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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ – DAUGIABUČIAI PASTATAI) PASTATO VYTAUTO 
G. 42, 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 4,32 
Esama siena (STR 2.01.02:2016, 5 priedas, 

5.1 lent.) (R+Rsi +Rse) 

   0,787 
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Apšiltinto pamato visuminė šiluminė varža Rt 5,11 
Pamato šilumos perdavimo koeficientas U W/(m2K) 0,195 

 
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 0,045 3,555 
Esama siena (STR 2.01.02:2016, 5 

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

   2,347 

Apšiltinto pamato visuminė šiluminė varža Rt 6,781 
Pamato šilumos perdavimo koeficientas U W/(m2K) 0,147 

Esamos požeminės sienos U vertė gauta pagal STR  2.01.02:2016 2.80 formulę 
 

Apšiltintos išorinės sienos šilumos perdavimo koeficiento U vertės skaičiavimas 
kai esama siena šiltinama 160 mm + 30 mm akmens vata 

 
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 

Fasado apdaila – fasadinės apdailos 
plokštės 

    

Vėdinamas oro tarpas     
Vėjo izoliacija – akmens vata 30 0,033 0,034 0,882 
Šilumos izoliacija - akmens vata 160 0,036 0,037 4,32 
Esama siena (STR 2.01.02:2016, 5 

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

   0,787 

Apšiltintos sienos visuminė šiluminė varža Rt 5,99 
Sienos šilumos perdavimo koeficientas U W/(m2K) 0,17 
Pataisa ΔUf W/(m2K) 0,0228 
Sienos šilumos perdavimo koeficientas įvertinant nerūdijančio plieno jungtis 
UI W/(m2K) 

0,19 

 
Apšiltintos balkono sienos šilumos perdavimo koeficiento U vertės skaičiavimas 

kai esama siena šiltinama 70 mm putų polistirolu  EPS70N plokštėmis 
 

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 

Fasado apdaila –struktūrinis tinkas     
Šilumos izoliacija – putų polistirolas 70 0,032 0,034 2,06 
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EPS70N  
Esama siena (STR 2.01.02:2016, 5 

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

   0,787 

Apšiltintos sienos visuminė šiluminė varža Rt 2,845 
Sienos šilumos perdavimo koeficientas U W/(m2K) 0,35 
Sienos šilumos perdavimo koeficientas  UI W/(m2K) 0,35 

Balkonas yra šilta, bet nešildoma patalpa, todėl U=0,35yra pakankamas pastatui gauti C klasę. 
 

Apšiltinto sutapdinto stogo šilumos perdavimo koeficiento U vertės skaičiavimas 
kai esama denginio konstrukcija šiltinama 160 mm putų polistirolu EPS80 + 40 mm akmens 

vata 
 

Pagal STR 2.01.02:2016 norminis stogo šilumos perdavimo koeficientas U = 0,16 W/(m2K). 
Denginio 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 polistirolas EPS 80 160 0,037 0,039 4,1 
akmens vata 40 0,038 0,040 1 
Esama sutapdinto stogo konstrukcija 

(STR 2.01.02:2016, 5 priedas, 5.1. lent.) 

(R+Rsi +Rse) 

   1,176 

Apšiltinto denginio visuminė šiluminė varža Rt 6,28 
Dengino šilumos perdavimo koeficientas U W/(m2K) 0,16 

 

1.2. KONSTRUKCINIAI FUNKCINIAI SPRENDINIAI 

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 50 50  

2. Pastato bendras plotas.* m2 2826,05 2968,8 Įstiklinus 
balkonus 

3. Pastato naudingas plotas. * m2 2560,93 2560,93  

4. Pastato tūris.* m³ 
11141 11970 

Įstiklinus 
balkonus  ir 
apšiltinus 
pastatą 
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5. Aukštų skaičius.* vnt. 5 5  

6. Pastato aukštis. * m 15,45 15,6 Apšiltinus ir 
pakėlus 
parapetą 

7. Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius, iš jų:  50 50  
7.1  1 kambario vnt.    
7.2  2 kambarių vnt.    
7.3  3 kambarių vnt.    
7.4  4 kambarių vnt.    
8. Negyvenamosios paskirties patalpos vnt    
9. Energinio naudingumo klasė.  F C  
10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė. 

 - - nenustatyt
a 

11. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I I  
12. Kiti specifiniai pastato rodikliai.     
 
* 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 
Statybos metai – 1973 
Statinio kategorija – ypatingas statinys 
Aukštų skaičius – 5 
Butų skaičius – 50 
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-0212-02915). 
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 plokščias, sutapdintas su bitumine danga. 

Pastato patikimumo kl. RC 2 

Pastato pasekmių kl. CC 2 
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Pastato eksploatacijos laikotarpio kategorija 4 - 50metų 

 Esamamų konstrukcijų būklės įvertinimas: 
Projektas rengiamas remiantis statinio vizualinės apžiūros aktu 181005-02. 

Išorinės sienos- sienos plytų mūro suskilinėjusios, plytos ištrupėjusios, konstrukcija nešiltinta. 

Pamatai- Pamatai betono blokų, nešiltinti. Nuogrinda suskilinėjusi, išsikraipiusi. 

Stogas- stogas plokščias, sutapdintas su prilydomaja bitumine danga.lietaus nuvedimas vidinis, 

neapšiltintas, vėdinimo kaminėliai neapskardinti.   

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

stiklo paketais. Likę keli langai ir balkono durys yra seni nesandarūs. 

Balkonų laikančios konstrukcijos-balkonų būklė patenkinama, didžioji balkonų dalis įstiklinta senomis 

medinėmis konstrukcijomis. 

Rūsio perdanga- nešiltinta. 

Bendrojo naudojimo langai ir lauko durys- dviejų laiptnių įėjimo ir rūsio durys metalinės, likę-

nekeistos, nesandarios. Laiptinės langai pakeisti 3-ioje laiptinėjs, kiti seni, nesandarūs. 

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

• Lodžijų istiklinimas, jskaitant esamos konstrukcijos remontą ir naujos įstiklinimo 
konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą, sienų lodžijose šiltinimas, balkonų 
perdangos plokščių 1a ir 5a apšiltinimas iš išorės; 

• Bendro naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir laiptinių, rūsio ir tamburų durų 
keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas ŽN 
poreikiams; 

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

• Stogo  šiltinimas, stogo dangos keitimas, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas . 

• Bendrojo naudojimo laiptinių remontas. 
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, užtaisomi rišamaisiais mišiniais, išlyginami, jei 

reikia - metalinėmis apkabomis sutvirtinami įtrūkimai sienose, remontuojamos išdaužos, plyšiai, 

siūlės, hermetizuojamos tarblokinės siūlės, pašalinami balkonų konstrukcijų defektai, jeigu tokių 

yra (tikslinti projekto vykdymo metu). Esant reikalui atlikti pažeistų mazgų ekspertinį įvertinimą. 

• 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). Esant reikalui sutvirtinant pamatų 

įtrūkimus metaliniais ryšiais, rišamaisiais mišiniais, gruntuojant. 

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

atliekami ant paruoštos, švarios esamos stogo dangos. Jei esama danga pažeista, sudrėkusi, 

užteršta, pažeistos vietos visų pirma gerai išvalomos ir išdžiovinamos, tik tada remontuojamos. 

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

Visi kondicionieriai ir antenos turi būti perkelti ant stogo, vietą apsprendus su namą administruojančiais 

asmenimis. 

• Pamato ir cokolio apšiltinimas, cokolio apdaila: 
 demontuojama visa esama nuogrinda, įėjimo aikštelės, 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 
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hidroizoliacija ir teptinė hidroizoliacija. Pamato išorinę ir požeminę 1,2m gylio dalis numatyta šiltinti 

160mm storio putų polistirolo plokštėmis EPS100, (λD=0,035W/mK). Apdaila-struktūrinis spalvotas tinkas.  

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

• Nuogrindos atstatymas ir įrengimas ir įėjimo aikštelių remontas ir pritaikymas ŽN 
poreikiams: 

 Baigus cokolio šiltinimą, iškasa užpildoma vietiniu gruntu (išskyrus juodžemį), naujai nuogrindai 

įrengiamas reikalingas pagrindas, įrengiama betoninių trinkelių nuogrinda su 5% nuolydžiu nuo pastato, 

užtikrinant lietaus vandens nutekėjimą. Nurodytose vietose įrengiami betoniniai latakai lietaus vandeniui 

nutekėti, nes nėra lietaus nuotekų kanalizacijos. Po balkonais įrengiama vėdinama nuogrinda su skaldos 

danga, nuo nuogrindos atskiriama betoniniu vejos borteliu. Įrengiami vejos borteliai, ribojantys nuogrindą. 

Įrengus nuogrindą būtina atsėti pažeistą veją. Įėjimo aikštelės įrengiamos naujai, klojamos betoninės 

trinkelės ant betoninio pagrindo. Įėjimo aikštelės plotis- esamas nuo sienos iki sienos, ilgis- 1,5, 

matuojant nuo durų. Už aikštelės įrengiamas 1m ilgio ŽN takas, jungiantis aikštelę su esamu šaligatviu, 

formuojant reikiamą nuolydį, kuris negali būti didesnis nei 1:20, tokiu būdu užtikrinant bekliūtį neįgaliųjų 

judėjimą. Ties įėjimo durimis įrengiamos kojų valymo grotelės su vonelėmis, jų paviršius turi būti lygus 

betoninių trinkelių paviršiaus altitudei. 

• Sienų šiltinimas: 

 fasadai šiltinami ventiliuojamąja šiltinimo sistema. Fasadinių sienų aptaisymas akmens vatos 

šiltinimo plokštėmis- 16cm storio akmens vata (λ=0,036 W/mK) ir 3cm kieta storio akmens vata (λ=0,033 

W/mK) bei pluošcemenčio homogeninėmis plokštėmis- ant nerūdijančio plieno karkaso, tvirtinamo prie 

sienos nesudarant šalčio tiltelių. Vėjo izoliacija- vata padengta su nedegia, orui mažai laidžia juodos 

spalvos danga. Būtina naudoti to pačio gamintojo lipnią juodos spalvos juostą, kuria užklijuojami 

priešvėjinių šiltinimo plokščių sudūrimai plokštumoje, vidiniuose ir išoriniuose kampuose, šilumos 

izoliacijos plokštes tvirtinti plastikinėmis smeigėmis. Angokraščiai šiltinami 3cm storio akmens  vatos 

plokštėmis  (λ=0,036 W/mK) ir dengiami skardos lankstiniais, spalva analogiška plokštėms. Pastato 

pirmo aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui numatytos medžiagos turi būti padidinto atsparumo 

smūgiams, mechaniniams poveikiams. Pirmam aukštui (iki pirmo aukšto langų viršaus) naudoti to pačio 

gamintojo plokštes su  gamykline antigrafiti danga, kuri užtikrina atsparumą purvui, UV spinduliams, 

graffiti dažams ir padidinto atsparumo. Sienų atsparumo smūgiams kategorijos- iki 3m aukščio nuo 

cokolio-I, aukštesnėje dalyje-III.   

 Pirmame aukšte, įėjimo zonoje, demontuojama mūrinė pertvara, skirianti rūsio ir tambūro 

patalpas- tokiu atveju gauname didesnę įėjimo erdvę su 2 durimis į laiptinę ir į rūsį ir galimybę apšiltinti 

tambūro sienas 5cm storio EPSN70N  (λ=0,032 W/mK) . Tokiu pat storiu apšiltinamos ir lubos, viskas 

tinkuojama struktūriniu spalvotu tinku. 



 
 

2019-CPO132511-1-TDP- SK-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

8 15 0 

 

 Laiptinės langų sąramos dengiamos skardos lankstiniais. Žemiausias langelis užmūrijamas, kad 

būtų galima tinkamai įrengti sieną, apsaugotą nuo kritulių. 

 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. 
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: 



 
 

2019-CPO132511-1-TDP- SK-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

9 15 0 

 

 
Kampų sienų zonos projektinė apkrova: 

 
 

• Balkonų įstiklinimas pagal vieningą projektą. 
 Lodžijų istiklinimas, jskaitant esamos konstrukcijos remontą ir naujos įstiklinimo konstrukcijos 

įrengimas pagal vieną projektą, sienų lodžijose šiltinimas, balkonų perdangos plokščių 1a ir 5a 

apšiltinimas iš išorės. Esami įstiklinimai ir tvorelės demontuojami.  Montuojami nauji PVC profilio 

gaminiai nuo balkonų perdangos iki perdangos. Apatinė dalis PVC užpildo. Balkonų stiklinimo detalius 

brėžinius rengia Statytojo pasirinktas tiekėjas/montuotojas. Į stiklinimo rėmą įmontuoti ventiliacijos 

groteles. Pirmo aukšto balkonų apatinės perdangos apšiltinamos 16cm EPS100 (λD=0,035W/mK) 

plokštėmis  ir tinkuojamos. Viršutiniai stogeliai apšiltinami  16cm storio EPS80 (λD=0,037W/mK) ir 4cm 

akmens vatos (λD=0,038W/mK)plokštėmis, įrengiant nuolydį, bituminę dangą ir apskardinimą. 

 
  Lodžijų sienos  šiltinamos 7cm storio EPS70N plokštėmis (λ=0,032 W/mK)  ir tinkuojamos 

struktūriniu spalvotu tinku. Angokraščiai balkonuose taip pat tinkuojami, prieš tai apšiltinus 3cm storio 

akmens vatos plokštėmis (λ=0,036 W/mK).  Lodžijų perdangos plokštės apšiltinamos 15cm storio 

EPS70N (λ=0,032 W/mK) plokštėmis ir skardinamos skardos lankstiniais. 

  Lodžijų gelžbetonines plokštes remontuoti spec.gb remontiniais mišiniais, plačiau aprašyta TS. 

Kiekvieno balkono remontavimo reikalingumas nustatomas darbų metu. 

• Bendro naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir laiptinių, rūsio ir tambūrų durų 
keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas ŽN 
poreikiams 
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 Rūsio langai keičiami naujais armuoto stiklo paketo, 1 stiklas su selektyvine danga, trijų varstymo 

padėčių, U-1,3(W/(m2K) . 
 Laiptinių langai keičiami naujais  1 stiklas su selektyvine danga, trijų varstymo padėčių, U-

1,3(W/(m2K).  Viršutinio aukšto varstomų langų plotas turi būti ne mažesnis nei 1,2m², kad būtų 

užtikrintas dūmų išleidimas. 
  Nurodytas fasadų brėžinyje langas užmūrijamas, viduje tinkuojamas, glaistomas ir dažomas. 
 Nauji langai tvirtinami naudojant kabes, negręžiant rėmo. 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. 
 Modernizavimo metu keičiamos įėjimo durys- statomas šiltas gaminys su dvivėrėmis durimis. 

Tambūruose keičiamos laiptinių ir rūsio durys.  Durų U-1,6(W/(m2K). Lauko durys- metalinis apšiltintas 

gaminys su dvivėrėmis durimis, su pritraukėjais ir apvadais, įstiklintos dviejų stiklų saugiu paketu, su 

elektromagnetine kodine spyna, su kojele, su atmušėju, su sandarinančiais tarpikliais. Tambūro laiptinės 

ir rūsio durys- PVC profilio su pritraukėjais ir apvadais, rakinamos, su kojele, laiptinės durys įstiklintos 

dviejų stiklų saugiu paketu; 
Visos durys statomos į esamas angas, nekeičiant jų išmatavimų. Naujų durų varstomas plotis negali būti 

mažesnis už esamų durų varstomąjį plotį. 
 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 ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus. 
Esami seni langai keičiami naujais, keitimo poreikį papildomai derinti darbų metu su butų savininkais. 

Modernizavimo metu keičiami langai PVC profilio, 3 stiklų, 2 stiklų paketų, 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. 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. 
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• Stogo  šiltinimas, stogo dangos keitimas, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas . 
 šiltinamas pastato stogas, viršutinių balkonų ir įėjimo stogeliai. Stogas ir balkonų stogeliai 

šiltinami 16cm EPS80+4cm kietos akmens vatos plokštėmis, įėjimo stogeliai iš viršaus šiltinami 5cm 

EPS80+4cm kietos akmens vatos plokštėmis, apatinė perdangos plokštuma šiltinama 5cm EPS80  ir 

tinkuojama. 
 Visi numatomi konstrukciniai stogo sprendiniai atitinka BROOF(t1) degumo klasei keliamus 

reikalavimus. Stogas su vidine lietaus vandens nutekėjimo sistema. Lietaus vanduo išleidžiamas 

vamzdžiais į lauką toliau nuo pastato, įrengtais betoniniais latakais-lietaus nuotekų išvadai išlenda iš 

pamatų apie 30cm aukštyje nuo žemės paviršiaus. Nuo jų vanduo per alkūnes nuvedamas iki betoninio 

latako apačios. 
 Atliekami parengiamieji darbus- išpjaustomos esamos "pūslės", nelygumai, pašalinamos 

atplyšusios vietos, plyšiai išpjaustomi, išvalomi ir užklijuojami, ištaisomi stogo nuolydžiai iki reikalavimų 

ruloninei dangai. Įrengiamas apšiltinimo sluoksnis, nauji hidroizoliacijos sluoksniai. Apšiltinimo sluoksnis 

pastato stogui- 160mm EPS80 (λD=0,037 W/mK) + 40mm kietos akmens vatos (λD=0,038 W/mK). 
Parapetas iškeliamas 25cm plytų mūro paaukštinimu, jo  viršus šiltinamas 50mm akmens vatos 

(λD=0,038 W/mK), parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 

100 mm, hidroizoliacinė danga užleidžiama ant parapeto viršaus ir pritvirtinama. Hidroizoliacinės dangos 

kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Parapeto šonas apšiltinamas 

100mm akmens vatos (λD=0,038 W/mK). Naujai įrengtas stogo šiluminės izoliacijos sluoksnis turi būti 

vėdinamas – numatyti deflektoriniai vėdinimo kaminėliai. Esami vėdinimo kaminėliai turi būti iškelti virš 

naujai įrengiamo stogo paviršiaus. Stoge esančios kritulių vandens surinkimo įlajos keičiamos naujomis, 

su grotelėmis, stoge esantys  alsuokliai keičiami naujais, atitraukiant juos nuo šiltinamų paviršių. Esamas 

liukas keičiamas ir paaukštinamas - liuko angos viršus turi būti ne žemiau kaip 25 cm virš stogo 

paviršiaus. Liuko angos viršus turi būti padengtas skarda. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda 

(profiliu). Prie liuko įrengiamos metalinės kopėčios. 
  Apšiltinus stogų ir stogelių paviršių klojami 2 sluoksniai ritininės prilydomos hidroizoliacijos su 

pabarstu. 
 Baigus pastato fasadų ir stogų apšiltinimo darbus visu stogo perimetru įrengiamas naujas 

parapeto apskardinimas su PURAL padengimu, jo nuolydis į stogo pusę min 2,9°.  Įrengiama 0,60m 

aukščio apsauginė stogo tvorelė, apsauginei tvorelei tenkanti horizontali linijinė apkrova – qk=0,5 kN/m.   
 Esami ventiliacijos kanalai išvalomi ir dezinfekuojami, paaukštinami metalo profilių karkasu,  

apšiltinami 10cm storio akmens vatos plokštėmis, esamų vent.kanalų skardiniai stogeliai demontuojami. 

Kaminėliams įrengiami nauji stogeliai su grotelėmis. Prie visų kaminėlių montuojamos skardinės  

prieglaudos. Pažeistas vent.kaminėlių mūras atstatomas ar sustiprinamas. 
 Vertikalūs vėdinimo kaminėliai, alsuokliai ir pan. turi būti iškelti virš stogo konstrukcijos paviršiaus 

ne mažiau nei 0,40m. 
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 Visos stogo elementų sandūros su hidroizoliacine danga (alsuokliai, stiebai 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. 
 Esamos antenos ir kt. ant stogo sumontuoti įrenginiai prieš šiltinimo darbus nuimami, atgal 

atstatomi tik legaliai sumontuoti įrenginiai. Ant stogo montuojami ir kondicionieriai- ant pastato sienų gali 

likti tik įrenginiai, turintys SLD. 
 Darbų metu būtina apsaugoti įlajas nuo užkimšimo. 
 Įrengiama lietaus nuvedimo sistema nuo įėjimo į laiptinę stogelių-įrengiami latakai su 

lietvamzdžiais, vandens išleidimas ant žemės, betoniniais latakais vanduo nustumiamas nuo pastato. 
 Tose vietose, kur stogas jungiasi su sienomis, vertikalus paviršius turi būti padengtas 

hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 0,30m aukščiau stogo paviršiaus. Hidroizoliacinės dangos kraštas 

vertikaliame paviršiuje turi būti tinkamai užsandarintas, kad į stogo bei kitas konstrukcijas nepatektų 

vanduo. 

 Atlikus stogo atnaujinimo darbus įrengiama  žaibosaugos sistema pastate. 

• Bendrojo naudojimo laiptinių remontas. Atliekamas sienų ir lubų paruošimas - šalinant 

nešvarumus, pelėsį, pašalinant seną tinką, nušveitimą, glaistymą, esant reikalui sutvirtinant rišamaisiais 

mišiniais, gruntuojant. Lubos dažomos baltai, sienos tinkuojamos struktūriniu spalvotu tinku (fasadiniu). 

Laiptų pakopos  atnaujinamos perdažant betonui skirtais dažais, prieš tai tinkamai paruošus paviršių- 

nuimant atšokusius dažų, betono sluoksnius, atstatant nudaužtas vietas. Aikštelės atnaujinamos 

klijuojant akmens masės plyteles, suklijuojant plintusus iš pjaustytų akmens masės plytelių. Plytelės 

klijuojamos ant tinkamai paruoštų paviršių. Turėklai atnaujinami nuvalant nuo purvo, rūdžių ir perdažant, 

atstatomos trūkstamos dalys, montuojamas naujas PVC ranktūris.  Skydinės perdažomos. Montuojamos 

naujos pašto dėžutės. 
 
Konstrukcijų apsauga 

Metalinės konstrukcijos turi būti apsaugomos nuo korozijos, įrengiant antikorozinę dangą. 

Metalinių konstrukcijų naudojimo aplinka – viduje C1 (mažo agresyvumo) ir lauke C3 (vidutinio 

agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2:2018. Konstrukcijos padengiamos antikoroziniais dažais. 

Dangos patvarumas turi būti aukštas (pagal LST EN ISO 12944-1:2018 – ne mažiau kaip 15 metų). 

Paviršiaus paruošimo laipsnis – Sa 2 ½ pagal LST EN ISO 12944-4:2018. 
Gelžbetoninių konstrukcijų apsauga užtikrinama betono sudėties parinkimu pagal su aplinkos 

sąlygomis susijusias poveikių klases (pagal LST EN 206:2013+A1:2017). Armatūros apsauga 

užtikrinama apsauginiu betono sluoksniu nurodytu STR 2.05.05:2005 remiantis poveikių klasėmis. 

Konstrukcijų betono sąlygų klasės priimamos pagal STR 2.05.05:2005, VI skyriaus reikalavimus, 

armatūros apsauginio sluoksnio reikalavimai pagal šio reglamento 30 lentelę. 
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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. 

• 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. ATNAUJINAMO 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 
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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 

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. 

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 
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3 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" 
4 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" 
5 STR 1.04.04:20107„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 2.03.01:20019  „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 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 
27 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 
28 RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

  
 
Rengiant projektą atlikti atskirų pastato elementų statiniai skaičiavimai, parinkti konst-

rukcijų skerspjūviai, matmenys bei armavimas. Atlikus inžinerinius skaičiavimus daroma išvada, 
kad konstrukcijos atitinka normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus, o projektiniai spren-
diniai nepažeidžia privalomųjų projekto rengimo dokumentų nuostatų. 
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SK TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ TURINYS: 
 

SK TS – 0 Bendrosios statinio techninės specifikacijos 
SK TS – 1 Žemės darbai 
SK TS – 2 Betono  gelžbetonio darbai 
SK TS – 3 Mūro darbai 
SK TS – 4 Medžio darbai 
SK TS – 5 Konstrukcinių defektų šalinimo techninės specifikacijos 
 
 
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 
 

BENDROSIOS STATINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (SK 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 
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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, 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. 
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 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. Paslėptų 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, tačiau mažiausia turi būti patikrinta: 

- stogo ir fasado nuvalymas ir paruošimas; 
- siūlių užtaisymas ir hermetizavimas; 
- karkaso kronšteinų tvirtinimas; 
- šiltinamo sluoksnio įrengimas.  

 
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 (modernizuota) 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. 

 
ŽEMĖS DARBAI  (SK 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 apsaugos ar jei kitos galimybės nėra - perkėlimo. Teritorijoje su esamomis inžinerinėmis 
komunikacijomis rangovui reikia imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo mechanizmais. Tose 
zonose, kur pavojus pažeisti esamas 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 
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pavojaus zoną. 
 Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas (netinkamu laikomas 
dirvožemis, gruntas su organine priemaiša, durpės ar silpnas molis), 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   

 
BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI  (SK TS-2) 

 
Armatūrinis plienas: 
Armatūros klasė S240 (paviršiaus forma lygi, atitinka A-I), skaičiuotinis stipris fyd=218 MPa. 
Armatūros klasė S400 (paviršiaus forma rumbuota, atitinka A-III), skaičiuotinis stipris fyd=365 MPa. 
Armatūros klasė S500 (paviršiaus forma lygi ir rumbuota, atitinka A-IV ir BpI), skaičiuotinis stipris fyd=450 MPa. 

Armatūros tinklai gaminami laikantis LST EN ISO 15630-1:2011 “Plienas betonui armuoti ir įtempti. 
Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela (ISO 15630-1:2010)”. 

Monolitinių konstrukcijų klojiniams reikalavimai turi atitikti konstrukcijų atsakingumą, nuimant juos 
nepakenkti darbų ir konstrukcijų kokybei. Klojiniai įrengiami griežtai pagal betonuojamų elementų gabaritus ir padėtį. 
Įlinkiai nuo apkrovų neturi viršyti 1/500 angos. 

Betono mišiniai transportuojant neturi susisluoksniuoti, neprarasti slankumo. Betoną kloti ne storesniais 
kaip 250 mm (120 mm jei dviguba armatūra), ir ne storesniais nei 1,25 vibratoriaus darbinės dalies ilgio. 
Išbetonuotos konstrukcijos vasara saugomos nuo saulės, žiema nuo šalčio. 
 
Betono mišinio priedai 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui gali būti naudojami cheminiai priedai. 
Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu.  

Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieš šaltiniai priedai, skatinantys betono 
mišinio kietėjimą šaltyje. Jie negali būti gaminti druskų, kurios yra agresyvios armatūros ir įdėtiniu detalių atžvilgiu, 
pagrindu. Dirbant karšto oro sąlygomis gali būti naudojami kietėjimą lėtinantys priedai. Rekomenduojama naudoti 
klojumą gerinančius ir vandens kiekį mažinančius priedus (plastifikatorius). Plastifikuojantys ir prieš šaltiniai priedai 
ir jų kiekis parenkamas statybinėse laboratorijose nustatant betono sudėtį. 
 
Armavimo darbai 
 Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į 
betonuojamos konstrukcijos klojinius. 
 Jei nurodyta projekte lenkti strypai, jie turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius, bet ne mažiau kaip 4ø. 
Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant 
armatūros tinklus arba karkasus turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų padėtį ir armatūros 
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ruošinių matmenis. 
 Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir 
stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 
 Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę 
seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinį padėtį ir 
patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio 
sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 
 Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti 
ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 25 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų eilių, 
kai armuojama dviem eilėmis. 
 Armatūros suklojimas kontroliuojamas techninės priežiūros ir projekto vykdymo vadovais. 
 Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas paslėptų darbų aktas. 
 
Klojiniai 
 Klojiniai turi būti įrengiami gręžtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, 
kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti betonavimo metu ir po 
betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 
 Betono paviršiams, esantiems aukščiau projektuojamo žemės paviršiaus, vidiniai klojinių paviršiai turi būti 
metalas, fanera ar kitos konstrukcijos, suteikiančios betonui lygų ir glotnų paviršių, be pastebimų raukšlių, plyšių, 
atplaišų, išsikišimų ir kt., išskyrus, kai projekte nurodyta kita monolitinio gelžbetonio apdaila. Klojiniai betono 
paviršiams, kurie bus įgilinti žemiau  projektuojamo žemės paviršiaus, gali būti pagaminti, naudojant apdirbtą 
medieną. 
         Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems 
nepalankiausiems apkrovų deriniams. 
      Jei naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai 
suleistos. Medinių klojinių vidiniai paviršiai turi būti sumirkomi švariu vandeniu prieš pusantros valandos prieš 
betono liejimą. Klojiniai ir su betonu besiliečiantys paviršiai turi būti įmirkę, bet neleidžiama, kad virš bet kokių 
paviršių būtų stovintis vanduo. Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms 
paviršių kategorijos pateiktus reikalavimus. Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai 
surinkti ( sustatyti į vietą ) ir, užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono. 
 Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, 
nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės 
atlikti jo galutinę apdailą glaistant, dažant ir pan. 
       Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai ir kiti 
nešvarumai, prieš pat betonavimą klojinius perlieti vandeniu iš žarnos. 
 Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 
konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

Gaminant projekte nurodytos klasės betoną, jo komponentams keliami reikalavimai nurodyti: 
 LST EN 206:2014  “Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis”. 

 
MŪRO DARBAI (SK TS-3) 

 
Apimtis 

Šie techniniai reikalavimai apima pagrindinius reikalavimus mūro konstrukcijoms - reikalavimai plytoms ar 
sieniniams blokeliams, skiediniui, darbų kokybei esant pažeistoms mūrinio vietoms atkurti, suremontuoti. 
 
Medžiagos 

Mūro konstrukcijoms naudojamos silikatinės plytos ir/ar blokeliai. 
Blokelių pavyzdžiai turi būti paimti iš pirmųjų partijų pristatytų į statybvietę. Darbai gali būti pradėti tik 

patikrinus gaminių pavyzdžius. Visos sekančios gaminių partijos turi būti tokios pat kokybės kaip ir pateikti 
pavyzdžiai. Bet kurios medžiagos, gaminiai neatitinkančios tiems reikalavimams turi būti nedelsiant pašalintos iš 
statybvietės. Statybos techninės priežiūros inžinierius turi teisę pareikalauti iš Rangovo pateikti mūrinio pavyzdžius, 
parodyti reikalingo tinko tipą, plytų mūrijimo jungtis. Šie pavyzdžiai turi būti naudojami vėliau kaip modelis vertinant 
mūrines konstrukcijas, vykdant rangos darbus. 

Visi blokeliai ar plytos, kurie sandėliuojami atvirai, turi būti sukrauti  į taisyklingas rietuves ir apsaugoti nuo 
drėgmės ir kitų neigiamų poveikių. 

Mūro gaminiai turi tenkinti LST EN 771-1:2011 keliamus reikalavimus.  Mūro stiprio klasė 15MPa. Įmirkis ne 
daugiau  18%. Matmenų nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, priėmimas, 
tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-1:2011 keliamus reikalavimus. 
 
Skiedinys mūro darbams 

Skiediniai gali būti gaminami gamykloje, statybvietėje arba perkami gatavų mišinių pavidalu, o statybvietėje 
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paruošiami naudojimui. Mūrijimo skiediniai turi atitikti LST 1346-2005 reikalavimus. Pagal panaudotas rišamąsias 
medžiagas skiedinio grupė S III, o jo markė gniuždant ≥S7.5. Gaminant skiedinį vietoje, stipris gniuždant 
nustatomas panaudojant 7,07x7,07x7,07 cm kubelius, kurie bandomi po 28 dienų kietėjimo pagal LST EN 1015-
11:2004 reikalavimus. Pradėjęs kietėti skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po 
to, kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. 
 
Statyba 

Visos plytų ar blokelių konstrukcijos turi būti mūrijamos naudojant skiedinį. Horizontalios mūro siūlės turi 
būti 12mm, o pats mūras armuotas. Mūras armuojamas skersine (tinkleliais) arba išilgine armatūra. Mūrui armuoti 
armatūra turi būti apsaugota nuo agresyvios aplinkos poveikio cinkuojant ar atitinkamo storio kitais apsauginiais 
sluoksniais. Tinklų armatūros skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 3,8 mm. Siūlės storis turi viršyti armatūros 
skersmenį ne mažiau kaip 4 mm. 
 
Darbų kontrolė 

Mūro darbams naudojamos medžiagos: plytos, blokeliai, skiediniai, turi turėti savo pasus arba sertifikatus, 
atitikties deklaracijas,  kurie atitiktų projekte numatytiems. 

Mūro darbai turi būti priimti prieš tinkavimo arba kitus panašius apdailos darbus. 
Nukrypimai nuo projektinių išmatavimų neturi viršyti leistinų, kurie nurodyti lentelėje: 

Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas nukrypimo dydis 
Konstrukcijos storis ± 15 mm 
Atraminių paviršių altitudės - 10 mm 
Ašių nukrypimas nuo nužymėjimo ašių 10 mm 
Sienų ir kampų nukrypimas nuo vertikalios ašies 10 mm 
Mūro siūlių storis - 2 mm 
Mūro eilės nukrypimas nuo horizontalios plokštumos 15 mm 
Ventiliacijos kanalų skerspjūvis ± 5 mm 

 
 

MEDŽIO DARBAI (SK TS-4) 
 

Apimtis 
 Šios techninės specifikacijos apima medieną, skirtą parapeto skardinimo tvirtinimui. 
 
Medžiagos 

Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Mediena naudojama konstrukcijoms 
turi būti ne drėgnesnė kaip 20%. Medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai pluošto 
stačiakampiams elementams turi būti 13 MPa. 

Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos 
partijos. Pavyzdžių kiekis turi būti 3% partijos, bet ne mažiau 10 vienetų. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint 
pavyzdžius. 

Atvežta į statybvietę mediena ar pagamintos konstrukcijos turi būti sandėliuojama pašiūrėje arba uždarame 
sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. 

Visa mediena išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota metodais aprašytais žemiau. 
Naudojami metodai: 
A) paviršinis padengimas tepant ar purškiant; 
B) paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose-šaltose voniose); 
C) paviršių dažymas. 
Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu ir nuo biologinių poveikių ir 

padidinančiu atsparumą gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu. 
Apsauginių padengimų tipai, kurie turi būti naudojami, bus numatyti ir apspręsti pagal vietą, kur galiausiai 

mediena atsidurs, pagal medienos artumą maisto produktams, jos numatomą apdailą, apsauginius reikalavimus 
medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai neturi 
būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 

 
Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui: 

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir 
sudėtis 

Sunaudojimas Apsauginės 
savybės 

1. Paviršinis padengimas 
(tepimas ar purškimas) 

Trichloretilfosfatas 40% 
                               60% 

600 g/m2 Biologinės 
Antipireninės 

Trichloretilfosfatas 50-70% 40-60 kg/m3 Apsauga nuo 
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Petrolatumas 30-50% drėgmės 
Biologinės, 
antipireninės 

Natrio fluorido 3-5 % 
Tirpalas 

20 g/m2 Antiseptinės 

Pasta iš superfosfato 25 % 
Sulfitinio šarmo 15 % 
Molio 25 % 
Vandens su pigmentu 35 % 

Paviršius 
aptepti 3 mm 
Sluoksniu 

Antipireninės 

2. Dažymas Dažymas pentaftolinėmis 
Emalėmis arba lakais 

Dangos storis 
90-120mkm 
70-90 mkm 

 

 
Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai sušlapęs nuo 

lietaus. 
Jeigu mediena patiekiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais ji privalo turėti sertifikatą, 

patvirtinanti šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojimą, antiseptiko ar 
antipireno rūšis; apdorojimo metodas; apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 
medienos) ir jo įsiskverbimo į medieną gylis. 

Inžinierius turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. 
Kai lauke lijundra, rūkas ir didesnis kaip 6 balų vėjas, stogų dengimo darbus vykdyti draudžiama. 

Pastatai, kuriuose vykdomi stogo dengimo darbai, turi būti aptverti, kad į galimą medžiagų ir įrankių kritimo zoną 
nepatektų žmonės. 
 

KONSTRUKCINIŲ DEFEKTŲ ŠALINIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (SK TS-5) 
 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, Sakret ZM arba 
analogą) tam, kad drėgmė iš sienų galėtų migruoti į išorę ir nebūtų įgeriama bei sienoje nesikauptų kondensatas 
(cementiniai skiediniai sienų pasvirųsių plokštumų 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), siūlėje įklijuojant d10 
S500 armatūrą. 
 Pašalinus defektus, sienos ir cokolis ruošiami šiltinimo darbams- dezinfekuoti nuo pelėsio, gruntuoti. 
 



 Laida  Data  Keitimų pavadinimas (priežastis) 
   
   

Kvalifikac.
patv. dok. 
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1.Nuogrinda  

1. Cokolio atkasimas (70cm pločio, 120cm 
gylio) 

TS-1 m³ 142  

2. Atkasto grunto 2/3 išvežimas  (80cm gylio) TS-1 m³ 94  

3. 22 cm gylio grunto supylimas atgal, 
sutankinimas 45MPa 

TS-1 m³ 26  

4. Žvyras (70cm pločio, 80cm gylio) , jo 
sutankinimas 80MPa 

TS-2 m³ 94  

5. Išlyginamasis sluoksnis 30mm, jo 
įrengimas 

TS-2 m³ 35  

6. Betoninės šaligatvinės trinkelės 
200x100x60mm,  jų įrengimas 

TS-2 m² 84  

7. Skaldos 25cm sluoksnio bo balkonais 
įrengimas ant geotekstilės (atitinkamai 
nukasus esamą gruntą 25cm) 

TS-2 m² 30  

8. Betoninis vejos bortelis ant betoninio 
pagrindo, jo įrengimas 

TS-2 m 187  

9. Betoninis latakas, jo įrengimas TS-2 Vnt m 4/3  

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

TS-2 m² 187  

2. Įėjimų aikštelės remontas ir ŽN takų įrengimas 

1. Esamų aikštelių betono demontavimas ir 
išvežimas 

TS-2 m² 12  

2. Esamo šaligatvio dalies – betoninių plytelių 
demontavimas ir išvežimas 

TS-2 m² 8  

Naujų aikštelių įrengimas: 

1.  Ekstruzinis putplastis XPS 300, t=100 mm TS-2 m³ 2  

2. Betonas C30/37 XF3 SK TS-2 m³ 4,7  
3. Armatūra S500 kl. SK TS-2 kg 330  

4. Betoninės šaligatvinės trinkelės 

200x100x60cm,  jų įrengimas 

TS-2 m² 18  

5. Metalinės grotelės kojoms valyti su vonele 
(1000x500) 

 vnt. 4  

Žn takų įrengimas: 

3. Grunto nukasimas 34cm gylio TS-1, SK TS-1 m³ 2,5  

4. Žvyras 25cm gylio, jo įrengimas su 
nuolydžiu, jo sutankinimas 80MPa 

TS-2, SK TS-1 m³ 3  

5. Išlyginamasis sluoksnis 30mm, jo 
įrengimas 

TS-2, SK TS-1 m³ 0,3  
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6. Betoninės šaligatvinės trinkelės 
200x100x60cm,  jų įrengimas 

TS-2 m² 7,6  

3. Fasadai,cokolis ir pamatas 
Visų paviršių paruošimas pašalinant defektus 

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-16, SK TS-
5 

 
M² 

350 skaičiuojant 
plotą 

įskaitytas 
langų angų 

plotas, 
papildomai 
nepridėtas 

angokraščių 
plotas 

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

TS-16, SK TS-
5 

m² 2620 skaičiuojant 
plotą 
įskaitytas 
langų ir durų 
angų plotas. 
papildomai 
nepridėtas 
angokraščių 
plotas,  
balkonų 
tvorelių plotas 

Cokolis ir pamatas  TS-3,8,13 

1. Teptinė hidroizoliacija pamatui ir cokoliui, 
jos įrengimas 

TS-3 m² 350  

2. Hidroizoliacinė membrana (pamatui ) TS-3 m² 202  

3. Polistireninio putplasčio plokštės EPS 100 
160mm (cokolio ir pamatų apšiltinimui) 
λ=0,035 

TS-3,8 m² 347  

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

 m² 2,4  

5. Armavimo tinklelis 1sl , jo įrengimas TS-4 m² 123  

6. Armavimo tinklelis 2sl  jo įrengimas TS-4 m² 123  
7. Silikoninis spalvotas struktūrinis  tinkas 

2mm 
TS-4 m² 123  

8. Angokraščių armavimas ir tinkavimas TS-4 m² 2  
9. Cokolinis profilis , jo įrengimas TS-3 m' 172  

Fasadai  

1. Plytų mūro pertvaros demontavimas ir 
išvežimas 

 m² 10 tambūre 

2. Langų angų užmūrijimas plytų mūru TS-14, SK TS-
3 

m² 7,8  

3. Vidinės pusės  paruošimas struktūrinio 
tinko uždėjimui 

TS-3 m² 7,8  

4. Akmens vata Paroc Extra ( λD=0,036 
W/mK) 16cm 

TS-7 m² 1610  

5. Akmens vata Paroc Cortex ( λD=0,033 
W/mK) 3cm 

TS-7 m² 1810 Ir 
piliastrams 

6. Vėdinamų fasadų sistema ( nerūdijančio 
plieno karkasas su pluošcemenčio apdailos 
plokštėmis 8mm storio ) 

TS-7 m² 1610  

7. Apdailinės plokštės su gamykline apsauga TS-7 m² 310  
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nuo grafiti 

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

TS-8 m² 41ir 9 Tambūrų 
sienoms ir 

luboms 

9. EPS70N 7cm storio ( λD=0,032 W/mK) ,jo 
įrengimas 

TS-8  275 Balkonų 
sienoms 

10. Armavimo tinklelis 1sl , jo įrengimas 
(piliastrams ir balkono sienoms) 

TS-8 m² 480 Už visos 
sistemos 
atsparumo 
smūgiams 
kategorijos 
pateikimą 
atsakingas  
sistemos 
gamintojas 

11. Armavimo tinklelis 2sl (3m virš žemės lygio 
ir balkonuose), jo įrengimas (piliastrams ir 
balkono sienoms) 

TS-8 m² 480 Už visos 
sistemos 
atsparumo 
smūgiams 
kategorijos 
pateikimą 
atsakingas  
sistemos 
gamintojas 

12. Silikoninis spalvotas struktūrinis  tinkas 
2mm 

TS-8 m² 480  

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

TS-8 m² 470 Ir laiptinės 
langų sąramų 

14. Angokraščių apskardinimas skardos 
lankstiniais 

TS-11 m 345  

15. Laiptinės langų sąramų apsakrdinimas 
skardos lankstiniais 

TS-11 m² 15  

16. Angokraščių tinkavimas TS-8 m² 89  

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

 vnt 1  

4.Balkonų stiklinimas****  

1. Senų stiklinimo sistemų ir tvorelių 
demontavimas, išvežimas 

TS-10 Vnt/m² 36/384  

2. PVC profilio  stiklinimo sistema,  U- 
1,3W/(m2K) 

TS-10 Vnt/m² 36/384  

3. Balkonų perdangų plokščių apšiltinimas 
EPS70N 15cm storio ( λD=0,032W/mK) 

TS-3 m² 202  

4. Balkonų perdangų plokščių apskardinimas 
skardos lankstiniais 

TS-11 m² 202  

5. Balkonų 1-o a. perdangų plokščių apačios  
apšiltinimas EPS100 16cm storio ( 
λD=0,035W/mK) 

TS-3 m² 38  

5.Langų keitimas *** 

1. Senų langų demontavimas, išvežimas TS-10 Vnt/m² 82/161  

2. Naujų langų montavimas TS-10 Vnt/m² 82/161  

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

TS-11 m' 392  
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4. Vidaus palangės (senų demontavimas, 
išvežimas.Naujų PVC palangių  
montavimas) 

TS-10 m' 143  

5. Vidaus angokraščių atstatymas-glaistymas, 
šlifavimas, dažymas 

TS-5,6 m² 105  

6.Durų keitimas ***** 

1. Esamų  durų demontavimas, išvežimas TS-9 vnt 12  

2. Naujas metalinis gaminys su dvivėrėmis 
durimis, jo montavimas 

TS-9 Vnt/m² 4/19  

3. Naujos vidaus tambūro PVC durys, jų 
montavimas 

TS-9 Vnt/m² 4/9,8  

4. Naujos vidaus rūsio PVC durys, jų 
montavimas 

TS-9 Vnt/m² 4/9,8  

7.Stogo ir stogelių šiltinimas **  

1. Stogų dangos nuvalymas, paruošimas 
šiltinimo darbams 

TS-12 m² 760  

 

2. Parapetų apskardinimo demontavimas ir 
išvežimas, 

 m² 88  

3. Parapeto paaukštinimas mūru TS-14, SK TS-
3 

M/m³ 175/22  

4. Impregnuoti mediniai tašai parapetams 
40x50mm (žingsnis- 60cm), jų įrengimas 

TS-12, SK TS-
4 

m' 210  

5. Naujas parapetų apskardinimas 
apskardinimas 

TS-12 m 123  

6. Apsauginė stogo tvorelė 60cm aukščio, jos 
įrengimas 

TS-12 m 150  

 

7. Polistireninio putplasčio plokštės EPS 80 
160mm  λ=0,037 

TS-12 m² 610  

8. Akmens vatos plokštės 40mm storio 
λ=0,038 

TS-12 m² 610  

9. Akmens vatos plokštės 50mm storio 
λ=0,038 parapeto apšiltinimui iš viršaus  iš 
vidinio šono ir vent.kanalų apšiltinimui 
40cm aukštyje 

TS-12 m² 160  

10. Akmens vatos plokštės 100mm storio 
λ=0,038 parapeto apšiltinimui iš vidinio 
šono 

TS-12 m² 60  

11. Bituminė danga (apatinis sluoksnis) TS-12 m² 830  

12. Bituminė danga (viršutinis sluoksnis) TS-12 m² 830  
 

13. Esamų vent.kanalų  stogelių 
demontavimas 

TS-12 Vnt/m² 20/12  

14. Vent.kanalų paaukštinimas metaliniu 20cm 
aukščio karkasu su grotelėmis 

TS-12 Vnt/m 20/92  

15. Standi plokštė TS-12 m² 37  

16. Akmens vata 100mm storio 40cm aukštyje, 
jos įrengimas 

TS-12 m² 37  
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17. Skardos lankstiniai, jų įrengimas TS-11 m 40  

18. Vent.kanalų aptaisymas ritinine danga 2 sl.  M²/m 20  

19. vent.kanalų skardiniai stogeliai TS-11 Vnt/m² 20/20  

20. Prieglaudų įrengimas  vnt/m² 20/20  
 

21. Esamų stogo konstrukcijos vėdinimo 
kaminėlių iškėlimas virš naujai 
projektuojamos stogo konstrukcijos 20cm 

TS-12 vnt 9 Pagal faktą 

22. Stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėliai, jų 
įrengimas 

TS-12 vnt 9  

23. Lietaus vandens surinkimo gaubtai(įlajos) TS-12 vnt 4  

24. Šiltas išlipimo liukas 80x80cm su 
metalinėmis kopėčiomis 

TS-12 vnt 1 Anga 
esama 

 
25. 5a stogelių apšiltinimas EPS 80 160mm  

storio plokštėmis λ=0,037 
TS-12 m² 35  

26. 5a. balkonų stogelių apšiltinimas 4cm 
storio λ=0,038 akmens vatos plokštėmis 

TS-12 m² 35  

27. 5a. stogelių bituminė danga (apatinis ir 
viršutinis sluoksniai), jų įrengimas 

TS-12 m² 35  

28. Balkono stogelio apskardinimas TS-11 m 33  

29. Hidroizoliacinė danga ant sienos 30cm 
aukščio(stogelio jungtis su siena) 

TS-12 m² 10  

30. Akmens vata 10cm storio ant sienos 30cm 
aukščio 

TS-12 m² 10  

31. Cokolinis profilis, jo įrengimas TS-12 m 33  

 

32. Įėjimo stogelio nuolydžio formavimas TS-12 m² 10  

33. Įėjimo stogelio viršutinės ir apatinės 
plokštumos apšiltinimas 5cm storio EPS80 
λ=0,037 

TS-12 m² 20  

34. Įėjimo stogelio apatinės plokštumos 
apšiltinimas 4cm akmens vata  λ=0,038 

TS-12 m² 10  

35. Įėjimo stogelio apatinės plokštumos 
tinkavimas fasadiniu tinku ant dvigubo 
armavimo tinklelio 

TS-12 m² 10  

36. Bituminė danga (apatinis ir viršutinis 
sluoksniai), jų įrengimas 

TS-12 m² 12  

37. Hidroizoliacinė danga ant sienos 30cm 
aukščio(stogelio jungtis su siena) 

TS-12 m² 2,2  

38. Akmens vata 10cm storio ant sienos 30cm 
aukščio 

TS-12 m² 2,2  

39. Cokolinis profilis, jo įrengimas TS-12 m 7,5  

 

40. Plieniniai latakai Ø75mm TS-12 Vnt/m 4/7,5 Įėjimo zonai 

41. Plieninis lietvamzdis Ø65 TS-12 Vnt/m 4/10 Įėjimo zonai 

8. Laiptinių remontas (4 laiptinių)  
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1. Lubų paruošimas dažymui (nušveitimas, 
glaistymas 2kartus, gruntavimas) 

TS-4,5 m² 220  

2. Lubų dažymas baltais matiniais dažais TS-6 m² 220  
3. Sienų paruošimas tinkavimui (seno tinko 

pašalinimas, nušveitimas, gruntavimas) 
TS-4,5 m² 572  

4. Sienų tinkavimas struktūriniu fasadiniu 
tinku 

TS-4 m² 572  

5. Aikštelių  ir tambūro grindų nuvalymas ir 
akmens masės plytelių įrengimas 

 m² 116  

6. Pjaustyti akmens masės plintusai, jų 
įrengimas (10cm aukščio) 

 m' 69  

7. Laiptatakių paruošimas dažymui atstatant 
pažeistą betoną, dažymas betonui skirtais 
dažais 

 m² 145  

8.   Turėklų atnaujinimas nuvalant nuo purvo, 
rūdžių ir perdažant, atstatant trūkstamas 
dalis (turėklų h 1,10m) 

 m' 200  

9. Turėklų ranktūrio demontavimas, 
pakeitimas nauju, PVC gaminiu 

 m 80  

9.Statybinis laužas 

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

    

 - grunto  t 12  

 - betono  t 25  

 - metalo  t 8  
 - stiklo  t 4  

 - medžio  t 4  

 - šiferio  t -  
 - kita  t 1  

 

 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% skirtis 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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EKSPLIKACIJA:
1. Esama rūsio siena
2. Esama balkono plokštė
3.   Sandarinimo putos
4.   Termoizoliacija, EPS100 160mm
5.   Smeigė
6.   Išorės apdaila - struktūrinis tinkas
        (su dvigubu armavimu)
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DETALĖ NR.2:
Cokolio ir 1-o aukšto balkono perdangos šiltinimas
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PROJEKTO DETALĖ PARENGTA VADOVAUJANTIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)SKIRTŲ TIPINIŲ
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1- išsiplečianti tarpinė
2- polanginis profiliuotis
3- sandarinimo putos
4- montavimo kaladėlė
5- esama balkono plokštė
7- Putų polistirolas NEO70 150mm
8- Skardos lankstinys

9- sandarinimo profiliuotis
10- PVC langas
11- PVC apdailos juosta
12- plėvelė
13- tvirtinimo sraigtas

1
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7
8
9

10
11

12
13

13
3
11
10

DETALĖ NR.3:
Stiklinimas per visą balkono aukštį, detalė ties

balkono plokšte
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1 3 5 6

1- esama siena
2- klijų sluoksnis
3- akmens vata 160mm
4- vėjo ir šilumos akmens vata 30mm
5- vėdinamas tarpas 30mm
6- apdaila-pluošcemenčio plokštės
7- L skerspjūvio profiliuotis
8- smeigė
9- L profilio gembė
10- kabė
11- skardos lankstinys
12- akmens vata 30mm
13- šilumą izoliuojanti tarpinė
14- sandarinimo putos
15- elastinis hermetikas
16- garo izoliacinė juosta
17- PVC apdailos juosta
18- PVC langas

11

6

14 15 16 17 18

12
10

18

17
16

21
20

12

19
18

14

15

1- esama siena
2- akmens vata 160mm
3- akmens vata 30mm
4- smeigė
5- vėdinamas tarpas
6- apdaila-pluošcemenčio plokštės
7- L skerspjūvio profiliuotis
8- kabė
9- perforuotos skardos lankstinys
10- akmens vata 30mm
11- klijų sluoksnis
12- skardos lankstinys
13- L profilio gembė
14- sandarinimo putos
15- tvirtinimo sraigtas
16- elastinis hermetikas
17- garo izoliacinė juosta
18- PVC apdailos juosta
19- PVC langas

1
2

3

5

6

4

7

8

13

9 10 11 12
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16
17
18
19
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13

1- esama siena
2- sandarinimo putos
3- akmens vata 160mm
4- vėjo ir šilumos akmens vata 30mm
5- vėdinamas tarpas 30mm
6- apdaila-pluošcemenčio plokštės
7- L skerspjūvio profiliuotis
8- smeigė
9- L profilio gembė
10-tvirtinimo sraigtas

11-skardos lankstinys
12-mineralinė vata 30mm
13-šilumą izoliuojanti tarpinė
14-nuolajos laikiklis
15-nuolaja
16-hidroizoliacinė juosta
17-išsiplečianti tarpinė
18-palangė
19-elastinis hermetikas
20-garo izoliacinė juosta
21-polanginis profiliuotis

1

3

4

5
6

7

8

9
13
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DETALĖ NR.4:
Angokraščio šiltinimas  (vėdinama

termoizoliacinė sistema)
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1- esama siena
3- putų polistirolo EPS100 (λD=0,035W/mK)
16cm-rūsio langams ir EPS70N (λD=0,032W/mK)
7cm balkonų langams storio plokštės
4- armuotas tinkas
5- apdailinis tinkas
6- kampuotis su tinkleliu
7- termoizoliacija - akmens vata 30mm
8- sandarinimo profiliuotis
9- sandarinimo putos
10- tvirtinimo sraigtas
11- elastinis hermetikas
12- garo izoliacinė juosta
13- PVC apdailos juosta
14- difuzinė sandarinimo juosta
15- PVC langas
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7 8
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7
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1- esama siena
3- putų polistirolo EPS100
(λD=0,035W/mK) 16cm-rūsio
langams ir EPS70N
(λD=0,032W/mK) 7cm balkonų
langams storio plokštės
4- armuotas tinkas
5- apdailinis tinkas
6- hermetikas
7- akmens vata 30mm
9- sandarinimo putos
10- tvirtinimo sraigtas
11- elastinis hermetikas
12- garo izoliacinė juosta
14- PVC langas
15- difuzinė sandarinimo
juosta
16- polanginis profiliuotis
17- vidaus palangė
18- nuolajos laikiklis
19- nuolaja

1

3
4
5

6
7

9
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14

6
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30-40mm
≤5%
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PROJEKTO DETALĖ PARENGTA VADOVAUJANTIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)SKIRTŲ TIPINIŲ
DETALIŲ BEI PRIEMONIŲ KATALOGU

DETALĖ NR 5:
Angokraščio šiltinimas rūsio ir balkono langams

(TINKUOJAMA SISTEMA)
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1- esama siena
3- putų polistirolo EPS100 (λD=0,035W/mK)
16cm-rūsio langams ir EPS70N (λD=0,032W/mK)
7cm balkonų langams storio plokštės
4- armuotas tinkas
5- apdailinis tinkas
6- kampuotis su tinkleliu
7- termoizoliacija - akmens vata 30mm
8- sandarinimo profiliuotis
9- sandarinimo putos
10- tvirtinimo sraigtas
11- elastinis hermetikas
12- garo izoliacinė juosta
13- PVC apdailos juosta
14- difuzinė sandarinimo juosta
15- PVC langas
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PROJEKTO DETALE PARENGTA VADOVAUJANTIS DAUGIABUČIU NAMU ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)SKIRTU TIPINIU
DETALIU BEI PRIEMONIU KATALOGU

1- esama siena
2- šilumos izoliacija-akmens vata
18cm storio
3- šilumos izoliacija-akmens vata
3cm storio
4- oro tarpas 3cm
5- apdaila
6- esama gb perdanga
7- esama garo izoliacija
8- esama šilumos izoliacija
9- esama hidroizoliacija
10- EPS80 180mm
11-akmens vatos plokštes
   40mm storio

6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

13

14
15

>=5%
>=

25

16

12- ritinine danga
13- papildoma ritinine danga
14- skarda
15- skardos laikiklis
16-papildoma ritinine danga
17-skersinis tašas
19- vedinimo kaminelis
20- elastinis hermetikas
21- smulkintas šilumos
    izoliacijos užpildas
22- vedinimo kaminelis
23- apsaugine tvorele
24-paaukštinimas silikato
mūru

17

19

20

21
22

5-8 cm

>=
8 

cm
23

24

Skersiniai (zn)
∅26.9x2.3mm

Lakštinis pliena (zn)
5x50x1200mm,

tvirtinamas kas 1.2m
Inkariniai pleištiniai
varžtai 8.8kl (zn)
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      DETALE NR. 6
Stogo šiltinimas ties vedinimo kamineliu,

tvoreles montavimasį vidini parapeto šoną
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PROJEKTO DETALĖ PARENGTA VADOVAUJANTIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)SKIRTŲ TIPINIŲ
DETALIŲ BEI PRIEMONIŲ KATALOGU
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6- esama gb perdanga
7- esama garo izoliacija
8- esama šilumos izoliacija
9- esama hidroizoliacija
10- EPS80 160mm
11-  akmens vatos plokštė 40mm storio
11a- akmens vatos plokštės 2x50mm storio
12- ritininė danga
16- papildoma ritininė danga
32- skardinis stogelis
33- metalinis karkasas
34- skardos lankstinys
35- standi plokštė
37- mūras
38- esamas kaminas

32

33
34
16
35
38
9

35

37

11a

DETALĖ NR. 7:
Stogo šiltinimas ties vėdinimo kaminu
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PROJEKTO DETALĖ PARENGTA VADOVAUJANTIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)SKIRTŲ TIPINIŲ
DETALIŲ BEI PRIEMONIŲ KATALOGU

50cm50cm

6- esama gb perdanga
7- esama garo izoliacija
8- esama šilumos izoliacija
9- esama hidroizoliacija
10- EPS80 160mm
11- akmens vatos plokštės 40mm storio
12- ritininė danga
23- esama šilumos izoliacija
24- esamas lietvamzdis
25- papildoma lietvamzdžio dalis
26- įlajos gaubtas
27- metalinis antgalis
28- vamzdis
29- apkaba
30- sandarinimo gaubtas
31- bituminė mastika

6 7 8 9 10 11

≥ 10% (6°)≥ 10% (6°)

122423 25

26

6 7 8 9 10 11 12

DETALĖ NR. 8:
Stogo šiltinimas ties įlaja ir ties vamzdžio įvadu
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1 2 5 4

7

1 - apdailos tinkas
2 - armuotas tinkas
3 - tinkuojamas EPS100 180 mm
4 - klijų sluoksnis
5 - EPS80 50mm
6 - esama g/b stogelio plokštė
7 - esamas nuolydį formuojantis sl.
8 - esama hidroizoliacija
9 - akmens vata 40 mm
10 - prilydoma hidroizoliacinė danga 2 sl.
11 - esama siena-durų anga
12 - esama siena

13 - akmens vata 160mm storio
14- apdaila-pluošcemenčio plokštės
15- oro tarpas
16- akmens vata 3cm storio
17- akmens vata 16cm storio
18- cokolinis profiliuotis
19- šilumą izoliuojanti tarpinė
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  Įėjimo stogelio šiltinimas ir vertikalaus
paviršiaus jungtis su stogeliu

DETALĖ NR. 9

PROJEKTO DETALĖ PARENGTA VADOVAUJANTIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)SKIRTŲ
TIPINIŲ DETALIŲ BEI PRIEMONIŲ KATALOGU
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6- esama gb perdanga
7- esama garo izoliacija
8- esama šilumos izoliacija
9- esama hidroizoliacija
10- EPS80 160mm
11- akmens vatos plokštės 40mm storio
12- ritininė danga
13- papildoma ritininė danga
34- skardos lankstinys
40- daugiasluoksnė plokštė
41- sandarinimo tarpinė
42- kopetelės

40

13

34

41

42

DETALĖ NR.10:
Išlipimo liuko (angos) rekonstravimas
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