ir jį būtina pašalinti nuo fasado. Tokiu
atveju, pagrindą gruntuoti siūloma specialiu gruntu . Jei ir po to rezultatai bus nepatenkinami, siūloma pagrindą
stiprinti mechaniškai arba specialiai paruošti. Labai nelygius, bet pakankamai atsparius paviršius galima padengti
išlyginamuoju tinko sluoksniu. Esant nelygumams iki 10 mm reikėtų naudoti glaistomąją medžiagą arba cementinę
masę su kontaktine emulsija  .  Jei nelygumai didesni nei 20 mm, būtina pagrindą sutvarkyti klijuojant atitinkamo
storio  šilumos  izoliacinę  medžiagą  (taip  pat  reikia  atsižvelgti  į  izoliacinio  sluoksnio,  tvirtinamo  mechaniniais
laikikliais, storį). 

 Šilumą izoliuojančių plokščių klijavimas 

Į pamatuotą švaraus, šalto vandens kiekį supilti  mišinio pakuotės turinį ir maišyti lėtaeigiu maišytuvu, kol gausime
vienalytę masę be grumstų. 
 paruoštą mišinį dengti mente ties plokštės kraštais 3÷4 cm pločio juosta, o viduryje užtepti kelias maždaug 8 cm
skersmens mišinio krūveles. Nedelsiant priglausti plokštę prie sienos ir prispausti, spaudžiant ilga mente. Tinkamai
užteptas mišinys, prispaudus plokštę, padengia mažiausiai 40 % jos paviršiaus. Dengiant lygius, glotnius paviršius,
mišinį  reikia dengti  ant plokštės dantyta mente (šukomis) (10-12 mm dydžio danteliais).  Plokštes reikia tvirtinti
tiksliai vieną šalia kitos, vienoje plokštumoje, išlaikant šachmatinę vertikalių sandūrų tvarką. Sukietėjus kljuojančiam
mišiniui  (po maždaug 2 - 3 dienų), plokštes būtina papildomai pritvirtinti mechaniniais jungiamaisiais elementais, t.
y. laikikliais su metaline šerdimi. 
Plokštės ant pagrindo dedamos horizontaliai, atsižvelgiant į tarp jų esančias vertikales siūles. 
Jei siūlių plotis tarp plokščių viršija 2 mm, jas būtina užpildyti sandarinimo putomis Makroflex arba poliuretaniniais
klijais tik ne cementiniais klijais. 

 Papildomas tvirtinimas mechaniniais kaiščiais

Sistemose nautoti tik sertifikuotas smeiges. Jei šiltinimo sistemos masė > 0,1KN/m 2  plokštės papildomai turi būti
tvirtinamos mechaniniais kaiščiais. Plokštės kaiščiais tvirtinamos pakankamai sukietėjus klijams, tai yra, po 2 – 4
parų nuo klijavimo.  Kaiščių  kiekis,  išdėstymas priklauso nuo jų  tipo,  šiltinamo pastato  aukščio  ir  atstumo nuo
pastato kampų. Prie pastato kampų ir aukštesniuose pastatuose reikia daugiau smeigių, nes ten didesnės vėjo
apkrovos.
1 m² standartiškai rekomenduojama naudoti 4-6 tvirtinimo kaiščius. 
Tvirtinimo laikiklių ilgis turi būti toks, kad į pagrindą iš betono arba pilnavidurių plytų įsitvirtinintų ne mažiau, nei 6
cm, o pagrindą iš skylėtų arba tuščiavidurių plytų 8-9 cm

 Armuotojo sluoksnio įrengimas 

Armuotąjį  sluoksnį  sudaro  cementinis  armavimo mišinys  ir  sertifikuots  ETA sertifikatu  stiklo  audinio  armavimo
tinklelis. Jų rūšis nurodoma projekte pagal ISTS specifikaciją. 
Armuotajam  sluoksniui  naudojamas  sausas  klijinis  armavimo  mišinys  (rišiklis  cementas).  Armavimo  mišinio
paruošimas ir paruošto mišinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje. 
Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales būtina apsaugoti
nuo užteršimo. 
Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti  praėjus ne mažiau kaip 24 val.  nuo termoizoliacinių plokščių klijavimo.
Armavimo mišinys tepamas ant sausų ir švarių termoizoliacinių plokščių. 
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Iš pradžių ant termoizoliacinių plokščių klojami kampuočiai su tinkleliu, kampuočiai su tinkleliu ir lašikliu, užbaigimo
ir  deformaciniai  profiliuočiai,  arba  papildomas sustiprintas  armavimas.  Šios  detalės  klojamos įspaudžiant  jas  į
užteptą ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleistą armavimo mišinį. Išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis
glaistas  išlyginamas  plokštuma  nuglaistoma.  Kampuočiai  ir  profiliuočiai  klojami  iš  apačios  į  viršų,  jų  tinklelis
užleidžiamas vienas ant kito ne mažiau kaip 100 mm. 
Armuotojo  sluoksnio  storis  vidutiniškai  turi  būti  apie  3  -  4  mm.  Reikiamą  storį  galima  pasiekti  ant  išlyginto,
nesukietėjusio ir nepradžiūvusio prieš tai užtepto apatinio sluoksnio užtepant dar vieną sluoksnį. Jeigu atskirose
plokštumos vietose (pvz., lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio storis viršija didžiausią leistiną
storį, tose vietose būtina atlikti papildomą armavimą tinkleliu. 
Armuotasis sluoksnis įrengiamas: į paskleistą mišinį klojant armavimo tinklelį ir jį įspaudžiant į mišinį. Armavimo
mišinys tepamas nuo viršaus į apačią ir nerūdijančio plieno dantyta mentele ir paskleidžiamas. Armavimo tinklelis
įspaudžiamas į  paskleistą armavimo mišinį.  Išsispaudęs per armavimo tinklelio akutes mišinys išlyginamas, jei
reikia, užtepamas papildomai ir užglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo viršaus į apačią, gretimos juostos
užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigėsi, viršutinė armavimo tinklelio
juosta užleidžiama ne mažiau kaip 100 mm. Šalia esančios armavimo tinklelio juostos užlaidos paruošimui ne
mažiau kaip 100 mm atstumu nuo krašto išsispaudęs per tinklelio akutes armavimo mišinys išlyginamas. Jeigu
atliekamas  dvigubas  armavimas,  visas  darbo  eiliškumas  pakartojamas.  Atskirų  dvigubai  armuotųjų  sluoksnių
tinklelio juostų užlaidos turi nesutapti. Armavimo mišiniui išdžiūvus, stiklo audinio tinklelis prie kampuočių, cokolinių
ir užbaigimo profiliuočių nupjaunamas ties išorine briauna. 

Armavimo tinklelio įspaudimas į klijinį glaistą. Šalia esančios armavimo tinklelio juostos
jungties vietos paruošimas. 

Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumą mechaniniams pažeidimams, atliekamas vientisas sustiprintas 
armavimas papildomu tinkleliu. 

Sąnaudos :  skiedinys armavimui   (mažd. 4,5 kg/m2) 

 Baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnio – dekoratyvinio tinko įrengimas 

Baigiamasis paviršiaus apdailos sluoksnis įrengiamas spalvintu Silikatsilikoniniu dekoratyviuoju tinku  Apdailos 
medžiagų paruošimas ir darbų atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo instrukcijoje. 

Baigiamoji paviršiaus apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau kaip 24 - 48 
valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo. 

Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales būtina apsaugoti nuo užtaršų 
(pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama užbaigus tinko, dažymo arba plytelių klijavimo darbus). 

Jeigu ISTS gamintojo ar tiekėjo reikalavimuose nurodoma, visų pirma ant armuotojo sluoksnio voleliu arba šepečiu 
užtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas spalvintas dekoratyvusis tinkas, 
rekomenduojama tuo pačiu atspalviu pigmentuoti ir gruntą. 

Tinkavimo darbus galima pradėti tik gerai išdžiūvus grunto sluoksniui. Nesuskirstytų paviršių apdaila atliekama be 
technologinės pertraukos, todėl reikia pasitelkti pakankamą skaičių darbuotojų. Darbuotojų skaičius priklauso nuo 
tinkuojamo paviršiaus ploto, kurį būtina aptinkuoti be pertraukos. Tinko darbus patariama atlikti atsižvelgiant į tai, 
kad technologinės operacijos metu maždaug 2 m2 tinkuojamo ploto tenka vienam darbuotojui, nes tinkuotus 
paviršiaus ruožus galima sujungti tik tuomet, kai jie yra dar nepradėję kietėti. Pertrauka galima ties to paties 
atspalvio plokštumos riba, ties kampais ir įvairiomis briaunomis. 
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Vientisos plokštumos atskirų paviršių atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama naudoti dažytojo juostą.
Tokiu būdu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai būtų užbaigtas tinko sluoksnis arba atskirti atskiri tinkuoti paviršiai. 

Tinkuojama nuo viršaus žemyn. Dekoratyvusis tinkas užtepamas rankiniu būdu nerūdijančio plieno glaistikliu ir
tolygiai  paskleidžiamas  grūdelio  stambumo  sluoksniu.  Po  to  plastikiniu  glaistikliu  dekoruojamas  vertikalia,
horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstūros), kol išryškėja tolygus raštas. Visi darbuotojai turi
tinkuoti  vienodu sluoksniu ir  išgauti  vienodą išorinį  vaizdą. Tinko darbus galima atlikti  ir  specialiomis tinkavimo
mašinomis. 

VIDAUS IR IŠORĖS  DURYS (TS-8)

Bendrieji reikalavimai 

Surinktus durų blokus, susidedančius iš staktos, vidinių ir išorinių rėmų, kartu su varstymo prietaisais ir
furnitūra,  tvirtinimo  detalėmis,  sandarintojais,  pateikia  patikimas  gamintojas  su  atitinkamais  savo  rekvizitais  ir
atitikties deklaracija. 

Pavyzdys turi būti pateiktas Statytojo patvirtinimui. 
Rangovas turi vykdyti statybos darbus, atsižvelgdamas į sienų konstrukciją.
Darbai  vykdomi,  vadovaujantis  gaminių  ir  medžiagų  gamintojų  nustatytomis  instrukcijomis  darbui  su

konkrečiomis medžiagomis ar gaminiais.Su projekto autoriais  prieš durų montavimą suderinama visų elementų
medžiaga, tipas, apdaila, spalva, montavimo būdas ir vieta, stiklinimo būdas, spynos, rankenos, vyriai, apvadai,
slenksčio įrengimas.

Paruošiamieji darbai

Demontuojamos senos durys, pašalinami seni užkamšymai pakulomis ar kiti tarpikliai, vinys.
Pasiruošiama naujų gaminiųd montavimo darbams – pašalinamos visos šiukšlės, nešvarumai, nuvalomi

išardytų durų angokraščiai nuo tinko likučių ir dulkių.

Montavimo darbai

Montavimo darbai vykdomi rangos sutartyje numatytais terminais pagal Statytojo patvirtintą darbų atlikimo
grafiką, laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytu durų gamintojų, taip pat SN ir T reikalavimų šiems darbams
vykdyti. Matmenys parenkami pagal kiekvieną angą atskirai. Realių angų išmatavimų paklaida neturi viršyti 7 mm. 

Durys tvirtinamos pagal durų gamintojų patvirtintą instrukciją, bet ne mažiau kaip 3 taškuose kiekvienoje
pusėje. Galimi du durų staktos įstatymo į angą būdai:
- durų staktos tvirtinimas, panaudojant metalines plokštes ir putų poliuretaną
- durų staktos tvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais.

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais intarpais ir išramstymo tašeliais. įramstant 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.

Turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm). Plastmasinis kamštis mūrvinės sraigto
galvutei uždengti paprastai komplektuojamas kartu su mūrvinėmis. 

Angokraščiai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais ir nudažomi. 
Sumontuotos durys ir sienos turi būti tinkamos eksploatacijai.

Reikalavimai gaminiams

Durys tiekiamos į statyba su firmos atpažinimo ženklais ir firminiame įpakavime 
Durys iš  gamintojo  pristatomos surinktos į  blokus,  varčia  pakabinta  ant  vyrių,  pirminę baigtą  apdailą.  
Galutinis dažymas staktoms vykdomas objekte. 
Durys turi atitikti STR 2.03.01:2001 (Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms).
Pateikiamos  pasiūlyme  taikomų  durų  charakteristikos:  sertifikatas,  durų  profilio  sistemos  pavadinimas,

staktos ir varčios storis, šilumos perdavimo koeficientų reikšmės, apdailos rūšis, apkaustų ir spynų markės.
Mechaninis  durų  atsparumas  turi  atitikti  VST  24033-80 reikalavimus.  Atsparumas  statinei  apkrovai,

veikiančiai statmenai į rėmų (varčių) plokštumą turi būti ne mažesnė kaip 500N; 
Išorinės,  tambūrinės ir  projekte  nurodytos durys stiklinamos vienos kameros stiklo  paketu,  (ar  stiklu  –

vidinės), pagamintu iš dužimui atsparaus stiklo (grūdinto ar su apsaugine plėvele). Durų rankenos turi būti svertinio
tipo sustiprintos konstrukcijos ir atitikti STR 2.03.01:2001 reikalavimus. Visos lauko durys turi būti su savaiminio
uždarymo mechanizmais. Durų fiksatoriai tvirtinami visoms durims. 

Durų atmušos turi būti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti į sieną. 
Išorinės durys turi  turėti  laikiklius ar mechanizmus,  kad duris galima būtų laikyti  praviras arba visiškai

atidarytas.
Šiluminio mazgo durys turi būti su ventiliacinėmis grotelėmis.
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Minimalūs reikalavimai lauko durims

Durų profiliui ir paviršiaus paruošimui, nusidėvinčioms detalėms gamintojo garantija.
Visi nupjauti ar frezuoti paviršiai reikia padengti nuriebalinančiu preparatu ir priemone nuo korozijos. Profilių

sandūros turi būti sandarintos sandarinimo tarpinėmis. 
Spalva,  modelis  derinamas  su  projektuotoju  arba  užsakovu.  Draudžiama  naudoti  chromuotą  plieną.  
Tambūrų  ir  vidaus  duryse  turi  būti  įrengti  uždarytuvai  su  standartine  alkūne  ir  atidarymo  greičio

reguliatoriumi.
Durų montavimo ir gaminių leistini nuokrypiai:
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm

Durų blokų nuokrypis nuo vertikalės
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse

2
1-2
2
± 2
1

LANGAI (TS-9) 

Bendrieji reikalavimai

Surinktus  langų  ir  durų  blokus,  susidedančius  iš  staktos,  vidinių  ir  išorinių  rėmų,  kartu  su  varstymo
prietaisais ir  furnitūra,  tvirtinimo detalėmis,  sandarintojais,  -  pateikia patikimas gamintojas su atitinkamais savo
rekvizitais ir atitikties deklaracija.

Pavyzdys turi būti pateiktas Užsakovo atstovo patvirtinimui. Langai turi būti plastikiniai su gumos intarpais,
stiklo paketu ir plastikine tarpine, kuri padeda išvengti šalčio tilto. 

Stiklo storis turi būti toks, kad užtikrintų saugų eksploatavimą ir būti parenkamas pagal stiklinamą plotą,
normų reikalavimus,  gamintojų  rekomendacijas.  Varstomos langų  dalys  turi  užtikrinti  galimybę išvalyti  ir  langų
nevarstomas  dalis.  Varstomi  langai  turi  būti  su  ne  mažiau  kaip  dviem  sandarinimo  tarpinėmis,   Varstymo
mechanizmai atsparūs korozijai, ilgaamžiai, dvigubo varstymo, su ne rečiau kaip 3-4-ų padėčių atvėrimo fiksavimu,
apie vertikalią varstymo ašį.

Valstybės  arba  savivaldybių  lėšomis  statomuose  arba  rekonstruojamuose  gyvenamosios,  viešbučių,
administracinės,  prekybos,  paslaugų,  maitinimo,  transporto,  kultūros,  mokslo,  gydymo,  poilsio,  sporto  ir
specialiosios paskirties pastatuose montuojami langai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus:

- langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2·K)) vertė nurodyta langų žiniaraštyje;
- langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm;
- langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;
-  langų gamybai  naudojamo PVC profilio  matomų išorinių  sienelių  storis  –  ne mažesnis  kaip  2,8 mm,

nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm;
- langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 1,5

mm;
- languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM),

termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.
Su  projekto  autoriais  prieš  langų  montavimą  suderinama  langų  ir  visų  elementų  medžiaga,  rūšis,

gamintojas, markė, spalva, tvirtinimo būdas,varstymas, fiksavimas, vidaus bei išorės palanginės lentos.

Langų montavimas ir reguliavimas

Montavimo darbai vykdomi pagal langų gamintojų darbų vykdymo instrukcijas, kurias konkursą laimėjusi
organizacija pateikia techninės priežiūros atstovui, taip pat SN ir T reikalavimų šiems darbams vykdyti, laikantis
respublikinių langų ir durų gamintojų asociacijos statybos taisyklių: “Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas”.

Langai montuojami, naudojant inkaravimo varžtus: per 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;

Jei naudojami kiti langų montavimo būdai, langų gamintojas privalo tai aptarti prieš montažą su techninės
priežiūros vykdytoju. Langai gali būti fiksuojami plokštelėmis horizontalioje plokštumoje, naudojant ne mažiau kaip
dvi plokštelės ir ne rečiau kaip kas 1 m, ir būtinai ties kiekvienu vertikaliu profiliu.

Būtina  atlikti  gaminio  varstymo  mechanizmo  reguliavimą,  angos  pagrindinį  sandarinimą,  atlikti  galutinį
varstymo mechanizmo reguliavimą, angos hermetizavimą bei pritvirtinti vidines ir išorines palanges: 

Skirtingų palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovaujamasi gamintojo
instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos ir išorės sienos; po išorės palange turi būti
šilumos  izoliacija.  Palangė  turi  nevibruoti.  Esant  ilgai  palangei  tvirtinama  papildomai  ir  viduryje.  Sunkioms
palangėms (natūralaus, dirbtinio akmens, monolitinio teraco) numatyti laikiklius ne rečiau kaip 1.50m.

Visos langų bloko sandūros su kitais paviršiais (siena, angokraščiu, karkaso konstrukcija) iš vidaus ir lauko
privalo būti sandarinami eksploatacijos sąlygas atitinkančiais silikonais maksimaliai pritaikant pagal esamą sienų
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apdailą.

 Minimalūs techniniai reikalavimai plastikiniams langams

Langai turi būti gaminami pagal LST 1514:1998 standarto ir darbo brėžinių, patvirtintų nustatyta tvarka,  su
leistinais  nuokrypiais,  langų  šilumos  perdavimo  koeficientas,  oro  pralaidumo  koeficientas  turi  atitikti  STR
2.01.02:2016, STR 2.05.20:2006 reikalavimus; garso izoliavimo rodiklis turi  atitikti LST 1514:1998 reikalavimus.
Langai turi būti nepralaidūs vandeniui, 

Atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į rėmų (varčių) plokštumą turi būti ne mažesnė kaip:
-langų, vitrinų rėmų 200N, durų varčių 500N;

Plastikinių langų profilių kampinių sujungimų stiprio riba turi būti ne mažesnė kaip 3000N. Plastikinių langų
profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti atspari korozijai;

Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi išskirti nuodingų medžiagų.
Uždarymo įtaisų atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500N. Bendras šviesos laidumo

koeficientas 0,60. Bandymai, atlikti  serijiniams gaminiams, atrinktiems pagal bandinių atrinkimo protokolą. 1000
varstymo ciklų varčios įstrižainių pokyčiai  neleidžiami.  Tarpo tarp varčios ir  staktos pokytis,  mm/m ne daugiau
0,5.Stiklopaketai turi atitikti TS 6684596 -01-96 reikalavimus. Minimali garantija langams ir vitrinoms - 5 metai. 

Oro garso izoliavimo rodiklis turi būti plastikiniams langams: Rw > 30dB.

Minimalūs reikalavimai vidaus palangėms

Montuojant palanges, vadovautis gamintojo instrukcijomis pagal nustatytą montažo technologiją.
Vidinių palangių plotis turi būti toks, kad palangių kraštas nuo sienų vidinių švarių apdailinių paviršių būtų

nutolęs < 1,5 cm atstumu. Palangės  PVC .
Išorinės palangės – cinkuotos skardos, ant metalinių laikiklių
Įrengtuose gaminiuose neturi būti įdubimų, nelygumų, šiurkščių, nešlifuotų paviršių, plyšių arba įskilimų.

Defektai šalinami rangovo sąskaita. Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu.
Leistini gaminių nuokrypiai
Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai,

mm
Gaminių vardinių matmenų 
nuokrypiai, mm

1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) 
matmenys

Iki 630
Nuo 630 iki 1600

+ 1,0
+ 1,5

2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys Nuo 1600
Iki 630
Nuo 630 iki1600

+ 2,0
- 1,0
- 1,5

3. Išorinių staktų matmenys Nuo 1600
Iki 1000
Nuo 1000

- 2,0
2,0
30

4. Langų plokštumas ir tiesumas Iki 2000
Nuo 2000 iki 1000
Nuo 1000 iki 1600

5,0
1,5
2,5

5. Langų elementų įstrižainių 
skirtumas

Nuo 1600 iki 1000
Nuo 1000 iki 1600
Nuo 1600

3,5
2,0
3,0

APSKARDINIMO DARBAI(TS-10) 

Medžiagos

Tradicinė cinkuota skarda gaminama iš šalto valcavimo paprasto plieno.
Aukščiausios kokybės skardoje sieros turi būti ne daugiau 0,045%, fosforo ne daugiau 0,020%.
Cinkavimui turi būti panaudotas C0 ir C1 cinkas pridedant į vonias aliuminio ir kitų metalų.
Apskardinimo darbams naudojami 0,50mm storio ir storesni cinkuotos skardos lakštai:
Cinkuotos skardos paviršius turi būti švarus, kraštai, turi būti lygus be jokių pažeidimų.

Reikalavimai skardinimo medžiagoms ir metalo elementams:

Apskardinimų metalo elementai turi būti padengti antikorozine danga, tvirtinimo detalės atsparios korozijai,
visi mediniai elementai - antiseptikuoti.

Visos  stogo  darbams  naudojamos  medžiagos  turi  būti  tinkamos  ir  skirtos  stogų  remontui  ir  turėti  tai
patvirtinančius dokumentus.

Palangių apskardinimas

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5°, krašto užleidimas už fasado plokštumos
30-40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm.
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Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti
priemones  apsaugančias  nuo  vibracijos;  garsą  sugeriančios  medžiagos  turi  atitikti  priešgaisrinės  klasės  B2
reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta);

Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų aliuminio ir  cinkuotos skardos palangėms
užlenkiami kraštai.

Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos
dėl temperatūrinių ilgio svyravimų.

Vėdinimo kanalų, liukų, parapetų ir kitų elementų remontas ir skardinimas

Visi  metaliniai  elementai:  laikikliai,  antenų  tvirtinimo  įrengimai,  kilpos  gaminami  nauji  iš  metalo  ir
padengiami korozijai atsparia danga. Plieniniai elementai tvirtinami prie konstrukcijų mūrvinėmis su presuotomis
poveržlėmis arba varžtais su įgręžtais kamščiais.

Visos stogo elementų sandūros su hidroizoliacine danga (pavyzdžiui kanalizacijos stovų alsuokliai ir pan.)
ar skarda turi būti  sandarintos, klijuojant karštu bitumu atitinkamo skersmens guminius flanšus. Flanšo vertikali
dalis užveržiančiu žiedu prispaudžiama prie vamzdžio ar atraminio stovo konstrukcijos.

Parapetai skardinami su 5 proc. nuolydžiu į stogo pusę, o vėdinimo kanalai – į abi puses. Skarda neturi būti
iškišta daugiau nei 8 cm už sienos krašto.

PERDANGOS APŠILTINIMAS (TS-11)
Prieš pradedant darbus nuo šlako sluoksnio, esančio ant denginio (perdangos) plokštės pašalinamos statybinės
atliekos ir šiukšlės. Pastato denginys (perdanga) šiltinamas minkšta mineraline vata. Jos storis turi sudaryti 200
mm. Ant jos dedama priešvėjine mineralinė vata, kurios storis 30 mm. Mineralinės vatos degumo klasė ne mažesnė
nei  B-s1,d0.  Išvalius  pastogę,  tarp  seno  šlako  sluoksnio  ir  naujai  dedamos  mineralinės  vatos  klojama  garo
izoliacija.  Priėjimui prie stogo išlipimo liukų,  ventiliacijos kanalų (kaminų),  nuotekų alsuoklių nuo užlipimo liuko
įrengiamas vaikščiojimo takas 0,6 m pločio iš medinių lentų. Įrengiamas naujas apšiltintas užlipimo liukas į pastogę.
Sumontuojama nauja  lietaus nuvedimo sistema iš  latakų ir  lietvamzdžių.  Įrengiami  sniego gaudytuvai  ir  stogo
tvorelė. 

Bendrieji nurodymai
Stogo perdangos apšiltinimo darbai vykdomi laikantis projekte nurodytų techninių sprendimų, brėžinių, bet kokie
projekto sprendimų keitimai galimi tik suderinus su projekto autoriumi ir statytojo atstovu.Rangovas darbus vykdo
atsižvelgdamas  į  esamos  dangos  ir  stogo  elementų  realią  būklę.Darbai  vykdomi  tik  sausu  oru  ir  prisilaikant
naudojamų medžiagų firmos gamintojos reikalavimų darbo režimui. 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 techninius reikalavimus. 

Reikalavimai ir nurodymai darbams ir medžiagoms
Paruošiamieji darbai

Pašalinamos  nuo  stogo  visos  šiukšlės,  demontuojami  nereikalingi  įrengimai,  sena  danga.  Demontuojamos
privedimų prie vertikalių dalių, vėdinimo kanalų, (kaminų) uždengimai. Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi
patekti į pastatą ir į stogo konstrukciją. 

KONSTRUKCINIŲ DEFEKTŲ ŠALINIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS-12)
Visus sienų paviršius  reikia valyti, pašalinant erodavusius siūlių skiedinio sluoksnius ir ištrupėjimus, o po to

visus sienų paviršius išlyginti, užtrinant siūles hidrofobišku skiediniu (naudoti glaistą Multischpatel arba Sakret ZM
arba  analogą)  tam,  kad  drėgmė  iš  sienų  galėtų  migruoti  į  išorę  ir  nebūtų  įgeriama  bei  sienoje  nesikauptų
kondensatas  (cementiniai  skiediniai  sienų  pavirųsių  išlyginimui,  reprofiliavimui  netinka  dėl  nepakankamo  garų
laidumo ).  Esant  platiems ir  įsrižiems plyšiams,  skeliantiems sąramų mūro atramas,  vietas reikia  stiprinti  prie
sąramų galo fiksuojant  plieninę juostą, einančią įstižai  aukšytn, kitame gale fiksuotą tvirtinimo detalėmis mūre.
Platesnių plyšių siūlėse ir mūre vietas, jas išrievėjus ir išplatinus rekomenduojama užtaisyti specialiu remontiniu
skiediniu polimercemenčio pagrindu (pvz. Maxrest, naudojamu g/b remontuoti ar analogu).

Pašalinus defektus, sienos ir cokolis ruošiami šiltinimo darbams- dezinfekuoti nuo pelėsio, gruntuoti.

KITOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS (TS-13)

1. Antivandalinė apsauga
Bendrieji reikalavimai

Apsauga nuo graffiti dažų ir plakatų klijų uždedant apsauginį sluoksnį, neleidžiantį įsigerti dažams, klijams ir
t.t. 

Padidina atsparumą atmosferos poveikiui
Atspari vandeniui, sumažina vandens absorbaciją bei druskų likučių įsigėrimą.
Įsigeria į porėtus paviršius, t.y. betoną, akmenį ar kitas statybines medžiagas (išskyrus gipsą).
Skirta pramoniniam naudojimui;
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Tepama teptuku ar voleliu;
Naudojimo instrukciją ir darbų atlikimo technologiją pateikia gamintojas.

2. Prie fasadų tvirtinami elementai
Turėklai turi būti gerai įtvirtinti: jie neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį. Dažai turi būti atsparūs

trinčiai, valymo priemonėms, drėgmei ir atmosferos poveikiams. Jungtys turi būti lygios, visuose paviršiuose neturi
būti aštrių kampų ir briaunų. 

Stogelius, iškabas, vėliavų laikiklius, stendus ir kitus elementus bei įrengimus tvirtinti nuo fasadų paviršiaus
juos atitraukus ≥ 20 mm.

Tvirtinimo detalės tokiems elementams įrengiamos prieš pradedant šiltinimo darbus.
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1.Nuogrinda  TS-1,TS-2

1. Esamos nuogrindos išardymas, plytelių 
sandėliavimas, jų atstatymas po apšiltinimo
darbų

TS-1 m² 17

2. Cokolio atkasimas (70cm pločio, 1,2cm 
gylio)

TS-1 m³ 56,5

3. Atkasto grunto išvežimas (34cm gylio) TS-1 m³ 16

4. Duobių užpylimas atkastu gruntu, 
sutankinimas Ev2 45MPa

TS-1 m³ 40

5. Žvyras (70cm pločio, 25cm gylio) , jo 
sutankinimas Ev2 80MPa

TS-1 m³ 11,7

6. Išlyginamasis sluoksnis 30mm, jo 
įrengimas

TS-2 m³ 0,8

7. Betoninės šaligatvinės plytelės 50x50cm,  
jų įrengimas

TS-2 m² 20 (naujos)

8. Betoninis vejos bortelis ant betoninio 
pagrindo, jo įrengimas

TS-2 m 40

9. Vejos atsėjimas (1m nuo įrengtos 
nuogrindos), papildant 10cm juodžemiu

TS-2 m² 40

2. Fasadai,cokolis ir pamatas

Visų paviršių paruošimas pašalinant defektus TS-12

1. Pamato/cokolio paviršiaus paruošimas 
šiltinimo darbams (valymas pašalinant 
erodavusius siūlių skiedinio sluoksnius ir 
ištrupėjimus, o po to visus sienų paviršius 
išlyginti, užtrinant siūles hidrofobišku 
skiediniu, dezinfekavimas nuo pelėsio, 
gruntavimas)

TS-12
M²

125 skaičiuojant
plotą

įskaitytas
langų angų

plotas,
papildomai
nepridėtas

angokraščių
plotas

2. Sienų paviršiaus paruošimas šiltinimo 
darbams (valymas, dezinfekavimas nuo 
pelėsio, gruntavimas)

TS-12 m² 455 skaičiuojant 
plotą 
įskaitytas 
langų ir durų 
angų plotas. 
papildomai 
nepridėtas 
angokraščių 
plotas,  
balkonų 
tvorelių plotas

2.1. Cokolis ir pamatas :  TS-3,7

1. Teptinė hidroizoliacija pamatui ir cokoliui, 
jos įrengimas

TS-3 m² 125

1. Hidroizoliacinė membrana (pamatui ) TS-3 m² 85

2. Polistireninio putplasčio plokštės EPS100 
160mm (cokolio ir pamatų apšiltinimui) 

TS-3,7 m² 125
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λ=0,035

3. Akmens vata 30mm storio (angokraščių 
apšiltinimui) λ=0,037 , jos įrengimas

TS-3,7 m² 0,9

4. Angokraščių tinkavimas TS-3,7 m² 0,9

5. Armavimo tinklelis 1sl ir 2sl, jų įrengimas TS-3,7 m² 40x2

6. Silikatinis-silikoninis spalvotas struktūrinis  
tinkas 2mm 

TS-3,7 40

7. Cokolinis profilis, jo įrengimas TS-3,7 m' 70

2.2. Fasadai   TS-3,4,5,6,7

1. Polistireninio putplasčio plokštės EPS 70 
180mm (sienų apšiltinimui) λ=0,039, jo 
įrengimas

TS-3,4,5,6,7 m² 370

2. Akmens vata 30mm storio (angokraščių 
apšiltinimui) λ=0,037 , jos įrengimas

TS-3,4,5,6,7 m² 70

3. Armavimo tinklelis 1sl , jo įrengimas TS-3,4,5,6,7 m² 460

4. Armavimo tinklelis 2sl (3m virš žemės 
lygio), jo įrengimo

TS-3,4,5,6,7 m² 187

5. Angokraščių tinkavimas TS-3,4,5,6,7 m² 80

6. Silikatinis-silikoninis spalvotas struktūrinis  
tinkas 2mm 

TS-3,4,5,6,7 m² 600

7. Apsauga nuo grafiti (3m nuo žemės) TS-3,4,5,6,7 m² 187

8. Užmūrijama anga, iš vidaus tinkuojama, 
glaistoma, dažoma

TS-3,4,5,6,7 m² 0,3

Tambūro apšiltinimas: TS-3

9. EPS70N 5cm storio ( λD=0,032 W/mK) ,jo 
įrengimas

TS-3 m² 9 ir 1,7 Tambūro
sienoms ir

luboms

10. Armavimo tinklelis 1sl ir 2sl,  jų įrengimas TS-3 m² 9 ir 1,7 Už visos 
sistemos 
atsparumo 
smūgiams 
kategorijos 
pateikimą 
atsakingas  
sistemos 
gamintojas

11. Silikoninis spalvotas struktūrinis  tinkas 
2mm 

TS-3 m² 9 ir 1,7

12. Esamų elementų pakeitimais naujais- 
vėliavos laikikliai, namo numeris, gatvės 
pavadinimas, lauko šviestuvas ir pan. 

vnt 1

13. Kertama anga sienoje Ø160 vnt 1

14. Vėdinimo grotelės Ø160 vnt 1

3. Perdangos šiltinimas TS-11

1. Perdangos nuvalymas nuo esamos 
šiltinimo medžiagos min.vatos, paruošimas 
šiltinimo darbams 

TS-11 m² 217

2. Garo izoliacija, vėjo plėvelė TS-11 m² 217

3. Mineralinė vatos plokštės 200mm storio 
λ=0,037

TS-11 m² 248

4. Mineralinė vatos plokštės 30mm storio 
λ=0,031

TS-11 m² 217
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5. Vaikščiojimo takai- 60cm pločio, 2cm 
storio- mediena apdorota antiseptikais ir 
antipirenais
paklotas
rėmas

TS-11

M
m³

20
0,8

6. Metalinis apšiltintas liukas 0,6x0,8m su 
metalinėmis stacionariomis kopėčiomis (į 
pastogę iš laiptinės)

TS-11 vnt 1

4.Langų keitimas TS-9

1. Senų butų langų demontavimas, išvežimas TS-9 Vnt/m² 2/5,25  kiekį tikslinti
darbų metu

2. Naujų butų langų montavimas TS-9 Vnt/m² 2/5,25  kiekį tikslinti
darbų metu

3. Senų bendro naudojimo langų 
demontavimas, išvežimas

TS-9 Vnt/m² 3/3,21

4. Naujų bendro naudojimo langų montavimas TS-9 Vnt/m² 3/3,21

5. Butų vidaus palangės (senų 
demontavimas, išvežimas. Naujų PVC 
palangių  montavimas)

TS-9 m' 3,75  kiekį tikslinti
darbų metu

6. Bendro naudojimo vidaus palangės (senų 
demontavimas, išvežimas. Naujų PVC 
palangių  montavimas)

TS-9 m' 3,80

7. Butų vidaus angokraščių atstatymas-
glaistymas, šlifavimas, dažymas

TS-9 m² 1,9  kiekį tikslinti
darbų metu

8. Bendro naudojimo vidaus angokraščių 
atstatymas-glaistymas, šlifavimas, 
dažymas

TS-9 m² 2

9. Lauko palangės (senų demontavimas, 
išvežimas, naujų cinkuotų, dengtų 
poliesteriu montavimas)

TS-9 m' 58

5.Durų keitimas TS-10

1. Esamų  durų demontavimas, išvežimas TS-10 Vnt/m² 2/3,56

3. Naujos vidaus tambūro metalinės durys, jų 
montavimas

TS-10 Vnt/m² 1/1,78

4. Naujos vidinės rūsio metalinės durys, jų 
montavimas

TS-10 Vnt/m² 1/1,78

6. Kiti darbai TS-11

1. Stogo latakų ir lietvamzdžių demontavimas TS-11 m 76

2. Naujų latakų montavimas TS-11 m 48

3. Esamų lietvamzdžių montavimas TS-11 Vnt/m 4,28

4. Nauji lietvamzdžiai, jų montavimas TS-11 Vnt/m 2/14

5. Stogo tvorelė su sniegogaudžiu, jos 
montavimas

TS-11 m 48

Įėjimo stogelio apšiltinimo darbai TS-3

6. Putų polistirolo plokštė EPS80 5 cm storio TS-3 m² 3,08

7. Akmens vatos plokštė 4cm storio TS-3 m² 1,54

8. Prilydomoji stogo danga, 2sl TS-3 m² 2

9. Armuotas ir apdailinis tinkas TS-3 m² 1,54x2

10. Apskardinimas TS-3 m² 3,2

11. Lietvamzdis TS-3 m² 3
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7.Statybinis laužas

1.  Statybinis laužas, jo išvežimas (įskaitant ir 
anksčiau išvardintas pozicijas):

2. - grunto t 24

3. - betono t -

4. - metalo t 0,4

5. - stiklo t 0,06

6. - medžio t 0,12

7. - šiferio t -

8. - kita t 1

Pastaba: Atliekant statybų skaičiuojamosios kainos nustatymą įvertinti ir medžiagas ir darbą

PASTABA:
Rekomenduotini darbai nebuvo numatyti investiciniame plane, tačiau jie akivaizdžiai 

pagerintų modernizuojamojo pastato energetinį naudingumą ir/ arba estetinę pastato būklę. 

* -Fasadinių sienų, cokolio ir pamato esamas plotas skaičiuotas neatmetant langų bei

durų angų plotų ir nepridedant angokraščių ploto.

** -Stogo plotas skaičiuotas pagal išorinės sienos perimetrą.

*** -Langų žiniaraštyje nurodyti langų (gaminių) matmenys ir plotai atitinkantys angų 

matmenis. Gaminių matmenys gali iki 10% skirtisi nuo projektinių angos matmenų dėl paliekamo 

užsandarinimo tarpo.

***** -Durų žiniaraštyje nurodyti gaminių matmenys ir plotai atitinkantys angų matmenis.

Gaminių  matmenys  gali  iki  10%  skirtis  nuo  projektinių  angos  matmenų  dėl  paliekamo

užsandarinimo tarpo.
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