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PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIES BRĖŽINIŲ IR DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 

Nr. 
Žymėjimas Pavadinimas 

Lapų  

sk. 

Pdf. 

Psl. 

Nr.  

1. CPO150694/AZP-020-187-TDP-AL Antraštinis lapas 1 1 

2. CPO150694/AZP020-187-TDP-SP-T Projekto dalies brėžinių ir dokumentų sudėties 
žiniaraštis (turinys) 

2 2-3 

3. CPO150694/AZP020-187-TDP-SP-PDS Projekto sudėties žiniaraštis 1 4 

4. CPO150694/AZP020-187-TDP-SP-DSA Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas 1 5 

5. CPO150694/AZP020-187-TDP-SP-AR Aiškinamasis raštas 16 6-21 

6. CPO150694/AZP020-187-TDP-SP-TS Techninės specifikacijos 44 22-65 

7.  Medžiagų kiekių žiniaraštis  6 66-71 

8. CPO150694/AZP020-187-TDP-SP-PĮS Projektui parengti naudotos licenzijuotos 
projektavimo programinės įrangos sąrašas 

1 72 

  BRĖŽINIAI:   

9. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-01 Rūsio planas M 1:150 1 73 

10. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-02 Pirmo aukšto planas M 1:150 1 74 

11. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-03 Antro aukšto planas M 1:150 1 75 

12. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-04 Trečio aukšto planas M 1:150 1 76 

13. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-05 Ketvirto aukšto planas M 1:150 1 77 

14. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-06 Pjūvis 1 78 

15. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-07 Detalė SK-M1. Nuogrindos įrengimas 1 79 

16. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-08 Detalė SK-M1A. Cokolio šiltinimo mazgas 1 80 

17. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-09 Detalė SK-M2. Rūsio lango ir šviesos 
prieduobės mazgas 

1 81 

18. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-10 Detalė SK-M3. Išorinio sienos kampo šiltinimo 
mazgas 

1 82 

19.  CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-11 Detalė SK-M4. Vidinio sienos kampo šiltinimo 
mazgas 

1 83 

20. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-12 Detalė SK-M5. Rūsio langų apšiltinimo ties 
šoniniu angokraščiu mazgas. 

1 84 

21. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-13 Detalė SK-M6. Sienų apšiltinimo ties viršutiniu 
angokraščiu mazgas 

1 85 

22. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-14 Detalė SK-M7. Lango įstatymas keičiamo 
lango vietoje. Detalės ties nuolaja mazgas.  

1 86 

23. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-15 Detalė SK-M8. Langų apšiltinimo ties šoniniu 
angokraščiu mazgas 

1 87 

24. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-16 Detalė SK-M9. Fasado sienos ir palangės 
sujungimo mago aksonometrija 

1 88 

25. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-17 Detalė SK-M10. Balkono palangės mazgas 1 89 

26. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-18 Detalė SK-M11. Balkono durų slenksčio 
mazgas 

1 90 

2



TDP-AK.PDS 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

27. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-19 Detalė SK-M12. Balkonų stiklinimo detalė ties 
balkono plokšte.   

1 91 

28. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-20 Detalė SK-M13. Stogo šiltinimo mazgas 1 92 

29. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-21 Detalė SK-M14. Parapeto šiltinimo mazgas 1 93 

30. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-22 Detalė SK-M15. Karnizo šiltinimo mazgas ir 
apsauginės tvorelės tvirtinimas. 

1 94 

31. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-23 Detalė SK-M16. Stogo šiltinimo ties vėdinimo 
kaminėliu mazgas 

1 95 

32. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-24 Detalė SK-M17. Stogo šiltinimo sistemos ties 
vėdinimo kanalais mazgas 

1 96 

33. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-25 Detalė SK-M18. Stogo šiltinimo sistemos ties 
vėdinimo kanalais mazgas 

1 97 

34. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-26 Detalė SK-M19. Stogo šiltinimo sistemos ties 
antenų tvirtinimo vieta mazgas 

1 98 

35. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-27 Detalė SK-M20. Įėjimo stogelio šiltinimo 
mazgas 

1 99 

36. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-28 Detalė SK-M21. Balkono stogelio įrengimo 
mazgas 

1 100 

37. CPO150694/AZP020-187-TDP-SK-B-29 Detalė SK-M22. Balkonų plokščių stiprinimas 1 101 

     

   IŠVISO:  101 
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0 2021  
Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 
Atestato 

Nr. 

Projektuotojas

 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - 
daugiabučiai pastatai) pastato Vytauto g. 10, Varėnos m., 
Varėnos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

A 1205 PV A.Kairytė   
Projekto sudėties žiniaraštis  

Laida 
    0 
    

LT 
Statytojas:   

 CPO150694/AZP-020-187-TDP-BD-PSŽ 

Lapas Lapų 

UAB „Varėnos šiluma“ 1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Bylos Nr. 

1. BD Bendroji dalis I 

2. SP Sklypo plano dalis II 

3. SA Statinio architektūrinė dalis III 

4. SK Statinio konstrukcijų dalis IV 

5. VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis V 

6. ŠV Šildymo - vėdinimo dalis VI 

7. ŠP Šilumos punkto dalis  VII 

8. E Elektrotechnikos dalis VIII 

9. SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis IX 

  Priedai  
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Statinys: CPO150694/AZP-020-187-TDP-BD-DSA 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) pastatas  
Vytauto g. 10, Varėnos m., Varėnos r. sav., Neypatingasis statinys 

Lapas 1 iš Lapų 1 

 

 
 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 
 
Šiuo suderinimo aktu projekto dalių vadovai (PDV) pažymi, kad rengdami Gyvenamosios 

paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabučiai pastatai) pastato Vytauto g. 10, Varėnos m., Varėnos 

r. sav., atnaujinimo modernizavimo projektą, bendradarbiavo tarpusavyje, pateikė visas reikiamas 

užduotis kitiems projekto dalių vadovams ir atsižvelgė į jiems pateiktas užduotis. Pažymi, kad projekto 

dalyse numatyti sprendimai iš esmės neprieštarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus 

sprendinius. 

 
Eil. 
Nr. 

Projekto dalies pavadinimas Žymuo PDV vardas, pavardė, 
atestato Nr. 

Parašas 

1. Bendroji dalis BD 
A. Kairytė 
Atestato Nr. A1205 

 

2. Sklypo sutvarkymo dalis SP 
A. Kairytė 
Atestato Nr. A 1205 

 

3. Statinio architektūrinė dalis SA 
A. Kairytė 
Atestato Nr. A1205 

 

4. Statinio konstrukcinė dalis SK 
S. Bugajev 
Atestato Nr. 35865 

 

5. Vandentiekio - nuotekų dalis VN  
M.Čiukšys 
Atestato Nr. 18155 

 

6. Šildymo - vėdinimo dalis ŠT 
V. Sklepovič 
Atestato Nr. 32360 

 

7. Šilumos punkto dalis ŠP 
V. Sklepovič 
Atestato Nr. 32360 

 

8. Elektrotechninė dalis E 
T. Indriškevičius 
Atestato Nr. 29054 

 

9. 
Pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalis 

SO 
R. Kerulis 
Atestato Nr. 36754 
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UAB "A-Z  projektai" 

 
 

0 2021 02  

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

Atestato 

Nr. 

Projektuotojas:  

 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai 
pastatai)  pastato Vytauto g. 10, Varėnos m.,Varėnos r. sav., 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

A 1205 PV A.Kairytė  

Projekto konstrukcijų dalies aiškinamasis raštas  

Laida 

35865 PDV S.Bugajev  
0 

    

LT 
Statytojas:   

CPO150694/AZP-020-187-TDP-SK-AR 
Lapas Lapų 

UAB „Varėnos šiluma“ 1 16 

 

 

PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. ATNAUJINAMO (MODERNIZUOJAMO) PASTATO BENDRIEJI DUOMENYS 
 
Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) 
pastato Vytauto g. 10, Varėnos m., Varėnos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Statinio pavadinimas: Daugiabutis gyvenamasis namas (trijų ir daugiau butų) (Registro Nr. 
60/71737, Unik. Nr.3896-4001-0013). 

Adresas:  Vytauto g. 10, Varėnos m., Varėnos r. sav. 

Statytojas: UAB „Varėnos šiluma“, J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210 Varėna. 

Projektuotojas: UAB „A-Z Projektai“, Smolensko g.10D-42, LT-03201 Vilnius. 
el.p:info@azprojektai.lt 

Projekto vadovas: Arch. A. Kairytė, atestato Nr. A 1205, el.p: asta@azprojektai.  

Statinio paskirtis: 6.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatai. 

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys. 

Statybos rūšis: Paprastasis remontas – atnaujinimas (modernizavimas). 

Projekto etapas: Techninis- darbo Projektas (TDP). 

 
2. PRIVALOMŲJŲ TDP DOKUMENTŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS 
TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS 
 
1.1 Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 
1.1.1. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2020-11-17. 

1.1.2. VĮ Registrų centro Butų (patalpų) sąrašas pastate 2019-12-16. 

1.1.3. VĮ Registrų centro Alytaus skyriaus Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla 
Nr.60/71737 

1.1.4. Daugiabutį namą administruojančios įmonės registracijos pažymėjimas. 

1.1.5. Varėnos r. sav. Administracijos direktoriaus įsakymas dėl daugiabučių namų bendrojo 
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UAB "A-Z  projektai" 

 
1.  

Statinys: TDP-SK-AR 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)  pastatas. 
Vytauto g. 10, Varėnos m., Varėnos r.sav. Neypatingas statinys 

Lapas 2 iš Lapų 16 
   

 

naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo Nr. DV-572 

1.1.6. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0198-02050, išduotas 2020 01 27 

1.1.7. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas 2020-01-24 

1.1.8. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, surašytas 2020-05-
06. 

1.1.9. Techninė projektavimo užduotis, patvirtinta Užsakovo (arba įgalioto asmens). 

1.1.10. Topografine nuotrauka, parengta 2020 12 28, UAB „Vilniaus geodezijos linija“   
Nr.38:20:522. 

1.1.11. Specialieji reikalavimai Nr. SARD-15-201218-00027,  išduoti Varėnos rajono savivaldybės 
administracijos 2020 12 18 

1.1.12. UAB „Varėnos šiluma“ informacija tiekėjams.  

 

1.2. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas: 
1.2.1. LR Statybos įstatymas; 
1.2.2.  LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 
1.2.3.  LR saugomų teritorijų įstatymas; 
1.2.4.  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 
1.2.5.   LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas; 
1.2.6.   STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas“ ; 
1.2.7.  STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
1.2.8.  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. 
1.2.9.  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
1.2.10.  STR 1.03.01:2016 „Statinių tyrimai. Statinio avarija“; 
1.2.11.  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
1.2.12.  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“; 
1.2.13.  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
1.2.14.  STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų formavimo tvarka“; 
1.2.15.  STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;  
1.2.16.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;  
1.2.17.  STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
1.2.18.  STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
1.2.19.  STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
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UAB "A-Z  projektai" 

 
1.  

Statinys: TDP-SK-AR 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)  pastatas. 
Vytauto g. 10, Varėnos m., Varėnos r.sav. Neypatingas statinys 

Lapas 3 iš Lapų 16 
   

 

1.2.20.  STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
1.2.21.  STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“; 
1.2.22.  STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“; 
1.2.23.  STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
1.2.24.  STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
1.2.25. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai”; 
1.2.26. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 
STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
1.2.27.  STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
1.2.28.  STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
1.2.29.  STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“; 
1.2.30. „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei 
tikslinimo taisyklės“; 
1.2.31.  „DT 5-00   Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 
1.2.32.  „A1-22/D1-34   Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“; 
1.2.33.  „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“;  
1.2.34.  „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“;  
1.2.35.  „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“; 
1.2.36.  „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; 
1.2.37.  „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“; 
1.2.38.  „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“; 
1.2.39. „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“. 
1.2.40. „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“. 
1.2.41. „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“. 
1.2.42.  HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; 
1.2.43.  HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"; 
1.2.44.  HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje"; 
1.2.45.  HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir 
visuomeninėse patalpose“. 
1.2.46. LST EN 13480-1:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai;  
1.2.47. LST EN 13480-:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos; 
1.2.48. LST EN 13480-3:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir 
skaičiavimas; 
1.2.49. LST EN 13480-4:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas; 
1.2.50. LST EN 13480-5:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai; 
1.2.51. LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir 
priėmimas eksploatuoti“; 
1.2.52. LST EN 12170:2006 Pastatų šildymo sistemos. Eksploatavimo, techninės priežiūros ir 
naudojimo dokumentų rengimo procedūra. Šildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto 
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UAB "A-Z  projektai" 

 
1.  

Statinys: TDP-SK-AR 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)  pastatas. 
Vytauto g. 10, Varėnos m., Varėnos r.sav. Neypatingas statinys 

Lapas 4 iš Lapų 16 
   

 

operatoriaus; 
1.2.53. LST EN 12828:2012+A1:2014 Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų 
projektavimas. 
1.2.54. Slėginės įrangos techninis reglamentas. 
1.2.55. Mašinų sauga. 
1.2.56. RSN 37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo 
taisyklės“. 
1.2.57.  RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. 
1.2.58. Įforminimo normatyviniai dokumentai: 
1.2.59. LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
1.2.60. SR 14-99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje. 
1.2.61. Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi 
„Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogų 2018 
m.“ Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistikos plėtros agentūros 2018 m. 
 

3. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu užstatymu, kultūros paveldo 

vertybe, klimato sąlygos ir reljefas.   

Statinio geografinė vieta - Vytauto g. 10, Varėnos m., Varėnos r.sav.,  daugiabutis gyvenamasis 

namas (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).  

Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį:  
 

Registro Nr. 60/71737 

Unik. Nr.3896-4001-0013 

Naudojimo paskirtis: gyvenamoji; 

Statinio kategorija: neypatingasis; 

Statinio matmenys plane ir aukštis: 36,67x11,05 m. 

Aukštų skaičius: 4 aukštai ir rūsys. 

Pastato aukštis – 13,20 m (esamas, nuo vidutinio žemės paviršiaus) 

Ryšys su gretimu užstatymu, kultūros paveldo vertybe -  Atnaujinamas (modernizuojamas) 

daugiabutis gyvenamas namas, yra Varėnos mieste, centrinėje miesto dalyje. Teritorija užstatyta 

daugiabučiais gyvenamaisiais, visuomeninės ir komercinės paskirties pastatais.   Nekilnojamo turto 

registro duomenimis, žemės sklypas aplink daugiabutį gyvenamą namą Vytauto g. 10 (unikalus daikto 

Nr.: 3896-4001-0013), Varėnoje nesuformuotas ir jį turto administravimo teise valdo UAB „Varėnos 

šiluma“. Pastatas nepatenka į kultūros paveldo objektų apsaugos zonas.  
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 Teritorijoje yra įrengti pastatą aptarnaujantys elektros, vandentiekio, lietaus, buitinės nuotekynės, 

dujotiekio, šiluminės trasos, ryšio tinklai. 

Pastato geografinė vieta: 

 

 

Klimato sąlygos ir reljefas:  

 Reljefas yra nežymiai kintantis nuo pietinėje pastato dalyje 130,03 iki 129,86 šiaurinėje sklypo 

dalyje. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (priskiriama vietovė – Ukmergės, RSN nėra 

išskirta Širvintų teritorija): 

vidutinė metinė oro temperatūra   +6,1ºC 
santykinis metinis oro drėgnumas 79% 

vidutinis metinis vėjo greitis 2,7 m/s 
vidutinis metinis kritulių kiekis 658 mm 

maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 95,6 mm 
vyraujančių stipriausių vėjų kryptys:   sausio mėn. P, PV, PR, V 

                                                             liepos  mėn.  V, ŠV, PV, Š;   
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 Pagal STR 2.05.04:2003 Varėna priskiriamas I-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine 

vėjo greičio reikšme 24 m/s, atskaitinis vėjo slėgis q= 0.5 ρν²=0.5x1.25x24²=Pa=0.36 kPa. Vėjo 

poveikio dalinis patikimumo koeficientas γ=1.3. 

Pagal STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos" Varėna priskiriamas II-jam sniego apkrovos rajonui 

su sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). Sniego poveikio 

dalinis patikimumo koeficientas γ=1.3. 

 Sklypo paruošimas statybai: Sklypas nėra suformuotas. Teritorija, kurioje numatoma vykdyti 

darbus, laikinai aptveriama, įrengiami reikalingi reikmenys, patalpos ir saugojimo aikštelės, (plačiau 

žiūr. SO dalies AR ir brėžinius).  

 
 Rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju projekte numatytų darbų sąrašas, esamų 

statinių konstrukcijų būklės įvertinimas, paaiškinimai, kaip jie atitinka normatyvinių 

dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį nurodant esamo statinio statybos metus, kiek metų 

naudojamas, aprašant vykusius rekonstravimus ar kapitalinius remontus: Projekte numatytų 

darbų sąrašas: Išorinių sienų (įskaitant ir cokolio, įgilinant 1,20m į gruntą) šiltinimas. Stogo ir 

parapetų šiltinimas, apskardinimas ir stogo tvorelės įrengimas. Stogo vėdinimo kaminėlių, buitinių 

nuotekų stovų alsuoklių keitimas, ventiliacijos šachtų kaminėlių atnaujinimas ir apšiltinimas. Lietaus 

nuvedimo sistemos sutvarkymas ir įrengimas. Butų langų keitimas į mažesnio šilumos laidumo 

gaminius. Butų balkonų stiklinimas nuo balkonų plokštės apačios iki lubų. Šilumos punkto keitimas. 

Karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliacijos įrengimas. Geriamo vandens 

magistralinių vamzdynų keitimas, izoliacijos įrengimas. Buitinės nuotekynės magistralinių vamzdynų, 

keitimas rūsyje. Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas išvalant esamas ventiliacijos šachtas. 

Bendro naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir apšvietimo sistemų modernizavimas. Elektros 

įvadinės spintos perkėlimas, sutvarkymas. Dujotiekio vamzdžių atitraukimas nuo apšiltinto fasado ir 

cokolio apdailinio paviršiaus min 50 mm. Nuogrindos aplink pastatą įrengimas. Antžeminės cokolio 

dalies apdailinimas tinku. Fasadų apdailinimas tinku. Angokraščių šiltinimas ir apdailinimas  tinku. 

Lauko palangių įrengimas iš plieninės skardos, dengtos poliesteriu.  

 

4.  ESAMŲ KONSTRUKCIJŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, PAAIŠKINIMAS KAIP JI 

ATITINKA NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS, FUNKCINĘ PASKIRTĮ:  

1.1.  Pastato pamatai – betoniniai, ištisiniai. Būklė – patenkinama, įtrūkimų ir konstrukcinių 

deformacijų apžiūros metu nepastebėta. nepastebėta. Pamatai neapšiltinti. Kai kur aptrupėjęs, įskilęs 
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tinkas. Pamatai drėksta ties nesutvarkytais lietvamzdžiais.  Pamatų šiluminė varža netenkina STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.  

Esamų pamatų būklė atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas, Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 

1.2. Nuogrinda – rytinėje ir šiaurinėje pastato dalyje įrengta betoninių trinkelių nuogrinda. 

Vakarinėje pastato dalyje nuogrinda neįrengta. Kai kur nuogrindos nuolydis yra į cokolio pusę.   

1.3. Pastato išorinės sienos – Sienų konstrukcija – baltų silikatinių plytų mūras, be išorinio tinko 

sluoksnio vakarinėje pastato pusėje ir su tinko apdaila rytinėje ir šiaurinėje pastato pusėje. Silikatinių 

plytų mūro būklė – patenkinama, kai kur pastebėti nedideli mūro įtrūkimai, reikalingas remontas.  

Sienos nešiltintos, tinkas vietomis pažeistas, aptrupėjęs.   Sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė 

varža neatitinka 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. Esamų išorinių laikančiųjų sienų būklė atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio 

reikalavimas, Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 

1.4. Tarpaukštinės perdangos-  G/B, be matomų deformacijų, defektų ir įlinkių. Rūsio perdanga – 

neapšiltinta. Esamų tarpaukštinių perdangų būklė atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio 

reikalavimas, Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 

1.5. Stogas – mažo nuolydžio, dengtas rulonine prilydoma bitumine danga, neapšiltintas. Lietaus 

nuvedimo sistema- išorinė. Stogo dangos ir apskardinimų būklė patenkinama. Parapetų cinkuota 

skarda pažeista korozijos. Dėl susikaupusios drėgmes auga sąmanos. Ant pastato stogelio (rytinėje 

pastato pusėje) pastabėta augmenija, dėl susikaupusios drėgmes auga sąmanos. Stogelių virš įėjimų į 

laiptines būklė gera. Esama stogo šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Esama stogo būklė atitinka STR 

2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas, Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus.  

1.6. Lietaus vandens nuvedimo sistema- išorinė. Lietvamzdžiai vietomis pažeisti korozijos.  Ties 

cokoliu trūksta lietvamzdžių dalių, vanduo išleidžiamas į aplinką. Dėl netinkamo lietaus šalinimo nuo 

pastato gadinamas pamato apdailinis tinkas ir stogelio ties rytine pastato dalimi konstrukcija. Lietaus 

latakus ir lietvamzdžius reikia atnaujinti.  

1.7. Didžioji dalis  langų ir balkonų durų yra pakeisti į langus su stiklo paketais ir PVC profiliu. 

Vertinama, kad pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“  reikalavimus. Nepakeistų senų medinių langų rėmai fiziškai 

susidėvėję, konstrukcija nesandari. Langai eksploatuojami nuo pastato statybos darbų pabaigos. 

12



UAB "A-Z  projektai" 

 
1.  

Statinys: TDP-SK-AR 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)  pastatas. 
Vytauto g. 10, Varėnos m., Varėnos r.sav. Neypatingas statinys 

Lapas 8 iš Lapų 16 
   

 

Šilumos laidumas ir mechaninis atsparumas neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

1.8. Balkonų laikančiosios konstrukcijos: Balkonų plokščių būklė- patenkinama. Keletas balkonų 

įstiklinti PCV profilio gaminiais su stiklo paketais, keletas– senais mediniais, aliuminio rėmais be 

stiklo paketų. Didžioji dalis balkonų – neįstiklinti. Balkonų aptvarų apdaila: šiferis – fiziškai 

nusidėvėjusi, būklė bloga. Esama balkono laikančiųjų konstrukcijų būklė atitinka STR 

2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas, Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus.  

1.9. Langai ir lauko durys bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės, kitos patalpos): Laiptinių 

langi pakeisti PVC gaminiais sustiklo paketais. Rūsio langų angos  užmūrytos. Įėjimų į laiptines durys 

pakeistos į metalines apšiltintas duris su pritraukėjais.  Tambūrų durys- senos, medinės, senos, 

nesandarios, eksploatuojamos nuo pastato statybos pabaigos, būklė bloga.  Rūsio durys – senos, 

medinės. Senų langų ir durų energetinės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

1.10.  Įėjimo aikštelės į laiptines  yra iš betono, patenkinamos būklės. Yra ištrupėjusių nelygių vietų. 

Pandusai ties įėjimais į pastatą neįrengti.  

Laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų vizualinės apžiūros akto išvada: Apžiūros metu 

nustatyta, kad namo laikančių konstrukcijų nukrypimai nėra didesni nei nurodyti  STR 1.03.01:2016 

„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo „Galimos avarinės būklės požymiai“ lentelėje, todėl 

papildomų tyrimų, esamos būklės ekspertizės atlikti nereikia. Gyvenamojo namo esama būklė 

atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas, Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

reikalavimus. 

5. MODERNIZUOJAMAS STATINYS, pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, 

grindų, liftų šachtų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai:  

5.1 Sienos. Laikančios konstrukcijos nekeičiamos. Prieš šiltinimą sienos turi būti švarios ir sausos, be 

ženklesnių nelygumų, nuplaunamos atigrybeliniais skysčiais. Plotai, kur  plytos aptrupėjusios, turi 

būti išlyginamos tinkuojant, ištrupėjusių sienų parapetai – permūrinami.   Sienos šiltinamos 180 mm 

storio polistireninio putplasčio plokšte EPS70, ( λproj = 0,039 W/mK) , tvirtinant smeigėmis ir 

įrengiant tinkuojamą fasadą (sienų šilumos perdavimo koeficientas U≤0,20 W/m2K ) 

 Fasadų spalvos nurodytos architektūriniuose fasado brėžiniuose.  
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5.2 Cokolio sienos. Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“   reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, numatoma 

pasiekti remontuojamo pastato cokolio sienų šilumos perdavimo koeficientą U≤0,25 W/m2K. Prieš 

pradedant šiltinti pastato cokolio požeminę dalį, yra atkasamas gruntas. Cokolio sienos su aukšto 

spaudimo aparatu po spaudimu nuplaunamos nuo grunto likučių. Atliekamas pamatų blokų siūlių 

remontas. Pastato rūsio požeminės dalies šiltinimo medžiaga į gruntą įgilinama 1.2 m, šiltinama, EPS 

100N ( λproj = 0,031 W/mK) storis t=160 mm plokštėmis iki nuogrindos viršaus. Įrengiama 

hidroizoliacija iš drenažinės membranos. Pastato cokolio antžeminė dalis šiltinama EPS 100N (λproj 

= 0,031 W/mK) storis t=160 mm plokštėmis polistireniniu putplasčiu. Klijavimas, su smeigiavimu. 

Atliekamas šiltinamojo sluoksnio dvigubas armavimas, smeigių skaičius pagal sistemos gamintojo 

rekomendaciją, apdaila – silikoninis tinklas, kurio spalva nurodyta architektūriniuose fasado 

brėžiniuose. 

5.9 Išorės sienų šiltinamas įstiklintuose balkonuose: Išorės sienos įstiklintuose balkonuose 

šiltinamos fenolio putų plokštėmis ( λD = 0,020 W/mK). Jų storis yra 60 mm. Atliekamas šiltinamojo 

sluoksnio armavimas, smeigių skaičius ir išdėstymas pagal sistemos gamintojo rekomendaciją. 

Apdaila –spalvotu struktūriniu silikoniniu tinku. Naudojamas silikoninis tinkas, kurio dažų sudėtyje 

yra priedų neleidžiančių augti pelėsiniams grybams. 

Vidinių balkono sienų spalva: RAL 9001 (rusvai balta) 

Apšiltinamos pirmo aukšto balkonų apatinės plokštės, polistireniniu putplasčiu  EPS 100N  (λproj = 

0,035 W/mK) 160 mm storio plokštėmis, kurios tvirtinamos smeigėmis, apdaila silikoninis 

dekoratyvinis tinkas, kurio dažų sudėtyje yra priedų neleidžiančių augti pelėsiniams grybams. 

5.10  Seni mediniai butų langai keičiami naujais plastikiniais langais (U≤1,1 W/m2K), su dviejų 

kamerų stiklo paketu ir dviem selektyviais stiklai. Langai gaminami iš PVC profilio, kurių gamyboje 

nenaudojami švino stabilizatoriai. Keičiamiems langams sudedamos naujos vidinės palangės iš MPD, 

atsparios drėgmei. Langai dviejų varstymo padėčių su trečia – „mikroventiliacine“. Atliekama visų 

naujai įstatytų langų angokraščių apdaila (glaistoma ir dažoma).  Montuojamos išorinės palangės iš 

plieninės skardos dengtos poliesteriu.   

Senos medinės butų balkonų durys (ir langai) keičiami naujais plastikinių rėmų gaminiais 

(U≤1,1W/m2K), su dviejų kamerų stiklo paketu ir dviem selektyviais stiklai. Balkonų durys iš dviejų 

dalių: PVC profilio, iš permatomo stiklo paketo su dalinimu ties 90 cm nuo grindų lygio, atidaromos, 

atverčiamos (mikroventiliacija) ir su papildoma rankena iš balkono pusės (fiksatorius). 
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 Rūsyje montuojami langai PVC rėmų, su vienos kameros armuoto stiklo paketais, vienu 

selektyviniu stiklu (U≤1,1 W/m2K). Langai varstomi – atverčiami, su įfrezuotomis orlaidėmis. Rūsio 

langų spava – pilka, pagal RAL 7009, viduje balta, pagal RAL 9010. Visi gaminiai sertifikuoti pagal 

gamintojų rekomendacijas. Jeigu gaminius sumontavo ne gamintojas ar jo atstovas, rangovas privalo 

pateikti raštišką gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių sumontavimo tinkamumą. 

5.11  Visų langų išorinės palangės montuojamos naujos iš plieninės skardos dengtos poliesteriu, 

projekte nurodyta spalva. Balkone montuojamos išorinės palangės - PVC. Vidaus palangės 

įrengiamos iš MDP, atsparios drėgmei. 

5.12  Langų angokraščiai fasade apšiltinti ne plonesniu, kaip 30 mm storio polistireniniu putplasčiu 

EPS 70  (λD =0,039 W/mK), apdaila – tinkas. Balkonų zonoje – angokraščiai šiltinami 30 mm fenolio 

putų plokštėmis, tinkuojami spalvotu struktūriniu silikoniniu tinku. Naudojamas silikoninis tinkas, 

kurio dažų sudėtyje yra priedų neleidžiančių augti pelėsiniams grybams. Langų angokraščiai patalpų 

viduje – glaistomi ir dažomi balta spalva. 

5.13   Balkonai įstiklinami pagal vieningą projektą PVC konstrukcijomis su 1 kameros stiklo 

paketu, su selektyviniu stiklu. Langų dalijimas nurodytas projekto SA dalies brėžiniuose, varstymo 

kryptį derinti su butų savininkais. Balkonų apatinė dalis – matinio stiklo. Balkonų stiklinimo 

konstrukcija montuojama nuo balkono atitvaros iki perdangos plokštės. Esami balkonų įstiklinimai 

išmontuojami. Nuėmus balkono skardinimus, aptvarus ir stiklinimus rangovas papildomai 

įvertina balkonų plokščių stiprinimo reikalingumą. Balkonų stiklinimui naudojami pastiprinti 

plastiko rėmai su stiklo paketu. Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤1,4 W/m² 

K. Po įstiklinto balkono PVC profilių stiklinimo sistemos ir balkono plokštės iš fasadinės pusės 

sumontuojamos palangės iš plieninės skardos dengtos poliesteriu. PVC profilių langų spalva 

nurodyta brėžiniuose. 

5.14 Durys.  Balkonų durys iš dviejų dalių: PVC profilio, iš permatomo stiklo paketo su dalinimu ties 

90 cm nuo grindų lygio, atidaromos, atverčiamos (mikroventiliacija) ir su papildoma rankena iš 

balkono pusės (fiksatorius).  

 Laiptinėse montuojamos naujos apšiltintos PVC tambūro durys. Durų šilumos perdavimo 

koeficientas turi būti U≤1,5 W/m²K. Išimami seni durų blokų rėmai iš sienų. Įstatomi nauji 

montuojami blokai, kurie reguliuojami ir tvirtinami. Sandūros tarp staktų ir sienų hermetizuojamos.  

Viršutinė durų dalis stiklinama vienos kameros stiklo paketu, vienas iš stiklų su selektyvine danga, 

apatinė dalis su PVC užpildu, durys turi turėti atraminę kojelę bei pritraukėją (pritraukimo 
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mechanizmų atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 50000 ciklų). Atliekama 

angokraščių apdaila.   

5.15 Stogas. Sutapdinto (mažo nuolydžio) daugiabučio gyvenamojo namo stogas ir viršutinių 

balkonų stogeliai yra neapšiltinti. Nuo parapeto nuimamos senos skardos ir jų tvirtinimo laikikliai.  

 Stogo ir viršutinių balkono stogelių  danga  nuvaloma  nuo  šiukšlių  ir  statybinių  medžiagų  

atliekų, suremontuojama, nupjaustomos ir užlydomos pūslės.  Ant esamo  sutapdinto  stogo 

konstrukcijos ir ir viršutinių balkono stogelių,  reikalingiems  nuolydžiams  suformuoti  

naudojamas  smėlio  sluoksnis.  Sutapdintas pastato  stogas ir balkonų stogeliai  šiltinami 

polistireninio  putplasčio  EPS 80  ir akmens vatos Dachrock  Max (arba analogas) plokštėmis.  

Polistireninio  putplasčio  plokščių  storis  160  mm,  o akmens  vatos Dachrock Max (arba 

analogas) plokščių  storis  40 mm. Klojami  apšiltinimo  medžiagos  sluoksniai  turi  persidengti  

ne  mažiau  kaip 1/3  savo  ilgiu  arba  pločiu.  Šiltinimo  medžiaga  specialiomis tvirtinimo  

detalėmis tvirtinama  prie esamos  stogo  konstrukcijos. Klijuojama stogo dviejų  sluoksnių  

ruloninė  bituminė  hidroizoliacinė danga,  viršutinioji -  MIDA PV  S4b, (arba analogas)   

apatinioji –  MIDA  PV  S3s (arba analogas).  Sustatomi  stogo konstrukcijos  vėdinimo  

kaminėliai  (vienas  vienetas  į 60 – 80 m²  plotą). Kaminėliai  įrengiami aukštesnėse  vietose,  

kiekvienoje  vėdinimo  kanalais  atskirtoje  stogo  dalyje.  Toje  vietoje,  kur  bus montuojamas  

kaminėlis,  išgręžiama  anga  per  mineralinės  vatos,  polistireninio  putplasčio sluoksnius  ir  per  

esamą  hidroizoliaciją  iki  esamos  akyto  betono  plokštės.  Ši  plokštė  užpildoma smulkintu 

šilumos izoliacijos užpildu. Vėdinimo kaminėlių angos uždengiamos, kad į jas nepatektų lietaus  

vanduo.  Kaminėliai  montuojami  1 - 1,5  m  atstumo  nuo  parapeto  pastato  perimetru. 

 Ventiliacijos kanalų angos sutvarkomos, išvalomos ir tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Prieš 

pradedant ventiliacijos kanalų valymo darbus, apie tai reikia informuoti butų savininkus. 

Ventiliacijos kanalų vidinis paviršius valomas šepečiais (ežiais). Naudojami šepečiai gali būti 

polipropileniniai, polimeriniai ir metaliniai. Ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo, 

biologinio apdorojimo būdas susideda iš kanalų vidinio paviršiaus gramdymo ir apdorojimo 

rūgštiniu, šarminiu ir biocheminiu preparatu. Į kanalo angą nuleidžiama armuota žarna su 

purkštuku. Kanalų sienutės nuo žemiausio taško iki viršaus apdirbamos šarminiu plovimo 

preparatu, sudarytu iš vandens, lipnumą mažinančios, ėsdinančios medžiagos. Po to kanalų angos 

valomos šepečio pagalba ir visi nešvarumai, statybinių medžiagų likučiai išimami atidarius 

ventiliacijos kanalų groteles. Po to kanalų angos apdirbamos preparatais stabdančiais riebalinių 

dalelių prikibimą prie sienučių.  
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 Ventiliacijos kanalų sienutės iki ventiliacijos angų yra apšiltinamos akmens vatos Dachrock 

Max (arba analogas) plokštėmis 40 mm storio. Klijuojama dviejų sluoksnių hidroizoliacinė danga 

ant ventiliacijos kanalų sienučių, montuojamos prieglaudos iš cinkuotos skardos. Montuojamos 

atramos prie ventiliacijos kanalų  antenų elementų tvirtinimui. Sumontuojami nauja virš stogo 

esančių nuotekų alsuoklių iš PVC vamzdžio dalis ne mažiau kaip 400 mm aukščio virš naujos 

stogo dangos ir 300 mm nuo ventiliacinių angų ir uždedamos apsauginės kepurėlės. 

 Apšiltinami parapetai.  

Modernizuojamo pastato stogas- neeksploatuojamas. Atliekant stogo techninį aptarnavimą 

numatyti papildomas stogo dangos apsaugos priemones vaikščiojimo tako zonoje.  

 Statinio stogas tenkina BROOF (t1) klasės reikalavimus. Atliekant stogo šiltinimo darbus 

naudojamas polistireninis putplastis EPS 80 (d=180 mm) ir kieta akmens vata (d=40 mm), kurios 

degumo klasė A1. Atliekant naujos hidroizoliacinės dangos įrengimą,  naudojamos prilydomos 

polimerinės bituminės dangos. Projektuojama stogo dangos konstrukcija, kuri atitinka (turi)  

išorinio ugnies veikimo klasifikavimo broof (t1) ataskaitą. Atlikus sutapdinto stogo atnaujinimo 

(modernizavimo) darbus, stogas  atitiks Broof (t1) klasės keliamus reikalavimus.  

 Įėjimo stogeliai iš viršaus apšiltinami pakietintos akmens vatos plokštėmis (50 mm) su 

klijuojama stogo dviejų  sluoksnių  rulonine  bitumine  hidroizoliacine danga, iš apačios – 

polistireninio  putplasčio  plokščių  50 mm su dekoratyvinio silikoninio tinko apdaila. Įėjimo 

stogelių vandens nubėgimui įrengiami lietvamzdžiai. 

5.16 Laiptinių remontas: 

Sienų remontas: atliekamas senos dangos nuvalymas, paviršių gruntavimas, glaistymas, su paviršiaus 

dažymu (rusvai balta spalva, RAL 9001. Dažytų sienų paviršius - valomas atsparus drėgmei ir 

vandeniui.   

Lubų remontas: (senos dangos nuvalymas, gruntavimas, glaistymas)  su dažymu (RAL 9001),  

Grindų ir laiptų remontas (senos dangos nuvalymas, užtaisymas nelygumų)  ir dažymas (RAL 

7037),  turėklų remontas (senos dangos nuvalymas, nelygumų glaistymas)  ir dažymas (RAL 7037) 

bei porankio pakeitimas (RAL 7037). Tambūro aikštelėse paruošus pagrindą, klijuojamos akmens 

masės plytelės RAL 7037. Kantas prie laiptų paruošiamas dažymui aliejiniais matiniais dažais (RAL 

7037). 

5.17 Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, 

atitvarų virš nešildomų rūsių) šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos 

nuostolių suma, energinio naudingumo klasė: 
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 Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, atitvarų virš 

nešildomų rūsių) šilumos perdavimo koeficientai: 

5.13.1   Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas: 
          0,192≤U=0,20 W/m²K; 
5.13.2  Rūsio sienų (antžeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas: 
          0,19≤ U=0,25 W/m²K; 
5.13.3  Pamato (rūsio sienų požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas  
          0,238≤ U=0,22 W/m²K 
5.13.4 Stogo šilumos perdavimo koeficientas 
            0,158≤ U=0,16 W/m²K 
5.13.5 Išorinių sienų, balkono viduje, šilumos perdavimo koeficientas 

            0,280 ≤U=0,30 W/m²K; 
5.13.6 Langų šilumos perdavimo koeficientas:  

            U ≤ 1,1 (W/m²K) 

5.13.7 Durų šilumos perdavimo koeficientas: 
              U ≤ 1,5 (W/m²K) 

Energinio naudingumo klasė: C  Pastato šilumos nuostolių suma: 144.46 kwh/kv.m/metus. 

5.18 Atitvarų šilumos laidumo koeficientų skaičiavimai: 

Rūsio sienų (požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas 

Atitvaros dalis 
Sluoksnio 
žymėjimas 

d, m λD, W/m K λds, W/m K R, m²K/W 

1. Vidaus paviršiaus šilumonė varža Rsi    0,13 

2. Esama pamato konstrukcija R1    0,23 

3. Hidroizoliacija R2    0,00 

4. Polistireninis putplastis EPS 100N R3 0,16 0,031 0,043 3,76 

5. Drenažinė membana R4    0,04 

6. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse    0,04 

∑     4,20 

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K         0,238 

 

Rūsio sienų (antžeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas 

Atitvaros dalis 
Sluoksnio 
žymėjimas 

d, m λ, W/m K λds, W/m K R, m²K/W 

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi       0,13 

2. Esama konstrukcija (cokolis nešiltintas) R1       0,23 

3. Hidroizoliacija R2       0,00 

4. Polistireninis putplastis EPS 100N R3 0,16 0,031 0,033 4,85 

5. Apdaila - tinkas R4 0,01  1,00 1,00  0,01 

6. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse       0,04 

∑         5,26 
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Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K         0,190 

 

Balkone esančių sienų šilumos perdavimo koeficientas (tinkuojamas fasadas) 

Atitvaros dalis 
Sluoksnio 
žymėjimas 

d, m λD, W/m K λds, W/m K R, m²K/W 

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi       0,13 

2. Vidaus tinkas R1 0,01 1,00 1,00 0,01 

3. Esama konstrukcija R2       0,62 

4. Fenolio putų plokštės R3 0,06 0,02 0,022 2,73 

5. Apdailos tinkas R4 0,01 1,00 1,00 0,01 

6. Išorinės paviršiaus šiluminė varža Rse    0,04 

∑         3,53 

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K          0,283 

 

Fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas (tinkuojamas fasadas) 

Atitvaros dalis 
Sluoksnio 
žymėjimas 

d, m λD, W/m K λds, W/m K R, m²K/W 

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi       0,13 

2. Vidaus tinkas R1 0,01 1,00 1,00 0,01 

3. Esama konstrukcija R2       0,62 

4. Polistireninis putplastis EPS 70 R3 0,20 0,039 0,041 4,39 

5. Apdailos tinkas R4 0,01 1,00 1,00 0,01 

6. Išorinės paviršiaus šiluminė varža Rse    0,04 

∑         5,20 

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K          0,192 

 
 

Apšiltinto stogo šilumos perdavimo koeficientas 

Atitvaros dalis 
Sluoksnio 
žymėjimas 

d, m λD, W/m K λds, W/m K R, m²K/W 

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi       0,10 

2. Esama konstrukcija R1       1,04 

3. Polistireninis putplastis EPS 80 R2 0,16 0,037 0,039 4,10 

4. Akmens vatos plokštė R3 0,04 0,038 0,040 1,00 

5. Ruloninė danga 2 sl. R4 0,07 0,23  0,03 

6. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse       0,04 

∑         6,31 

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K         0,158 

 

5.19 Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės: siekiant išvengti 

vandalizmo ir užtikrinti apsaugos priemones statiniui yra įrengtos lauko durys su užraktais ir 

pritraukimo mechanizmu. Įėjimo į pastatą lauko durys neuždengtos želdiniais ar kitais elementais; 
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nėra nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau; Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų 

darbo metu nuolat apšviesta natūralia šviesa. Pirmo aukšto langai neatidaromi iš lauko pusės. Taip pat 

siūloma įsirengi patalpų signalizacijos sistemą bei lauko vaizdo kameras. Rekomenduotina prie įėjimo 

įrengti šviestuvus su judesio davikliais.  

5.20 Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų 

planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 

nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 

reikalavimams: projekto atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų 

planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, reikalavimams, 

projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų, t. y. 

 atnaujinant (modernizuojant) daugiabutį gyvenamąjį namą aplinkiniams gyventojams neigiamos 

įtakos nebus, nes išorės pastato matmenys keičiami nežymiai - bus tik apšiltinamas pastatas, naujai 

įrengiama nuogrinda aplink pastatą, pagerinamas estetinis namo ir aplinkos vaizdas. Užpylus nukastą 

juodžemį, atsėjama veja.  

 nepablogins  techninės esamos statinių būklės, galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės 

kelius ir gatves; 

 išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

  išsaugoja patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo 

pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus; 

  išsaugoja esamas gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos 

priemones, 

  išsaugoja esamą apsaugą nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos 

spinduliuotės; 

  išsaugoja esamą apsaugą nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; gaisro 

gesinimo sistemas, 

 atliekant nuogrindos remonto ir cokolio apšiltinimo darbus, kasimo darbai vykdomi rankiniu 

būdu, kad nebūtų pažeisti esami inžineriniai tinklai, 

 atlikus pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos 

nepablogės, palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios. Pastato, inžinerinių 

sistemų statyba (tiesimas) pastato viduje nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos techninės 

būklės ir nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų 

statinių techninę būklę, 

 Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal Lietuvos 

Respublikos Statybos Įstatymo 6 straipsnio 4 punktą. 
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5.21 Kiti darbai 

 5.22.1 Atitraukti nuo fasado esamą dujotiekio vamzdį. Vamzdis nupjaunamas ir permontuojamas 

tokiu atstumu, kad netrukdytų esamos sienos apšiltinimui ir kad po sienos apšiltinimo šį vamzdį būtų 

galima laisvai eksploatuoti   ( min 50 mm nuo užbaigto apdailos sluoksnio), remontuoti ir aptarnauti. 

Vykdant dujotiekio vamzdžio permontavimo darbus, griežtai laikytis statybos normų, taisyklių, 

skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių reikalavimų. Po permontavimo atlikti dujotiekio 

išbandymą sandarumui. Vamzdis perdažomas. 

 5.22.2 Statybos darbų metu susidariusios šiukšlės turi būti sutvarkomos (išvežamos į sąvartynus 

arba perdirbimo įmones). 

 5.22.3 Šie ir kiti darbai, reikalavimai medžiagoms aprašyti techninėse specifikacijose. Visos 

statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos 

reikalavimus bei turėti Europos techninį liudijimą ir CE sertifikatus. 

 Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų 

mechaninio stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos 

ir sveikatingumo sąlygas, taupo energiją ir šilumą, bet nesudarko statinio estetinio vaizdo. 

 

Projekto vadovas: Asta Kairytė (kvalif. Atestato Nr. A1205)______________________ 
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PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
Pateikiamas bendras techninių specifikacijų skirtų pastato remontui sąrašas. 
Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 

naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – 
LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus 
arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra 
nurodomi aprašant atskirus darbus. 

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami 
statiniui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti 
specialistai, griežtai laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint leidimą, 
suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos 
firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

Statytojas informaciją apie rangovo pasamdymą ir kiekvieno pagrindinių statybos sričių vadovo, 
nurodyto Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punkte, pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip 
per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbia IS „Infostatyba“ interneto tinklalapyje 
www.planuojustatyti.lt. 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas ir 
atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą 
personalą̨ bei įrangą. 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų 
panašių darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti. 

 
Rangovas privalo: 
1) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio 

statybos vadovą̨ (turi turėti statybos inžinieriaus išsilavinimą̨); 
2) pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybos leidimą̨ bei 

statinio projektą̨ ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė); 
3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą̨, taip pat Vyriausybės įgaliotos institucijos 

nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą̨, vadovautis įstatymais, 
Vyriausybės nutarimais, teritorijų̨ planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis nustatytų statinio 
projektavimo sąlygų reikalavimų, Valstybinės teritorijų̨ planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 
ministerijos bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų̨ nustatytų 
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reikalavimų, vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir 
statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus; 

4) įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą̨ su informacija apie statomą statinį; 
5) užtikrinti saugų darbą̨, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 

statybvietėje bei rekonstruojamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų 
kultūros vertybių̨ apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių̨ 
apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų̨ gyvenimo ir veiklos 
sąlygų, nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje; 

6) įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 
dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jei šiuos dokumentus rangovas praranda, jis turi 
savo lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų̨ tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus 
darbus; 

7) dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti; 
8) leisti Valstybinės teritorijų̨ planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 

pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję̨ su jų̨ 
pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar 
griaunamus statinius (juose esančius butus) bei minėtų asmenų̨ reikalavimu pateikti visus statybos 
dokumentus. 

Jei rangovas numato dalį Darbų perduoti vykdyti subrangovams, tai ši dalis negali viršyti 40 
procentų visos Darbų apimties. Subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, taip 
pat turėti galiojančius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos būdu tiekėjas (generalinis rangovas) 
perduoda subrangovui vykdyti. Jei, tikrinant pasiūlymą, išaiškėja, kad siūlomi subrangovai šių̨ 
reikalavimų neatitinka, tiekėjo pasiūlymas atmetamas. 

Užsakovas, Techninis prižiūrėtojas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai 
privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

 
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
Pagrindinių   sričių   statybos   vadovų   kvalifikaciją   reglamentuoja   Lietuvos   Respublikos   

Statybos įstatymas. 
Vykdyti statinių statybą, tame tarpe atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus, turi teisę 

Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės 
įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. Rangovų ir subrangovų  atestavimą ir teisės 
pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras. 

Statybos rangovų ir subrangovų teises ir pareigas nustato užsakovas su juo sudarytoje statybos 
rangos sutartyje,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Statybos  įstatymu  bei  kt.,  poįstatyminiais  
aktais,  statybos techniniais reglamentais. 

 
Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams 
Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 
Statinio statybos vadovas– statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba 

vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas 
statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali 
būti bendrųjų statybos darbų vadovas,  koordinuoja  statinio  statybos  specialiųjų  darbų  vykdymą  bei  
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šių  darbų  vadovų  veiklą  ir  pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir 
statinio normatyvinę kokybę, gavęs Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.   

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui 
(kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir 
įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, 
vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus 
statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę, gavęs 
Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.   

 
Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 

Reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai 
Specialiąją  statinio  statybos  techninę  priežiūrą  gali  atlikti  vienas  specialiosios  statinio  

statybos techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. Neypatingųjų 
statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas turi teisę tik atestuoti statybos 
inžinieriai 

Statinio  statybos  techninės  priežiūros  grupės  sudėtis  nustatoma  sudarant  techninės  priežiūros 
sutartį  reglamentų  nustatyta  tvarka.  Minimalus  techninių  prižiūrėtojų  skaičius  nurodomas  viešųjų 
pirkimų dokumentuose. Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo, statytojo (užsakovo) paskirtas 
statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) ir 
specialiųjų statinio statybos techninės priežiūros dalių vadovai . 

Specialiosios  statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovas  samdomas  ta  pačia  tvarka  kaip  
ir statinio  statybos  techninis  prižiūrėtojas  (bendrosios  statinio  statybos  techninės  priežiūros  
vadovas),  kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

Specialiosios  statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovas  (kai  ji  atliekama  ne  bendrosios 
techninės  priežiūros  sudėtyje)  yra  pavaldus  statinio  statybos  techniniam  prižiūrėtojui  tik  techninės 
priežiūros koordinavimo klausimais. 

Neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas turi teisę tik 
atestuoti statybos inžinieriai 

 

Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos) 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- eksploatacinių savybių deklaracija; 
- gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui; 
- spalvos nuoroda; 
- gaminio pagaminimo data. 

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 
pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 
specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai 
turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi 
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gaminiaiir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas 
jo turinys. Jeipristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 
pristatymo pranešime. 

 
Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingosaugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas. 

 
Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, modernizuotas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei 

eksploatacijai. Po modernizacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės 
– jie turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. 

Šiame etape išskirtos sekančios pastato modernizavimui skirtos specifikacijos: 
TS-01 Žemės darbai 
TS-02 Durys  
TS-03 Plastikinio profilio langai 
TS-04 Skardinimas 
TS-05 Stogo tvorelė 
TS-06 Plokščio stogo ruloninės dangos 
TS-07 Lietvamzdžių ir lietlovių montavimas 
TS-08 Glaistymas 
TS-09 Dažymas 
TS-10 Statybinė  izoliacija 
TS-11 Pastato sienų šiltinimas  
TS-12 Apdailiniai tinkai 
TS-13 Stogo liukas 
TS-14 Mūro konstrukcijos 
TS-15 Laiptų ir fasadų komponentiniai gaminiai 
TS-16 Akmens masės plytelės 
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TS-17 Šviesos prieduobė su pėsčiojo apkrovą atlaikančiomis grotelėmis 
TS-18 Dujotiekio atitraukimas 
TS-19 Betonavimo darbai 
TS-20 Balkono remonto darbai 
TS-21  

 
TS-01 ŽEMĖS DARBAI 
 
 1.1.1  Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 
 1.1.2  Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės 

kabeliai, rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose 
zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. 
Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų 
komunikacijų šeimininkams. 

 1.1.3  Prieš pradedant žemės kasimo darbus užsakovas turi pateikti rangovui kasinėjimo zonos 
topografinę nuotrauką su joje pažymėtais požeminiais inžineriniais tinklais. Rangovas turi juos 
reikiamoje vietoje atsikasti ir įsitikinti toponuotraukos tikslumu. 

 1.1.4  Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, 
komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis 
konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

 1.1.5  Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto 
brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos 
techninę priežiūrą, dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba 
pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

 1.1.6  Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys 
apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 

 1.1.7  Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto 
išpurenimo ir užtikrinančias stabilumą. 

 1.1.8  Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens 
turi užtikrinti pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir 
pan. 

1.1.8. Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo 
zonos neturi kirstis), kad neužgautų vienas kito naudojamais įrankiais. 

1.1.9. Vykdant mechanizuotus žemės paruošimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebėti tas 
darbų vietas, kur tikėtinos grunto nuošliaužos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi būti atitvertos ir 
pažymėtos atitinkamais įspėjamais užrašais. Dirbti tokiose vietose leidžiama tik po kasdieninės darbų 
vadovo apžiūros. 

1.1.10. Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo 
plokštėmis ar kt.), reikia laikytis šių reikalavimų: 

a) veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei 
pereinant darbininkams iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 

b) dirbant su kilnojamais vibruojančiais įrankiais, įrenginiais būtina dėvėti apsaugančias nuo 
vibracijos pirštines ir avalynę, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kurių metu 
pasivaikščioti, pamankštinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laiką; 
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c) pneumatinio įrankio žarnas darbo metu tempti ir lenkti draudžiama. Neleistina, kad jos liestųsi 
su lynais, elektros kabeliais ir suvirinimo elektra įrankių laidais, kuriuose yra įtampa, taip pat su 
deguonies, acetileno ir kitų dujų žarnomis. Žarnos išdėstomos3 taip, kad per jas nevažinėtų transportas ir 
nevaikščiotų žmonės; 

d) pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti 
suvyniota į žiedą. Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos; 

e) tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
f) tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m; 
g) tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama 

važiuoti atbuline eiga. 
1.1.11. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais 

kilnojamais įrankiais taisyklių reikalavimų 
 
TS-02 DURYS 
 
1. Metalinės lauko durys turi atitikti šias charakteristikas: 
a) Bendras durų šilumos perdavimo koeficientas 1.5 W/(m2*K); 
b) Vandens nepralaidumo klasė: 4A, 4B klasę; 
c) Oro skverbties klasė: 2; 
d) Durų mechaninio patvarumo klasė: 6. 
e) Pagal atsparumą vėjo apkrovoms, durys turi atitikti A2 klasę; 
f) Pagal mechaninio stiprio klasę, durys turi atitikti 3 klasės reikalavimus. 
1.2. Metalinių lauko durų principinė konstrukcija: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Tvirtinimo elementai 
2. Lauko apvadai 
3. Vidaus apvadai (galimi) 
4. Sustiprinta stakta 
5. Siena 
6. Varčios karkasas 
7. Izoliacinės medžiagos 
8. Spyna 
9. Metalo lakštas (iš išorės), cinkuotas, dažytas milteliniu būdu; 
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10. Metalo lakštas (iš vidaus), cinkuotas, dažytas milteliniu būdu. 
11. Nerudijančio plieno slenkstis 
*10 ir 12 paveikslėlio pozicijos šiame projekte nėra taikomos. 

2. Lauko durų sandarinimo tarpinės 
 Visos sandarinimo tarpines gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant 
DIN 7863, TV 110, NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi būti 
naudojami ciano akriliniai klijai. 
3. Durų montavimas 
3.1. Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, spyna ir pilnai paruoštos montavimui. Vyriai – 

reguliuojami- cilindriniai, dviejų dalių, dažyti. 
3.2. Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas sandarumas 

jų uždarymu. 
3.3. Plastikinių durų rėmai turi būti gamykloje aptraukti apsaugine polietilenine plėvele. 
3.4. Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Lauko durų 

varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines. 
3.5. Tarpai tarp išorės durų, langų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm. 
3.6. Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm. 
3.7. Leistinos langų ir durų įrengimo nuokrypos: 

Nuokrypos pavadinimas Leistina nuokrypa, mm 

Durų ir vartų blokų nuokrypa nuo vertikalės 3 

Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 3 

Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2 

Palangių nukrypimas nuo horizontalės 3 

Apvadų pločio nuokrypa nuo projekto 3 

Horizontalių elementų nesutapimas languose ir duryse 1 

3.8. Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių arba įskilimų. 
3.9. Durys turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 
3.10. Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, 

kad jie nebūtų apgadinti ir matytųsi gaminio etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas 
(ženklinimas) ir numatyta montavimo vieta. Saugokite, kad ant gaminių nesikauptų drėgmė. 

3.11 Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
3.12. Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios 

plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale. 
3.13. Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje 

padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti. 
3.14. Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 
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TS-03 PLASTIKINIO PROFILIO LANGAI 
 
PVC profilių langai. Bendroji dalis 

Remontuojamo pastato patalpose montuojami nauji plastikiniai langai. 
Apibrėžimas Langų keitimas naujais, jų sumontavimas, angokraščių remontas 

 
Reikalavimai darbų 

vykdymui 

Atsargiai demontuojami esami langai ir sandėliuojami nurodytoje vietoje. 
Esami keičiami naujais plastikiniais langais pagal techniniame projekte duotas 
schemas. Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, 
nustatytų langų gamintojų, taip pat statybos normų reikalavimų šiems darbams 
vykdyti. Langai tvirtinami pagal gamintojų patvirtintą instrukciją. 
Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis. Išorės 
palangės skardinamos, o vidinės palangės keičiamos naujomis, ten kur tai 
nurodyta. 
Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai. 

 
Reikalavimai 
medžiagoms 

1. Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame 
įpakavime. MINIMALŪS REIKALAVIMAI PLASTIKINIŲ LANGŲ 
PROFILIAMS: 

2. Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio Lietuvos klimato sąlygose, 
ilgaamžio, šešių kamerų profilio su standumo intarpais. 

3. Butuose - 2 stiklai su dviem selektyviniais, metalizuota plėvele dengtais, 
stiklais. Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą. 

4. Balkonų stiklinimas - 2 stiklai su vienu selektyviniu, metalizuota plėvele 
dengtu, stiklu. Stiklai  turi būti suklijuoti į stiklo paketą. 

5. PVC profilio spalva pagal RAL paletę- 9016 (balta). 
6. PVC profilių sutvirtinimo armatūra - metalinė, atspari korozijai. Langų 

staktos profilio storis ne mažesnis kaip 70 mm. 
7. Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi 

tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. 
8. Langai ir balkonų durys gaminami iš PVC profilio, kurio gamyboje 

nenaudojami švino stabilizatoriai. 
 9. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų 

gamintojo instrukcijų. Langas turi būti pagamintas su lango/durų 
apkaustais, kurie leistų langą varstyti dvejomis padėtimis su trečia 
varstymo padėtimi („mikroventiliacija“) (kur tai technologiškai įmanoma). 

10. Langų garso izoliavimo rodiklis RRRWRR  (C, CRRtrRR) turi būti ne 
mažesnis nei 33 (-2,-6) dB. Langai turi tenkinti sekančias savybes: 

11. Bendras  langų  šilumos  pralaidumo  koeficientas  URR lang RR  turi  būti  
ne  didesnis  nei  1.4 W/m2K (atitinkamai šilumos varža 0.71 W/m2K). 

12. Vandens nepralaidumo klasė: 4A, 4B klasę - esantis pastato centinėse 
zonose, 5A, 5B - esantiems pastato pakraščiuose. 

13. Oro skverbties klasė: 4 
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14. Langų mechaninio patvarumo klasė: 1. 
15. Pagal atsparumą vėjo apkrovoms, langai turi atitikti A2 klasę - esantis 

pastato centinėse zonose, A4 - esantiems pastato pakraščiuose. 
16. Pagal mechaninio stiprio klasę, langai turi atitikti 1 klasės reikalavimus. 

Pakeisti langai turi atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 
triukšmo“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

Senų langų ir durų išmontavimas: 
Apsaugoti konstrukcijos elementus nuo užteršimo arba pažeidimų. 
Naudojant laužtuvus ir pan. senų langų išmontavimui angokraščiams apsaugoti būtina naudoti apsaugines 
kaladėles. 
Išmontuotas detales, taip pat statybines šiukšles (tinko likučius ir pan.) būtina išnešti iš patalpos iki 
pradedant montuoti naujus langus. 
Atsiradus pažeidimams, būtina tą pačią dieną pranešti apie juos montavimo vadovui arba Užsakovui. 
 
Montavimo darbų eiga 
Galimi keli staktos tvirtinimo būdai: 
naudojant specialias tvirtinimo plokštes 
staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės; 
tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos; 
prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje.  
Išlyginimui naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės. 

- gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės 
turi būti po staktos kampais; 

- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje 
plokštumose. Atkreipti dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčios; 

- kai stakta yra teisingoje padėtyje, tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir 
pritvirtinamos mūrvinėmis, medvarščiais. Skirtingose angose gali būti naudojami skirtingi varžtai. 

 
Naudojant inkaravimo varžtus 

1.3.2.1. Lango įstatymas. 
- per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir 

kiaurymių diametras turi būti vienodas; 
- gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje, per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia 

atkreipti dėmesį, kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių 
gylis nebūtų per mažas; 

- per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti 
dėmesį, kad varžtai būtų visai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojamas (pertempiamas) staktos 
profilis; 

- angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą. 
1.3.2.2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas. 
- gaminių varstymui gali būti naudojama skirtingų firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų 
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reguliavimo technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti 
neįmanoma, patikrinti, ar gaminys yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos padėčiai, lango 
įstatymą pakartoti. 

1.3.2.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir sienos konstrukcijos sandarinimasU.U 
- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba 

akmens ar stiklo vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu); 
- skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia 

konsultuotis su gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis 
nedeformuotų staktos. Tvirtinant staktą tvirtinimo plokštelėmis, rekomenduojama staktą iš vidinės pusės 
papildomai įveržti mediniais įtvarais visom kryptim; 

- sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai 
sustingus sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus. 

1.3.2.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas. 
- nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti ar nėra staktos 

deformacijų. Esant staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastį arba atlikti pakartotiną 
gaminio montavimą. 

1.3.2.5. Atliekamas vidaus ir lauko angokraščių remontas. 
1.3.2.6. Pašalinamos apsauginės plėvelės. 
1.3.2.7. Visi paviršiai nuvalomi. 

PVC palangių eksploatacinės savybės: 
Nr. Esminės charakteristikos Eksploatac

inės savybės 
Bandymų metodai 

1. Temperatūros poveikis minkštėjimui (oro), 
0C 

≥75 PN-EN ISO 306:2006 metodas B50 

2. Atsparumas smūgiams kJ/m2 ≥30 PN-EN ISO 179-1:2004 PN-EN 
ISO 179-1:2004/A1:2006 

3. Stiprumas tempimui kJ/m2 ≥300 PN-EN ISO 8256:2006 metodas A 
 

4. 
Atsparumas įbrėžimams - paviršiaus 
kietumas pagal Mohs‘o skalę 

 
≥2 

 
PN-EN 101:1994 PN-EN 438-
2:2007 

MDP vidinės palangės 
- palangės turi būti atsparios drėgmei, karščiui, saulės spinduliams (UV), įbrežimams, spalvos 

negali blukti. 
- palangės turi būti 3-5 cm ilgesnės nei lango angos plotis. 
Leistini nuokrypiai 

Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų 
intervalai 

Gaminių vardinių 
matmenų nuokrypiai 

1.  Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys Iki 630 
Nuo 630 iki 1600 

+ 1,0 
+ 1,5 

 Nuo 1600 + 2,0 
2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys Iki 630 - 1,0 
 Nuo 630 iki1600 - 1,5 

 Nuo 1600 - 2,0 
3. Išorinių staktų matmenys Iki 1000 2,0 
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P P 

P P 

P P 

 Nuo 1000 3,0 
 iki 2000 5,0 
4. Langų plokštumas ir tiesumas Nuo 2000 iki 1000 1,5 
 Nuo 1000 iki 1600 2,5 
 
5. Langų elementų įstrižainių skirtumas 

Nuo 1600 iki 1000 3,5 
Nuo 1000 iki 1600 2,0 
Nuo 1600 3,0 

 4,0 
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 3 
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 3 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2 
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės 3 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto ± 3 
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 2 

 
TS-04 SKARDINIMAS 

 
Poliesteriu dengtos cinkuotos skardos išorės palangės ir kiti skardinimo elementai. Bendroji 
dalis 
Išorinės cinkuotos ir poliesteriu dengtos skardos palangės turi būti pagamintos iš ne plonesnės 

kaip 0,5mm storio skardos, kurios padengtos 275g/m2 cinko sluoksniu ir dengta poliesteriu pasirinkta 
spalva pagal RAL paletę. 

Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos 90o 
kampu. 

Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius 
sertifikavimo rodiklius. 

Nuolydis neturi būti mažesnis nei 5o į lauko pusę. 
Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. 
Jei palangės iškyša didesnė nei 150mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. 
Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. 
Išsiplėtimo siūles reikalinga daryti mažiausiai kas 3000 mm. Siūles reikia daryti taip, kad kritulių 

vanduo būtų nukreiptas į išorę. 
Išorės palangių montavimas ir jungimai 
Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po 

palange.Palangė nuo sienos turi būti atskirta naudojant besiplečiančią juostą arba hermetiką. 
Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos 

poveikio, vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą. Sandarinama be plyšių 
kampuose ir nepažeidžiant pastato. 

 
TS-05 STOGO TVORELĖ 
 
 Stogo tvorelė įrengiama pastatuose, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki karnizo arba 

lauko sienos viršaus (parapeto) didesnis kaip 10 m, o stogo nuolydis – iki 12 proc., taip pat pastatuose, 
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kurių aukštis iki karnizo didesnis kaip 7 m, o stogo nuolydis didesnis kaip 12 proc. 
 Stogo apsauginę tvorelę ant parapeto sudaro: atrama (gaminama iš cinkuotos plieninės juostos 

50x3mm), apkabos horizontaliam vamzdelių (Ø20x1.2mm) tvirtinimui, guminių tarpinių ir tvirtinimo 
elementų. Apsauginės tvorelės antikorozinis padengimas privalo tenkinti atmosferos koroziškumo ne 
žemesnės kaip C3 kategorijos reikalavimus. 

 
TS-06 PLOKŠČIO STOGO RULONINĖS DANGOS 
 
Šiame skyriuje aprašomas bitumo dangų montavimas prilydymo būdu, naudojant dujinį degiklį. 

Kiekvieno sluoksnio klojimas gali būti pradėtas tik patikrinus ir aktu priėmus apatinį sluoksnį arba 
pagrindą. Statybos techninei priežiūrai leidus, dangos priėmimo metodika gali būti pakeista. 

1.1 Reikalavimai naudojamoms medžiagoms 
1.1.1. Stogų apatinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga 

poliesterinio audinio pagrindu (≥160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios: 
- pabarstas: kvarcinis smėlis; 
- atsparumas tempimui: išilgine kryptimi: 650±200 N/50mm; 
- atsparumas tempimui: skersine kryptimi: 500±200 N/50mm; 
- atsparumas karščiui: ≥95±5ºC; 
-  lankstumas (elastingumas): -15 ºC/Ø30mm; 
-- storis- 4,5 mm (+-0,5mm) 
- degumo klasė- E 
1.1.2. Stogų viršutinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga 

poliesterinio audinio pagrindu (≥180 g/m2), kurios charakteristikos (pagal EN 13707:2004/A2:2009) yra 
tokios: 

- pabarstas:skalūno pabarstas; 
- atsparumas tempimui: išilgine kryptimi: 700±200 N/50mm; 
- atsparumas tempimui: skersine kryptimi: 500±200 N/50mm; 
- atsparumas karščiui: ≥95±5ºC; 
-  lankstumas (elastingumas): -15 ºC; 
- storis- 4,2mm 
-  degumo klasė- E 
1.1.3. Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato 

hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. 
1.1.4. Prilydomosios polimerinės bituminės stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų 

ar klosčių. Pagrindas turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su 
pagrindu, kuris yra viduriniajame juostos storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti 
tolygus ir neturi nubyrėti nuo juostos. 

1.1.5. Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. Barstant 
stambiagrūdžius pabarstais, vienas kraštas išilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krašto 
plotis - (90±10) mm. 

1.1.6. Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 
25 % jų masės. 

1.1.7. Po 24 h bandymo, kai slėgis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens 
prasisunkimo žymių. 
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1.1.8. Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi 
nutekėti nuo bandinio pavyzdžio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti. 

1.1.9. Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas 
tašelis, kurio R=15 mm. 

1.2. Darbų vykdymas 
1.2.1. Kai temperatūra žemesnė kaip -20 C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant 

specialių priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 
1.2.2. Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 
1.2.3. Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami 

atskirai dalyvaujant techninės priežiūros inžinieriui. 
1.2.4. Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir 

mechaninių pažeidimų statybos metu. 
1.3. Pagrindo paruošimas 
1.3.1. Esamo stogo pagrindas yra seno ruberoido danga, todėl būtina sulyginti nelygumus, 

nuvalyti šiukšles. Seno ruberoido dangos pūsles būtina prapjauti, išdžiovinti ir palikti atviras. 
1.3.2. Gumos bitumo dangų negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenį, kuris atsiranda 

paviršiuje kritulių pavidalu, būtina pašalinti kempine. Likusi paviršiuje drėgmė išdžiovinama pakaitinus 
dujiniu degikliu. 

1.3.2. Temperatūra, montuojant gumos bitumo dangas be išankstinio pakaitinimo, turi būti ne 
žemesnė kaip –150C. Jei ant stogo įrengiama patalpa (palapinė) išankstiniam pašildymui, kurio 
temperatūra +100C  200C, tai dangas galima montuoti esant išorės temperatūrai ir žemesnei nei –150C. 

1.4. Angų užtaisymas 
1.4.1. Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas 

turi užtaisyti visas angas, prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas 
tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, 
t.y. betoną, plytas, statybinius skydus ir t.t. 

1.4.2. Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios 
vietos, kaip ventiliacijos kanalų praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų 
didelių vamzdžių ar kanalų. 

1.4.3. Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas. 
1.5. Dangų montavimas ant horizontalaus paviršiaus 
1.5.1. Plokščių neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinių dangų juostos iš bituminių ritininių 

medžiagų klijuojamos skersai stogo nuolydžio (esant ne didesniam kaip 15% nuolydžiui), pradedant nuo 
žemiausių stogo vietų (įlajų, karnizų). Išilgai siūlės užleidžiamos 100 mm, galuose – 150 mm. 

1.5.2. Prilydoma ritininė danga vyniojama nuo abiejų galų iki vidurio. Kaitinamas apatinis 
klijuojamo ritinio sluoksnis ir tuo pačiu metu kaitinamas pagrindas arba iš anksto priklijuoto sluoksnio 
viršus. Ritinys palaipsniui išvyniojamas, papildomai prispaudžiant voleliu. Ypatingai kruopščiai 
prispaudžiamos perdengimo vietos. Ritinį reikia išvynioti ant pakaitinto apatinio paviršiaus. Šildymą 
vykdo iš lėto su degikliu taip, kad užtikrintų tolygų paviršiaus kaitinimą. Kokybiškam medžiagos 
prilydimui prie pagrindo arba anksčiau pakloto dangos sluoksnio, reikia stengtis palaikyti nedidelę 
bitumo „bangą“ sąlyčio su pagrindu vietoje. Požymiu, kad medžiaga tinkamai kaitinama, yra 
polimerinės - bituminės masės ištėkėjimas (3-15) mm pro išilgines ir šonines užlaidas. Pro išilginę 
užlaidą daugiau kaip 5 mm pločiu ištekėjusią polimerinę - bituminę masę reikia pabarstyti pabarstu. 

1.5.3. Naudojant ruloninių stogų medžiagų priklijavimui karštas mastikas reikia vadovautis 
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STR 2.05.02:2001 nurodymais. 
1.5.4. Hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas 

arba mūro siūlės turi būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas. 
1.5.5. Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai 

pritvirtintas ir užsandarintas (pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus 
paviršiaus nepatektų vanduo. 

1.5.6. Deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo iškylančių 
pastato dalių ne mažiau kaip 500 mm; 

1.5.7. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti 
padengti hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas 
verikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas. 

1.6. Stovų ir kitų per stogo konstrukciją išeinančių konstrukcijų užsandarinimas 
1.6.1. Per stogo konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai šiluminės izoliacijos ventiliacijos 

deflektoriai, atraminės konstrukcijos ir pan. turi būti užsandarinamos, naudojant atitinkamo diametro 
guminius flanšus. 

1.6.2. Flanšas klijuojamas karštu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo išorinis paviršius 
tepamas karštu bitumu, viršutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanšo taip, kad iš po jo pagrindo 
ištekėtų bitumas. Flanšo vertikali dalis užveržiančiu žiedu prispaudžiama prie vamzdžio ar atraminio 
stovo konstrukcijos. 

1.7. Parapetų apskardinimo įrengimas 
1.7.1. Karnizai, konstrukcijų sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo į konstrukcijas 

apsaugoti atitinkamo dydžio metaliniais lakštais. 
1.8. Darbų priėmimas (kokybės kontrolė) 
1.8.1 Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, 

dalyvaujant techninės priežiūros inžinieriui. 
1.8.2. Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti techninės priežiūros inžinierius. 

Turi būti surašomas paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 
1.9. Sutapdinto stogo vėdinimas 
1.9.1. Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto rulonine bitumine danga vėdinimui, kad 

jame nesusikauptų drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus. 
1.9.2. Aukščiausiose stogo vietose, arba galimai arčiau jų turi būti įrengiami vėdinimo 

kaminėliai (60-80 m2 stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis). 
1.10. Stogo dangos pridavimas 
1.10.1. Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi 

būti išvalyti latakai ir nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti techninės priežiūros atstovas. 
 
TS-08 GLAISTYMAS 
 
1.1 Angokraščių glaistymui turi būti naudojamas polimerinis glaistas. 
1.1.2 Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą 

ir turi atitikti šio standarto reikalavimus. 
1.1.3 Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. 
1.1.4 Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, 

naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 
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30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %. 
1.1.5 Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti 

įtrūkimų. 
1.1.6 Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. 

Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. 
1.1.7 Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis 

šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus. 
1.1.8 Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti 1 -ojoje lentelėje nurodytus reikalavimus. 
1 lentelė. Glaisto techniniai rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 
Norma glaisto tipui Išorinės 

apdailos 
glaistas (F) 

Bandymų metodas vidinės apdailos glaistas (V) 
A AK K L AD PM 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 

Slankus (18 ± 2)0C 
temperatūroje, cm 

Džiūvimo laikas 18±2)0C 
temperatūroje, h, ne 

daugiau kaip, 
Riebalinių medžiagų 

kiekis, %, ne mažiau kaip 
Sausųjų medžiagų kiekis, 

%,  ne mažiau kaip 

- 6-8 6-8 7-10 7-10 6-8 - LST 1413.1 

        
20 8 4 5 5 5 5 8.3 p. 

 
 

4,0 

 
 

2,0 

 
 
- 

 
 

2,0 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

8.7 p. 

- - - - - - 70 8.9 p. 

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

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

1.1.10 Naudojant glaistus vadovautis pasirinktos firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis 
skirtomis glaistomo paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui. 

 
TS-09 DAŽYMAS 
 
Medžiagos 
Vykdant dažymo darbus naudojami vandens emulsiniai dažai. 
Reikalavimai dangų sluoksniams 

Techniniai reikalavimai Ribiniai 
nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas 
storis: 

- glaisto – 0,5 mm 
- dažų sluoksnio µ25 km 

1,5 5 matavimai 50 – 70 m2  Ppaviršiaus arba 
mažesnis paviršius su matomais defektais  

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai 
sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams 
visiškai išdžiūvus. 
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P P 

Reikalavimai baigtam paviršiui 
Techniniai reikalavimai Leistini 

nuokrypiai, 
mm 

Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, 

dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų 

  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi - Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio 

arba blizgančio paviršiaus 

  

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, 

nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų 

sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus 

ant jo neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas 

atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar 

gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno 
gamintojo. 
Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos 
užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: 
gamintojo rekvizitai, 
medžiagos pavadinimas ir savybės, 
pritaikymo sritys, 
reikalavimai paviršiams, skiedinio tipui, dažymo būdui, 
spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data. 
Visos apdailos medžiagos turi atitikti HN 03-0009-91 nurodymus. 
Darbų vykdymas 
Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. 
Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. 
Dažomos patalpos temperatūra > 8 0C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. 
Išoriniai  paviršiai  nedažomi,  kai  temperatūra  aukštesnė  negu  27ºC,  paviršių  liečia  
tiesioginiai  saulės tiesioginiai  saulės spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas šlapias po lietaus, pučia 
vėjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s, paviršiai apledėję ar apšalę. 
Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 
A lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais 

dažais. 
Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 
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Pirminis ištisinis glaistymas - + - 
Svidinimas - + - 

Antrasis gruntavimas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas + + - 
Trečiasis gruntavimas (su dažų pasluoksniu) - + - 

Dažymas + + + 
Tapnojimas - + - 

B lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, 
emaliniais ir sintetiniais dažais 

  Technologinė operacija Paviršių rūšys 
Medžio Tinko ir 

betono 
Metalo 

Valymas + + + 
Išlyginimas - - - 

Šakų ir smaigalių tarpelių išpjovimas su plyšių 
rievėjimu 

+ + - 

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

Ištisinis glaistymas + + - 
Svidinimas + + - 
Gruntavimas + + - 
Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 
Pirmasis dažymas +  + 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 

Antrasis dažymas + + + 
Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

 Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, 
svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). Paruošti paviršiai prieš 
dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. 

 Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas 
drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. 
Dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. Jeigu 
kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 
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TS-10 STATYBINĖ IZOLIACIJA 
 
1.1. Bendroji dalis 
1.1.1. Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, 

tankio ir izoliacinių savybių. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios 
nejautrios drėgmei. Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su 
priimtinomis deformacijomis. Šilumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. 
Triukšmo lygiai patalpose neturi viršyti triukšmo lygių pagal Lietuvos higienos normas HN 33-2007. 

1.1.2. Šioje specifikacijoje nurodyti gaminiai gali būti keičiami kitais, ne blogesnių savybių 
nei nurodyta. Pakeitimai turi būti raštiškai suderinti su Užsakovu, Technine priežiūra ir statinio projekto 
vadovu. 

Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją. Bendrieji reikalavimai. 
1.1.3. Šilumos izoliacijos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį. 
1.1.4. Šilumos izoliacijos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu. 
1.1.5. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo 

atmosferinių kritulių bei mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis 
sluoksnis. 

1.1.6. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti 
po jais esančių gaminių siūles. 

Sandėliavimas 
1.1.7. Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, Šilumos 

izoliacijos gaminiai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 
1.1.8. Šilumos izoliacijos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu 

polietileno gaubtu gali būti sandėliuojami lauke. 
1.1.9. Plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba pastogėse. 

Demblių rietuvių aukštis neturi viršyti 2m. 
1.1.10. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad 

krituliai nesikauptų sandėliavimo aikštelėje. 
1.1.11. Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra 

gamyklinis įpakavimas. 
1.1.12. Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą 

nuo tiesioginių kritulių – įrengus specialius gaubtus ar panašiai. 
Šilumos izoliacinės plokštės Cokolio šiltinimui (EPS 100 N) 

EPS 100N Techniniai duomenys 
Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavi

mo vienetas 
Standartas 

Deklaruojamas šilumos 
laidumas 

λD 0.030 W/(m·K
) 

LST EN 12667 

Gniuždomasis įtempis,kai 
gaminys deformuojamas 

10%kPa 

CS(10)100 ≥100 kPa LST EN 826 

Stipris lenkiant kPa BS150 ≥150 kPa LST EN 12089 

Degumo klasifikacija E - - LST EN 11925-
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2 

Matmenų stabilumas 
temperatūros ir dregnio 

sąlygomis 

DS(70,90)1 1 % LST EN 1604 

Matmenų stabilumas DS(N)2 ±0,2 % LST EN 1603 

Vidutinis tankis p 18.5 Kg/m3 LST 1602 

Vandens garų varžos 
faktorius 

MU 30-70 - LST EN 13163 

Deformacijos ribinis lygis DLT(2)5 ≤5 % LST EN 1605 

Akmens vatos plokštės į karkasines konstrukcijas įrengiant ventiliuojamą fasadą (Dvitankė 
akmens vata arba analogiška, ne blogesnių sąvybių medžiaga) 

Rodikliai Vertės Standartas 
Deklaruojamas šilumos laidumas λD = 0.034 W/mK  

 
 
 
 

EN 
13162:2012+A1:2015 

 

Degumo klasifikacija A1 

Storio leistina nuokrypa T4 
Gniuždymo stipris: Gniuždymo įtempis CS (10)ia),  
CS (10/Y)ia),(kPA) 
 Suteiktoji apkrova PL(5) a)(N) 

CS(10)0,5 
NPD 

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus ≤ 1.0 kg/m2 
Laidumas vandens garams 
Vandens garų varžos faktorius 

MU1 

Sienų šiltinimui apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus (EPS 70) 

EPS 70 Techniniai duomenys 
Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavimo 

vienetas 
Standartas 

Deklaruojamas šilumos 
laidumas 

λD 0.039 W/(m·K) LST EN 12667 

Gniuždomasis įtempis,kai 
gaminys 

deformuojamas 10%kPa 

CS(10)100 ≥70 kPa LST EN 826 

Stipris lenkiant kPa BS115 ≥115 kPa LST EN 12089 

Degumo klasifikacija E - - LST EN 11925-2 

Matmenų stabilumas 
temperatūros ir 

dregnio sąlygomis 

DS(70,90)1 ≤1 % LST EN 1604 

Matmenų stabilumas DS(N)2 ±0,2 % LST EN 1603 

Vidutinis tankis p 14.5 Kg/m3 LST 1602 

Vandens garų varžos faktorius MU 20-40 - LST EN 13163:2013 
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 Plokščių (sutapdintų) stogų apatiniam šilumos izoliacijos sluoksniui (EPS 80) 

EPS 80 Techniniai duomenys 

Rodiklio pavadinimas Žymėjima
 

Vertė Matavi
mo vienetas 

Standartas 

Deklaruojamas šilumos 
laidumas 

λD ≥0.037 W/(m·K
 

LST EN 12667 

Gniuždomasis įtempis,kai 
gaminys deformuojamas 10%kPa 

CS(10)80 ≥80 kPa LST EN 826 

Stipris lenkiant kPa BS125 ≥125 kPa LST EN 12089 

Degumo klasifikacija E - - LST EN 11925-2 

Matmenų stabilumas 
temperatūros ir 

dregnio sąlygomis 

DS(70,90)
 

1 % LST EN 1604 

Matmenų stabilumas DS(N)2 ±0,2 % LST EN 1603 

Vidutinis tankis p 16.5 Kg/m3 LST 1602 

Vandens garų varžos faktorius µ 20-40 - STR 2.01.03:2013 

Akmens vatos plokštės parapeto, stogo šiltinimo viršutiniam sluoksniui (Roofrock 50 arba 
analogiška, ne blogesnių sąvybių medžiaga) 

Rodikliai Vertės Standartas 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD = 0.038 
W/mK 

 
 

EN 13162:2012+A1:2015 Degumo klasifikacija A1 
Storio leistina nuokrypa T5 
Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1.0 kg/m2 
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus ≤ 3.0 kg/m2 

Oro laidumo koeficientas, ℓ 60 x 10-6  
Dinaminis standumas NPD  
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) NPD  
Vandens garų difuzijos varža 1  

 
Teptinė pamatų hidroizoliacija 

Dengiamas paviršius turi būti sausas, įgeriantis, be dulkių. Visos detalės, mažinančios 

Sienų šiltinimui apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus (Fenolio putos) 
Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavimo 

vienetas 
Standartas 

Deklaruojamas šilumos 
laidumas 

λD 0.021 W/(m·K) LST EN 12667 

Gniuždomas stipris CS (10/Y) 100   LST EN 825 

Degumo klasifikacija Cs1d0 - - LST EN 13201 

Matmenų stabilumas 
temperatūros ir dregnio sąlygomis 

DS(70,90)1   LST EN 1604 

Matmenų stabilumas DS(N)   LST EN 1603 
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hidroizoliacijos prilipimą prie pagrindo, pašalinamos. Optimali darbinė temperatūra nuo +5 °C iki 
+25 °C. 
Tepti plonais sluoksniais. Antras sluoksnis tepamas kaip nurodyta gamintojo rekomendacijose. 
Viršutinis paviršiaus sluoksnis išlieka truputį lipnus, tačiau netepa. Tinkamas hidroizoliacijos 
sluoksnis susidaro užtepus du kartus. 
Techniniai duomenys: 
- rišančioji medžiaga- SBR; 
- santykinis svoris- 1,35 kg/l; 
- plyšių uždengimo sąvybė- >1,5mm; 

Drenažinė membrana 
Drenažinės membranos techniniai duomenys: 

Atsparumas vandeniui PN EN 1928 
Test A 

2kPa/24h 

Atsparumas smūgiams PN EN 12691 ≥350 mm 

Atsparumas ugniai PN EN 13501-01 F 
Tvirtumas tempimui PN EN 12311-2 Išilginis ≥250N/50 mm 
Atsparumas statiniams krūviams PN EN 12730 ≥20kg/24h 
Tvirtumas formavimo krypčiai stačiam 

(skersiniam) plėšimui (vinimi) 
PN EN 12310-1 ≥300N 

Įspaudų aukštis  8 mm 

- Cheminės savybės: membrana atspari natūralioms rūgštims, esančioms žemėje ir neorganinėms 
rūgštims 

- Biologinės savybės: membrana atspari bakterijoms ir grybeliui, nepūvanti, atspari šaknų 
praaugimui 

- Fizikinės savybės: neteršia geriamo vandens 
 
TS-11 PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS (apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus) 
 
Bendroji dalis 
1.1.1. Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
- kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos 

sąlygų; 
- pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos turi būti 

padidinto atsparumo smūgiams, mechaniniams poveikiams; 
- visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos 

korozijai atsparia skarda. 
1.1.2. Pasirinkta pastato sienų šiltinimo turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius 

priešgaisrinius reikalavimus 
1.1.3. Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs 

paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo; 
1.1.4. Paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo kerpių, 

grybelių ir pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai 
užglaistomi. 

42



 
 

Statinys: AZP-020-187/TDP-SK-TS 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas 
Vytauto  g. 10, Varėna. Neypatingasis statinys 

Lapas 22 iš Lapų 44 

 

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

1.1.6. Termoizoliacinių sluoksnių atitvare medžiaga bei savybės (tankis, storis) turi atitikti 
atitinkamas konstrukcines detales brėžiniuose. Jeigu Rangovas siūlo kitą medžiagą, tankį ar storį, jis turi 
užtikrinti, kad bendra atitvaro konstrukcijos termoizoliacinės savybės bus ne prastesnės nei nurodytos 
projekte konkrečioms konstrukcijoms, ir gauti projekto vadovo patvirtinimą. 

1.1.7. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo 
atmosferinių kritulių bei mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis 
sluoksnis. 

1.1.8. Šilumos izoliacijos plokštės: 
-turi glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus; 
-turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų – jei atsiranda plyšiai, juos būtina 

užkamšyti; 
-turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu; 
1.1.9. Lauko atitvarų šiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį 

liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtininės termoizoliacinės 
sistemos; 

1.1.10. Fasadų šiltinimo konstrukcijos degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0 
Sieninių plokščių įtrūkimų, siūlių remontas, fasadinių šiltinimo plokščių klijavimas 
1.1.11. Klijavimo- armavimo mišinys fasadinėms šiltinimo plokštėms turi būti atsparios šalčiui, 

drėgmei, laidus vandens garams, pasižymėti mažu vandens įgeriamumu. 
1.1.12. Pagrindai turi būti tvirti, švarūs ir lygūs. Nuo paviršių nuvalomos dulkės, riebalai, 

tepalai ir kiti nešvarumai. Sutrūkinėjusios ar atšokusios dalys pašalinamos mechaniškai. Vietas, kur 
pastuksenus girdimas duslus garsas, rekomenduojama iškapoti ir užtaisyti remontiniu mišiniu. Sausas 25 
kg mišinys maišomas apytikriai su 6,25-7 l vandens iki vienalytės masės. Po 5-10 min. klijų skiedinys 
dar kartą gerai išmaišomas. Paruoštą masę sunaudoti per 3-4 valandas (esant 20° C teperatūrai). Darbai 
atliekami esant aplinkos temperatūrai ne žemesnei nei +5° C; 

1.1.13. Plokščių klijuojamą pusę rekomenduojama iš anksto nuglaistyti plonu klijų sluoksniu, 
gerai įtrinant į paviršių. Klijų masė tepama ant plokštės kraštų visu perimetru, o vidurys sutepamas 
keliais delno dydžio ploteliais. Klijuojama iš apačios į viršų; 

1.1.14. Jei paviršius lygus, tuomet klijų masė tepama ant visos plokštės paviršiaus dantyta 
(10x10x10 mm dantelių dydžio) mentele. Plokštės klijavimo laikas 15-20 min. Ypatingai svarbu, kad 
plokščių kraštai gerai susispaustų ir priliptų. Į plokščių susijungimus klijai neturi patekti, tada plokštės 
susijungs tvirtai ir be tarpų. Baigus klijuoti plokštės tvirtinamos smeigėmis ne anksčiau kaip po 24-48 
val. 

1.1.15. Ant priklijuotų ir pritvirtintų smeigėmis plokščių tepamas paruoštas mišinys, po to 
dantyta mentele suvagojamas. Ant suvagoto mišinio dedamas armavimo tinklelis ir lygia mentele 
glaistant įplukdomas. Padengtą paviršių džiūvimo laikotarpiu saugoti nuo lietaus ir šalčio. 

1.1.16. Klijavimo - armavimo skiedinio džiūvimo laikas, priklausomai nuo sluoksnio storio, esant 
palankioms oro sąlygoms * apie 72 val. Skiediniui pilnai išdžiūvus galimi tolimesni fasado apdailos 
darbai. Esant nepalankioms oro sąlygoms (žemesnė temperatūra, didesnė santykinė oro drėgmė), 
skiedinio džiūvimo laikas gali prailgėti. Tokiu atveju, tolimesnius apdailos darbus rekomenduojama 
atlikti tik armavimo sluoksniui pilnai išdžiūvus. 
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P P 

Techniniai duomenys: 
Klijų sluoksnio storis: iki 20 mm 
Armavimo sluoksnio storis: iki 5 mm 
Dirbti esant temperatūrai: nuo +5 iki +30°C 
Užteptų klijų tinkamumo trukmė: apie 15 - 20 min 
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė: apie 3 val. )* 
Sukibimo stipris su betonu: ne mažiau 0,5 N/mm2 P 
Sukibimo stipris su betonu po 25 šalčio-šilumos ciklų: ne mažiau 0,5 N/mm2 P 
Adhezija tarp betono ir akmens vatos plokštės: ne mažiau 0,02 N/mm2 

(plyšta akmens vatoje) 
P                 P 

Adhezija tarp betono ir putų polistireno plokštės: ne mažiau 0,1 N/mm2 (plyšta putų polistirene) 
P                 P 

Darbų vykdymas 
1.1.17. Šilumos izoliacinės plokštės montuojamos nuo sienos apačios, nuo laikinos arba 

pastovios atramos. 
1.1.18. Izoliacinės plokštės tvirtinamos klijais ir mechaniniais ankeriais; izoliacinės plokštės 

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

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

1.1.20. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti 
po jais esančių gaminių siūles. 

1.1.21. Angokraščiuose izoliacinė medžiaga įleidžiama pagal nurodytą brėžinį. Apipjausčius 
nereikalingą izoliacinę medžiagą aplink angokraščius, kampai papildomai apsaugomi aliuminio profilio 
kampu su tinkleliu, įklijuojant klijais. Kampai aplink papildomai yra sutvirtinami įstrižai, naudojant 
stiklo audinio tinklelio lopinėlius 25 x < 40 cm. Naudojant šiltinimui polistireno pūtplastį, angokraščių 
šiltinimo klausimas derinamas su priešgaisrinės saugos aspektu; 

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

1.1.23. Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data arba galiojimo laikas ir 
naudojimo instrukcija. Klijai paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus su 
rankiniu "mikseriu" arba mašininiu būdu, naudojant priverstinio maišymo maišykles, išlaikant 
gamintojo reikalaujamą maišymo trukmę. Ant dar šviežio klijinio skiedinio sluoksnio horizontaliai arba 
vertikaliai klojamas armavimo tinklelis. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jo kraštai iš visų pusių jungiant 
persidengtų mažiausiai 100 mm. Tinklelis turi prieiti iki pat kampų. Ant jų dedamas kampinis tinklelis, 
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turintis užkloti į kampą suvestus tinklelius mažiausiai 100 mm. Kampinis tinklelis gali būti dedamas ir 
prieš klijinio skiedinio užnešimą. Prieš dengiant dekoratyvinį tinką klijinis skiedinys išlyginamas. 
Armavimo tinklelis pro jį neturi matytis. Ties durų ir langų kampais įžambiai dedami armavimo tinklelio 
ruožai. Jie turi būti apie 40 cm ilgio ir 25 cm pločio. 

1.1.24. Pilnai išdžiūvęs armatūros sluoksnis padengiamas apdailiniu tinku. 
 
TS-12 APDAILINIAI TINKAI 
 
Tinkavimas. Bendri reikalavimai 
1.1.1. Tinkavimo darbai gali būti vykdomi esant lauko ir sienos temperatūrai +5 laipsniai C. Po 

tinkavimo darbų pabaigos 48 valandas tinkas negali gauti šalčio. Pagrindas paruošiamas pagal 
paruošiamųjų darbų nurodymus; 

1.1.2. Dedant apdailinius tinkus rankiniu būdu, tinko storis negali viršyti pačių didžiausių tinko 
grūdelių storio. 

1.1.3. Dekoratyvinis tinkas ant fasado dedamas be pertraukų, leidžiama sujungti tik šlapią tinką. 
Jeigu tinkuojamas fasadas yra didelio ploto, tokiu atveju nustatant tinko sujungimo vietas reikia 
pasinaudoti pastato architektūriniais fragmentais (pav. balkonai, pastato kampai, deformacinės siūlės, 
lietvamzdžiai, kitos spalvos riba ir pan.). 

1.1.4. Dirbti su dekoratyviniais tinkais draudžiama: 
Esant žemesnei kaip +5 laipsniai C, temperatūroje; 
Esant tiesioginės saulės spinduliams ir stipriam vėjui (vyksta žymiai greitesnis tinko džiūvimas ir 

nespėjama padaryti dekoratyvinio tinko užtrynimo). 
Medžiagos 
1.1.5. Silikoninio tinko deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji 
techninė 
specifikacija 

Vandens garų pralaidumas µ V 1 EN 15824:2009 

Vandens įgertis W2 EN 15824:2009 

Sukimbamasis stipris ≥ 0,3 MPa EN 15824:2009 

Ilgalaikiškumas (Atsparumas 
šalčiui) 

Pralaidumo laipsnis pagal EN 
1062-3 

≤ 0,5 kg/(m² h0,5) 

EN 15824:2009 

Šiluminis laidumas NPD EN 15824:2009 

Reakcija į gaisrą B-s1, d0 EN 15824:2009 

Pavojingos medžiagos NPD EN 15824:2009 

Pagrindo paruošimas 
1.3.1. Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą 

mažinančių dalelių. 
1.3.2. Turi būti visiškai pašalinami apkrovos neišlaikantys emalės, dispersinių dažų arba 

sintetinės dervos tinko sluoksniai, taip pat apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai. Neatšokę 
mineralinių dažų sluoksniai nuvalomi sausai arba drėgnai. 

1.3.3. Pelėsinių grybų, samanų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai nuvalomi vandens srove su 
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slėgiu laikantis įstatyminių potvarkių. 
1.3.4. Pramoniniais teršalais arba suodžiais užteršti paviršiai nuplaunami vandens srove su 

slėgiu naudojant specialias valymo priemones pagal įstatyminius potvarkius. 
Dengimo būdas 
1.4.1. Tinkas dengiamas plienine mente per visą paviršių ir išlyginamas iki grūdelių. Iškart po to 

draskytas 
„samanėlė“ tinkas tolygiai apvaliai trinamas sintetine trintuve arba poliuretanine lenta. Raižytajam 

tinkui faktūra suteikiama pasirinktinai horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. 
1.4.2. Nuo įrankio pasirinkimo priklauso paviršiaus šiurkštumo pobūdis, todėl visada reikia dirbti 

tuo pačiu įrankiu. Purškiant purkštuko pasirinkimą lemia grūdelių dydis. Darbinis slėgis turi būti 0,3 – 
0,4 MPa (3 – 4 bar). Purškiant labai svarbu atidžiai sekti, kad medžiaga būtų padengta tolygiai ir kad 
ties pastoliais nebūtų persiklojimų. 

1.4.3. Kad greta esančių paviršių faktūra išeitų vienoda, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus 
matyti skirtingas kiekvieno meistro braižas. 

1.4.4. Kad neliktų nepadengtų vietų, sandūrų, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų ir 
dengti reikia mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto. 

1.4.5. Kadangi naudojami natūralūs užpildai ir granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. 
Todėl greta esantiems paviršiams dengti naudokite to paties numerio gaminius, o jei gaminių numeriai 
skirtingi, tai prieš tai juos sumaišykite. Netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens 
apkrovos. 

Reikalavimai tinkavimo darbams 
Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams: 

Nukrypimo pavadinimas Leistini 
ribiniai 

nuokrypia
i, mm 

Kontrolė 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 

- 1-am metrui 
- visam patalpos aukščiui ar 

ilgiui 

 
1 
5 

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

Kreivų paviršių spindulio 
nukrypimai nuo 

projektinio (tikrinama lekalu) 

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

Angokraščių, piliastrų, stulpų, 
kampų, įdubų nukrypimai nuo 
vertikalės ir horizontalės: 

- 1-am metrui 
- vienam elementui 

 
 
1 
3 

5  matavimai  kontroline  2-jų  metrų ilgio 
matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio 
elementams -5 matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Tinkuoto angokraščio pločio nuo 
projektinio 

< 2 5   matavimai   kontroline  2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio 
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elementams - 5 matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Juostų nuo tiesios linijos tarp 
dviejų kampų ar užkarpų 

< 2 5   matavimai   kontroline   2-jų  metrų ilgio 
matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio 
elementams - 5 matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Leistinas tinkuotų ir glaistytų 
paviršių 

drėgnumas 

< 8 % Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 

 
TS-13 STOGO LIUKAS 
 
1.1. Liuko sandara: sąvara 45mm storio, skardos storis 0,9mm, termoizoliacinės medžiagos 

užpildas (ne mažiau kaip 40mm), falcas iš dviejų pusių. Paviršius cinkuotas. 
1.2. Naujas liukas-ne mažesnis kaip 60 x 80cm; 
1.3. Atidarymo mechanizmai- 2 vnt (hidrauliniai amortizatoriai); 
1.4. Atidarymo kampas- min 90o; 
1.5. Stogo liukas turi būti rakinamas; 
1.6. Įstatant gaminį ir jį eksploatuojant reikia sekti instrukciją prie gaminio. 

 
TS 14- STOGO TVORELĖ 
 
 Stogo tvorelė įrengiama pastatuose, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki karnizo 

arba lauko sienos viršaus (parapeto) didesnis kaip 10 m, o stogo nuolydis – iki 12 proc., taip pat 
pastatuose, kurių aukštis iki karnizo didesnis kaip 7 m, o stogo nuolydis didesnis kaip 12 proc. 

 Stogo apsauginę tvorelę ant parapeto sudaro: atrama (gaminama iš cinkuotos plieninės juostos 
50x3mm), apkabos horizontaliam vamzdelių (Ø20x1.2mm) tvirtinimui, guminių tarpinių ir tvirtinimo 
elementų.Apsauginės tvorelės antikorozinis padengimas privalo tenkinti ne žemesnės kaip C3 
kategorijos reikalavimus. 

 
TS-15 MŪRO KONSTRUKCIJOS 
 
Bendra informacija 
Mūro konstrukcijoms statyti galima naudoti blokelius (silikatinius, betono, akyto betono, 

keramzitbetonio) ar silikatines plytas. 
Statybai turi būti naudojamos nauji, anksčiau nenaudoti gaminiai, švarūs, neįmirkę. 
Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su atitikties sertifikatais, kuriuose turi būti 

pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai 
turi turėti sertifikatus. 

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. 
Portlandcementis: 400 markės 
Smėlis: pagal LST 1342:1994 
Kalkės: pagal LST 1346:1997 
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Vanduo: skaidrus ir be kenksmingų žalingų, kietėjimą stabdančių medžiagų, pH 4-12,5 
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, 

atsparumą šalčiui ir pan.) turi būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. 
Mūrijant pastatų ir statinių konstrukcijas, nukrypimai nuo projektinių išmatavimų neturi viršyti 

leistinų, kurie nurodyti STR 2.05.09:2005 “Mūrinių konstrukcijų projektavimas”. 
Blokelių matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, 

savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1167-91. 
 

TS-16 LAIPTŲ IR FASADŲ KOMPONENTINIAI GAMINIAI 
 
Batų valymo grotelės 
Grotelės batų valymui įrengiamos polimerinėje vonelėje su cinkuoto plieno briauna.Į vonelę 

įstatomos metalinių juostelių su guminiu paviršiumi grotelės. Išmatavimai ~60x40x2(h)cm. 
Kokybė turi atitikti ISO 90001:2000 sertifikato reikalavimus. 
 
TS-17 AKMENS MASĖS PLYTELĖS 
 
Akmens masės plytelių danga 
Akmens masės grindų plytelės turi atitikti Europos standartą EN 121. Jų įmirkis turi būti ne 

didesnis kaip <0,5%, stipris lenkiant ne mažesnis kaip 34N/mm2. Paviršiaus kietumas (Moso) ne 
mažesnis kaip 5 klasės. Atsparumas temperatūriniams svyravimams turi atitikti EN 104, cheminėms 
medžiagoms ir valikliams - EN 106 normų reikalavimus. Atsparumas šalčiui turi atitikti EN 202 normų 
reikalavimus. Atsparumas abrazyviniam glazūros nusidėvėjimui turi atitikti EN 154 normų 
reikalavimus. 

Akmens masės plytelės turi būti pirmos rūšies. 
Akmens masės plytelės turi būti klijuojamos ant paruoštų paviršių pagal gamintojo 

rekomendacijas naudojant klijus ir kitas medžiagas. Akmens masės plyteles klijuoti horizontaliai taip 
kad piešinys būtų stačiakampis tinklas iš statmenų siūlių. Siūlių plotis turi atitikti gamintojo 
rekomendacijas. Siūlių plotis per visą ilgį turi būti vienodas. Baigtas plytelių siūlių paviršius turi būti 
lygus, neporėtas, neįgeriantis vandens ir purvo, lengvai valomas, atsparus valymo ir dezinfekcinių 
priemonių poveikiui, nekeisti spalvos. 

Plytelėmis dengti paviršiai turi būti be aštrių briaunų ir kampų. Spalvotas plyteles reikia pirkti iš 
tos pačios degimo partijos. 

Akmens masės plytelių klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir 
gaminių techninių charakteristikų lapus. 

Plytelių, ant kurių skirta vaikščioti, paviršiaus šiurkštumo grupė turi būti ne mažesnė kaip R11. 
Įrengiant plytelių dangą pagrindas turi būti kietas. Pagrindas turi būti švarus, atitinkamai sausas 

(pagal gamintojo instrukcijas), teigiamos temperatūros. 
 Plytelės, klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių 

charakteristikų lapus. 
Galimos maksimalios paklaidos: 
• kraštinių ilgis     ±0,5% 
• plytelės storis     ±5% 
• kraštinių lygumas     ±0,5% 
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• kraštinių statmenumas ±0,6% 
• paviršiaus lygumas      ±0,5% 
 
TS-18 ŠVIESOS PRIEDUOBĖ SU PĖSČIOJO APKROVĄ ATLAIKANČIOMIS 

GROTELĖMIS 
 
Vardiniai matmenys: 1250x1300x600 mm. Prieš užsakant šviesos prieduobės gaminius- matmenis 

tikslinti vietoje. Šviesos prieduobės paskirtis: Šviesos prieduobė įleidžia natūralią saulės šviesą pro rūsio 
langą.  

Šviesos prieduobės trumpas aprašymas 
Šviesos prieduobės komplektą sudaro šviesos prieduobės korpusas ir cinkuoto plieno korėtos 

grotelės, atlaikančios pėsčiojo apkrovą. Grotelės šviesos prieduobės korpuse tvirtinamos grandinėlėmis. 
Šviesos prieduobės aukštis didinamas, naudojant 1 reguliuojamo aukščio ir ir 2 pastovaus aukščio 
paaukštinimo elementus. Šviesos prieduobė dugne turi ištekėjimo angą, į kurią turi būti įstatytas sifonas 
su lapų gaudykle. Nuo ištekėjimo angos vanduo nuvedamas į lietaus nuotekas arba yra infiltruojamas į 
gruntą. 

Komplektacija: 
Korėtos cinkuoto plieno grotelės x 1 vnt. 
Šviesos prieduobės korpusas x 1 vnt. 
Sifonas su lapų gaudykle x 1 vnt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Medžiaga: 
1. Stiklo pluoštu armuotas plastikas (GFK), iš kurio išlietas šviesos prieduobės korpusas. 
2. Cinkuotas plienas, iš kurio pagamintos grotelės. 
 
TS 19 - DUJOTIEKIO ATITRAUKIMAS 
 
  Dujotiekio montavimas ir išbandymas: 
 Transportuojamus polietileninius vamzdžius būtina saugoti nuo mechaninių pažeidimų bei 

apkrovų. Fasoninės dalys transportuojamos gamyklos pakuotėse. Supakuotos fasoninės dalys ir 
dangteliais uždengti vamzdžiai sandėliuojami sausoje švarioje vietoje, kad neužsiterštų jų vidinis 
paviršius. Vamzdžių ir fasoninių dalių neturi veikti tiesioginiai saulės spinduliai ir kiti šilumos šaltiniai. 
Dujotiekį montuoti ir bandyti gali tik kvalifikuota ir atestuota statybos įmonė, vadovaujantis 
privalomaisiais normatyviniais statybos dokumentais bei patvirtintomis įmonės statybos taisyklėmis. Iki 
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statybos pradžios turi būti gautas leidimas statybos darbams. Prieš kasant tranšėją pagal projektą turi 
būti pažymėta dujotiekio trasos ašis ir surašomas trasos nužymėjimo aktas. Vertingas augalinis grunto 
sluoksnis prieš pradedant tranšėjos kasimą nuimamas, išsaugomas, o paklojus tinklus, grąžinamas į 
pradinę vietą. Žemės darbai atliekami pagal STR 1.06.01:2016 reikalavimus. Žemės darbai šalia esamų 
medžių ir statinių bei susikirtimo su esamais tinklais vietose vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant 
atitinkamų žinybų atstovams. Mažiausias tranšėjos dugno plotis turi būti Dn + 0,15m, bet ne mažesnis 
kaip 0,2 m, o prisijungimo vietoje ne mažesnis kaip 1,5 m. Iškastas gruntas sandėliuojamas šalia 
tranšėjų (ne mažesniu, kai 0,5 m. atstumu  nuo tranšėjos krašto). Tranšėja apsaugoma nuo užgriuvimų ir 
nuošliaužų. Dujotiekis klojamas tik į sausą tranšėją. Ant tranšėjos krašto lydomi PE vamzdžiai turi būti 
apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Nuleidžiant vamzdį į tranšėją, būtina išvengti jo lenkimo, sukimo 
ar kitų įtempių. Po dujotiekiu įrengiamas sutankintas ne mažiau kaip 10 cm. storio smėlio arba smulkaus 
grunto (kietųjų dalelių frakcija iki 6 mm.) apsauginis sluoksnis. Šis reikalavimas netaikomas 
polietileniniams vamzdžiams, kurie pagal vamzdžių gamintojo nurodymus yra atsparūs įtrūkių plitimui, 
įbrėžimams, taškinėms apkrovoms ir jie gali būti užpilti esamu gruntu (pvz. vamzdžiai su papildomu 
apsauginiu sluoksniu, pritaikyti kloti be smėlio pagrindo arba betranšėjiniu būdu). Prie dujotiekio 
tvirtinamas indikacinis laidas. Laidas turi būti tinkamas tiesti jį grunte. Šie reikalavimai netaikomi, kai 
dujotiekio įrengimui naudojami vamzdžiai su papildoma apsaugine danga ir integruotais indikaciniais 
laidais arba elektrai laidžiomis juostelėmis. Laidas tvirtinamas ne mažesnio kaip 15 mm pločio lipnia 
juosta kas 1 m. ir išvedamas į žemės paviršių projekto aiškinamąjame rašte nurodytose vietose. 
Indikacinis laidas turi būti sujungiamas specialiomis, apsaugotomis nuo drėgmės poveikio, kabelinėmis 
jungtimis. Nutiesus dujotiekį, turi būti patikrintas indikacinio laido bei jo jungčių ir atšakų elektrinis 
vientisumas. Nuleidus vamzdį į tranšėją, atliekama geodezinė nuotrauka ir vamzdis užpilamas 0,1 m 
storio apsauginiu smėlio arba žvyro ir smėlio mišinio sluoksniu ir sutankinamas rankiniu būdu. Šis 
reikalavimas netaikomas polietileniniams vamzdžiams, kurie pagal vamzdžių gamintojo nurodymus yra 
atsparūs įtrūkių plitimui, įbrėžimams, taškinėms apkrovoms ir jie gali būti užpilti esamu gruntu. Virš 
dujotiekio (30 cm. atstumu) tiesiama įspėjamoji juosta su užrašu „DUJOS". Bet kuriuo atveju kiekvieną 
grunto sluoksnį, įrengiamą virš dujotiekio, reikia gerai sutankinti rankiniu arba mechanizuotu būdu. 

  Statybos metu išardytos esamos dangos atstatomos pagal pirminę padėtį. Statybos darbai gatvės 
ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01-2016, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 
nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo 
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Dangos konstrukcija parenkama pagal 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Naujai 
sumontuotas dujotiekis patikrinamas stiprumo ir sandarumo bandymu, kuriam naudojamos inertinės 
dujos arba sausas švarus oras. Prieš bandymą vamzdynų vidus išvalomas prapučiant juos azotu arba 
sausu oru. Prieš bandymą dujotiekis išlaikomas 2 valandas su bandomuoju slėgiu. Dujotiekio 
vamzdynas stiprumui bandomas 3,5 Bar bandomuoju slėgiu ne trumpiau kaip 2 valandas. Slėgio 
sumažėjimas neleidžiamas. Kadangi sumontuoto dujotiekio V ≤ 80 m3, o apskaičiuotas bandymo 
laikotarpis yra trumpesnis nei 15 minuči ų, atliekamas 15 minučių bandymas stiprumo bandymo slėgiu; 
Leidžiamas slėgio sumažėjimas 3 mBar. Tą patį slėgio matavimo prietaisą reikia naudoti per visą 
bandymo periodą, jo tikslumo klasė turi būti ne mažesnė nei 1. Prietaiso diapazonas turi siekti 0–1,5 
bandymo slėgio, reikalaujama padalos vertė – 0,1 mbar. Bandymų metu slėgio matavimo prietaisai turi 
būti parinkti taip, kad matuojamasis bandymo slėgis būtų viduriniame skalės trečdalyje. Matavimo 
prietaisas turi atitikti taikomus standartus arba specifikacijas, turėti galiojantį sertifikatą arba 
kalibravimo sertifikatus. Bandymų rezultatai įforminami statybos techniniame pase nustatytu aktu. 
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Dujotiekių stiprumo ir sandarumo bandymus privalo atlikti dujotiekius statanti įmonė dalyvaujant 
dujotiekio statybos techniniam prižiūrėtojui. Dujotiekio demontavimo darbus galima pradėti tik gavus 
vamzdyno savininko leidimą darbams, užtikrinus patikimą dujų tiekimo sustabdymą ir pilnai pašalinus 
dujas iš demontuojamo vamzdyno. Demontuoto dujotiekio dalys, dujiniai prietaisai ir įrengimai 
pašalinami ir priduodami į antrinių žaliavų ir atliekų surinkimo punktus, pateikiant atitinkamas pažymas. 

Dujotiekio registravimą, montavimą, bandymą ir priėmimą naudoti, atlikti laikantis STR 1.05.01-
2017 reikalavimų, kitų Lietuvoje galiojančių normų  reikalavimų ir gamyklų gamintojų instrukcijų bei 
projektą derinusių organizacijų atstovų nurodymų. Dujotiekio statybos užbaigimą įforminti pagal SDĮT 
IR DSPĮT reikalavimus: Visa pilnai užpildyta dujotiekio statybos dokumentacija perduodama Statytojui 
pagal rangos darbų sutarties ir . Visos medžiagos, įrenginiai ir armatūra, naudojami dujotiekio statyboje, 
turi būti įteisinti Lietuvos Respublikoje, pažymėti „CE“ ženklu ir tiekiami su kokybę liudijančiais 
dokumentais: gamintojo sertifikatais arba pažymomis su ištraukomis iš sertifikatų. Už dujotiekio 
statybai naudojamų medžiagų kokybę atsako rangovas. 

 
TS-20 BETONAVIMO DARBAI 
 
20.1. Bendroji dalis 
Šis skyrius apima nurodymus dėl betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo požeminei 

daliai: 
g/b monolitinių pamatinių sijų ir monolitinių grindų plokščių. 
Visų konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal brėžiniuose pateiktus sprendimus ir 

techninių specifikacijų reikalavimus. 
Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus ir 

techninių specifikacijų reikalavimus. Turi būti naudojamas tiktai šviežias betonas. Pradėjęs stingti 
betonas ar skiedinys negali  būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, 
kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. 

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

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

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

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

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

 
Portlandcementas 
Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN 197-

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

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

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inžinieriumi. 
Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 
 
Užpildai 
Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST L 1342:2002 reikalavimus. Užpildų kenksmingų 

priemaišų leistiną kiekį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST L 1342:2002. 
Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 
- Vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 
- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 
 
Vanduo 
Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 

kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų 
priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne 
daugiau kaip 500 mg/l. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo.  

Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą. 
 
Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai 
Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai 

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

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

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

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

Pavadinimas Chloro jonų kiekis, % nuo cemento masės 

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

Inžinieriaus, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami NaCl, Na2SO4, 
K2SO4, CaCl2, Ca(NO3)2. 
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Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis lentelė 2 
Cemento rūšis Betono vandens / 

cemento santykis 
Priedai, skaičiuojant % 

nuo sauso cemento masės 

  NaCl Ca(NO3)2 
Portlandcementas CEMI 42,5 klasės 0,35-0,55 1-2 2-3 

  Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis sąvybėmis, kurie aprobuoti 
Inžinieriaus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
20.4 Armavimo darbai 
 
Armatūrinis plienas 
Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST 1552:1998  
Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui: lentelė 8 
Armatūra, klasė Normatyvinis atsparumas 

tempimui, Rsn  
(sąlyginė takumo riba s0,2 ) 

Skaičiuojamasis 
atsparumas tempimui 

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

390 MPa RS =365 MPa 
RSW =290 MPa 
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Pagrindiniai, papildomi strypai ir apkabos 
S 400(AIII (Ø6-8)) 

390 MPa RS =355 MPa 
RSW =260 MPa 

Papildomi strypai ir apkabos S 240 (AI) 235 MPa RS =225 MPa 
RSW =175 MPa 

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

 
Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, 

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

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

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

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

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

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai 
tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 
technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į 
projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp 
armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 

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

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

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

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

nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

1. Atstumai tarp atskirų darbo 
armatūros 

    strypų: 

 Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

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

 
±10 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

3. Betoninio apsauginio sluoksnio 
nuokry- 

    piai nuo projektinio: 

  

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 
mm 

    ir konstrukcijos skersinio pjūvio 
linijiniai 

    išmatavimai, mm: 
    iki 100 

 
 
 
+4 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

    nuo 101 iki 200                             +5  
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 

16  mm iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos 
skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai mm: 

     iki 100 

 
 
 
+4, -3 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

     nuo 101 iki 200 +8, -3  
     virš 300 +15, -5  
c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 

20 mm 
ir konstrukcijos skersinio pjūvio 

linijiniai 
išmatavimai mm: 
     iki 100 

 
 
 
+4, -5 

 

     nuo 101 iki 200 +8, -5  
     nuo 201 iki 300 +10, -5  
         virš 300 +15, -5  
 
Betono mišinio transportavimas ir pristatymas 
Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų 

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

apie prekinį betono mišinį. 
Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 
 gamintojo pavadinimas ir adresas; 
 važtaraščio eilės numeris; 
 betono sumaišymo data ir laikas; 
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 savivartės mašinos numeris; 
 vartotojo pavadinimas; 
 statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 
 kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, užsakymo numeris; 
 betono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736 

reikalavimus užima 1 m3 tūrį);  
 betono stiprumo klasė; 
 klojumo markė; 
 cemento pavadinimas ir stiprio klasė 
 priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas. 
 
Betonavimo darbų vykdymas  
 
Bendroji dalis 
Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio savybės. 

Betono mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 
 
Monolitinių konstrukcijų betonavimas 
Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. 

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

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

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

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

režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o 
žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

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

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

leistinųjų. 
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Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: lentelė 10 
Nuokrypio pavadinimas Leistinieji 

nuokrypiai, mm 
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio 

polinkio per visą aukštį: 
 

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

išskyrus atraminius paviršius 
±5 

Elementų ilgio ±20 
Elementų skerspjūvio matmenų +6, -3 
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 
 
 Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +250 C  
Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 250 C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi 

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

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

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

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

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

periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 
Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną 

permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. 
Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą 

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

siūlės, kad sumažinti konstrukcinių siūlių skaičių. Konstrukcinės siūlės turi būti tik horizontalioje ir 
vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip nenumatyta. 

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

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

Visose horizontaliose sienų siūlėse išorinėje pusėje šiek tiek nuožulniai, kaip aukščiau aprašyta, 
prikalama prie klojinio per visą betonavimo ilgį 50x2,5 mm juostelė, iškišant 25 mm aukščiau ir žemiau 
betono viršaus. Juostelė nuimama prieš liejant betoną sekančiame aukštyje. 
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Kai darbai tęsiami, sudūrimas turi būti gerai pašiurkštintas, nuvalytas ir sudrėkintas, kaip aprašyta 
aukščiau. 

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

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

nepralaidumas, betono atsparumas šalčiui.  
 
Stipris gniuždant 
Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas 11 lentelėje. 
Betono stiprio klasės gniuždant. 11 lentelė  

 Stipris gniuždant pagal LST 1330:2000 
Betono stiprio gniuždant klasės Bandant cilindrus 150/300mm; 

fckc (N/mm²) 
Bandant kubus 

(150×150×150)mm; 
fckk (N/mm2) 

C6/7,5 6 7,5 
C12/15 12 15 
C16/20 16 20 
C20/25 20 25 
C25/30 25 30 
C30/37 30 37 

 
Betono stipris gniuždant turi būti nustatomas pagal LST ISO 4012:1995. 
 
Dilumas 
Grindų plokštės paviršiaus dilumas turi būti ne daugiau kaip 0,2 g/cm³. 
Dilumas turi būti nustatomas pagal LST 1428.15:1997. 
 
Vandens nepralaidumas 
Betonas pagal vandens nepralaidumą skirstomas į klases W2, W4, W6, W8. 
 
Atsparumas šalčiui 
Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST 1330:2000 ir turi būti ne mažesnis 

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

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

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

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

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

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

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

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

    
 TS-21 BALKONO REMONTAS 

 
Remonto tikslas - sustiprinti balkono konstrukciją, padidinti jos saugumą, ilgaamžiškumą ir 

funkcionalumą. Atsižvelgiant į tai, būtina numatyti visą kompleksą priemonių, kurios padėtų pasiekti 
šiuos tikslus. Balkonų remonto etapai: 

 silpnos ir nepatikimos konstrukcijų dalys turi būti sustiprintos ar pakeistos. 
 atstatyta balkono laikančioji galia; 
 pilnai atstatytas balkono funkcionalumas; 
 užtikrintas ilgametis balkono eksploatacinis saugumas. 
Esant didelio laipsnio korozijai kai kurie tinklo strypai pakeičiami, juos patikimai inkaruojant 

konstrukcijoje. Kai korozija kiek mažesnė, armatūros darbą pilnai kompensuoja elastingesnės užpildo 
medžiagos, naudojamos vietoj betono. Šios medžiagos laiko tempimą ir taip kompensuoja pažeistos 
armatūros atsparumo sumažėjimą. 

Keičiamas strypas turi būti rišamas prie tinklo ar sijos ir patikimai inkaruojamas naujai 
tempiamose remontinėse medžiagose. 

Betono paruošimas 
 Remontuojant balkoną būtina pašalinti visą trupantį ir silpną betoną. Taip pat pašalinamas 

betonas nuo surūdijusių armatūros strypų tiek, kad matytųsi bent 10-15 cm nesurūdijusio strypo. 
Metaliniu šepečiu, o geriausia - smėliasrove arba smėlio vandens, aukšto slėgio vandens srove valomas 
kontaktinis likusio betono paviršius, ant kurio tepsite remontines medžiagas. Tuo pačiu betonas 
nuplaunamas ir sudrėkinamas. Jei paviršius valomas metaliniais šepečiais jį būtina nuplauti ir sudrėkinti, 
nes prieš tepant remontines medžiagas betonas turi būti tamsus nuo drėgmės. 

Pažeisto betono pašalinimas 
Remontuojant reikia laikytis visų technologinių nuorodų, tik tada medžiagos atitiks deklaruojamus 

parametrus ir remontas bus veiksmingas. Kokybiškas betono remontas yra gyvybiškai svarbus statinio 
eksploatavimo saugumui. Darbą su betonu žiūr. TS-20. 

Sukibimo gerinimas 
Kritinis remonto taškas yra seno ir naujo sluoksnio sukibimas. Parinkti medžiagas, kurios 

patikimai sukibtų su senu betonu ir kietėdamos neatšoktų.  
Prieš tepant naujas remontines medžiagas, gruntuojamas seno betono paviršius  vienkomponenčiu 

mišiniu cemento pagrindu, kurio sudėtyje yra polimerų ir korozijos inhibitorių ir kuris skirtas apsaugoti 
plieną remontuojamame betone ir padidinti taisymo mišinio sukibimą. Jis skirtas apsaugoti plieną 
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remontuojamame betone ir padidinti taisymo mišinio sukibimą, armatūros apsaugai nuo korozijos – jis 
yra stipriai šarmiškas ir neleidžia armatūrai rūdyti. Jame turi būti rūdis rišančių priedų. 

Remonto eiga 
Ant dar drėgno sukibimo gerinimo grunto vienkomponenčio mišinio cemento pagrindu, kurio 

sudėtyje yra polimerų ir korozijos inhibitorių ir kuris skirtas apsaugoti plieną remontuojamame betone ir 
padidinti taisymo mišinio sukibimą, tepama remontinė medžiaga - vienkomponentis taisymo mišinys, 
skirtas fasadų, balkonų betonui, taisyti. Jos turi būti tepamos tokius sluoksniu, kad nenuslinktų nuo 
konstrukcijos ir išlaikytų tą pačią formą. Paprastai, atsižvelgiant į skiedinio slankumą, taip galima 
užtepti 10 – 15 cm storio sluoksnį. 

Esant reikalui ir galimybei tepti didesniu sluoksniu skiedinį galima pilti į paruoštus klojinius pagal 
balkono buvusią formą. Toks skiedinys taip pat kietėja ir gerai prikimba prie seno betono. 

Šis sluoksnis pilnai sukietėja kaip ir betonas – per 28 dienas. Paprastai 60 % tvirtumo įgyja per 
pirmas 3 paras. Šis skiedinys yra gana rupus, todėl sunkiai išlyginamas iki estetiško išlygaus paviršiaus. 

Lyginimas 
Kad betonas būtų glotnus, jis išlyginamas naudojant lyginimo skiedinį vienkomponentę šarminį 

lyginamąjį mišinį. Jo paskirtis – užkimšti betono paviršiuje esančias atviras poras ir plyšelius taip, kad 
betono paviršius pasidarytų švarus ir lygus. Šis taip pat turi būti tepamas ant dar drėgno - 
vienkomponenčio taisymo mišininio, skirto fasadų, balkonų betonui. Jei šis jau išdžiūvęs, paviršių 
būtina sudrėkinti ir gruntuoti skiediniu grunto vienkomponenčio mišinio cemento pagrindu, kurio 
sudėtyje yra polimerų ir korozijos inhibitorių ir kuris skirtas apsaugoti plieną remontuojamame betone ir 
padidinti taisymo mišinio sukibimą. 

 
TS- 21 IŠORINIŲ SUDĖTINIŲ TERMOIZOLIACINIŲ SISTEMŲ TVIRTINIMO 
REIKALAVIMAI 
 

Mechaniniam sistemų tvirtinimui, kai suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2, turi būti 
naudojamos smeigės tik su metalinėmis vinimis. 

Klijuojamos sistemos atplėšimo stipris Rd, kPa turi būti apskaičiuojamas pagal formulę: 


dl

d

R
R  , (1) 

 
čia: Rdl – klijuojamos sistemos atplėšimo stipris (vertė pateikiama sistemos gamintojo ETL), 

kPa; 
 – atsargos koeficientas. Jei suminis sistemos svoris be klijų ne didesnis už 10 kg/m2,  
 = 1,5. Jei suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2,  = 2. 
 
14. Mechaniškai tvirtinamos sistemos atplėšimo stipris Rd, kPa turi būti apskaičiuojamas pagal 

vieną iš šių formulių, pasirenkant pavojingiausią variantą: 
 


)( sspp

d

nNnN
R


 , (2) 

 


nN

R Rt
d


 , (3) 
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nN

R t
d


 ; (4) 

 
čia: Rd – sistemos atplėšimo stipris, kPa; 
Np – smeigės ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės plokštumoje, kN; 
NRt – smeigės ištraukimo jėga iš pagrindo (vertė pateikiama smeigių gamintojo ETL arba 

nustatoma ištraukimo bandymu statybos aikštelėje), kN; 
Nt – smeigės ištraukimo jėga, smeiges tvirtinant per tinklelį, kN; 
Ns – smeigės ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės siūlėje, kN; 
ns – smeigių kiekis termoizoliacinės plokštės siūlėje, vnt./m2; 
np – smeigių kiekis termoizoliacinės plokštės plokštumoje, vnt./m2; 
n – smeigių kiekis, vnt./m2;  
 – atsargos koeficientas. Jei suminis sistemos svoris be klijų ne didesnis už 10 kg/m2, =1,5. 

Jei suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2,  = 2. 
Mažiausius smeigių kiekius ns, np, n ir smeigių išdėstymo schemą nurodo sistemos gamintojas.  
Skaičiavimui reikalingos rodiklių vertės pateikiamos sistemos gamintojo ETL. 
15. Sistemos atplėšimo stipris Rd, kPa turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą Sd, 

kPa: 
 
Rd  Sd    
 
 (5) 
Sd - minimalias leistinas stiprio reikšmes 
 

16. Projektinė vėjo apkrova Sd, kPa apskaičiuojama: 
 

Qerefd czcqS  )(           c(z)= 0.85 

Sd  = ( 0.36*0.85*-3)*1.3 = 1.19 [kPa] (6) 
 

čia: qref – atskaitinis vėjo slėgis, kPa. Nustatomas pagal Reglamento 17 punkto 
reikalavimus; 

ce – pavėjinis išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas. Nustatomas pagal Reglamento 18 punkto 
reikalavimus; Ce = -0.8 (centras) ; Ce = -2 ; Ce = -3 

c(z) – koeficientas, įvertinantis vietovės reljefo tipą ir aukštį nuo žemės paviršiaus. Nustatomas iš 
Reglamento 3 ir 4 lentelių; 

Q – vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas, Q =1,3 [7.5]. 
 
Atskaitinis vėjo slėgis qref, kPa apskaičiuojamas: 

 
2

2
001,0 refrefq  ;  qref = 0.001*1.25/2*24² = 0.36 kPa (7) 

 
čia: vref – atskaitinis vėjo greitis, m/s, kurio metinė viršijimo tikimybė yra 0,02. Nustatomas 

pagal Reglamento 18 punkto reikalavimus;  
 – oro tankis, kg/m3. Imama  = 1,25 kg/m3. 
 
18. Atskaitinis vėjo greitis vref, m/s, apskaičiuojamas: 
 
vref = cDIR * cTEM * sALT * vref,0;   Vref  = 1.0*1.0*10*24 = 24 m/s (8) 
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čia: vref,0 – vėjo greičio pagrindinė atskaitinė vertė, m/s. Nustatoma iš Reglamento 1 lentelės; 
cDIR – krypties koeficientas. Paprastai cDIR = 1,0. Jei duomenys apie pastato dislokacijos vietą 

išsamiai įvertina vėjo poveikius, koeficiento vertė gali būti koreguojama pagal Reglamento 2 lentelės 
duomenis;  

cTEM – laikotarpio (sezono) koeficientas, lygus 1,0; 
cALT – aukščio virš jūros lygio koeficientas. Koeficiento cALT vertė visai Lietuvos teritorijai 

vienoda:  
cALT= 1,0. 

1 lentelė 
Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės vertės vref,0 

Vėjo apkrovos rajonas Vėjo apkrovos rajonui priskiriama Lietuvos teritorijos dalis vref,0, m/s 
III Skuodo, Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų, Palangos, 

Klaipėdos ir Neringos miestų savivaldybių teritorijos 
32 

II Plungės ir Mažeikių rajonų savivaldybių teritorijos 28 
I Likusi Lietuvos teritorijos dalis, t. y. III ir II vėjo apkrovos 

rajonams nepriskirta Lietuvos teritorija 
24 

 
2 lentelė 

 Koeficiento cDIR vertės 
Rajonas Vėjo kryptis 

00 Š 300 600 900 R 1200 1500 1800 P 2100 2400 2700 V 3000 3300 
I 0,83 0,81 0,83 0,85 0,86 0,86 0,86 0,91 0,98 1,0 0,96 0,88 
II 0,77 0,77 0,74 0,78 0,79 0,83 0,85 0,91 0,99 1,0 0,95 0,84 
III 0,71 0,69 0,68 0,70 0,73 0,80 0,84 0,91 0,99 1,0 0,94 0,80 

 
 

 
3 lentelė  

Vietovės tipai 
A B C 

Atviros jūrų pakrantės, ežerų ir 
vandens saugyklų pakrantės 

Miestų teritorijos, miškų masyvai ir kitos 
vietovės, kurios yra tolygiai užstatytos 

aukštesnėmis kaip 10 m kliūtimis 

Miestų rajonai, užstatyti aukštesniais 
kaip 25 m statiniais 

Pastaba. Laikoma, kad statiniai yra nurodyto tipo vietovėje, jeigu ši vietovė iš vėjo pusės 
tęsiasi 30 h atstumu, kai statinio aukštis h iki 60 m, ir 2 km, kai aukštis didesnis. 

 
4 lentelė  

Koeficientai c(z), įvertinantys vėjo slėgio pokytį nuo aukščio 
Aukštis virš žemės paviršiaus z, m Koeficientai c(z) vietovės tipams 

A B C 

5 0,75 0,5 0,4 

10 1,0 0,65 0,4 
20 1,25 0,85 0,55 
40 1,5 1,1 0,8 
60 1,7 1,3 1,0 
80 1,85 1,45 1,15 

100 2,0 1,6 1,25 
150 2,25 1,9 1,55 
200 2,45 2,1 1,8 

Pastaba. Vietovės tipai įvairioms skaičiuotinoms vėjo kryptims gali būti skirtingi. 
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19. Pavėjiniai išorinio slėgio aerodinaminiai koeficientai nustatomi taip: 
19.1. sienų centrinių zonų skaičiavimams gali būti naudojamas aerodinaminis koeficientas 
 ce= -0,8. Jei duomenys apie pastatą išsamiai įvertina vėjo poveikius, ši koeficiento reikšmė gali 

būti koreguojama pagal [7.5] duomenis; 
19.2. sienų pakraščių zonų skaičiavimams turi būti naudojamas aerodinaminis koeficientas 
 ce= -2 (žr. Reglamento 1 pav.); 
19.3. sienų kampų zonų skaičiavimams turi būti naudojamas aerodinaminis koeficientas  
 ce= -3 (žr. Reglamento 1 pav.). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 pav. Pastato aerodinaminių koeficientų nustatymo schema. 

Pagal išorinį sienų kontūrą išilgai paviršiaus 1,5 m plotyje esančiose vietose  
aerodinaminis koeficientas ce= –2, o 1,5 m nuo pastato 

kampo aerodinaminis koeficientas ce= –3. 
 
    Šiltinimo plokštės ant šiltinamo paviršiaus išdėstomos taip, kad atskirų plokščių eilių siūlės 

nebūtų vienoje vertikalėje. Šiltinimo plokštes pastatų kampuose būtina sujungti su užkaitais. Plokštės 
neturi būti jungiamos ties fasadų angų briaunomis (18 pav.). Polistireninio putplasčio plokštės 
tvirtinamos smeigėmis po to, kai klijai pakankamai sutvirtėja, praėjus 2–4 paroms nuo plokščių 
priklijavimo. Visais atvejais reikia vengti smarkiau suspausti ar suardyti šiltinimo plokštes, nes 
suslėgtose ar suardytose vietose kinta plokščių struktūra ir padidėja šilumos bei garų pralaidumas. Kai 
šiltinimo plokštės tinkuojamos plonasluoksniu tinku, smeiges reikia sukalti taip, kad jų galvutės viršus  
sutaptų su šiltinamų plokščių paviršiumi. 

 

Teisingai Neteisingai 
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       Siekiant išvengti neleistinų deformacijų, smeigės šiltinimo plokštėse turi būti išdėstomos 
atitinkama tvarka (2, 3 pav.). Smeigių kiekis prie pastato kampų būna didesnis, kadangi tose vietose 
didesnės atplėšimo apkrovos. 
                Siekiant išvengti staigaus plonasluoksnio tinko džiūvimo bei pleišėjimo tinkavimo metu, 
tinką reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus bei vėjo poveikio. Šiltinimo sistemos 
plonasluoksnė apdaila darytina, kai aplinkos oro temperatūra ≥ 5°C. Siekiant išvengti apdailos 
pleišėjimų bei mechaninių pažeidimų ties angų kampais bei briaunomis, angų kampai ir briaunos prieš 
vientisą tinkavimą yra armuojami papildomais armavimo tinkleliais (4 pav.). 
         Išsamesnes nuorodas šiltinimo sistemų plonasluoksnei apdailai teikia    sertifikuotas šiltinimo 
sistemas tiekiančios įmonės. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 pav. Smeigių išdėstymo schema, kai šiltinimo plokštės  tvirtinamos ≥ 1500 mm nuo pastato kampų. 

 
    Šiltinimo plokščių paviršius turi būti švarus ir sausas. Ilgesnį laiką atvirai laikytas ir nuo UV 
spindulių pageltęs polistireninio putplasčio paviršius turi būti nuvalytas ir nugruntuotas. Į šviežiai 
užteptą pirmąjį tinko ir klijų sluoksnį įspraudžiami pastato bei sienų angų kampų papildomo armavimo 
tinkleliai, o ant jų, vertikaliai nuo pastato viršaus iki apačios, – armavimo tinklelio juostos. Gretimos 
armavimo tinklelio juostos užleidžiamos viena ant kitos ≥ 100 mm. Armavimo tinklelis turi būti 
įklampintas į tinko ir klijų sluoksnio vidurį ir užglaistytas. Visas fasadas nuo viršaus iki apačios ir nuo 
pastato kampo iki vertikalios deformacinės siūlės arba iki kito pastato kampo turi būti tinkuojamas be 
pertraukų. Leistinas plonasluoksnės apdailos nuokrypis 2 metrų liniuotės ruože ≤ 2 mm. 
Plonasluoksniu tinku padengtų fasadų nerekomenduojama dažyti tamsiais dažais. Tyrimai rodo, kad 
tamsių fasadų, ypač pietvakarinėje pusėje, paviršius gali įkaisti net iki 40 °C daugiau už aplinkos orą. 
Dėl to tamsiuose fasaduose gali atsirasti neleistino dydžio šiltinimo sistemos deformacijų bei plyšių. 
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4  pav. Smeigių išdėstymo schema, kai šiltinimo plokštės  tvirtinamos prie pastato kampų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4pav. Papildomų armavimo tinklelių išdėstymas ties angų kampais ir 
briaunomis. 

 
 
Projekto vadovas: A. Kairytė (Kvalif. Atestato Nr. A 1205)___________________________ 
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Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis 

STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ-KONSTRUKCIJŲ DALYS 
Pozi- 

cija Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Ma
to 

vnt. 
Kiekis Žymuo 

Eil. Nr. 

APLINKOS ATSTATYMO DARBAI 

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

vnt
. 1 TS-01 

2.  Antenų ir kt. įrenginių nuėmimas ir veikiančių atstatymas po apšiltinimo vnt. 7 TS-01 

3.  Kondicionierių išorinių blokų nuėmimas ir atstatymas vnt. 4 TS-01 

4.  Esamos reklamos nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo darbų vnt. 8 TS-01 

5.  Alsuoklių išmontavimas vnt. 16 TS-01 

6.  Elektros spintos atitraukimas ir atstatymas vnt.  1 TS-01 

7.  Dujotiekio atitraukimas  m 20,0 TS-18 

IŠMONTAVIMO, ARDYMO DARBAI 

8.  Medinių rėmų langų išmontavimas m² 55,1 TS-01 

9.  Vidinių palangių išmontavimas m 26,5 TS-01 

10.  Išorinių palangių su laikikliais išmontavimas m 119,0 TS-01 

11.  Esamų plytinių palangių nupjovimas m 119,0 TS-01 

12.  Betoninių laiptų aikštelių griovimas m² 8,0 TS-01 

13.  Rūsio langų užmūrytų angų atvėrimas m³ 3,5 TS-01 

14.  Senų, keičiamų durų rėmų išmontavimas m² 3,0 TS-01 

15.  Esamų balkonų stiklinimo elementų išmontavimas  m² 85,0 TS-01 

16.  Balkono plokštės apskardinimo išmontavimas m 106,0 TS-01 

17.  Balkono tvorelės išmontavimas m² 69,0 TS-01 

18.  Esamų metalinių orlaidžių (po langais) išmontavimas vnt. 48,4 TS-01 

19.  Stogelio virš parduotuvės aptvaro išmontavimas m 44,0 TS-01 

20.  Stogelio virš parduotuvės esamos dangos nuardymas m² 88,3 TS-01 

21.  Nebenaudojamo stogelio nuardymas m² 3,7 TS-01 

22.  Esamų lietvamzdžių ir lietlovių nuardymas m 148,0 TS-01 

23.  Ventiliacijos kamino ant stogo griovimas m³ 5,5 TS-01 

24.  Užlipimo ant stogo liuko platinimas iki norminio dydžio vnt. 1 TS-01 

25.  Esamų parapetų apskardinimo išmontavimas m² 22,0 TS-01 
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SIENŲ - COKOLIO ŠILTINIMO DARBAI 

25. Cokolis. Antžeminė dalis: 

25.1 Apdaila – armuotas plonasluoksnis silikoninis tinkas   m² 50,6 TS-14 
 

25.2 Šiltinimas klijuojant ir tvirtinant smeigėmis 
(Pol. putplastis EPS100N, t=160) m² 50,6 TS-10 

26. Cokolis. Požeminė dalis: 

26.1 Cokolis. Požeminė dalis, šiltinimas klijuojant,  
 (pol. putplastis, t=160/100), iki 1,2 m.  

m² 114,4 TS-10 

26.2 Prieduobių įrengimas vnt 5 TS-17 

26.3 Tinkuojamas plotas aplink langus prieduobėse m² 12,1 TS-12 

27. Rūsio langų angokraščiai: 

27.1 Šiltinimas klijuojant.  
Polistireninis putplastis EPS100N, t=30). 

m² 10,0 TS-10 

27.2 Apdaila – armuotas plonasluoksnis silikoninis tinkas   m² 10,0 TS-12 

28. Cokolis. Požeminė dalis: padengimas teptine hidroizoliacija, 
membranos įrengimas, iki 1,6 m. 

m² 154,0 TS-10 

29. Cokolio (antžeminės ir požeminės dalių) sienų paviršiaus įvertinimas, 
esant poreikiui remontas 

m² 205,0 TS-23 

30. Cokolio (antžeminės ir požeminės dalių)  sienų plovimas aukšto slėgio 
plovimo aparatu su vandeniu ir priešgrybelinėmis medžiagomis 

m² 205,0 TS-10 

31. FASADAI. TINKUOTO FASADO ĮRENGIMAS ŠILTINANT 

31.1 
Tinkuoto fasado įrengimas šiltinant:  
polistireninis putplastis, t=180;).  
Apdaila – tinkas, spalva- pilka RAL 7046 

m² 311,3 TS-10 

31.2 

Tinkuoto fasado įrengimas šiltinant:  
polistireninis putplastis, t=180;).  
Apdaila – tinkas, spalva- tamsiai pilka RAL 7043 
Laiptinės horizontalūs angokraščiai- įskaičiuoti.Vertikalūs angokraščiai 
dažomi RAL 9001 rusvai balta spalva.  

m² 47,3 TS-10 

31.3 
Tinkuoto fasado įrengimas šiltinant:  
polistireninis putplastis, t=180;).  
Apdaila – tinkas, spalva- rusvai balta RAL 9001 

m² 561,0 TS-10 

31.4 
Fasadas. Angokraščiai, šiltinimas, klijuojamas polistireninis putplastis, 
t=30. Apdaila- armuotas plonasluoksnis silikoninis tinkas. Spalva- 
rusvai balta RAL 9001. Angokraščio gylis ~0,35 cm.) 

m² 77,0 TS-10 

31.5 
Fasadas. Angokraščiai, šiltinimas, klijuojamas polistireninis putplastis, 
t=30. Apdaila- armuotas plonasluoksnis silikoninis tinkas. Spalva- pilka 
RAL 7046. Angokraščio gylis ~0,35 cm.) 

m² 5,5 TS-10 

31.6 
Tinkuoto fasado įrengimas šiltinant: 
Sienos balkonuose, fenolio putų plokštė, t=50;).  
Apdaila – tinkas, spalva- rusvai balta RAL 9001 

m² 72,6 TS-12 

31.7 
Angokraščiai balkonuose, šiltinimas, (fenolio putų plokštė, t=30). 
Apdaila- armuotas plonasluoksnis silikoninis tinkas. spalva- rusvai 
balta RAL 9001 Angokraščio gylis ~0,35 cm.) 

m² 52,8 TS-12 

32. Karnizo apdaila- armuotas plonasluoksnis silikoninis tinkas. spalva- 
tamsiai pilka RAL 7043 

m² 45,1 TS-14 

33. Fasadinių sienų paviršiaus įvertinimas, esant poreikiui remontas 
(Neatmetant langų) 

m² 1320,0 TS-23 

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

m² 1320,0 - 
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BALKONŲ ĮRENGIMO DARBAI 

35. Balkonai. Vidinė siena:  

35.1 Vidinės sienos šiltinimas klijuojant,  (fenolio putų plokštė, t=60). m² 88,0 TS-12 

35.2 Balkonai. Angokraščiai, šiltinimas klijuojant (fenolio putų plokštė, 
t=30). Angokraščio plotis 350 mm 

m² 52,8 TS-12 

35.3 Apdaila – silikoninis dekoratyvinis tinkas, dažymas. m² 140,8 TS-13 

36. Balkonų lubų glaistymas, dažymas, m² 33,0 
TS-08, 

TS-09 

37. Balkonų vidinės sienos langų išorinės palangės įrengimas (PVC, plotis 
20 cm). 

m 35,2 TS-24 

38. Balkonų durų  slenkstis: 

38.1 Fenolio putų plokštė, t=30 m² 3,9 TS-12 

38.2 Ekstrūdinis polistirenas XPS m² 6,1 TS-10 

38.3 Apdaila – akmens masės plytelės. m² 9,9 TS-17 

39. Antro ir trečio aukšto balkonų apatinė dalis:  

39..1 Remontas m² 23,1 TS-21 

39.2 Apšiltinimas, (pol. putplastis, t=50). m² 23,1 TS-10 

39.3 Apdaila – armuotas plonasluoksnis silikoninis dekoratyvinis tinkas.  m² 23,1 TS-13 

40. Balkonų stiklinimas: 

40.1 

Stiklinimas PVC profilio gaminiais, su vienos kameros langai su 
selektyviniu stiklu. Apatinės gaminio dalies užpildas- tonuotas matinis 
saugus stiklas. Spalva- pilka. PVC profilio spalva pilka (iš abiejų pusių) 
Gaminiai BS-1 (12 vnt.) 

m² 165,0 TS-03 

40.2 

Stiklinimas PVC profilio gaminiais, su vienos kameros langai su 
selektyviniu stiklu. Apatinės gaminio dalies užpildas- tonuotas matinis 
saugus stiklas. Spalva- pilka. PVC profilio spalva pilka (iš abiejų pusių) 
Gaminiai BS-2 (8 vnt.) 

m² 114,4 TS-03 

40.3 Apdailos juostelės balkonų įstiklinimų rėmų (viršuje ir šonams) m 177,0 TS-03 

41. Balkonai. Viršutinio aukšto balkonų stogelio įrengimas m² 23,1 TS-16 

42. Balkonai. Plokščių sutvarkymas m² 61,6 SK TS-20 

42.1 Balkonai. Plokščių stiprinimas m² 32,0 SK TS-20 

LANGŲ MONTAVIMO DARBAI 

43. Keičiami langai 

43.1 Buto lango L-2 montavimas 
(3-jų pozicijų varstomas, 7 vnt.) m² 15,6 TS-03 

43.2 Buto lango L-3 montavimas 
(3-jų pozicijų varstomas, 3 vnt.) m² 6,7 TS-03 

43.3 Buto lango L-4 montavimas 
(3-jų pozicijų varstomas, 3 vnt.) m² 10,2 TS-03 

43.4 Buto lango L-5 montavimas 
(3-jų pozicijų varstomas, 3 vnt.) m² 8,4 TS-03 
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43.5 Buto lango L-6 montavimas 
(3-jų pozicijų varstomas, 2 vnt.) m² 4,2 TS-03 

43.6 

Laiptinės lango L-7 montavimas 
(3-jų pozicijų varstomas, 4 vnt.), Su prailginta rankena. Rankinis 
atidarymo įtaisas įrengiamas ne aukščiau kaip 1,8 m nuo grindų. Lango 
atidarymo kampas – ne mažesnis kaip 90° 

m² 4,0 TS-03 

43.7 Lango L-8 montavimas 
(3-jų pozicijų varstomas, 1 vnt.) m² 0,80 TS-03 

43.8 Keičiamų langų apdailos juostelės viršutiniam ir šoniniams 
angokraščiams m 113,0 TS-03 

43.9 Keičiamų langų vidinių palangių iš MDP (250 mm pločio) montavimas m 26,4 TS-03 

43.10 Keičiamų langų angokraščių apdaila, vidinė, 300 mm m² 34,1 TS-03 

44. Rūsio langai 

44.1 Rūsio langų montavimas L-1 
(2-jų pozicijų, 5 vnt.), su armuoto stiklo paketais.  m² 6,3 TS-03 

44.2 Rūsio langų išorinių palangių iš skardos, dengtos poliesteriu 
montavimas, plotis 350 mm 

 
m 

 
6,6 TS-03 

44.3 Rūsio langų apdailos juostelės viršutiniam ir šoniniams angokraščiams m 17,6 TS-03 

44.4 Rūsio langų angokraščių apdaila, vidinė, 300 mm m 5,5 TS-03 

45. Langų išorinių palangių iš skardos, dengtos poliesteriu montavimas, 
plotis 450 mm m 132,0 TS-03 

DURŲ MONTAVIMO DARBAI 

46. Įėjimo lauko durų montavimas (1 vnt.) m² 2,2 TS-02 

46.1 Keičiamų durų apdailos juostelės viršutiniam ir šoniniams 
angokraščiams m 5,5 TS-02 

46.2 Keičiamų durų vidinė apdaila, 300 mm m² 1,7 TS-02 

47. Tambūro durų montavimas m² 4,6 TS-02 

47.1 Tambūro durų apdaila, vidinė, 400 mm m² 5,1 TS-02 

STOGAS. STOGELIAI 

48. Įėjimo į laiptines stogeliai (2 vnt.): 

48.1 Šiltinimas (pakietinta mineralinė vata t=40) m² 
 6,6 TS-10 

48.2 Šiltinimas (polistireninis putplastis, plokštės t=50) m² 
 4,4 TS-10 

48.3 Apskardinimas m² 
 3,5 TS-04 

48.4 Latako įrengimas  m 7,7 TS-07 

48.5 Lietvamzdžio įrengimas m 5,7 TS-07 

48.6 Apdaila, struktūrinis tinkas m² 5,5 TS-13 

49. Stogelis virš įėjimo į parduotuvės patalpas 

49.1 Šiltinimas (polistireninis putplastis, t=180;).  m² 60,5 TS-10 

49.2 Šiltinimas (pakietinta mineralinė vata t=40) m² 71,5 TS-10 

49.3 Šiltinimas (polistireninis putplastis, plokštės t=50) m² 60,5 TS-10 
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49.4 Apskardinimas m² 19,8 TS-04 

49.5 Latako įrengimas  m 44,0 TS-07 

49.6 Lietvamzdžio įrengimas – pajungiama į fasadų lietvamzdžius   TS-07 

49.7 Apdaila-armuotas plonasluoksnis silikoninis dekoratyvinis tinkas. m² 71,5 TS-13 

49.8 Vietos reklamai irengimas – fibrocementinė plokštė ant metalinio 
karkaso. Plokštės spalva- tamsiai pilka, matinė. m² 30,8 TS-16 

50. Stogas: 

50.1 Stogas. Šiukšlių ir kerpių pašalinimas nuo stogo dangos m² 473,0 TS-22 

50.2 Stogo dangos (pūslių) remontas m² 473,0  TS-22 

50.4 Stogas. Esamos stogo konstrukcijos apšiltinimas šilumos izoliacija. 
Polistireninis putplastis EPS 80, d=180 mm, tvirtinant smeigėmis. m² 473,0 TS-22 

50.5 Stogas. Esamos stogo konstrukcijos apšiltinimas kietos akmens vatos 
plokštėmis d=40 mm), tvirtinant smeigėmis m² 473,0 TS-22 

 

50.6 Stogo pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės dangos įrengimas, m² 473,0 TS-06 

50.7 Stogo antro sluoksnio prilydomosios bituminės dangos įrengimas, m² 473,0 TS-06 

51. Parapetas: 

51.1 Parapetų viršutinės dalies apskardinimas,  
 

m² 
 20,3 TS-04 

51.2 Parapetų viršaus ir sienos vidinės dalies apdaila – bituminė danga, 2 
sluokniai (nurodytas dviejų sluoksnių plotas)  

m² 
 50,6 TS-06 

51.3 Hidroizoliacinės tarpinės uždėjimas ant parapeto viršaus prieš dedant 
kietosios akmens vatos plokštes m² 13,2 TS-22 

51.4 Sutapdinto stogo parapeto apšiltinimas iš viršaus ir vidinės pusės 
akmens vatos d=40 mm plokštėmis, tvirtinant laikikliais m² 25,3 TS-10 

52. Antenų tvirtinimo rėmo įrengimas ant ventiliacinių kaminėlių vnt
. 2,2 TS-16 

53. Ventiliacijos kanalų vidinių paviršių valymas šepečiais, naudojant 
biocheminius preparatus (74 vnt.) m 707,3 TS-20 

54. Ventiliacijos grotelių keitimas (2 vnt butui) vnt
. 52,8 TS-01 

55. Vėdinimo kanalai virš stogo:  

55.1 Vėdinimo kanalų virš stogo dalies remontas m² 38,5 TS-23 

55.2 Vėdinimo kanalų mūro pakėlimas +0.6 m virš naujos stogo dangos m³ 2,6 TS-15 

55.3 Kanalų apšiltinimas kietos akmens vatos plokštėmis d=40 mm, 
tvirtinant laikikliais m² 38,5 TS-10 

55.4 Vėdinimo kaminėlių apdaila – 2sl. bituminė danga (Nurodytas dviejų 
sl. plotas) m² 179,3 TS-06 

55.5 Ventiliaciniai kaminėliai: stogelių įrengimas m² 13,2 TS-04 

56. Stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėlių įrengimas vnt
. 9 TS-22 

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

vnt
. 17 TS-22 

58. Apšiltinto stogo liuko keitimas nauju sertifikuotu gaminiu.  
120 mm mūro sienutė h~500 mm  vnt. 1 TS-14,  

TS-15 

59. Metalinės apsauginės stogo tvorelės įrengimas  m 105,6 TS-05 
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KITI DARBAI 

60. Esamų langų virš iėjimo stogelio užmūrijimas m² 5,5 TS-14 

61. Esamų metalinių durų išmontavimas, angos užmūrijimas (pirmas a.) m² 2,3 TS-15 

62. LAIPTINIŲ REMONTAS 

62.1 Laiptų ir aikštelių tvarkymas, paruošimas dažymui, dažymas. 
Spalva pilka: RAL 7040 

m² 
 20,2 TS-8, TS-

9 

62.2 Si`enos šalia laiptų dažymas (10 cm.į viršų statmenai nuo pakopos 
briaunos) Spalva pilka: RAL 7040 

m² 
 74,8 TS-08, 

TS-09 

62.3 Turėklų tvarkymas, atnaujinimas, senų dažų pašalinimas, dažymas.  
Spalva pilka: RAL 7040 

m² 
 31,9 TS-08, 

TS-09 

62.4 Porankių tvarkymas, atnaujinimas, senų dažų pašalinimas, dažymas.   
Spalva pilka: RAL 7046 m 52,8 TS-08, 

TS-09 

62.5 Sienų tvarkymas, paruošimas dažymui, dažymas.  
Spalva: rusvai balta RAL 9001 

m² 
 321,0 TS-08, 

TS-09 

62.6 Lubų ir laiptų apačios tvarkymas, paruošimas dažymui, dažymas. 
Spalva:balta RAL 9003 

m² 
 95,0 TS-08, 

TS-09 

62.7 Gipso kartono ir karkaso montavimas virš butų iėjimo durų laidų, 
gruntavimas, dažymas. 

m² 
 5,5 TS-08, 

TS-09 
 
PASTABOS:  
1. Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją. 
2. Medžiagų kiekiai pateikti be technologinės išeigos.  
3. Visus matmenis tikslinti vietoje. 
4. Esamos/naujos angos lubose ir grindyse po vamzdžių pakeitimo/instaliavimo sutvarkomos, paviršių 

apdaila atstatoma į pradinę padėtį. 
5. Kiekių žiniaraštis yra sudarytas bendras SA ir SK dalims. 
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Išleidimo data

Kalbos
trumpinys

CPO 150694/AZP-020-187-TDP-SK-B-01

M:150

SK-M2

SK-M5 SK-M1A

Šilumos punktas

Elektros
skydinė
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190702150 2150 6650

26-13
8.33

26 -1
8.33

26-3
61.87

26-14
2.56

C

B

A

C

B

A

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

52
75

11
05
0

47
75

A

PASTABOS :
1.  Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrukimai.
2. Pastato cokolio požeminė dalis šiltinama įgilinant 1,2 m. polistireninio putplasčio EPS 100N plokštėmis, t=160 mm.,
    kai λ=0,025 W/mK
3. Pastato cokolio antžeminė dalis šiltinama polistireninio putplasčio EPS 100N plokštėmis, t=160 mm,kai λ=0,025 W/mK.
   Apdaila - armuotas plonasluoksnis silikoninis tinkas
4. Įrengiama tinkuojama fasadų šiltinimo sistema, šiltinama polistireninio putpalčio plokštėmis EPS 70
   t=180 mm, kai λ=0,020 W/mK.  Apdaila - armuotas silikoninis dekoratyvinis tinkas.
5. Langų angokraščiai šiltinami t=30 mm, polistireninio putpalčio plokštėmis EPS 70N , kai λ=0,032 W/mK.
6. Balkonų  lubose esantys įtrūkimai užtaisomi, dengiamos plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.
7. Visus matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
8. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos
   išorinės tinkuojamos  sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
9. Fasadų įrengimui skirtas smeiges ir ankerius išbandyti rovimui.

 - Apšiltinimas polistireninio putplasčio EPS  70 plokštėmis,
t =180 mm, kai ʎ = 0,020 W/mK.
Tinkuojant plonasluoksniu armuotu tinku.
Apdaila - armuotas silikoninis dekoratyvinis tinkas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

6650 2150 19070 2150 6650
37670

6650
37670

A

26-18
19.72

26 - 16
3.49

26-17
14.91

26-15
15.69

26 -4
2.54

26 -2
180.35

 - Užmūrijamos angos

KS-2691

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Plotas m²Patalpos Nr. Pavadinimas

26-1
26-4
26-3
26-2

26-13

Tambūras 8,33
2,54
61,87
180,35

8,33

Prekybos patalpa
Koridorius

26-14
26-15
26-16
26-17

Pagalbinė patalpa 2,56
15,69
3,49
14,91

26-18 19,72

Koridorius
San.mazgas

Prekybos patalpa
Pagalbinė patalpa

Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa

Proj. Prieduobė
125x130x60

PIRMO AUKŠTO PLANAS

Lapas Lapų

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT

Užsakovas/Statytojas:

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
pastato Vytauto g. 10, Varėnos m., Varėnos r. sav., atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

Dokumento žymuo

Atestato
Nr.

11

Statinio projekto pavadinimas

PV

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2021 02

  UAB "Varėnos šiluma"

A. KairytėA 1205

0 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Kalbos
trumpinys

CPO 150694/AZP-020-187-TDP-SK-B-02

M:150

SK-M3

SK-M1A

D-4D-3

LD-1

L-7 L-4

Proj. Prieduobė
125x130x60

Proj. Prieduobė
125x130x60

Proj. Prieduobė
125x130x60

Proj. Prieduobė
125x130x60
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3 - 3
2.43

1 - 2
2.31

1 - 1
3.36

1 - 3
4.68

1 - 4
18.31

2 - 2
3.37

2 - 3
2.21

2 - 4
4.79

2 - 6
18.49

3 - 5
18.30

3 - 2
3.43

3 - 4
4.76

2 - 5
7.32

4 - 4
17.94

4 - 3
4.78

4 - 2
2.34

4 - 1
3.44

14 -1
5.41

14 -2
2.57

14 -3
4.97

14 -4
18.29

15 -5
7.22

13 -3
4.63

13 - 2
2.34

13 -1
3.31

13 -4
17.9813 -5

12.79

14-5
12.97 15 -6

18.73

15 -4
4.72

15 -3
2.46

15 -2
3.32

16 -4
17.55

16 -3
4.51

16 -2
2.31

16 -1
3.11

4 -5
12.68

3 -6
12.78

3 - 1
1.37

2 - 1
1.32

C

B

A

C

B

A

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

52
75

11
05
0

47
75

A

6650 2150 19070 2150 6650
37670

A

PASTABOS :
1.  Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrukimai.
2. Įrengiama tinkuojama fasadų šiltinimo sistema, šiltinama polistireninio putpalčio plokštėmis EPS 70  t=180 mm,
   kai λ=0,020 W/mK.  Apdaila - armuotas silikoninis dekoratyvinis tinkas.
3. Langų angokraščiai šiltinami t=30 mm, polistireninio putpalčio plokštėmis EPS 70N , kai λ=0,032 W/mK.
4. Balkonų  lubose esantys įtrūkimai užtaisomi, dengiamos armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

   5. Sienos balkono viduje šiltinamos fenolio putų plokštėmis,t=60 mm.
6. Visus matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
7. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės
   tinkuojamos  sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
8. Fasadų įrengimui skirtas smeiges ir ankerius išbandyti rovimui.

 - Apšiltinimas polistireninio putplasčio EPS  70 plokštėmis, t =180 mm, kai ʎ = 0,020 W/mK.
  Tinkuojant plonasluoksniu armuotu tinku. Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

190702150 2150 66506650
37670

Šildymo
stovas

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Plotas m²Buto Nr. Patalpos Nr. Pavadinimas

1

1 - 1
1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5

Koridorius 3,36
2,31
4,68
18,31
2,00

30,66

Virtuvė
San.mazgas

Kambarys
Lodžija
Išviso:

2

2 - 1
2 - 2
2 - 3
2 - 4

Koridorius 1,32
3,37
2,21
4,79

37,20

Virtuvė

Išviso:

2 - 5 7,32Kambarys

Koridorius
San.mazgas

18,49Kambarys2 - 6

3

3 - 1
3 - 2
3 - 3
3 - 4

Koridorius 1,37
3,43
2,43
4,76

43,07

Virtuvė

Išviso:

3 - 5 18,30Kambarys

Koridorius
San.mazgas

12,78Kambarys3 - 6

Plotas m²Buto Nr. Patalpos Nr. Pavadinimas

4

4 - 1
4 - 2
4 - 3
4 - 4

4- 6

Koridorius 3,44
2,34
4,78

17,94

2,00
43,18

Virtuvė
San.mazgas

Kambarys

Lodžija
Išviso:

13

13 - 1
13 - 2
13 - 3
13 - 4

13 - 6

Koridorius 3,31
2,34
4,63

17,98

2,00
43,05

Lodžija
Išviso:

13 - 5 12,79Kambarys

14

14 - 1
14 - 2
14 - 3
14 - 4

Koridorius 5,41
2,57
4,97

18,29

46,21

Virtuvė

Išviso:
14 - 5 12,97

Kambarys

San.mazgas

4 - 5 12,68Kambarys

San.mazgas
Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Plotas m²Buto Nr. Patalpos Nr. Pavadinimas

15

15 - 1
15 - 2
15 - 3
15 - 4

15- 6

Koridorius 1,39
3,32
2,46
4,72

37,84

Virtuvė
San.mazgas

Kambarys

Išviso:

16

16 - 1
16 - 2
16 - 3
16 - 4

Koridorius 3,11
2,31
4,51

17,55

29,48Išviso:
16 - 5 2,00

15 - 5 7,22
Kambarys

San.mazgas
Virtuvė

Kambarys

Koridorius

18,73

Lodžija

1 - 5
2.00

4 -6
2.00

13 -6
2.00

15 -1
1.39

16 -5
2.00

ANTRO AUKŠTO PLANAS

Lapas Lapų

0
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  UAB "Varėnos šiluma"

A. KairytėA 1205

0 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Kalbos
trumpinys

CPO 150694/AZP-020-187-TDP-SK-B-03

M:150

SK-M3

SK-M12

SK-M10

BS-1 BS-1 BS-1 BS-1

L-2L-4L-3L-2L-3L-4

L-5L-210
00

2800

2.0°2.0°
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6650
37670

5- 1
2.98

5 - 2
2.46

5 - 3
4.70

5 - 4
18.80

6 - 2
3.35

6 - 3
2.22

6 - 4
4.98

6- 6
18.54

7 - 4
17.797 - 2

2.25

7 - 3
5.13

6 - 5
7.33

8 - 4
18.22

8 - 3
5.14

8 - 2
2.34

8 - 1
3.55

18 -2
5.50

18 -3
2.28

18 -4
5.13

18 -5
17.33

19 -5
7.06

17 -3
5.00

17 - 2
2.13

17 -1
3.33

17 -4
18.1417 -5

12.76

18-6
12.83

19 -6
18.61

19 -4
4.18

19 -3
2.22

19 -2-1
5.00

20 -4
18.47

20 -3
4.79

20 -2
2.22

20 -1
3.35

8 -5
12.98

7 -5
12.83

7 - 1
5.03

6 - 1
1.33

C

B

A

C

B

A

1 2 3 4 5 6

1 2 3

18 -1
1.36

52
75

11
25
0

47
75

A

37670
6650 2150 19070 2150 6650

2150 19070 2150 6650

A

4 5 6

Šildymo
stovas

 - Apšiltinimas polistireninio putplasčio EPS  70 plokštėmis, t =180 mm, kai ʎ = 0,020 W/mK.
  Tinkuojant plonasluoksniu armuotu tinku. Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Plotas m²Buto Nr. Patalpos Nr. Pavadinimas

5

5 - 1
5 - 2
5 - 3
5 - 4
5 - 5

Koridorius 2,98
2,46
4,70

18,80
2,00

30,94

Virtuvė
San.mazgas

Kambarys

Lodžija
Išviso:

6

6 - 1
6 - 2
6 - 3
6 - 4

Koridorius 1,33
3,35
2,22
4,98

39,75

Virtuvė

Išviso:

6 - 5 7,33Kambarys

Koridorius
San.mazgas

18,54Kambarys6 - 6

7

7 - 1
7 - 2
7 - 3
7 - 4

Koridorius 5,03
2,25
5,13

17,79

45,03

Virtuvė

Išviso:

7 - 5 12,83
Kambarys

San.mazgas

2,00
Kambarys

7 - 6

Plotas m²Buto Nr. Patalpos Nr. Pavadinimas

8

8 - 1
8 - 2
8 - 3
8 - 4

8- 6

Koridorius 3,55
2,34
5,14
18,22

2,00
44,23

Virtuvė
San.mazgas

Kambarys

Lodžija
Išviso:

17

17 - 1
17 - 2
17 - 3
17 - 4

17 - 6

Koridorius 3,33
2,23
4,79

18,47

2,00
43,58

Lodžija
Išviso:

17 - 5 12,76Kambarys

18

18 - 1
18 - 2
18 - 3
18 - 4

Koridorius 1,36
5,50
2,28
5,13

46,43

Virtuvė

Išviso:

18 - 5 17,33Kambarys

San.mazgas

8 - 5 12,98Kambarys

San.mazgas
Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Plotas m²Buto Nr. Patalpos Nr. Pavadinimas

19

19 - 1
19 - 2
19 - 3
19 - 4

19- 6

Koridorius 1,39
3,32
2,46
4,72

39,84

Virtuvė
San.mazgas

Kambarys

Išviso:

20

20 - 1
20 - 2
20 - 3
20 - 4

Koridorius 3,35
2,22
4,79

18,47

30,83Išviso:
20 - 5 2,00

19 - 5 7,22
Kambarys

San.mazgas
Virtuvė

Kambarys

Koridorius

18,73

Lodžija6 - 7 2,00Lodžija

5 - 5
2.00

6- 7
2.00

Lodžija

7- 6
2.00

8 - 6
2.00

18-7
2.00

19 -7
2.00

17 -6
2.00

20 -5
2.00

18 - 6 12,83

Koridorius

18 - 7 2,00Lodžija

2,00Lodžija19- 7

TREČIO AUKŠTO PLANAS

Lapas Lapų

0
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Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2021 02

  UAB "Varėnos šiluma"

A. KairytėA 1205

0 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Kalbos
trumpinys

CPO 150694/AZP-020-187-TDP-SK-B-04

M:150

SK-M3

SK-M12

SK-M10

BS-1BS-1BS-1BS-1

BS-1 BS-1 BS-1 BS-1

L-2L-5L-3

L-6 L-2 L-2 L-3L-5 L-6

PASTABOS :
1.  Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrukimai.
2. Įrengiama tinkuojama fasadų šiltinimo sistema, šiltinama polistireninio putpalčio plokštėmis EPS 70  t=180 mm,
   kai λ=0,020 W/mK.  Apdaila - armuotas silikoninis dekoratyvinis tinkas.
3. Langų angokraščiai šiltinami t=30 mm, polistireninio putpalčio plokštėmis EPS 70N , kai λ=0,032 W/mK.
4. Balkonų  lubose esantys įtrūkimai užtaisomi, dengiamos armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

   5. Sienos balkono viduje šiltinamos fenolio putų plokštėmis, t=60 mm.
6. Visus matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
7. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės
   tinkuojamos  sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
8. Fasadų įrengimui skirtas smeiges ir ankerius išbandyti rovimui.

10
00

2800
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37670
2150 6650

C

B

A

C

B

A

37670
6650 2150

21 - 2
2.15

9 - 1
3.12

9 - 2
2.40

9 - 3
5.52

9 - 4
19.41

10 - 1
5.16

10 - 2
2.22

10 - 3
5.37

10 - 5
17.84 11 - 5

12.84

11-1
4.72

11 -2
2.17

11 - 3
6.93

10 - 4
7.17

12 - 4
16.18

12 - 3
5.50

12 - 2
2.35

12 - 1
4.74

22 -1
5.38

22 -2
2.23

22 -3
5.08

22 -4
18.29

23 -4
7.06

21 -3
5.05

21 -1
5.39

21 -4
18.3121 -5

12.65

22-5
12.85 23 -5

17.56

23 -3
4.70

23 -2
2.20

23 -1
4.85

24 -4
18.34

24 -3
5.11

24 -2
2.21

24 -1
3.45

12-5
12.92

11 -6
13.22

1 2 3 4 5 6

1 2 3

11 - 4
3.37

52
75

11
05
0

47
75

A

A

6650

19070 2150 6650

6650 2150 19070

4 5 6

Šildymo
stovas

 - Apšiltinimas polistireninio putplasčio EPS  70 plokštėmis, t =180 mm, kai ʎ = 0,020 W/mK.
  Tinkuojant plonasluoksniu armuotu tinku. Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Plotas m²Buto Nr. Patalpos Nr. Pavadinimas

9

9 - 1
9 - 2
9 - 3
9 - 4
9 - 5

Koridorius 3,12
2,40
5,52
19,41
2,00

32,45

Virtuvė
San.mazgas

Kambarys

Lodžija
Išviso:

10

10 - 1
10 - 2
10 - 3
10 - 4

Koridorius 5,16
2,22
5,37
7,17

39,76

Virtuvė

Išviso:

10 - 5 17,84
Kambarys

San.mazgas

2,00
Kambarys

10 - 6

11

11 - 1
11 - 2
11 - 3
11 - 4

Koridorius 4,72
2,17
6,93

12,84

45,25

Virtuvė

Išviso:

11 - 5
13,22

Kambarys

San.mazgas

2,00
Kambarys11 - 6

Plotas m²Buto Nr. Patalpos Nr. Pavadinimas

12

12 - 1
12 - 2
12 - 3
12 - 4

12- 6

Koridorius 4,74
2,35
5,50
16,18

2,00
43,69

Virtuvė
San.mazgas

Kambarys

Lodžija
Išviso:

21

21 - 1
21 - 2
21 - 3
21 - 4

21 - 6

Koridorius 5,39
2,15
5,05
18,31

2,00
45,55

Lodžija
Išviso:

21 - 5 12,65Kambarys

22

22 - 1
22 - 2
22 - 3
22 - 4

Koridorius 5,38
2,23
5,08

45,83

Virtuvė

Išviso:

22 - 5

18,29Kambarys

San.mazgas

12- 5 12,92Kambarys

San.mazgas
Virtuvė

Kambarys

Plotas m²Buto Nr. Patalpos Nr. Pavadinimas

23

23 - 1
23 - 2
23 - 3
23 - 4

23- 6

Koridorius 4,85
2,20
4,70
7,06

38,37

Virtuvė
San.mazgas

Kambarys

Išviso:

24

24 - 1
24 - 2
24 - 3
24 - 4

Koridorius 3,45
2,21
5,11

18,34

31,11Išviso:
24 - 5 2,00

23 - 5 17,56Kambarys

San.mazgas
Virtuvė

Kambarys
LodžijaLodžija

Lodžija 22 - 6 2,00Lodžija

2,00Lodžija

10 - 6
2.00

9 - 5
2.00

11 -7
2.00

12-6
2.00

11 - 7

Drabužinė 3,37

22-6
2.00

12,85Kambarys

23-6
2.00

24 -5
2.00

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS

Lapas Lapų

0
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11
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PV

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2021 02

  UAB "Varėnos šiluma"

A. KairytėA 1205

0 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Kalbos
trumpinys

CPO 150694/AZP-020-187-TDP-SA-B-05

M:150

SK-M3

SK-M12

SK-M10

BS-2 BS-2 BS-2 BS-2

BS-2 BS-2 BS-2 BS-2

10
00

2800

PASTABOS :
1.  Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrukimai.
2. Įrengiama tinkuojama fasadų šiltinimo sistema, šiltinama polistireninio putpalčio plokštėmis EPS 70  t=180 mm,
   kai λ=0,020 W/mK.  Apdaila - armuotas silikoninis dekoratyvinis tinkas.
3. Langų angokraščiai šiltinami t=30 mm, polistireninio putpalčio plokštėmis EPS 70N , kai λ=0,032 W/mK.
4. Balkonų  lubose esantys įtrūkimai užtaisomi, dengiamos plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

   5. Sienos balkono viduje šiltinamos fenolio putų plokštėmis,t=60 mm.
6. Visus matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
7. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės
   tinkuojamos  sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
8. Fasadų įrengimui skirtas smeiges ir ankerius išbandyti rovimui.

SK PDV S. Bugajev35865
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02

01
  Virš sutankinto grunto išliejamas betono pagrindas,

ant jo montuojami betoniniai vejos borteliai. Tarp bortelių ir

namo cokolio ant žvyro pagrindo sluoksnio supilamas 3 cm.

storio išlyginamasis smėlio sluoksnis, kuris sutankinamas ir

sudedamos betoninės grindinio trinkelės su ≥5% nuolydžiu į

išorę. Trinkelių viršus turi būti 10-15 mm aukščiau už vejos

bortelių viršų.

  Apsauginio elemento (06) tvirtinimo būdą nurodo

gamintojas.

06

08

Drenažinė membrana

07

≥
5
%

13

01 04 05

12

06
08

07

10

10

09

PASTABOS:

1. Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi "Daugiabučių namų atnaujinimui

(modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogu 2018". Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistinės plėtros

agentūros 2018m. Detalė kataloge Nr.NG 01.

2. Matmenys nurodyti cm.

3. Visus matmenis tikslinti vietoje.

EPS 100N t=190, kai λ=0,031 W/mK

11

11

1-
5

5
550

04

03

02

DETALĖ  SP- M1

Šalčiui nejautrus medžiagų sluoksnis, 50 cm.

03
Žvyro pagrindo sluoksnis Ev2>100Mpa, 20 cm.

Sutankintas gruntas Dpr=103%, Ev2>60Mpa.

Sutankintas  smėlio pagrindas 3 cm., Dpr=100%,

Ev2>100MPa.

05

Betoninės grindinio trinkelės, 8 cm.

Apsauginis elementas

Tinkas

Teptinė hidroizoliacija

Granitinė skalda, plotis 3-5 cm.

Vejos bortelis

12

Betono pagrindas

13

 DETALĖ SK-M1. Nuogrindos įrengimas.
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šilumą izoliuojanti tarpinė
polistireninis putplastis EPS70
dvigubai armuotas tinkas

akmens masės plytelės

cokolinis profiliuotis

+5°C

01

01 klijų sluoksnis
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10
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5

07

08

08  hidroizoliacija

02

elastinis hermetikas09

polistireninis putplastis EPS100N

05

11

smeigė su kamšteliu10

10

PASTABA:
Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
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≥5%
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05

šilumos izoliacija (EPS 100N)
01 esama atraminė sienutė

02

03

04

klijų sluoksnis

dvigubai armuotas tinkas

06

07

05 akmens masės plytelės ant klijų

kampuotis su tinkleliu06

sandarinimo profiliuotis

elastinis hermetikas07
0808

01
02
04
03
05

09

07

09 angokraščių apdaila (gipso-kalkių tinkas)

10 PVC langas su armuotu stiklo paketu

šilumos ir garso izoliacija 

18 sandarinimo putos

16

difuzinė plėvelė

13

14

15
nuolajos laikiklis 

išsiplečianti tarpinė

tvirtinimo sraigtas12

PVC apdailos juosta11

17

Plieno skardos palangė, dengta
poliesteriu (nuolaja)

PASTABOS:
1. Montuojant  langus naudoti išorinę difuzinę plėvelę (17).
2. Lango nuolaja turi būti su pakankamu (5%) nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos 30-40 mm. Būtina užsandarinti šilumos ir
garso izoliaciją, esančią po nuolaja, nuo išorinių atmosferos veiksnių. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį
polimerinį hermetiką (07).
4. Šviesos prieduobė dugne turi ištekėjimo angą, į kurią turi būti įstatytas sifonas su lapų gaudykle. Nuo ištekėjimo angos
vanduo nuvedamas į lietaus nuotekas arba yra infiltruojamas į gruntą.
5. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos  bei išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos.
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18

13

19

20

stiklo pluoštu armuoto plastiko šviesos
prieduobė
skaldos sluoksnis kritulių nuotekų
infiltracijai į gruntą
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cinkuoto plieno korėtos grotelės, atlaikančios
pėsčiojo apkrovą
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 DETALĖ SK-M2. Rūsio lango ir šviesos
prieduobės mazgas
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kampuotis su tinkleliu

esama siena

klijų sluoksnis

polistireninis putplastis EPS 70, t=200 mm 

armuotas tinkas

apdailos tinkas

smeigė su kamšteliu

Horizontalus pjūvis

180

PASTABA:
Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

Lapas Lap

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT

Užsakovas/Statytojas: Dokumento žymuo:

Atestato
Nr.

Statinio projekto pavadinimas

PV

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2021 010 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
pastato Vytauto g. 10, Varėnos m., Varėnos r. sav., atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

A. Kairytė

CPO150694/AZP-020-187-TDP-SK-B-10

A 1205

1 1

PDVA 1205 A. Kairytė

M 1:10

  UAB "Varėnos šiluma"

 DETALĖ SK-M3. Išorinio sienos kampo
šiltinimo mazgas

            Projektuojamas fasadinių sienų (tinkuojamas fasadas) šilumos perdavimo koeficientas U - 0,20 W/m²K
Susikertančių išorinių sienų šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos užkaitais. Kampuose pirmiausia reikia įterpti į tinką
kampuotį (01) ir tik po to klampinti vientisą armavimo tinklelį. Šilumos izoliaciją būtina glaudžiai ir sandariai sujungti su
šiltinama siena. Tepant klijus (03) ir kalant smeiges (07), būtina laikytis šiltinimo sistemos tiekėjo nuorodų. Tarpai tarp šilumos
izoliacijos plokščių užpildomi tų pačių plokščių atraižomis. Sukietėjęs ir išdžiūvęs tinkas turi būti tvirtai prilipęs prie pagrindo,
jo paviršiaus stipris, nuokrypiai ir lygumas turi atitikti virš tinko atliekamų tolesnių darbų reikalavimus.
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Vidinio sienos kampo šiltinimo
technologija ir kokybės reikalavimai tokie patys
kaip ir išorinio sienos kampo šiltinimo mazge.

PASTABA:
1. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės
sistemos.
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esama siena01

PVC langas su armuotu stiklo paketu10

tvirtinimo sraigtas13

sandarinimo putos06

02
garo izoliacinė juosta03
elastinis hermetikas04

PVC apdailos juosta12

kampuotis su tinkleliu09

Jei reikia, nupjauti langų angrokraščius, kad apšiltinimo medžiaga
užeitų ant lango rėmo ne mažiau 30 mm. Iš vidinės pusės sandarinimo
medžiaga apsaugoma garo izoliacine juosta (03) ir uždengiama apdailos
juostele. Iš išorinės pusės šiltinant angokraštį būtina naudoti specialų
šiltinimo sistemos sandarinimo profiliuotį su tinkleliu (05). Skirtingų
medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką (04).

PASTABOS:
1. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
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 DETALĖ SK-M5. Rūsio langų apšiltinimo ties
šoniniu angokraščiu mazgas
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Iš vidinės pusės sandarinimo medžiaga apsaugoma garo  izoliacine
juosta (02) ir uždengiama apdailos juostele (11). Iš išorinės  pusės
šiltinant angokraštį būtina naudoti specialų šiltinimo sistemos
sandarinimo profiliuotį su tinkleliu (04). Skirtingų meždiagų
jungimosi  vietose naudoti elastinį hermetiką (03). Esant poreikiui,
nupjauti lango  angorkraštį, kad apšiltinimo medžiaga užeitų ant
lango rėmo ne  mažiau 30 mm.

PASTABOS:
1. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
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  DETALĖ SK-M6. Sienų apšiltinimo ties
viršutiniu angokraščiu mazgas
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Montuojant  langus naudoti vidinę garo izoliacinę (03) ir išorinę
hidroizoliacinę (04) juostas.

Lango nuolaja turi būti su pakankamu (apie 5%) nuolydžiu ir
išsikišti nuo sienos 30-40 mm. Būtina užsandarinti šilumos ir garso
izoliaciją, esančią po nuolaja, nuo išorinių atmosferos veiksnių. Vidinė
palangė montuojama su minimaliu (apie 1%) nuolydžiu į vidaus pusę.
Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį polimerinį
hermetiką (05).

PASTABOS:
1. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

09 vidaus palangė iš MPD
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apdaila11

išsiplečianti tarpinė07

šilumos izoliacija01
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nuolaja iš skardos, dengtos poliesteriu 08

šilumos ir garso izoliacija 02
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nuolajos laikiklis 13

PVC langas10
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30-4040
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  DETALĖ SK-M7. Lango įstatymas keičiamo
lango vietoje, detalės ties nuolaja mazgas
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PVC apdailos juosta12

kampuotis su tinkleliu09

Jei reikia, nupjauti langų angrokraščius, kad apšiltinimo medžiaga
užeitų ant lango rėmo ne mažiau 30 mm. Iš vidinės pusės sandarinimo
medžiaga apsaugoma garo izoliacine juosta (03) ir uždengiama apdailos
juostele. Iš išorinės pusės šiltinant angokraštį būtina naudoti specialų
šiltinimo sistemos sandarinimo profiliuotį su tinkleliu (05). Skirtingų
medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką (04).

 PASTABA:
Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
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  DETALĖ SK-M8. Langų apšiltinimo ties šoniniu
angokraščiu mazgas
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palangė

02
baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis

03 šiltinimo medžiaga

04

05

išsipliačianti sandarinimo juosta
01

3

4

1

PVC deformacinis profilis

06 Esama konstrukcija

4
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06

01

03

05

02

04

06

05
04

01

03
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PASTABOS:
1. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos.

100 500

Vertikalus pjūvis

Esamas langas
Elastinis hermetikas
PVC palangė
Šilumos ir garso izoliacija

Fenolio putų plokštė (ʎ = 0,021 W / m K, t = 100 mm)
Hidroizoliacinė difuzinė juosta klijuojama visu lango perimetru
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01
02

04
03

07
06
05

08

PASTABOS:
1. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos.
2. Matmenys nurodyti mm.
3. Visus matmenis tikslinti vietoje.

Vertikalus pjūvis

01

03

04

08

06

02

07

05

esamos balkono durys

slenksčio elementas, akmens masės plytelė

hidroizoliacinė juosta

ekstrudinis polistirenas XPS (ʎ = 0,032 W/mK, t = 30-50 mm)

klijai

akmens masės plytelės

fenolio putų plokštė (ʎ = 0,021 W / m K, t = 50 mm)

elastinis hermetikas

500100
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mazgas
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PASTABOS:
1. Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi
"Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei
priemonių katalogu 2011". Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistinės plėtros
agentūros 2011 m. Detalė kataloge Nr.BS 03.
2. Matmenys nurodyti mm.
3. Visus matmenis tikslinti vietoje.

01

11

03

10

04

09

06

02

08

07

05
Būtina apšiltinti balkono plokštę, kad nesusidarytų „šalčio tiltelis”. Lango

nuolaja turi būti su pakankamu (apie 5%) nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos ne mažiau
kaip 30 mm. Sujungimų su langu sandarinimui naudoti savaime išsiplečiančią
impregnuotą sandarinimo tarpinę (05).  Sandarinimo putos iš vidinės pusės
uždengiamos apdailos juosta. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį
hermetiką (03).

02

01

07 05
11

12

03
11

04

10

05
09
06

08

13

12

10

esama balkono plokštė

tvirtinimo sraigtas

elastinis hermetikas

PVC apdailos juosta

sandarinimo putos

PVC langas

nuolaja

šilumos izoliacija

polanginis profiliuotis

sandarinimo profiliuotis

skardos laikiklis

išsiplečianti tarpinė

kampuotis su tinkleliu

13

12

14

PVC užpildas13

30-40

40
-5

0
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  DETALĖ SK-M12.Balkonų stiklinimo detalė ties
balkono plokšte
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01 04 02 03 05 06 0708

04

01

02

08

03

05

06

esama garo izoliacija

esama stogo konstrukcija

smeigė

esama hidroizoliacija

polistireninis putplastis

mineralinė vata (λ = 0,038 W / m K, t = 40 mm) 

esama gelžbetoninė perdanga

07 ritininė danga, 2 sluoksniai

Projektuojamas stogo šilumos perdavimo koeficientas U - 0,16 W/m²K
Naudojant polimerines šilumą izoliuojančias medžiagas, būtina vadovautis gamintojo nuorodomis, suderintomis su Lietuvoje

galiojančių įstatymų ir reglamentų reikalavimais.
Apatinio (05) ir viršutinio (06) šilumos izoliacinių sluoksnių siūlės neturi sutapti. Atstumas tarp siūlių turi būti ≥200 mm.
Stogo šiltinamoji medžiaga (06) turi būti pritvirtinta prie pagrindo smeigėmis (08).

16
0

40
EPS 80 (λ = 0,037 W / m K, t = 160 mm) 

3°
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01

03

02

06

05

05

10

09
11

12

13

50

06 02 01 03
08

04

≥6
00

07

07

≥
5
%

80

08

11

13

10

12

09

04

≥1
00

esama stogo konstrukcija
esama hidroizoliacija
esama garo izoliacija
apsauginė tvorelė
priešvėjinė mineralinė vata, t=40mm

polistireninis putplastis
EPS 80, t=180
hidroizoliacinė tarpinė
ritininė danga
papildoma ritininė danga

skarda dengta
poliesteriu
skersinis tašas
tvirtinimo varžtas
skardos laikiklis

200
18

0
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40

40
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  DETALĖ SK-M14. Parapeto šiltinimo mazgas
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180

60
0

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti mm.
3. Visus matmenis tikslinti vietoje.

02

01

03

04

05 Ritininė danga, 2-jų sluoksnių

06

07

03

Apsauginė tvorelė, 2 strypų, cinkuota
Esama stogo konstrukcija

Denginio g/b plokštė

OSB plokštė 25 mm

Varžtas su tarpine

Tvirtinimo varžtas

0405
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 DETALĖ SK-M15. Karnizo šiltinimo mazgas ir
apsauginės tvorelės tvirtinimas
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Projektuojamas stogo šilumos perdavimo koeficientas U - 0,16 W/m²K
Vėdinimo kaminėliai (03) reikalingi, jei stogas platesnis kaip 10 m. Stogo
60-80 m² plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo
kaminėlis.
  Kaminėliai įrengiami aukštesnėse vietose, kiekvienoje vėdinimo
kanalais atskirtoje stogo dalyje. Toje vietoje, kur bus montuojamas
kaminėlis,  išgręžiama anga per mineralinės vatos (07), polistireninio
putplasčio sluoksnius (06) ir per esamą hidroizoliaciją (02) iki esamos
stogo konstrukcijos (01). Ši anga užpildoma smulkintu šilumos izoliacijos
užpildu (04).
  Vėdinimo kaminėlių angos turi būti uždengtos, kad į jas nepatektų
lietaus vanduo.

02

03

04

05

06

08

07

01

01 02 04 0305 09 06 07 08

09

esama stogo konstrukcija
esama hidroizoliacija

papildoma ritininė danga

vėdinimo kaminėlis
smulkintas šilumos izoliacijos užpildas
elastinis hermetikas
polistireninis putplastis EPS 80, t=160

ritininė danga
priešvėjinė mineralinė vata, t=40mm

16
0

40

PASTABOS:
1. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos.
2. Matmenys nurodyti mm.
3. Visus matmenis tikslinti vietoje.
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 DETALĖ SK-M16. Stogo šiltinimo ties vėdinimo
kaminėliu mazgas
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PASTABOS:
Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos.

01 02
03
04
05

08
11

06

09

≥6
00

07

01

02

esama garo izoliacija

esama akyto betono plokštė

04
08

ritininė danga
03 esama hidroizoliacija

06
11

10

05 aukštinamas vėdinimo kaminas

standi plokštė

09

07

papildoma ritininė danga

metalinis rėmas

skardos lankstinys

Apšiltinus stogą ir paaukštinus parapetą, vėdinimo kaminus būtina paaukštinti. Oro ištraukimo angos aukštis

nuo stogo dangos paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 600 mm.   

tinklas nuo paukščių

08

10

stangri akmens vata t=40mm, (λ=0,038 W/(mK) 

Vertikalus pjūvis
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 DETALĖ SK-M17. Stogo šiltinimo sistemos ties
vėdinimo kanalais mazgas
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A

01 02 03 0504

06

Lauko elektros skydinė

atitraukiama 15 cm nuo naujai

įrengtos fasado apdailos

18
0

15
0

A

PASTABOS:

1. Prieš darbų pradžią skydas bus atitraukiamas nuo pastato sienos, o po darbų pritraukiamas, paliekant tarp skydo ir naujai

suformuoto sienos paviršiaus 15 cm.  Darbus vykdyti pagal AB "ESO" technines sąlygas.
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 DETALĖ SK-M18.  Fasadinės sienos šiltinimas
prie elektros skydinės mazgas

apdailos tinkas01
05

polistireninis putplastis EPS 70N
02 esama siena

04 klijų sluoksnis

03

dvigubai armuotas tinkas

06 lauko elektros skydinė

A-A

97



40 14

12

11

13

12 13

14

Storasienis keturkampis vamzdis
0,04x0,04mx0,2m.

Suvirinimo siūlė visu perimetru
Storasienis keturkampis vamzdis
 0,04x0,04mx0,5m.

 DETALĖ SK-M19. Stogo šiltinimo sistemos ties
antenos įrengimo vieta mazgas 0
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03

02

01

18 17

10 09 08 11 12

13
14

15

16

2,0°

06

05

polistireninis putplastis (λ = 0,035 W / m K, t = 180 mm) 
02

06

03

05 smeigė
armuotas silikoninis dekoratyvinis tinkas04

esama stogelio perdanga01

07
08
09 smeigė

10 apdailinis tinkas
11 nuolydį formuojantis sluoksnis
12 klijų sluoksnis
13 kampuotis su tinkleliu
14
15
16

skardos lankstinys
lietaus latakas
skardos laikiklis

klijų sluoksnis

04

skardos lankstinys

elastinis hermetikas

07

polistireninis putplastis EPS 70N, (λ = 0,032 W / m K, t = 50 mm)

17 pakietinta mineralinė vata, (λ = 0,038 W / m K, t = 40 mm )
18 ritininė danga, 2 sluoksniai.  Ties kraštu ir nuožulna- 3.
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 DETALĖ SK-M20. Įėjimo stogelio šiltinimo mazgas
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                                                       5. Stogelio šiluminė varža t=100 mm:
                                                       S-PANEL ROOF PUR  ( U= 0,23 W/(m²K)
                                                       S-PANEL ROOF PIR    ( U= 0,23 W/(m²K)
                                                       S-PANEL ROOF EPS    ( U= 0,47 W/(m²K)
                                                       S-PANEL ROOF MWF ( U= 0,47 W/(m²K) R=2.13 m²K /W

R=4.35 m²K /W

d 1

Fenolio putos ( λ= 0,02 W/mK  t=60mm)

180

60

max 200 mm*

04

04

6

 Ruukki plokštė (sandwich), t=100mm01

20

 DETALĖ SK-M21. Balkono stogelio įrengimo mazgas
Vertikalus pjūvis
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01

12

08

03

03

03
04
05
06

07

08
09
10

02 Tvirtinimo sraigtas

UPE 120 (laikančioji sija)

02
02

Poliuretano sandariklis

09

07

10

05

Varžtas langams tvirtinti (kas 500)

Fasado apdaila- tinkas

Esama siena

Polistireninis putplastis EPS70 ( λ= 0,039 W/(mK), t=180 mm)

Inkarinis varžtas HIT-V ØM8 (kas 300)

Hermetikas

PVC rėmas

13

Skardos  lankstinys

11

13
14
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12 Polietileno sandariklis

Vandeniui nelaidi kniedė (kas ~300 mm)

14

15

Polistireno tvirtinimo elementas16

16

14

14

                                                     PASTABOS
1. Inkaras HIT-V, M8x80 + inkar.massa HIT-HY-270)

2. Skaič. skers. apkrova VRd,b = 3.6 kN , silikat. mūro sienose  (pagal HILTI katalogą)

3. Skaič. ištraukimo apkrova NRd,b = 3.6 kN , silikat. mūro sienose  (pagal HILTI katalogą)

4. Vieno inkaro skaič.veikianti skersine apkr.Vsd = 1.3 kN < VRd,b = 3.6 kN

Vertikalus pjūvis

100
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kamp. 100x100x8

kamp. 100x100x8
pagal perimetrą

1 - 1

Betonas C25/30 z6

z6  Inkaras HST-M10x60
 Ø10 mm. L=60

 Inkaras HIT-HY 270, M10 x250
(2vnt.)

 Inkaras HIT-HY 270, M10 x250
(2vnt.)

10
0

1000* (esamas balkonas)

termoizoliacija 150*

kamp. 100x100x8
pagal perimetrą

380

1

1

250

Esamo balkono stiprinimas

 Inkaras HST-M10x60 (prie betoninės plokštės)
 Ø10 mm. L=60

Betonas C25/30

 Inkaras HIT-HY 270, M10 x250
(2vnt.)

z6

z6

 Inkaras HIT-HY 270, M10 x250
(2vnt.)

100
M 1:10

                        Pastabos (1)
1.  (*)  - tikslinti vietoje
2. Pažeistas balkono plokštės dalis užtaisyti  betonu C25/30

M 1:10

0

Lapas Lapų

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT

Užsakovas/Statytojas: Dokumento žymuo

Atestato
Nr.

11

Statinio projekto pavadinimas

PV

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
2021 02

  UAB "Varėnos šiluma"

A. KairytėA 1205

0 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Kalbos trumpinys

SK PDV S. Bugajev35865

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai
pastatai) pastato Vytauto g. 10, Varėnos m., Varėnos r. sav.,

atnaujinimo (modernizavimo) projektas

  M 1:10

CPO150694/AZP-020-187-TDP-SK-B-29

  DETALĖ SK-M22. Balkonų plokščių stiprinimas

101
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