
STATINIO PROJEKTO 

PAVADINIMAS 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ DAUGIABUČIAI 
PASTATAI) PASTATO PARKO G. 2, PANAROS K., MERKINĖS SEN., VARĖNOS 
R., SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

UŽSAKOVAS/ STATYTOJAS UAB „VARĖNOS KOMUNALINIS ŪKIS “, VYTAUTO G. 57, LT-
65219, VARĖNA, ĮM.K. 184627344 

STATYBOS ADRESAS PARKO G. 2, PANAROS K., VARĖNOS R. 

STATINIO GRUPĖ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ) 
(DAUGIABUČIAI) PASTATAI 

STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS 
STATINIO ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS) 

STATINIO KATEGORIJA NEYPATINGAS STATINYS 

ETAPAS:            TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) 

LAIDA 0 

IŠLEIDIMO DATA 2020 

ŽYMUO 2965-1A2b-PA(PM)-TDP-2009-E 

STATINIO PROJEKTO 

DALIS 
Elektrotechnikos dalis (E) 

PROJEKTUOTOJAS UAB ,,POLISTATYBA“ Atestato Nr. 4983 
ĮMONĖS KODAS: 300630009 
ĮMONĖ ATESTUOTA: 2007.09.28  Nr.4983 
APLINKOS MINISTERIJOJE 

Direktorius Šarūnas Garmus                 
         (parašas)       ( vardas, pavardė) 

Projekto vadovas     Irena Garmuvienė 27833 
 (parašas)                ( vardas, pavardė, kval. Atestato Nr.) 

Projekto dalies vadovas (E)             Vilius Bilvinas  19412 
         (parašas)       ( vardas, pavardė, kval. Atestato Nr.) 



0 2020 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis 

Atestato 
Nr. UAB „POLISTATYBA” Statinio projekto pavadinimas:    

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ, DAUGIABUČIAI 
PASTATAI) PASTATO PARKO G. 2 PANAROS K., MERKINĖS SEN., VARĖNOS 
R., SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

4983 Statybos adresas:   
PARKO G. 2, PANAROS K., VARĖNOS R. 

27833 PV I.Garmuvienė 2020 BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 0 19412 PDV V.Bilvinas 2020 

LT 

Statytojas (užsakovas):    
UAB „Varėnos komunalinis ūkis “, 
Vytauto g. 57, LT-65219, Varėna, 
įm.k. 184627344 

2965-1A2b-PA(PM)-TDP-2009-E-BDŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapų 

sk. Laida

1. 2965-1A2b-PA(PM)-TDP-2009-
E-BDŽ Bylos dokumentų žiniaraštis 1 0 

2. 2965-1A2b-PA(PM)-TDP-2009-
E-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1 0 

3. 2965-1A2b-PA(PM)-TDP-2009-
E-AR Aiškinamasis raštas 3 0 

4. 2965-1A2b-PA(PM)-TDP-2009-
E-TS Techninės specifikacijos 5 0 

5. 2965-1A2b-PA(PM)-TDP-2009-
E-SKŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis 1 0 

BYLOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 1 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapų 

sk. Laida

1. Nr. 19412 Kvalifikacijos atestatas 1 
2. 2020-05-08 Projektavimo užduotis 9 

BYLOS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapų 

sk. Laida

1. 2965-1A2b-PA(PM)-TDP-
2009-E-E1 Elektros tinklų skaičiavimo schema 1 0 

2. 2965-1A2b-PA(PM)-TDP-
2009-E-E2 

Pirmo aukšto patalpų elektros tinklų 
planas M 1:100 1 0 

3. 2965-1A2b-PA(PM)-TDP-
2009-E-E3 

Antro aukšto patalpų elektros tinklų 
planas M 1:100 1 0 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

INŽINERINIAI TINKLAI 
1 Elektros jėgų tinklai 

1.1. Aprūpinimo elektros energija kategorija III 
1.2. Tinklo įtampa kV 0,23 
1.3. Dažnis Hz 50 
1.4. Bendra instaliuojama galia kW 1,6 
1.5. Bendra skaičiuojamoji galia kW 1,28 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendrieji duomenys: 
Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrenginiai, gaminiai, medžiagos, jų 

montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti žemiau pateiktų normatyvinių 
dokumentų sąlygas: 

1. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; Suvestinė redakcija
nuo 2019-01-01

2. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
3. EĮĮT 2012-05-01 – „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“; Suvestinė

redakcija nuo 2019-10-01
4. SEEĮT 2010-04-08 – „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“;

Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01
5. EETET 2013-01-01 – „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės“;

Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01
6. ELIĮT 2012-05-01 „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“; Suvestinė

redakcija nuo 2020-01-01
7. SEANM 2015-01-01 „Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika“;

Suvestinė redakcija nuo 2018-11-01
8. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; Suvestinė

redakcija nuo 2018-07-01
Statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti 

organizacijų, naudojamos medžiagos ir tiekiami įrengimai turi būti sertifikuoti ir atitikti 
Lietuvoje galiojančioms kokybės bei saugumo normoms. Visi darbai, kurie susiję su objekto 
eksploatavimo saugumu, patikimumu ir numatyti EĮĮT turi būti privalomai atlikti 
nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui pateikia visų siūlomų medžiagų ir 
įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, 
Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto 
brėžinių ir specifikacijų. 

Visą elektros įrangą, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti 
eksploatavimui elektros energijos sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: 

- žema įtampa 230V±5%; 
- 1 fazė, PEN laidas yra perskiriamas į du nepriklausomus laidus PE ir N; 
- dažnis 50 Hz. 
Įrengimai ir medžiagos turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančių jų atitiktį, 

„Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento“ Nr. 4-314, Vilnius 2016-04-26. 
Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir 

pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 
Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. 
Užbaigus sistemos perdavimą Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitikimus visų 

sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. 
Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir 

reikalingi statybiniai darbai ir t.t. 
Rangovas Užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliavimo veikimą 

ir suderinti su elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. 
Projekte įrengimams ir medžiagoms gali būti naudojami analogai, kurie atitinka techninių 

specifikacijų charakteristikas. 
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Sauga darbe organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugos ir sveikatos 
taisyklių statyboje DT 5-00 ir Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų reikalavimais. 

Darbuotojai privalo vykdyti saugos darbe norminių aktų reikalavimus, naudotis saugos 
priemonėmis. 

Montuojant įrenginius, vykdyti gamintojų techniniuose dokumentuose nurodytus 
reikalavimus. 

Prieš montuojant atliekama įrenginių apžiūra ir jų mechaninės dalies patikra. 
Įrenginiai turi būti išbandyti gamintojo. Kilus abejonėms dėl įrenginio parametrų atitikimo 

gamintojo nurodytiems, turi būti atliekami bandymai ir matavimai pagal EĮĮT reikalavimus. 
Elektros, mechaninė ar kita įranga turi būti sumontuota tvarkingai ir netrukdyti viena 

kitai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais montuotojais prieš pradedant 
instaliavimo darbus. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir 
tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra 
parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Turi būti atlikti visi elektros 
įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai. 

Rangovas turi suderinti įžeminimo sistemų instaliavimą su priimančiomis 
organizacijomis ir perduoti Užsakovui visą įrangą kartu su techninę dokumentaciją, 
įžeminimo sistemų priėmimo aktais, paslėptų darbų aktais ir įžemiklių bei įžeminimo kontūro 
varžų matavimų aktais. 

Lėšos objekto geodezinės išpildomosios nuotraukos padarymui, leidimui žemės 
darbams vykdyti ir geodezinės trasos nužymėjimo darbų atlikimui numatytos projekto 
suvestinėje sąmatoje. 

Projektiniai sprendiniai: 
Projektiniai brėžiniai parengti naudojantis programa AutoCAD LT (2017). Projekto 

tekstinės dalys parengtos naudojantis programiniu paketu Microsoft Office 365. 
Vartotojo elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija – III. 
Kabeliai numatomi kloti sienų ir lubų konstrukcijose, po tinku arba atvirai, virš 

pakabinamų lubų. 

Skydui PS-1 naujiems įrengimams apkrovas apskaičiuojame paklausos koeficientų 
metodu:  
𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝑘𝑘𝑝𝑝 ∙ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖. = 0,8 ∙ 1,6 = 1,28 𝑘𝑘𝑘𝑘 

čia kp — paklausos koeficientas. 
Apskaičiuojame trifazę skaičiuojamą srovę: 

𝐼𝐼𝑠𝑠 =
𝑃𝑃𝑠𝑠

0,23 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
=

1,28
0,23 ∙ 0,95

= 5,86𝐴𝐴 

Darbai atliekami vienu statybos etapu. 

Suprojektuoti 2 kištukiniai lizdai elektriniams radiatoriams. Kištukinių lizdų maitinimas 
suprojektuotas iš esamo 1 buto paskirstymo skydelio PS-1. PS-1 skydelis maitinamas iš AB 
ESO skydo KAS-5778 (iš transformatorinės M-708). Kištukinių lizdų apskaitai suprojektuotas 
kontrolinis saugiklis, kurio maksimali įėjimo srovė yra 45A. Apsaugai parinktas 16A-2P-0,03A 
srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu. Kištukiniams lizdams numatytas CU 3x2,5mm2 
kabelis, kuris įveriamas į d20mm apsauginį vamzdį. 

Saugos reikalavimai montavimo darbams: 
Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami 

vadovaujantis: 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės; 
Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje; 
Įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis; 
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Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34. 

 
Aplinkos tvarkymas:  
Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti viso statybinio laužo bei 

šiukšlių, atsirandančių jo darbų pasėkoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai 
kliudo darbams pagal kitas sutartis ar kitų paslaugų darbams, arba sukelia gaisrą ar 
nelaimingus atsitikimus. 

Rangovas turi kruopščiai išvalyti ir pašalinti skiedinio nuokritas, betono nutekėjimo 
žymes, klojinių darbų žymes, dervos ir dažų pėdsakus. 

Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo operacijų, 
bus Rangovo nuosavybė, bei turės būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad 
nesukurtų jokių nepatogumų nei gatvėse, nei ribojančios nuosavybės savininkams ir teisėtai 
būtų sutvarkytos. 

Po Darbų dalies užbaigimo ir bandymų Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir 
perteklines medžiagas iš statybos aikštelės bei visas laikinas konstrukcijas, statybos 
ženklus, įrankius, pastolius, medžiagas, atsargines dalis, statybos įrengimus ar įrangą, 
kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas Darbų 
vietas bei palikti tvarkingą statybos aikštelę. 

Jei Rangovui nepasiseka, jis atsisako ar ignoruoja pašalinti šiukšles ir atliekas bei 
laikinus darbus ar išvalyti visuomeninius ar privačius plotus kaip reikalaujama čia, 
Užsakovas gali ar turi, tačiau be įsipareigojimo tai padaryti - pašalinti ar atsikratyti minėtų 
šiukšlių, atliekų ir padaryti kitus laikinus darbus bei dėl to išskaityti išlaidas iš bet kokių 
pinigų, ar tapti Rangovu šiam kontraktui. 

Po elektros tinklų statybos, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti 
toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Po 
elektros tinklų statybos kokybiškai atstatyti gruntą. 

Statybos metu kaimyninių sklypų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir 
privažiavimai nebus apriboti. 

 
Apsaugos reikalavimai: 
Rangovas bus atsakingas už visų jo darbų, medžiagų ir įrangos, įskaitant ir Užsakovo 

medžiagų, įrenginių ir įrangos statybos aikštelėje, apsaugą nuo vandalizmo aktų, vagysčių ar 
tyčinės žalos per visą laiką nuo įrengimų statybos pradžios iki pabaigos. 

Rangovas bus atsakingas už privataus ar visuomeninio turto išsaugojimą bei apsaugą 
statybos aikštelėje ar gretimoje darbams teritorijoje, atsakingas už nuostolius ar žalą, 
padarytą kaip savo darbų rezultatą pagal šią Sutartį. 

Bet kokie nuostoliai ar žala, atsirandanti dėl bet kokio veiksmo, aplaidumo ar nepaisymo 
iš Rangovo pusės, bus atlyginta ar pašalinta Rangovo sąskaita, grąžinant į tas pačias ar 
geresnes sąlygas nei buvo anksčiau. 

Rangovas atstatys visus paviršius bei turtą, apgadintą ar suardytą jo atliekamų darbų 
metu, ir prisiims visą atsakomybę dėl visų lauko ir vidaus paviršių, instaliuotų įrengimų bei 
įrangos apsaugos nuo dėmių, purvo ar bet kokios kitos žalos nuo statybos pradžios, 
apdailos ar instaliacijos iki perdavimo eksploatacijon. 

Reiškiant pretenzijas dėl žalos ar tariamos žalos nuosavybei dirbant pagal šią Sutartį, 
Rangovas bus atsakingas už visas išlaidas, susijusias su sutikimu ar gynyba dėl tokių 
ieškinių. Prieš darbų pradžią netoli nuosavybės gretimos statybos aikštelei, Rangovas savo 
sąskaita turi nustatyti esamas nuosavybės ribas ir susiderinti su nuosavybės savininku 
statybos eigą. 

 
Apsauga nuo gaisro: 
Rangovas turi imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų išvengta gaisrų darbų vietose ar 

gretimuose pastatuose ir pan., bei turi apsirūpinti tinkamomis priemonėmis gaisro gesinimo 
priemonėmis. Bet koks šiukšlių ar statybinio laužo deginimas statybos aikštelėje nėra 
leistinas. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR REIKALAVIMAI 

Bendri techniniai reikalavimai statybos-montavimo darbams 
Statybos-montavimo organizacija, vykdanti elektros tinklų montavimo darbus, privalo turėti licenziją 

šių darbų vykdymui ir apmokytą brigadą darbams atlikti. 
Visi rangovo komplektuojami ir statyboje naudojami įrenginiai, medžiagos privalo turėti atitikties 

sertifikatus, įteisintus LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. 
Statant vadovautis LR statybos Įstatymu, kitais statybą reglamentuojančiais įstatymais, 

reglamentais, teisės aktais, šiuo techniniu projektu, Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis “Elektros 
linijos ir instaliacijos įrengimo taisyklės” reikalavimais, Elektros įrenginių eksploatavimo saugos 
taisyklėmis reikalavimais ir kitais normatyvais. 

Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbą privalo: 
- atlikti darbuotoju saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam darbui.  
Saugos darbe įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, 

naudojamus darbo metodus, specialius perspėjimus, energijos šaltiniu valdymą, darbui reikalingas 
individualias ir kolektyvines saugos priemones ir naudojimąsi jomis;  

- darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei 
kokiomis darbuotoju saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi buti 

konkreti (darbo vietos zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.). 
- užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemones, darbo aplinka atitiktu darbuotoju saugos ir sveikatos 

reikalavimus; 
-nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai jų atlikti negalima, neturima 

pakankamai tam darbui tinkamu saugos priemonių, įrangos, mechanizmu, nežinoma darbu atlikimo 
technologija; 

- nutraukti darbus, jeigu meteorologines sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. 
Atlikus darbus ir darbu užbaigimą įforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymą), darbo vieta 

sutvarkoma šiuo nuoseklumu: 
- tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 
- išvedami žmones (brigada); 
- nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 
nuimamos darbo vietos ir pavojingu žmonių ribų aptvaros. 
Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, nedelsdami 

turi imtis priemonių pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginį 
darbu vadovą. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti 
gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą (jeigu tai negresia dirbančiųjų ar aplinkiniu žmonių gyvybei ar 
sveikatai), o apie įvyki pranešti tiesioginiam darbų vadovui. Darbai privalo buti nutraukti, jei aptinkami 
naudojamu mechanizmui, įtaisu ar prietaisu gedimai, turintys įtakos žmonių saugumui, kuriu savo 
jėgomis negalima pašalinti. Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpinti visomis darbui 
reikalingomis saugos priemonėmis bei techniškai tvarkingais įrankiais ir įtaisais. 

Visa įranga, valdymo, jėgos ir apšvietimo skydai ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal projekto 
techninę dokumentaciją. Visa įranga, sumontuota objekte, turi būti su inventorinėm plokštelėm ir 
pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. 

Kiekviename bloke galiniai terminalai turi būti sužymėti nuosekliai. Abejuose laidų galuose turi būti 
sužymėti terminalo pozicijų numeriai. Fazių žymėjimas turi būti pagal elektros įrenginių įrengimo 
taisykles ir IEC 445 (L1, L2 ir L3). Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo 
pozicijos žymėmis abejuose galuose. 

Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo 
pozicijos žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su 
kištuku, turi būti pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis 
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nereikalauja papildomo žymėjimo. 
Inventorinės plokštelės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš balto laminuoto plastiko. 

Magistralinių, jėgos ir apšvietimo laidų ir kabelių reikalavimai montavimo darbams 

Elektros instaliacijos statybos darbai pastate turi būti atliekami pagal saugumo technikos 
reikalavimus statybos laikotarpiu, laikantis Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius ir 
Priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. 

Kai laidai ir kabeliai klojami lygiagrečiai su vamzdynais, atstumas nuo laido arba kabelio iki 
vamzdyno turi būti ne mažesnis kaip 100mm, o iki degių medžiagų vamzdynų – ne mažesnis kaip 
400mm. 

Suartėjimuose ir sankirtose, sumažėjus atstumams tarp kabelių ir vamzdynų, kabeliai turi būti 
apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų visame suartėjimo ruože ir dar po 250mm į abi puses nuo jo. 

Laidų ir kabelių perėjos per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas turi būti įrengtos taip, 
kad laidus ir kabelius būtų lengva pakeisti. 

Tarpai tarp laidų, kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas turi būti per visą 
konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga, kad negalėtų plisti gaisras bei 
kauptis vanduo, o esant reikalui, būtų galimas lengvai pakeisti ar papildomai pakloti laidus bei kabelius. 

Paslėptos instaliacijos laidai ir kabeliai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. 
Grindyse ir aukštų perdangose kabeliai turi būti klojami kabeliniuose loviuose ar vamzdžiuose, kad 

eksploatavimo metu kabelius būtų galima pakeisti. 
Laidai ir kabelių gyslos sujungiamos, atitinkančiais jų skaičių, medžiagą ir skerspjūvį varžtiniais ir 

spyruokliniais gnybtais arba suvirinama. 
Laidai ir kabeliai jungimosi ir šakojimosi vietose negali būti mechaniškai tempiami, o turi būti palikta 

laido ir kabelio atsarga pakartotinam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui. 
Laidų ir kabelių gyslų jungimosi ir šakojimosi vietų, jungiamųjų sąvaržų ir pan. izoliacija turi būti tokia 

pat kaip šių laidų ar kabelių izoliacija. 

Jėgos, apšvietimo ir kitos elektros įrangos reikalavimai montavimo darbams 

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti 
pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. 

Turi būti pritvirtinti įspėjamieji užrašai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis dalimis 
tuo laikotarpiu, kol nėra baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikalinga uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti 
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai bei visa 
montuojama elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo 
metu. Jei, tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytu 
paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar 
geresnę jų būklę. 

 
Apšvietimo tinklų montavimo darbai: 
Jungtukai, šakučių lizdai ir atsišakojimo dėžutės turi būti įrengtos instaliacijos zonose. 
Jungtukai projektuojami sumontuoti 80 cm. 
 
Jėgos tinklų montavimo darbai: 
 Kištukiniai lizdai ir atsišakojimo dėžutės turi būti įrengtos instaliacijos zonose. 
 Kištukiniai lizdai – 30 cm atstumu nuo grindų. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS – TS1 

Polietileniniai vamzdžiai vidaus instaliacijai – TS1.1 

Vamzdžiai instaliaciniams kabeliams: 
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Kabelio apsaugai, PVC – U arba PE, atsparus 6 MPa mechaniniam poveikiui. 
Vamzdžių laikikliai – pagamintas iš plastiko. 
Vamzdžių diametrai: d20mm 

Iki 1000 V variniai kabeliai – TS1.2 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST 2010 arba LST 2011 
2.  Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas 
3.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 
4.  Vardinis dažnis 50 Hz 
5.  Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 
6.  Eksploatavimo sąlygos Lauke, patalpose 
7.  Aplinkos temperatūra -35  °C ... +35  °C 
8.  Degumo klasė Eca; 
9.  Laidininkų skaičius 3; 
10.  Laidininkas Varis 
11.  Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE 
12.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba 

IEC 60757 
13.  Išorinis apvalkalas  Juodas, UV atsparuslaukosąlygoms 

 PVC arbanepalaikantisdegimobehalogenismišinys 
14.  Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥  +70 °C 
15.  Maksimali kabelio temperatūra esant 

trumpajam jungimui (5 s) 
≥  +160 °C 

16.  Žemiausia montavimo temperatūra –5 °C 
17.  Kabelio skerspjūvio plotas 2,5 mm2; 
18.  Kabelio konstrukcija ir techniniai 

parametrai 
Nustatoma pagal 1 lentelę 

19.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant  Montuojant 10xD; 
 Sulenkusvienąkartą 8xD. 

D – išorinis kabelio skersmuo 
20.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 
21.  Garantinis laikas ≥ 24 mėn. 

Iki 1000 V varinių kabelių techniniai parametrai 
1 lentelė 

Laidininko 
skerspjūvio plotas, 

mm2 

Laidininko 
konstrukcija* 

Aktyvioji varža 
esant 20 °C, 

Ω/km 

Ilgalaikė 
gyslos 
darbinė 
srovė 
grunte, A 

 

Ilgalaikė 
gyslos 
darbinė 
srovė ore, A 

 

Vario gyslomis 
3x2,5 RE 7,41 36 25 

* RE  – apvalus monolitinis 

Kištukiniai lizdai – TS1.3 

 
Paskirtis – vietinio apšvietimo, technologinių ir buitinių įrenginių maitinimui. 
Vienfazis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu 230V/16A, ≥IP20, jei projekte nenurodyta kitaip; 
Kištukiniai lizdai montuojami virš tinko (neįleidžiami). 
 

http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/017221?opendocument
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Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu – TS1.4 

Paskirtis – elektros jėgos grandinių nutraukimui avariniu atveju kintamos 230V įtampos, 50Hz 
dažnio tinkluose su įžeminta neutralia. 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1. Vardinė srovė 16 A; 
2. Vardinė įtampa 230V 
3. Nuotėkio srovė 30mA 
4. Polių skaičius 2P (1P+N) 
5. Apsaugos laipsnis IP 20 
6. Dydis 2 moduliai 
7. Charakteristika C 

Elektrinis radiatorius – TS1.5 

Paskirtis – patalpų šildymui. 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1. Vardinė įtampa 230V 
2. Galia 800W 
3. Maksimali liečiamų paviršių 

temperatūra, 0C 75 

4. Saugos klasė IP24 
5. Apsauga nuo perkaitimo 

(termosaugiklis) Taip 

6. Valdomas termostatas Taip 
7. Su pajungimo laidu ir kištuku Taip 

Kontrolinis skaitiklis – TS1.6 

Techninės savybės: 
• Apsaugos laipsnis: IP20; 
• Vardinė įtampa: 230V AC; 
• Vardinė srovė: 45A; 
• Matmenys: 1 modulio; 
• Skaitiklis: vienfazis; 
• Montavimas: DIN 35mm; 
• Darbinė temperatūra: -20o iki +55o C; 
• Tikslumo klasė: 1 (pagal standartą IEC 61036); 

DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI STATYBAI - TS3  

Statant vadovautis LR statybos Įstatymu, kitais statybą reglamentuojančiais įstatymais, 
reglamentais, teisės aktais, šiuo techniniu projektu, EĮĮT reikalavimais, Elektros saugos taisyklėmis Nr. 4-
257, Nr. 4-258. reikalavimais ir kitais normatyvais. 

 
3.1 Darbuotojų veiksmai prieš pradedant darbą.  
 Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbą privalo: 
 - atlikti darbuotoju saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam 

darbui. Saugos 
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darbe įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, 
naudojamus darbo metodus, specialius perspėjimus, energijos šaltiniu valdymą, darbui reikalingas 
individualias ir kolektyvines saugos priemones ir naudojimąsi jomis;  

 - darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus 
naudoti bei kokiomis darbuotoju saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi 
buti 

konkreti (darbo vietos zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.). 
 - Jeigu pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybes, naujai įvertinti darbą 

ir laikytis tinkamu saugos reikalavimu; 
 - užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemones, darbo aplinka atitiktu darbuotoju saugos ir 

sveikatos reikalavimus; 
 - nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai ju atlikti negalima, 

neturima 
pakankamai tam darbui tinkamu saugos priemonių, įrangos, mechanizmu, nežinoma darbu atlikimo 
technologija; 
 - nutraukti darbus, jeigu meteorologines sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. 
 
3.2 Darbuotojų veiksmai baigus darbą. 
 Atlikus darbus ir darbu užbaigimą įforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymą), darbo vieta 

sutvarkoma šiuo nuoseklumu: 
 - tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 
- išvedami žmones (brigada); 
- nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 
     - nuimamos darbo vietos ir pavojingu žmonių ribų aptvaros. 
 
3.3  Darbuotojo veiksmai ypatingais Atvejais. 
 Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, 

nedelsdami turi imtis priemonių pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai 
informuoti tiesioginį darbu vadovą. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją 
pagalbą, iškviesti gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą (jeigu tai negresia dirbančiųjų ar aplinkiniu 
žmonių gyvybei ar sveikatai), o apie įvyki pranešti tiesioginiam darbu vadovui. Darbai privalo būti 
nutraukti, jei aptinkami naudojamu mechanizmui, įtaisu ar prietaisu gedimai, turintys įtakos žmonių 
saugumui, kuriu savo jėgomis negalima pašalinti. Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpinti 
visomis darbui reikalingomis saugos priemonėmis bei techniškai tvarkingais įrankiais ir įtaisais. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Medžiagų žiniaraštis 
Eil. 
Nr. Pavadinimas Tech. spec. Mato vnt. Kiekis 
1. Kabelis CU 3x2,5 mm2 TS1.2 m 45 
2. Polietileninis vamzdis d20mm TS1.1 m 40 
3. Vamzdžio laikiklis TS1.1 vnt. 40 
4. Kištukinis lizdas ≥IP20 TS1.3 vnt. 2 
5. Kontrolinis skaitiklis TS1.6 vnt. 2 
6. Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu TS1.4 vnt. 1 
7. El. radiatorius 800W TS1.5 vnt. 2 

Montavimo darbų žiniaraštis 
Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 
1. Vamzdžių montavimas sienomis (d20mm) m 40 

2. Kabelių montavimas d20mm vamzdžiuose, laidadėžėse, 
prietaisuose ir kt. m 45 

3. Kištukinio lizdo montavimas vnt. 2 
4. Kontrolinio skaitiklio montavimas paskirstymo skydelyje vnt. 1 

5. Srovės nuotėkio relės su automatiniu jungikliu montavimas 
paskirstymo skydelyje vnt. 1 

6. El. radiatorių montavimas ant sienos vnt. 2 

Pastaba: Sąnaudų žiniaraščiai yra orientaciniai ir skirti Užsakovui, todėl negali būti pagrindu 
komplektuojant medžiagas bei skaičiuojant darbų apimtis. Rangovai, ruošdami pasiūlymus 
konkursui, gali jais naudotis, patikslinę pagal savo vykdytų darbų praktiką ir patirtį. 
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ELEKTROS TINKLŲ SKAIČIAVIMO SCHEMA

Esamas PS-1
Esama AB ESO
skydas KAS-5778
iš M-708

M-1

G0 1 Butas
C20A-1F

Nuosavybės riba

kWh

A
b

o
n

.

A
B

 
E

S
OG1

16A-2P - 0.03

Vienfazis kištukinis lizdas el. radiatoriui, Pinst.=1,6 kW
Cu 3x2,5, L=45m; Vamzdis d20mm;
Pinst.=1,6 kW; Psk.=1,28 kW; Isk.=5,86A
dU=4,55%;

2 vnt.Kontrolinis
skaitiklis

Imax.=45A
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ ELEKTROS TINKLŲ PLANAS
M 1:100

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Aukšto Nr.

Buto

Nr.

Patalpos

Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas (m

2

)

1

1

1 Koridorius 7.14

2 Pagalbinė patalpa

10.29

3 Kambarys

29.88

4 Sanmazgas

2.81

5

Virtuvė 17.64

6 Kambarys

16.72

Iš viso - bendrasis buto plotas

84.48

2

1 Koridorius 13.86

2 Virtuvė 12.16

3

Sanmazgas

3.46

4 Vonia 3.75

5

Kambarys

16.38

6

Kambarys

18.62

Iš viso - bendrasis buto plotas

68.23

                  Iš viso bendrasis plotas - butų/ aukšto :

152.71
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V.Bilvinas 2020PDV19412

Proj. vienfazis kištukinis

lizdas su įžeminimo

kontaktu

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

Pastabos:

Visų kištukinių lizdų h=30cm nuo grindų,

jei nepažymėta kitaip. Visi kištukiniai

lizdai nuo durų angų arba kampų nutolę

per 20cm, jei nepažymėta kitaip.

Esama 1 buto

paskirstymo dėžutė

Proj. Elektrinis

radiatorius 800W

Esamas PS-1

1ER; G1

El. radiatorius;

800W
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UAB  "POLISTATYBA"
DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

Lapas LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida
20200

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2020PV27833

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS PARKO G. 2, PANAROS K.,
MERKINĖS SEN., VARĖNOS R. SAV., Unikalus Nr. 4400-0831-2965

2965-1A2b-PA(PM)-TDP-2009-E-E3

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - DAUGIABUČIAI
PASTATAI) PASTATO PARKO G. 2, PANAROS K., MERKINĖS SEN.,
VARĖNOS R. SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

  UAB „Varėnos komunalinis ūkis “, Vytauto g. 57,

  LT-65219, Varėna, įm.k. 184627344

V.Bilvinas 2020PDV19412

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ ELEKTROS TINKLŲ
PLANAS M 1:100
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Antro aukšto patalpų eksplikacija

Aukšto Nr.

Buto

Nr.

Patalpos

Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas (m

2

)

2

a

1 Koridorius 9.03

2

Pagalbinė patalpa

18.13

3

1 Koridorius 7.14

2

Virtuvė 13.12

3

Tualetas 0.89

4

Vonia 4.79

5 Kambarys

17.94

6 Kambarys

13.49

Iš viso - bendrasis buto plotas

58.42

4

1 Koridorius 7.09

2 Vonia 2.24

3 Tualetas 1.25

4 Virtuvė 12.71

5

Kambarys

18.27

6

Kambarys

22.70

7

Pagalbinė patalpa

1.46

8

Pagalbinė patalpa

2.13

Iš viso - bendrasis buto plotas

67.85

         Iš viso bendrasis plotas - butų/ aukšto :
126.27/153.43

                  Iš viso bendrasis pastato plotas  :

388.02
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Proj. vienfazis kištukinis

lizdas su įžeminimo

kontaktu

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

Pastabos:

Visų kištukinių lizdų h=30cm nuo grindų,

jei nepažymėta kitaip. Visi kištukiniai

lizdai nuo durų angų arba kampų nutolę

per 20cm, jei nepažymėta kitaip.

Esama 1 buto

paskirstymo dėžutė

Proj. Elektrinis

radiatorius

1ER; G1

El. radiatorius;

800W
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