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BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Laida

Antraštinis lapas
Bendrosios dalies turinys
Projekto sudėties žiniaraštis
Bendrieji statinio rodikliai
Norminių projekto rengimo dokumentų sąrašas
Aiškinamasis raštas
Bendroji techninė specifikacija
Programinė įranga
Techninė užduotis
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas
Specialieji architektūros reikalavimai
Įmonės išplėstinis išrašas
Projekto vadovo kvalifikacijos atestato kopija
Projekto vadovo paskyrimo dokumentas
Įgaliojimas
Pastato kadastro duomenų byla
Investicijų planas
AB "Panevėžio energija" techninės sąlygos
Pritarimai

Išleidimo data

Atestato
Nr.

LT

Tel. 8652 44457
el.p.info@pletrospartneriai.lt

SPV

Lapas
byloje
1
2
3
4
6
8
44
51
52
66
71
75
78
79
80
81
98
140
141

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122

30365

Lapų
skaičius
1
1
1
2
2
36
7
1
14
5
4
3
1
1
1
17
42
1
3

Pavadinimas

D. Franckevičius

Kompleksas:

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g.
5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Objektas:

Daugiabutis gyvenamasis namas

2020

Bendrosios dalies

Laida

sudėtis

0

Statytojas/Užsakovas:

Žymuo:

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

PLP-21-002-TDP-BD.BDS

Lapas

Lapų

1

1

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
Nr. Bylos pavadinimas

Bylos žyma

1.

Bendroji dalis

PLP-21-002-TDP-BD

2.

Architektūros-konstrukcijų dalis

PLP-21-002-TDP-AK

3.

Šildymo dalis

4.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

5.

Elektrotechnikos dalis

6.

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis

Laida

Išleidimo data

PLP-21-002-TDP-Š
PLP-21-002-TDP-VN
PLP-21-002-TDP-E
PLP-21-002-TDP-SO

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p.info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g.
5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Objektas:

30365

SPV

D.Franckevičius

Daugiabutis gyvenamasis namas

2020

Laida
Projekto sudėties žiniaraštis
Statytojas/Užsakovas:

Žymuo:

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

PLP-21-002-TDP-BD.PSŽ

0

Lapas

Lapų

1

1

LT
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Mato
vienetas

Pavadinimas

Kiekis

Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas

m2

-

2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

-

3. sklypo užstatymo tankis

%

-

Nesuformuotas

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

24

Įregistruoti
turtiniai objektai
(butai)
Pridėjus
įstiklintų balkonų
plotą

2. Pastato bendrasis plotas prieš modernizavimą*
Pastato bendrasis plotas po modernizavimo*

m2

1240,09
1270,13

3. Pastato naudingasis plotas. *

m2

1049,73

4. Pastato tūris prieš modernizavimą*
Pastato tūris po modernizavimo*

m³

4561,00
5230,00

5. Aukštų skaičius.

vnt.

3

6. Pastato aukštis prieš modernizavimą*
Pastato aukštis po modernizavimo*

m

10,41
10,71

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:

vnt.

24

7.1. 1 kambario

vnt.

1

7.2. 2 ir daugiau kambarių

vnt.

23

8. Pastato energinio naudingumo klasė prieš modernizaciją
Energinio naudingumo klasė po modernizacijos

F
C

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

I

10. Kiti papildomi pastato rodikliai:
10.1. gyvenamasis pastato plotas (esamas)

m²

769,85

10.2. įstiklintų balkonų plotas*

m²

30,04

10.3 pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai prieš ir W/ (m2 K)
po modernizavimo*:
Stogas:
esamas
po modernizavimo
Išorinės sienos:

Cokolis:

0,85
0,14

esamas
po modernizavimo

1,27
0,18

esamas
po modernizavimo

3,70
0,18

Pridėjus rūsio
tūrį

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Mato
vienetas

Pavadinimas
Rūsio perdanga:
Langai:

Kiekis

esamas

0,71

esamas
po modernizavimo

2,50
≤1,30

Pastabos

Durys:

esamas
2,60
po modernizavimo
≤1,60
8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių
nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas:
____Darius Franckevičius, atest. Nr. 30365___________________________________
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas pastato
atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sąrašas
Eil. Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.

Laida

Dokumento pavadinimas
1. LR įstatymai ir nutarimai
LR Statybos įstatymas
LR Žemės įstatymas
LR Aplinkos apsaugos įstatymas
LR Atliekų tvarkymo įstatymas
LR Priešgaisrinės saugos įstatymas
2. Statybos techniniai reglamentai, taisyklės
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo
turto kadastro objektų formavimo tvarka“
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
STR 2.01.01(1):2005 „Esaminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
STR 2.01.01(2):1999 „Esminis statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
STR 2.01.01(3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas“
STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
STR 2.01.05:2003 "Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo
reikalavimai"
STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo"
STR 2.01.08:2003 "Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo
valdymas"
STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai"

Išleidimo data

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p.info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g.
5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Objektas:

30365

SPV

D.Franckevičius

Daugiabutis gyvenamasis namas

2020

Normatyvinių statybos dokumentų
sąrašas
Statytojas/Užsakovas:

LT
AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:

PLP-21-002-TDPBD.NSDS

Laida
0

Lapas

Lapų

1

2
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2.23.
2.24.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai"
STR 2.04.01:2018 “Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės iėjimo durys”
3.
Higienos normos
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose ir jų aplinkoje“
HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų
norminės vertės ir matavimo reikalavimai“
HN 42:2011 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“
4.
Įsakymai
„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“
„Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės
„Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos“ Socialinės apsaugos
ir darbo ministrės įsakymas Nr. 95
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės
įsakymas Nr. 102
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. AI-331
Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. AI-223N-792
SDTB 8.3 „Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai”
DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”

PLP-21-002-TDP-BD.NSDS

Lapas

Lapų

Laida

2

2

0
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAI,
PAGRINDINIAI
NORMATYVINIAI,
KITI
DOKUMENTAI IR
DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

• Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projekto
projektavimo techninė užduotis;
• 2019 10 Vytauto Valeikos, atestato Nr. 0393, parengtas Daugiabučio namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas;
• Topografinis planas;
• Kadastrinių pastato matavimų byla;
• Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;
2. BENDRIEJI DUOMENYS: STATINIO GEOGRAFINĖ VIETA, FUNKCINĖ PASKIRTIS,
RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU, KULTŪROS PAVELDO VERTYBE, KLIMATO
SĄLYGOS IR RELJEFAS
2.1.

Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis,
statinio kategorija
Statybos vieta:
Laisvės g. 5B, Rokiškis
Statybos rūšis:
Paprastasis remontas
Statinio paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) pastatai
Statinio kategorija:
Neypatingas
Aukštų skaičius:
3
Registruotų gyvenamosios paskirties kadastrinių
objektų (butų) skaičius
24
2.2.

Statinio geografinė vieta, sklypas, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu užstatymu,
klimato sąlygos ir reljefas
Statinio paskirtis - gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatas (6.3).
Statinio kategorija – neypatingas statinys.

Laida

Išleidimo data

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122

Atestato
Nr.
30365

Tel. 8652 44457
el.p.info@pletrospartneriai.lt

SPV

D. Franckevičius

2020

Kompleksas:

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g.
5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Objektas:

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) pastatas (namas) (6.3)
Laida

Aiškinamasis raštas

LT

Statytojas/Užsakovas:
AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:

PLP-21-002-TDP-BD.AR

0
Lapas

Lapų

1

36
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Daugiabučio gyvenamojo namo adresu Laisvės g. 5B, Rokiškis, aplinkinės teritorijos reljefas gana
tolygus, lygus. Reljefas aplink pastatą paliekamas esamas – neprojektuojamas. Pastato pietinėje ir
vakarinėje pusėje yra Laisvės gatvė, rytuose - Vilniaus gatvė. Įėjimai į daugiabučio pastato laiptines yra
vakarinėje pastato pusėje.
Numatomi aplinkos tvarkymo sprendiniai: ≥500 mm pločio betoninių trinkelių be nuožulnų
nuogrindos įrengimas pastato perimetru, įėjimų į pastatą remontas, pritaikant žmonėms su judumo
negalia, žalios vejos pažeistų fragmentų regeneravimas (po visų modernizavimo darbų atlikimo).
Daugiabutis gyvenamasis namas yra valstybinėje žemėje. Žemės sklypas nesuformuotas.
Aplinkinis užstatymas – laisvo planavimo daugiabučių ir vienbučių gyvenamųjų namų kvartalai. Greta
namo esantys inžineriniai tinklai: šilumos, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros, elektroninių
ryšių ir dujų tinklai.
Klimatologiniai duomenys:
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Rokiškyje klimatinės sąlygos yra tokios:
1.

Vidutinė metinė oro temperatūra

5,9

°C

2.

Santykinis metinis oro drėgnumas

80

%

3.

Vidutinis metinis kritulių kiekis

605

mm

4.

Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus
80,3
maksimumas)

mm

5.

Vidutinis metinis vėjo greitis

3,7

mm/s

Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys:

sausio mėn. – iš P, PV, PR, R

7.

liepos mėn. – iš V, PV, P, ŠV

PLP-21-002-TDP-BD.AR

m/s

Lapas

Lapų

Laida

2

36

0
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1

pav. Situacijos schema

2.3. Charakteristinės apkrovos

Charakteristinės apkrovos parenkamos pagal vietovę, kurioje stovi pastatas. Rokiškis yra I vėjo
apkrovos rajone, kuriame vėjo atskaitinė reikšmė yra vref=24 m/s. Rokiškio rajonas priklauso II sniego
apkrovos rajonui, kuriame sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė yra sk=1,6 kN/m2.
2.4.
Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Teritorija patenka į nekilnojamų kultūros vertybių teritoriją - Rokiškio miesto istorinę dalį (unikalus
objekto kodas 17102).
Unikalus objekto kodas
17102
Pilnas pavadinimas
Rokiškio miesto istorinė dalis
Pilnas pavadinimas
Rokiškio rajono sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškio m.,
Įregistravimo registre data
1993-12-07
Statusas
Valstybės saugomas
Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Regioninis
Rūšis
Nekilnojamas
Teritorijos
KVR objektas: 1289105.00 kv. m
Vizualinės apsaugos pozonis: 880551.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą
Vietovė
Amžius
XV a. pab. - XX a. 6 dešimtmetis
Vertingųjų savybių pobūdis
Archeologinis
(lemiantis
reikšmingumą);Architektūrinis
PLP-21-002-TDP-BD.AR

Lapas

Lapų

Laida

3

36

0
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(lemiantis
reikšmingumą
svarbus);Istorinis
(lemiantis
reikšmingumą svarbus);Kraštovaizdžio;Urbanistinis (lemiantis
reikšmingumą retas);
Šalia modernizuojamo namo Laisvės g. 5B yra keli tokio paties tipo jau modernizuoti daugiabučiai
namai Laisvės g. 5C ir 5D. Modernizuojamo daugiabučio fasadai derinami prie esamų modernizuotų
daugiabučių, atsižvelgiant į išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus.
2.5.
Esami želdynai
Krūmus, gyvatvores, gėlynus, kurie yra prie pat pastato fasado ir kurie trukdys pastato remonto
darbams numatoma pašalinti. Labai arti pastato augančių medžių nėra, statyboms trukdančias medžių
šakas numatoma apgenėti. Po pastato remonto darbų numatoma atsėsti pažeistą veją aplink pastatą.
3.

ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Daugiabutis 3 – ių aukštų, 24 buto namas pastatytas 1964 m. iki šiol nemodernizuotas. Po pastatu
yra nešildomas rūsys. Pastato pamatai – juostiniai surenkamų gelžbetonio blokų. Sienos – plytų mūro.
Perdangos – tuštuminės gelžbetoninės plokštės. Stogas sutapdintas, dengtas ritinine prilydomąja danga.
Dalis langų – mediniai dvigubo įstiklinimo, kiti langai yra pakeisti naujais plastikiniais langais.
3.1.
Esamo statinio atitvarų esamos būklės įvertinimas
Daugiabučio gyvenamojo namo atitvarų konstrukcijų fizinė – techninė būklė įvertinama
vadovaujantis apžiūros metu nustatytais daugiabučių namų fizinės būklės ir vizualinių namo apžiūrų
rezultatais. Prieš rengiant namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, įvertinta pastato laikančiųjų
konstrukcijų techninė būklė.
Įvertinus pastatą vizualiai galima konstatuoti, kad pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė yra
patenkinama, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta. Laikančios konstrukcijos
atitinka esminius statinio reikalavimus.
 Pamatai, cokolis ir nuogrindos – pastato pamatai juostiniai iš surenkamų betoninių pamatinių blokų ant
surenkamų papėdžių, išorėje tinkuoti. Pamatai veikiami drėgmės, matoma sudrėkusių plotų. Cokolinė
pastato dalis paveikta kritulių – vietomis matomos sudrėkusios vietos, pelėsis, atšokęs tinko sluoksnis,
apdailos įtrūkimai. Rūsio sienos nešiltintos, reikalingas rūsio sienų nuvalymas, įtrūkimų užtaisymas,
pažeisto tinko nuardymas ir šiltinimo sistemai reikalingo lygumo ir tvirtumo paviršiaus įrengimas.
Vietomis aplink pastatą yra įrengta betoninė nuogrinda, kitur nuogrindos išvis nėra. Esamos nuogrindos
plytelės išsikraipiusios, suskilę, atitrūkę nuo pamato, pasvirę į pastato pusę arba jos visai nėra, todėl į
tarpą tarp pamatų ir nuogrindos patenka nuo pastato tinkamai nenuvedami atmosferiniai krituliai.
Reikalingas nuogrindos sutvarkymas. Dėl netinkamai nuvedamų atmosferinių kritulių, drėkinami
pamatai gali tapti netolygaus pastato sėdimo ir trūkių sienose atsiradimo priežastimi.
Esamos cokolio šiluminės savybės (U=3,70 W/(m2·K)) netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai
statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Reikalingas rūsio sienų
atnaujinimas, tikslingas papildomas apšiltinimas iš išorės. Atlikus šiltinimo darbus reikalinga įrengti
nuogrindą.
 Išorinės sienos (fasadinės) – silikatinių plytų mūras, be išorinio tinko sluoksnio. Pastato sienos nešiltintos.
Vietomis pastebimos sudrėkusios sienų dalys, nedideli pavieniai aptrupėjusių/ ištrupėjusių plytų plotai,
ištrupėjęs skiedinys, pelėsis, nedideli įtrūkimai. Sienų ir atskirų elementų sandūros yra pralaidžios
drėgmei, šalčiui. Pastato išorinių sienų šiluminės savybės (U=1,27 W/ (m2·K)) netenkina STR
2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Reikalingas
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fasado sutvarkymas, defektų pašalinimas: pažeisto mūro atnaujinimas, nuvalymas, siūlių sandarinimas,
užtaisymas ir kt. bei sienų apšiltinimas.
 Rūsio perdanga – gelžbetonio plokštės. Rūsio perdangos būklė patenkinama, perdanga neapšiltinta.
Nešildomą rūsį ir gyvenamąsias patalpas skirianti perdanga (U=0,71 W/(m2·K)) neatitinka STR
2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimų.
Rūsio perdangos šiltinimas ir lėšos jam nėra numatytas investiciniame projekte ir techninėje
projektavimo užduotyje, todėl rūsio perdangos šiltinimas TDP projekte taip pat nėra numatytas.
 Stogas – sutapdintas, neapšiltintas, stogo danga ruloninė, prilydoma, perdengimas – gelžbetonio plokštės,
lietaus nuvedimo sistema – išorinė. Stogo danga vietomis pūslėta, suaižėjusi, apsamanojusi. Skardinimas
pažeistas korozijos, deformuotas. Stogas sandarus, stogo dangos būklė patenkinama. Stogas –
nešiltintas. Stogo šiluminės savybės (U=0,85 W/K·m2) netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai
statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimų. Reikalingas stogo dangos remontas
ir papildomo termoizoliacijos sluoksnio įrengimas, lietaus sistemos atnaujinimas, stogo tvorelės
įrengimas.
 Butų langai ir balkonų durys – langų būklė patenkinama. Didžioji dalis langų ir durų pastate pakeista
naujais plastikiniais langais ar durimis, jų būklė ir šiluminės savybės geros, likusi dalis langų ir balkono
durų yra dviejų stiklų suporintais mediniais rėmais. Nepakeisti mediniai langai ir balkono durys
nesandarūs, fiziškai nusidėvėję, deformuoti, papuvę, laidūs šilumai ir šalčiui, pati konstrukcija
neužtikrina sandarumo, senų langų kamša tarp sienos ir staktos nepakankama, langai prapučiami vėjo.
Nepakeistų langų ir balkonų durų šiluminės savybės netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio
reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimų. Reikalingas senų medinių langų ir balkono
durų keitimas.
 Balkonų ir lodžijų laikančiosios konstrukcijos, stiklinimai – laikančios ir atitvarinės konstrukcijos
gelžbetoninės. Balkonų plokščių kraštai vietomis aptrupėję, matosi atvira laikančioji armatūra veikiama
korozijos. Gelžbetoninių aikštelių apsauginis sluoksnis nukritęs. Plokštės neapskardintos arba
apskardinimai paveikti korozijos.
Esami balkonų aptvėrimai – metaliniai turėklai su įvairiais užpildais (skarda, medinės lentelės, plastikas
ir kt.). Aptvėrimai pažeisti korozijos, chaotiški, netvarkingi. Metalinės aptvėrimų konstrukcijos
paveiktos korozijos, aprūdiję, deformuotos, nestabilios. Balkonų aptvėrimų estetinis vaizdas blogas.
Reikalingas senos balkonų aptvėrimų konstrukcijos demontavimas, naujos - įrengimas.
Didžioji dalis balkonų lodžijų nestiklinta, kita dalis – seni mediniai stiklinimai. Balkonų įstiklinimai yra
nesuderinti, chaotiški, įrengti ne pagal vieningą projektą – estetinis vaizdas blogas. Mediniai įstiklinimai
skirtingų spalvų ir sudalinimų, nesandarūs, fiziškai susidėvėję. Keletas stiklinimų plastikiniais (|PVC)
profiliais. Šių įstiklinimų būklė gera. Reikalingas balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą.
Balkonų stiklinimo ir lodžijų konstrukcijos šiluminės savybės netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai
statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimų.
 Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose. Laiptinių ir rūsio langai seni,
mediniai, fiziškai susidėvėję, nesandarūs. Bendro naudojimo patalpų langų būklė bloga. Reikalingas
senų medinių laiptinių ir rūsio langų keitimas.
Tambūrų durys senos, medinės, nesandarios. Reikalingas tambūro durų keitimas. Lauko durys
nepakeistos – senos, medinės, nesandarios, fiziškai susidėvėję, deformuotos. Reikalingas senų medinių
lauko durų keitimas. Medinių langų ir lauko durų šiluminiai parametrai netenkina STR 2.01.01(6):2008
„Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” ir STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimų. Reikalingas senų medinių
langų ir durų keitimas.
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 Įėjimo stogeliai – gelžbetonio plokščių. Stogeliai vietomis aptrupėję, paveikti drėgmės, pelėsio. Stogelių
danga susidėvėjusi, apskardinimas pasenęs, paveiktas korozijos. Reikalingas stogelių remontas, lietaus
nuvedimo suformavimas.
 Vėdinimo inžinerinė sistema – natūrali, kanalinė. Gyvenamieji kambariai vėdinami per atidaromus langus.
Sanitariniai mazgai ir virtuvės vėdinamos per ventiliacijos kanalus. Ventiliacijos kanalai nevalyti,
vietomis užsikimšę. Būtinas norminių vėdinimo parametrų užtikrinimas. Būtinas kanalų valymas ir
dezinfekavimas, išvesties kaminėlių ant stogo skardinimas, pakėlimas, traukos padidinimas.
Esama konstrukcijų būklė atitinka mechaninio patvarumo reikalavimus, nustatytos deformacijos yra
nežymios ir neviršija leistinų. Pastato statybos metai 1964 m., naudojamas 57 metus. Pastato
konstrukcijos gali būti naudojamos ir toliau.
Modernizavimo laikotarpio metu stebėti esamo pastato pamatų, sienų, perdangų būklę. Atsiradus
plyšiams (įtrūkimams) stabdyti darbus ir informuoti projektuotojus.
Pastato fotofiksacijos – esama situacija:

Balkonai

Įėjimai

Cokolis

Sienos

3.2. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas
Automobiliai parkuojami Laisvės gatvėje. Susisiekimo komunikacijos paliekamos esamos,
neprojektuojamos.
4. MODERNIZUOJAMAS PASTATAS – DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS

Statybos vieta:
Statybos rūšis:
Statinio paskirtis:
Statinio kategorija:
Unikalus Nr.

Laisvės g. 5B, Rokiškis
Paprastasis remontas
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) pastatai
Neypatingas
7396-4001-9016
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Aukštų skaičius:
3
Registruotų gyvenamosios paskirties kadastrinių
objektų (butų) skaičius
24
Pastato bendrasis plotas:
1240,09 m2
Pastato naudingasis plotas:
1049,73 m2
Rūsio plotas:
188,28 m2
Žemės sklypas:
nesuformuotas
Pastato tūris:
4561,00 m3
Gyvenamas plotas:
769,85 m2
Pastatymo metai:
1964 m.
Butų / aukštų / laiptinių skaičius:
24/3/2
Šilumos tiekimo sistema:
miesto tinklai
Šalto vandentiekio sistema:
miesto tinklai
Buitinių, lietaus nuotekų sistema:
miesto tinklai
Vėdinimo sistema:
natūrali kanalinė
Priskirto žemės sklypo plotas:
nesuformuotas
Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas):
plytų mūras
Namo energinio naudingumo klasė esama/projektuojama:
F/C
5. PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI
Trijų aukštų daugiabutyje Laisvės g. 5B, Rokiškyje, yra dvi laiptinės, namas - dviejų sekcijų. Pastate
yra 24 butai. Iš dviejų bendro naudojimo laiptinių patenkama į butus. Ant stogo patenkama per šiaurinės
laiptinės trečiame aukšte įrengtą liuką išlipimui ant stogo. Į rūsį patenkama iš lauko per šalia pagrindinių
įėjimų į laiptines esančias duris. Funkciniai ir zonavimo sprendiniai pastate paliekami esami.
6. SANITARINIAI IR BUITINIO APTARNAVIMO SPRENDINIAI
6.1. Inžinerinių tinklų aprašymas

Į pastatą yra atvesti miesto šilumos, vandentiekio ir buitinių nuotekų, elektros, elektroninių ryšių,
dujų, tinklai.
6.2. Inžinerinių sistemų būklės įvertinimas

Šiluma pastatui tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos tinklų. Pastate įrengta priklausoma,
vienvamzdė šildymo sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos, izoliacija susidėvėjusi ir
nepakankama. Uždaromoji armatūra ant stovų susidėvėjusi. Stovai nesubalansuoti. Vamzdynai
neapšiltinti, pažeisti korozijos.
Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte, plokšteliniame šilumokaityje. Vamzdynai ir
armatūra paveikti korozijos, izoliacija susidėvėjusi ir nepakankama.
Šildymo sistemos prietaisai - radiatoriai. Šildymo sistema vienvamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė.
Esama šildymo sistema yra neefektyvi, nėra termostatinių ventilių, ant stovų nėra reguliavimo armatūros.
Dėl išbalansuotos šildymo sistemos patalpos atskirose pastato vietose šyla nevienodai – vienos patalpos
peršildomos, kitose oro temperatūra nesiekia 20°C. Nėra galimybės individualiai reguliuoti šildymą.
Laiptinės nešildomos.
Šalto vandentiekio inžinerinės sistemos – šalto vandens sistema prijungta prie miesto tinklų.
Vandentiekio sistemos būklė bloga. Šalto vandens tiekimo vamzdynai nekeisti nuo pastatymo. Buitinių ir
lietaus nuotekų sistemos magistraliniai vamzdynai ir stovai seni susidėvėję, paveikti korozijos. Būtinas
magistralių rūsyje ir stovų demontavimas, bei naujų įrengimas, nes neatitinka STR ir HN reikalavimų.
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Bendro naudojimo elektros instaliacija laidai ir šviestuvai rūsyje ir laiptinėje susidėvėjusi. Elektros
stovų magistraliniai kabeliai seni, nekeisti. Tranzitiniai ir vietiniai kabeliai netvarkingi. Automatiniai
išjungėjai ir skydinės susidėvėję, matosi instaliacijos kaitimo žymės. Šviestuvai ir jungikliai seni,
netvarkingi.
Vėdinimo sistema - natūrali kanalinė, oro pritekėjimas į patalpas vyksta per langus ir duris, oro
ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas), kurie vietomis yra susiaurėję, užteršti, užsikišę.
Reikalingas ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas, paaukštinimas, traukos padidinimas.
6.3. Sanitariniai ir buitinio aptarnavimo sprendiniai

Modernizacijos metu numatoma atnaujinti pastato inžinerinius tinklus (vandentiekio ir nuotekų,
šildymo ir karšto vandens, lietaus nuvedimo, vėdinimo sistemas ir kt.) taip kad jie atitiktų galiojančias
sanitarines ir higienos normas, būtų sudarytas tinkamas patalpų mikroklimatas. Plačiau apie inžinerinių
sistemų sprendinius žiūrėti kitose projekto dalyse: LVN, Š, E.
6.4. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas

Vykdant pastato modernizavimo darbus visus esamus inžinerinių sistemų įrenginius perkelti ant
formuojamų išorės atitvarų. Perkėlimo darbus gali vykdyti tik atestuota įmonė.
7. UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI

Daugiabutis gyvenamas namas 3 aukštų, pastatytas pagal tipinį projektą, be lifto. Pagal
projektavimo techninę užduotį projekte numatomas tik pagrindinių įėjimų į pastatą remontas ir
pritaikymas žmonėms su negalia. Iki esamų įėjimų suformuojami nedidesnis nei 5% nuolydžio pėsčiųjų
takai (žr. 1a. ir teritorijos tvarkymo planuose). Aukščiai suvedami taip, kad neatsirastų laiptų ar kitokių
peraukštėjimų, nuolydžiai tikslinami vietoje, pagal esamą pėsčiųjų taką. ŽN judėjimo trasų dangos iš
plytelių lygios, numatomos siūlės tarp plytelių, grotų, dangčių ir pan. kiaurymės ne platesnės nei 15 mm.
Aikštelės ir pėsčiųjų takai prieš įėjimus numatomos pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių
prieinamumas“ reikalavimus. Aikštelėse prie lauko durų įrengiamos kojų valymo grotelės su drenažu.
Grotelės įgilinamos taip, kad jų viršus sutaptų su aikštelės paviršiumi. Atnaujinant esamus pėsčiųjų takus
ir įėjimų aikšteles turi būti vadovaujamasi bendraisiais projektavimo aspektais, nustatytais ISO
21542:2011.
Keičiamos lauko ir tambūro durys, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir
staktos vidaus, yra didesnis kaip 850 mm. Slenkstis ties lauko durimis įrengiamas ne aukštesnis nei 20
mm, tambūro durys įrengiamos be slenksčio. Keičiamos durys tenkina STR 2.03.01:2019 reglamento
reikalavimus. Laiptinėse pirma ir paskutinė laiptatakio pakopa pažymima - nudažoma ryškios spalvos
juosta. Pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 18p. Tambūro patalpa yra privaloma
daugiabučiame gyvenamajame name. Padidinti tambūro nėra galimybės, nes tuomet bus netenkinama
evakuacija iš pastato.
Automobilių aikštelėje numatoma viena B tipo automobilio stovėjimo vieta skirta žmogui su
negalia. Stovėjimo vietą numatoma pažymėti vertikaliu ir horizontaliu ženklinimu. Šiuo metu automobilių
stovėjimo aikštelės danga – asfaltas. Nuo atnaujinamų pėsčiųjų takų numatoma įrengti įspėjamuosius
taktilinius paviršius vedančius iki įėjimų į laiptines. Įspėjamieji paviršiai, kurie įrengiami plytelių dangoje
numatomi iš reljefinių betoninių trinkelių su apvaliais kauburėliais ar lygiagrečiomis juostelėmis.
Minimalus įspėjamojo „stop“ paviršiaus plotis 600 mm, vedamojo (lygiagrečių juostelių) – 300 mm.
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Atnaujinant (modernizuojant) gyvenamąjį pastatą projektavimo užduotyje nenumatoma sprendimų
pritaikyti pastato vidų naudoti žmonėms su negalia.
8. PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, VESTIBIULIŲ, LAIPTINIŲ, LIFTŲ IŠDĖSTYMO SPRENDINIAI

Trijų aukštų daugiabutyje Laisvės g. 5B yra dvi laiptinės, namas - dviejų sekcijų. Iš dviejų bendro
naudojimo laiptinių patenkama į butus. Pastate yra 24 butai. Ant stogo patenkama per šiaurinės laiptinės
trečiame aukšte įrengtą liuką išlipimui ant stogo. Į rūsį patenkama iš lauko per šalia pagrindinių įėjimų į
laiptines esančias duris. Paprastojo remonto projekte nenumatomas pastato esamų planinių, patalpų
išdėstymo sprendinių keitimas.
9. PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ, LIFTŲ
ŠACHTŲ) TIPAI, MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI – PROJEKTINIAI
SPRENDINIAI
Sklypo plano, architektūros – konstrukcijų projekto dalyje numatyti statinio paprastojo remonto darbai.
9.1.

Langų keitimas

Seni mediniai rūsio, laiptinių, butų langai ir balkonų durys keičiami naujais PVC tipo varstomais
langais/durimis. Langų keitimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais.
Langų profiliuočių spalva nurodoma fasadų brėžiniuose. Langų profiliuočiai, sandarinimo
medžiagos neradioaktyvūs ir neišskiria nuodingų medžiagų. Langų šilumos perdavimo koeficientas
U≤1,10 W/(m2·K). Lango rėmo profilis plastikinis (PVC). Langų gamybai naudojamo PVC profilio
išorinių sienelių storis tenkina LST EN 12608:2003. Per visą lango perimetrą įrengiamos izoliacinės
sandarinimo juostos, keičiamiems langams juostos įrengiamos abejose lango pusėse. Stiklo paketas su
trimis stiklais, bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas inertinėmis dujomis. Langas varstomas trimis
padėtimis - atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija. Išorinė palangė skardinė, dengta poliesteriu, spalva nurodyta fasadų brėžiniuose.
Rūsio langai numatomi su armuoto stiklo paketais. Rūsio langai varstomi trimis padėtimis atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija. Stiklo paketo bent vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rūsio
langų profilio spalva pateikta fasadų brėžiniuose. Rūsio ir laiptinių langai montuojami ištraukti iki
apšiltinimo sluoksnio.
Kartu su keičiamais langais keičiamos ir vidaus palangės, kurios įrengiamos iš PVC plokščių,
spalva-balta. Langams išeinantiems į balkonus palangės keičiamos į PVC gaminius tiek kambario tiek
balkono pusėje. Atliekamas vidaus angokraščių apdailos atstatymas. Atnaujinant (modernizuojant) pastatą
keičiamos išorinės palangės, kurios įrengiamos iš poliesteriu padengtos cinkuotos skardos. Išorės
palangių spalva nurodoma brėžiniuose.
Lango/durų apkaustai gaminami ir sumontuojami laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. Langas
gaminamas su lango/durų apkaustais, kurie leistų langą varstyti trimis (atidarymas, atvertimas,
mikroventiliacija). Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma rengti varčios sukėlimo
įtaisą su ratuku. Langai pastate atidaromi į vidaus pusę.
Naujų langų gaminių rėmai praplatinami tiek, kad šiltinant išorės angokraščius, šilumos izoliacija ir
apdaila neužeitų ant lango stiklinimo. Jeigu nėra galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo
sluoksnio storiu (prie nekeičiamų langų), tuomet langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių
šilumos izoliacija. Prieš atnaujinimo darbus sutvarkomos pažeistos langų sąramos ir kiti angokraščių
defektai.
Įstačius langus atstatoma vidaus angokraščių apdaila tinkuojant, glaistant, gruntuojant, dažant.
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Prieš langų gamybą, būtina atlikti paruošiamuosius darbus ir gaminių matmenis patikslinti objekte.
Langų varstymo kryptis, vidines palanges suderinti su Užsakovu (buto, kuriuose keičiami langai,
gyventojais) raštiškai. Gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas būtina suderinti su Projektuotoju,
prieš užsakant gaminius ir prieš pradedant statybos darbus.
Prieš įrengiant langus, duris visi gaminių gabaritai tikslinami pagal natūrinius angos išmatavimus.
Durų varstymą tikslinti pagal planus.
Rūsio langai komplektuojami su horizontaliomis orlaidėmis lango rėme.
Langų, durų klasės reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. Gaminiai į statybos vietą
pristatomi visiškai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Naudojami
gaminiai ir medžiagos yra sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitinka LR galiojančioms akustinėms ir
higienos normoms. Montuojami langai paženklinti CE ženklu ir turintys atitikties įvertinimą.
Įrenginėjant langus vadovautis:
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis
9.2.

Išorinių sienų šiltinimas

Bendrieji reikalavimai:
Sienų šiltinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais ir ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais. Fasado
įrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus
turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos.
Iki pradedant šiltinimo darbus įvertinama esamų konstrukcijų būklė, nustatytos atsiradusių
pažeidimų priežastys, jos pašalintos, esamos konstrukcijos sustiprintos. Prieš atliekant pastato išorinių
sienų šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas ir apdorojamas fungicidais,
užtaisomi įtrūkimai, sutvarkomos pažeistos sienų vietos, langų sąramos, kur reikalinga atstatomas mūras
(pakeičiamos pažeistos, sutrupėjusios plytos), remontuojamos ir sandarinamos tarpplokštinės siūlės, sienų
paviršius išlyginamas pagal termoizoliacinės sistemos gamintojo reikalavimus. Pažeistos nesandarios
skiedinio siūlės atstatomos, užsandarinamos. Esamos vėdinimo angos po virtuvių langais užtaisomos,
užmūrijamos. Išsikušusios iš fasado plytų palangės nupjaunamos. Apšiltintų išorinių sienų šilumos
perdavimo koeficientas U≤0,20 W/(m2·K).
Išorinių sienų šiltinimas – išorinė sudėtinė tinkuojama termoizoliacinė sistema
Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas
vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011
[6.7], turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu. Šiltinimo sistema yra sertifikuota. Visi nevėdinamoms
sistemoms įrengti naudojami elementai yra atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei
spinduliuotei arba jie yra prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. Nevėdinamos sistemos išoriniams
sluoksniams naudojamų statybos produktų atsparumas nurodytiems poveikiams yra pagrįstas bandymais
pagal tų gaminių standartų reikalavimus. Nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus
pateikia sistemos gamintojas.
Pastato išorinės sienos šiltinamos įrengiant sertifikuotą išorinę sudėtinę tinkuojamą termoizoliacinę
sistemą. Pastato išorinės sienos šiltinamos polistireninio putplasčio termoizoliacinėmis plokštėmis
EPS70N*, kurių λd≤0,032 W/(m·K), 180 mm storio. Angokraščiai šiltinami ne mažesnio nei 30 mm
storio standaus polistireninio putplasčio plokštėmis angokraščiams, kurių λd≤0,030 W/(m·K). Jeigu nėra
galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo sluoksnio storiu (prie nekeičiamų langų), tuomet
langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių šilumos izoliacija.
Aplink langus/duris įrengiami PVC deformacinis profiliai su tinkleliu skirti tinko ir armavimo
mišinio sujungimui su langų arba durų rėmu. Profilio konstrukcija parinkta taip, jog uždėjus ir nudažius
tinką, profilio iš išorės nesimato. Naudojant specialius profilius išvengiama įtrūkimų, langų / durų rėmas
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apsaugomas nuo mechaninių pažeidimų. Profilis neleidžia skverbtis šalčiui ir triukšmui. Aplink
angokraščius pagal vietą įrengiami nulašėjimo ir kampiniai profiliai.
Termoizoliacija padengiama armuotu tinko sluoksniu su fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila.
Sienų ir angokraščių apšiltinimo konstrukcijos armavimui naudojamas sintetinis tinklelis. Sienos
armuojamos keliais sluoksniais, papildomai armuojami angokraščiai, kampai. Sienos armuojamos pagal
termoizoliacinės sistemos gamintojo nurodymus. Armatūriniai tinkleliai sandūrose užleidžiami vienas ant
kito.
Fasadams parenkama išorinių tinkuojamų sienų I-III kategorijos atsparumo smūgiams
termoizoliacinė sistema pagal normatyvus. Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami skarda dengta
poliesteriu, kurios spalva nurodoma fasadų spalviniuose sprendiniuose. Apšiltinus fasadus pritvirtinamas
naujas namo adresas ir vėliavos laikiklis. Ant fasadų esantys šilumos punkto ir signalizacijos davikliai,
lauko šviestuvai, elektros spintos, antenos ir kt. įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui, atkeliami,
permontuojant ant naujai įrengtos apdailos. Antenos nuo pastato fasadų perkeliamos ant pastato stogo.
Atviri laidai, kabeliai, pakloti ant sienų, įvedami į laidadėžes.
Naudojamas silikoninis struktūrinis fasadinis dekoratyvinis tinkas tonuojamas, pralaidus garams,
atsparus aplinkos poveikiui, biologiniam užteršimui, šalčiui ir drėgmei, gerai sukimbantis su pagrindu,
elastingas. Tinko paviršius „smulki samanėle“, frakcija ≤1,5 mm. Dekoratyvinio tinko apdaila įrengiama
pagal gamintojo reikalavimus.
Cokolio antžeminė dalies šiltinimas - išorinė sudėtinė tinkuojama termoizoliacinė sistema
Cokolio antžeminės dalies šiltinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais.
Fasado įrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius
įvertinimus turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos.
Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius
nuvalomas, apdorojamas fungicidais, užtaisomi įtrūkimai, atitrūkęs tinkas, sienų paviršius sutvarkomas
iki sistemai reikalingo lygumo ir tvirtumo. Apšiltintų rūsio išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas
U≤0,20 W/(m2·K). Cokolio antžeminės dalies atsparumas smūgiams - I klasė.
Pastato požeminės rūsio sienos ir cokolio antžeminė dalis šiltinamos 180 mm storio polistireniniu
putplasčiu rūsio sienoms (EPS-100N* arba analogas), kurio λ d≤ 0,030 (W/mK). Antžeminės cokolio
dalies apdaila – fasadinės klinkerio plytelės.
Apšiltinimo darbai ir naudojamos medžiagos atitinka gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus
gyvenamiesiems pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338).
Balkonų vidaus sienų šiltinimas - išorinė sudėtinė tinkuojama termoizoliacinė sistema
Balkonų vidinės sienos šiltinamos įrengiant sertifikuotą išorinę sudėtinę tinkuojamą termoizoliacinę
sistemą. Vidinės balkonų sienos šiltinamos 80 mm storio polistireniniu putplasčiu (EPS 100N* arba
analogas), kurio λd≤0,030 W/(m·K), įrengiama fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila. Langų angokraščiai
apšiltinami ≥30 mm storio EPS100N* plokštėmis. Jeigu nėra galimybės angokraščius apšiltinti numatytu
šiltinamojo sluoksnio storiu (prie nekeičiamų langų), tuomet langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama
angokraščių šilumos izoliacija.
Termoizoliacija padengiama armuotu tinko sluoksniu su fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila.
Tinko spalva nurodoma fasadų brėžiniuose. Sienų ir angokraščių apšiltinimo konstrukcijos armavimui
naudojamas sintetinis tinklelis. Sienos armuojamos keliais sluoksniais, papildomai armuojami
angokraščiai, kampai. Armatūriniai tinkleliai sandūrose užleidžiami vienas ant kito. Parenkama išorinių
tinkuojamų sienų II kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema pagal normatyvus.
Struktūrinis dekoratyvinis tinkas tonuojamas, pralaidus garams, atsparus aplinkos poveikiui,
biologiniam užteršimui, šalčiui ir drėgmei, gerai sukimbantis su pagrindu, elastingas (silikoninis tinkas).
Tinko paviršius lygus „smulki samanėle“, frakcija ≤1,5 mm.
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Po apšiltinimo darbų remontiniais mišiniais atstatoma pažeista balkonų grindų ir lubų danga.
Balkonų lubos išlyginamos, perdažomos baltai. Grindys išlyginamos remontiniais mišiniais, padengiamos
savaime išsilyginančia epoksidine/poliuretanine grindų danga.
Įėjimų į laiptines sienų ir tambūro sienų su butais šiltinimas - išorinė sudėtinė tinkuojama
termoizoliacinė sistema
Tambūrų sienos su butais šiltinamos plonesniu termoizoliacijos sluoksniu kad būtų išlaikomi
evakuaciniai lauko durų pločiai, durys pilnai atsidarytų. Įėjimo į laiptines sienutės pirmame aukšte ir
tambūrų sienos su butu apšiltinamos 30 mm storio fenolio putų plokščių termoizoliacija PF tinkuojamoms
sistemoms (Kingspan Kooltherm K5* arba analogas), kurių λd≤0,021 W/(m·K). Termoizoliacija
padengiama armuotu tinko sluoksniu, įrengiama apdaila. Tambūre sienos tinkuojamos labai geros
kokybės tinku, gruntuojamos, glaistomos ir dažomos - struktūriniais, plaunamais, trinčiai ir drėgmei
atspariais dažais. Sienų ir angokraščių spalva matinė - RAL1019.
Fasadai, stogeliai, angokraščiai ir jų atskiri elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda,
kurios spalva nurodoma fasadų spalviniuose sprendiniuose, skardos storis ≥0,50 mm. Fasadų spalvinis
sprendimas ir medžiagiškumas pateiktas brėžiniuose.
Sienų apdailai naudojamos fasadinės klinkerio plytelės turi būti pritaikytos naudoti lauke, atsparios
druskoms, drėgmei ir atmosferos poveikiui. Plytelės matinės, vientisos, sendintos tekstūros. Plytelių
spalva nurodoma fasadų brėžiniuose, tarpų tarp plytelių užpildas naudojamas tamsesnės nei plytelės
spalvos.
Apšiltinimo darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus
gyvenamiesiems pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338).
Įrengiant fasadą vadovautis:
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“;
ST 121895674.205.20.01:2012 „Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų
termoizoliacinių sistemų įrengimas“;
ST 121895674.100:2012 "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai";
ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“;
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis.
9.3.

sudėtinių

Cokolio požeminės dalies šiltinimas

Cokolio antžeminės dalies šiltinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais.
Fasado įrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius
įvertinimus turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos.
Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius
nuvalomas, apdorojamas fungicidais, užtaisomi įtrūkimai, atitrūkęs tinkas, sienų paviršius sutvarkomas
iki sistemai reikalingo lygumo ir tvirtumo. Apšiltintų rūsio išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas
U≤0,20 W/(m2·K).
Prieš šiltinant cokolį išardoma esama nuogrinda. Išoriniu perimetru kasama tranšėja. Tranšėja
kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų.
Teptinė hidroizoliacija įrengiama iki pamatų apačios. Ties šiluminės trasos įvadu į pastatą cokolio
apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus, išsaugomi šiluminės trasos
alsuokliai. Šiluminės trasos alsuokliai gruntuojami, dažomi antikoroziniais dažais (spalva analogiška
fasadui, kuriame jie yra). Pastato požeminės rūsio sienos šiltinamos 180 mm storio polistireniniu
putplasčiu rūsio sienoms (EPS-100N* arba analogas), kurio λd≤ 0,030 (W/mK). Cokolio apšiltinimo
konstrukcija įgilinama ≥1000 mm į gruntą. Ant požeminės apšiltintos pamato dalies įrengiama drenažinė
membrana, prie drenažinės membranos krašto tvirtinamas apsauginis profilis. Ties šiluminės trasos
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įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus. Cokolio
požeminės dalies šiltinimo darbai atliekami šiltojo sezono metu. Atlikus rūsio sienų ir cokolio šiltinimo
darbus, tranšėja užpilama nukastu gruntu ir sutankinama. Aplink pastatą įrengiama betoninių trinkelių be
nuožulnų nuogrinda. Nuogrinda apribota vejos bortais, suformuojant nuolydį nuo pastato. Nuogrinda
projektuojama ≥500 mm pločio. Privalomas apdailos ir gerbūvio atstatymas iki buvusio lygio. Pažeistos
vejos atsėjimas.
Apšiltinimo darbai ir naudojamos medžiagos atitinka gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus
gyvenamiesiems pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338).
Įrengiant fasadą vadovautis:
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“;
ST 121895674.205.20.01:2012 „Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų
termoizoliacinių sistemų įrengimas“;
ST 121895674.100:2012 "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai";
ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“;
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis.
9.4.

Rūsio perdangos šiltinimas

Rūsio perdanga nešiltinama. Rūsio perdangos šiltinimo darbai ir lėšos jiems
projektavimo užduotyje ir investiciniame projekte.
9.5.

sudėtinių

nėra numatyti

Stogo atnaujinimas

Stogo atnaujinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos,
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ bei statybos taisyklėmis ST 121895674.215.01:2012 „Stogų
įregimo darbai“ reikalavimais.
Demontuojami visi stogo apskardinimai. Išvalomas esamas stogo hidroizoliacijos paviršius,
užtaisomos hidroizoliacijoje esančios pūslės, esami stogo paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos. Stogo
paviršius nuvalomas, suremontuojami defektai, įtrūkimai. Remontuojami atitrūkę, suskeldėję parapetai, ir
ventiliaciniai kaminėliai. Demontuojamos esama išorinė lietaus nuvedimo sistema: lietaus latakai, įlajos,
lietvamzdžiai, tvirtinimo elemetai ir kt., antenos, suderinus su pastatą administruojančia įmone
nuimamos, baigus darbus reikalingos pritvirtinamos, nepažeidžiant stogo dangos. Atliekant
modernizavimo darbus išsaugomi oro ryšio tinklai (prieš pradedant darbus derinti su atitinkamomis
institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai). Antenos ir įvairios atotampos
pritvirtinamos prie stogo pagrindo konstrukcijų, skylės stogo dangoje užsandarinamos.
Lietaus nuvedimas nuo stogo išorinis. Tikrinami esami stogo nuolydžiai. Jei esamos dangos
nuolydis netenkina projekte numatyto, naujas nuolydis formuojamas naudojant polistireninį putplastį
(ploniausioje vietoje polistireninio putplasčio storis numatomas ne plonesnis nei paskaičiuota).
Projektuojamas stogo nuolydis ≥2,0o lietaus latakų link. Vanduo nuo pastato stogo nuvedamas taip, kad
nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos
aplinkai. Projekte numatomas išorinės lietaus surinkimo sistemos keitimas, išorinio drenažo aplink pastatą
įrengimas.
Išorinė lietaus nuvedimo sistema (lietaus latakai, įlajos, alkūnės, lietvamzdžiai, laikikliai, apkabos)
pilnai komplektuojama su visomis reikalingomis fasoninėmis detalėmis ir tvirtinimo elementais, visos
dalys turi būti suderintos tarpusavyje, geometriškai tikslios, vienodos spalvos. Visi stogo konstrukcijoms
gaminti naudojami metalo ir skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių statybos produktų: cinkuoto
plieno, nerūdijančio plieno. Lietaus latakams ir lietvamzdžiams naudojamos plastifikuotos skardos spalva
nurodoma fasadų brėžiniuose.
Stoge ties kiekviena laiptine numatomi kanalai (vamzdžiai) kabelių per stogą į kiekvieną laiptinę
nuvedimui. Prie šių kanalų esančių ventiliacijos šachtų mūro ir laiptinės antstato numatoma pritvirtinti
laikiklius lauko antenoms.
PLP-21-002-TDP-BD.AR

Lapas

Lapų

Laida

13

36

0

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Atlikus stogų modernizavimo darbus, stogai tenkina BROOF(t1) degumo klasės keliamus
reikalavimus.
Esamas išlipimo ant stogo liukas keičiamas nauju, sandariu, apšiltintu liuku su naujomis
metalinėmis užlipino ant stogo kopėčiomis ir landos apdaila. Liuko anga paaukštinama. Liukų angų viršus
įrengiamas ne žemiau kaip 250 mm virš stogo paviršiaus.
Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai pagaminti iš korozijai
atsparių statybos produktų: cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno.
Parapetai ir ventiliaciniai kaminėliai apskardinami plastifikuota skarda, spalva nurodyta fasadų
brėžiniuose. Parapetai pakeliami mūrijant, kad iškiltų ≥300 mm nuo naujai įrengiamos stogo dangos. Iš
fasado pusės parapetai apšiltinami, ir įrengiama sudėtinė išorinė tinkuojama termoizoliacinė sistema,
analogiška sienoms. Parapeto vidinė pusė ir viršus apšiltinamas kieta mineraline vata 30 mm (λ d≤0,038
W/(m·K)), stogo danga užkeliama ant parapeto viršaus. Hidroizoliacinės dangos kraštas užsandarinamas,
kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Parapetų fasadinė briauna apskardinama, ant parapeto
įrengiama metalinė apsauginė tvorelė, kurios viršaus aukštis nuo stogo dangos ≥600 mm. Parapetų viršaus
apskardinimo nuolydis yra į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9 °. Padengiant parapetus skarda, ją būtina
iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus.
Projekte numatomas stogo apšiltinimo variantas – 180 mm storio polistireninio putplasčio EPS
100N* su suformuotu nuolydžiu, kurio λd≤0,030 W(m·K) ir 30 mm storio kieta mineraline vata, kurios
λd≤0,038 W/(m·K) – bendras stogo šilumos izoliacijos sluoksnio storis 210 mm. Įrengiami du sluoksniai
prilydomos polimerinės bituminės dangos su papildomais sluoksniais. Stogo konstrukcijos sandūrose su
kitais elementais, įrengiami papildomi hidroizoliacijos sluoksniai. Hidroizoliacinė stogo danga įrengiama
taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Stogo
susijungimo su vertikaliais paviršiais vietose, pastarieji padengiami hidroizoliacine danga nuo stogo
viršaus aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje
patikimai užsandarinamas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų drėgmė. Pakloto įrengimo kokybė atitinka
normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų neeksploatuojamų stogų reikalavimus. Šilumos
izoliacijos tvirtinimas atliekamas smeigėmis ir kitomis priemonėmis. Paklotams įrengti naudojamų šilumą
izoliuojančių gaminių sujungimai, vieni kitų atžvilgiu - perslinkti. Kai klojami keli šilumą izoliuojančių
gaminių sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti.
Esami ventiliacijos kanalai išvalomi, dezinfekuojami. Butuose pakeičiamos ventiliacinės grotelės.
Vėdinimo grotelės numatomos su uždarymo funkcija. Nuo ventiliacijos kanalų viršaus demontuojami
esami stogeliai ir plytų dalis su kiaurymėmis. Ventiliacijos kanalai pakeliami kad būtų iškilę ≥600 mm
nuo naujai įrengiamos stogo dangos ir ≥300 mm nuo parapetų viršaus. Aukštinant ventiliacijos šachtų
išvadus, kanalai keliami išlaikant esamų kanalų sudalinimus (perskyrimus). Esamų angų plotą mažinti
draudžiama. Ant ventiliacijos šachtų apšiltinimo užleidžiama stogo danga. Ant natūralios vėdinimo
kaminėlių projekte numatomas metalinių stogelių su grotelėmis įrengimas. Natūralios ventiliacijos
kanalai apšiltinami 30 mm storio kieta mineraline vata, kurios λ=0,038 W/(m·K). Ventiliacijos kaminai
apskardinami, ant ventiliacijos šachtų apšiltinimo užleidžiama stogo danga. Po ventiliacijos kanalų
valymo ir dezinfekavimo darbų, parengiamos ventiliacijos kanalų schemos bei oro srautų matavimų
(butuose ir kitose patalpose) protokolai.
Visos stogo konstrukciją kertančios komunikacijos užsandarinamos panaudojant specialius flanšus,
kurie parenkami pagal jų dydį. Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas kaminėlis įrengiamas
60 – 80 m2 stogo plote).
Darbams bei medžiagoms keliami reikalavimai pateikiami techninėse specifikacijose. Apšiltinimo
darbai ir naudojamos medžiagos atitinka gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus gyvenamiesiems
pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338).
Atliekant stogo šiltinimo darbus vadovautis:
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“;
ST 121895674.215.01:2012 „Stogų įrengimo darbai“;
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis.
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9.6.

Stogelių virš įėjimų atnaujinimas

Esami stogeliai virš įėjimų į laiptines remontuojami, sutvarkomi, pašalinama augmenija, esama
stogelių danga, apskardinimai, lietvamzdžiai. Atstatoma stogelių geometrija. Esami stogeliai virš įėjimų į
laiptines sutvarkomi: suformuojami nuolydžiai, parapetas, įrengiamas apšiltinamas. Aplink stogelius
įrengiami lietaus latakai su įlajomis ir lietvamzdžiais. Ant kieta mineraline vata apšiltintų stogelių
įrengiami 2 sluoksniai prilydomos dangos. Stogelių apačia ir šonai šiltinami 50 mm storio polistireninio
putplasčio plokštėmis (EPS 100N* arba analogas). Apšiltinti stogeliai padengiami armuotu tinko
sluoksniu, įrengiama fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila. Visi stogelių konstrukcijoms gaminti
naudojami metalo, medžio ir skardos elementai numatomi iš korozijai ir drėgmei atsparių statybos
produktų. Metalinių konstrukcijų naudojimo aplinka C2 (žemo agresyvumo) ir C4 ( aukšta) – lauko
sąlygomis, pagal LST EN ISO 12944-2:2000. Esami apšvietimo įrenginiai perkeliami ant naujos apdailos
ir pajungiami.
9.7.

Tambūrų ir lauko durų keitimas

Projektuojamų tambūro durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,3 (W/m 2K). Durų spalva
nurodoma durų specifikacijų brėžiniuose. Tambūrų durys keičiamos įstiklintomis PVC durimis, šilumos
perdavimo koeficientas U≤1,3 (W/m2K). Durys turi būti pilnai komplektuojamos: su kojele atrėmimui,
didele patogia rankena, stakta, durų stabdžiais, pritraukėjais ir kt.. Tambūro durys įstiklintos ≥0,5 m 2
ploto saugaus stiklo paketu. Stiklinimas įrengiamas ne aukščiau kaip 600 mm, viršutinė dalis ne žemiau
1,6 m aukštyje nuo grindų paviršiaus. Tambūro durys turi būti be slenksčio. Durų rankenos įrengiamos ne
aukščiau kaip 1,10 m aukštyje ir lengvai sugriebiamos. Prie tambūro durų įrengiami durų stabdžiai,
siekiant apsaugoti sienų apdailą nuo sugadinimo.
Esamos medinės lauko durys į laiptines ir rūsį keičiamos naujomis apšiltintomis metalinėmis
durimis pagal vieningą projektą. Durys metalinės, užpildytos šilumos izoliacija, dažomos pagal RAL
paletę, spalva nurodyta fasadų brėžiniuose, milteliniu būdu. Lauko durys į laiptines su elektromagneto
užraktu į rūsį su rakinama spyna. Laiptinės ir rūsio durys įstiklintos ≥0,2 m 2 ploto armuotu stiklo paketu.
Durys pilnai komplektuojamos su pritraukėjais, nerūdijančio plieno rankenomis, užraktais, atmušėjais,
spynomis, kojelėmis atrėmimui, tarpinėmis bei stakta. Durys į laiptinę su elektromagnetine spyna. Durys į
rūsį su mechanine spyna. Durys į laiptinę ir rūsį su armuoto stiklo langeliais ≥0,2 m². Durys pritaikytos
žmogui su judėjimo negalia, slenkstis ≤20 mm. Projektuojamų lauko durų šilumos perdavimo
koeficientas U≤1,60 (W/m2K). Durų spalva nurodoma fasadų brėžiniuose.
Durų įrengimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais. Angokraščių apdaila atstatoma iki buvusio lygio. Tambūro
ir lauko durys vienvėrės. Durų varčių pločiai atitinka gaisrinės saugos reikalavimus gyvenamiesiems
pastatams. Evakuacinių durų varčia švaroje“ yra ≥900 mm pločio, kaip per jas evakuojasi mažiau nei 50
žmonių. Slenksčiai ties lauko durimis įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje įrengiamos
be slenksčių. Durų stiklinimai įstiklinti smūgiams atspariu stiklu, o langelio apačia įrengiama ne aukščiau
kaip 600 mm nuo grindų paviršiaus. Evakuacinių išėjimų durų spynos yra ne aukščiau kaip 1000 mm nuo
grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm.
Įrengiamos tambūro ir lauko durys atitinkančios STR 2.2.01:2004 “Gyvenamieji pastatai” ir STR
2.03.01:2019 reglamentų reikalavimus. Durys ir durų varčios pločiai atitinka gaisrinės saugos
pagrindinius reikalavimus gyvenamiesiems pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1338). Keičiamos tambūro ir lauko durys atitinka ISO 21542:2011 reikalavimus.
9.8.

Balkonų atnaujinimas, stiklinimas

Balkonų įstiklinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos,
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais. Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą per visą
aukštį. Vykdant statybos darbus, balkonų stiklinimų tiekėjas/gamintojas ar jo atstovas privalo atvykti į
objektą, tiksliai išmatuoti balkonų angas, esamus nuokrypius, kiekvienam gaminiui individualiai, ir pagal
tai pateikti savo (kaip konkretaus gamintojo, pagal rangovo pasirinktą gamintoją gali skirtis gaminių
savybės ir jų tvirtinimas) gaminius pritaikytus objektui. Balkonų stiklinimų gamintojas įvertinęs esamą
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situaciją pateikia detalius balkonų stiklinimų darbo brėžinius, skaičiavimus, techninę dokumentaciją,
montavimo/tvirtinimo schemas, gaminių deklaracijas ir kt. Projektuotojas negali tinkamai įvertinti esamos
situacijos, nes esami stiklinimai, tvoreles, jų apdailos demontuojamos tik pradėjus statybos darbus, todėl
visus reikiamus skaičiavimus, konkrečius tvirtinimus ir jų pritaikymą konkrečiai situacijai rengia
stiklinimų gamintojas, kuris su pateikiamais gaminiais pateikai jų montavimo, naudojimo, priežiūros
instrukcijas ir kitus būtinus reikalavimus. Pagal gamintojo instrukcijas sumontuotiems gaminiams
suteikiama gamintojo garantija.
Esamos metalo ir įvairių plokščių užpildų (skardos, plastiko, medžio ir kt.) balkonų aptvėrimų
konstrukcijos, stogeliai bei stiklinimai demontuojami. Balkonai įstiklinami, sutvirtinus jų konstrukciją bei
išardžius esamas balkonų atitvaras (turėklus). Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus būtina
patikrinti balkoninių perdangos plokščių tvirtumą ir stabilumą, būtinas kiekvieno balkono būklės
įvertinimas. Esant reikalui būtina balkonines perdangos plokštes stiprinti, atstatyti pažeistas vietas. Nuo
atviros balkoninių perdangos plokščių armatūros pašalinamos rūdys, atstatomas apsauginis armatūros
sluoksnis. Atstatoma, remontuojama balkonų plokščių geometrija, ištrupėjusios dalys.
Balkonai pagal vieningą projektą stiklinami plastikinių (PVC) profilių stiklinimais per visą aukštį.
Projektuojamų balkonų įstiklinimų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,3 (W/m2K). Langų gamybai
naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis tenkina LST EN 12608:2003. Naudojami langų
profiliuočiai, sandarinimo medžiagos neradioaktyvūs ir neišskiriantys nuodingų medžiagų. Langų profilių
spalva nurodyta fasadų brėžiniuose. Stiklo paketas su dviem arba trimis stiklais, bent vienas iš stiklų
selektyvinis. Stiklo paketas užpildytas inertinėmis dujomis. Varstomi langai varstomi trimis padėtimisatvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija. Išorinė palangė skardinė, dengta poliesteriu, spalva - nurodyta
fasadų brėžiniuose. Balkonų stiklinimai komplektuojami su PVC praplatinimo profiliais. Naujų langų
gaminių rėmai praplatinti tiek, kad šiltinant išorės angokraščius, šilumos izoliacija ir apdaila neužeitų ant
lango stiklinimo. Lango apkaustai gaminami ir montuojami laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų.
Langai gaminami su lango/durų apkaustais, kurie leistų varstomas lango dalis varstyti trimis (atidarymas,
atvertimas, mikroventiliacija). Įstiklintų balkonų varstoma dalis arba dalys įrengiamos taip, kad jas būtų
galima iki galo atverti iki balkono nevarstomos dalies ir stiklų išorinę pusę išvalyti iš balkono vidaus.
Langai atidaromi į vidaus pusę. Aplink langus visu perimetru iš vidaus ir išorės įrengiamos izoliacinės
juostos.
Balkonai stiklinami per visą angos aukštį. Horizontalus stiklinimo profilis įrengiamas 1,10 m
aukštyje nuo balkono grindų ir laikomas turėklu. Apatinėje stiklinimo dalyje projektuojami saugūs
tamsiai rudai tonuoti atspindintys stiklo paketai. Profilių spalva nurodoma fasadų brėžiniuose.
Būtina gaminių matmenis patikslinti objekte! Prieš įrengiant langus, duris visi gaminių
gabaritai privalo būti tikslinami pagal natūrinius angos išmatavimus. Įstačius langus atstatoma
angokraščių apdaila. Prieš langų/ durų gamybą, varstymo kryptį (dešininės, kairinės) ir varstymo padėtis
tikslinti vietoje ir su butų gyventojais. Balkonų įstiklinimo, varstymo schemos suderinamos su Užsakovu
ir butų gyventojais.
2 aukšto balkonų perdangų plokštės iš apačios ir balkonų plokščių kraštai šiltinami 130 mm storio
polistireninio putplasčio plokštėmis (EPS100N* analogas), kurių λd≤0,030 W/(m·K), plokštės
apdailinamos fasadiniu dekoratyviniu tinku. Balkonų plokštės apskardinamos plastifikuota skarda, ≥0,50
mm storio.
Po balkonų tvirtinimo ir apšiltinimo darbų remontiniais mišiniais atstatoma/atnaujinama pažeista
balkonų grindų ir lubų danga, įrengiama grindų ir lubų apdaila. Balkonų lubos tinkuojamos, glaistomos,
gruntuojamos, dažomos baltai. Grindys padengiamos epoksidine besiūle grindų danga.
Įrengiami trečio aukšto balkonų stogeliai. Stogeliai apšiltinami ir apskardinami.
9.9.

Ventiliacijos sitemos atnaujinimas

Pastate atnaujinama natūrali ventiliacijos sistema. Esami ventiliacijos kanalai remontuojami, išvalomi,
dezinfekuojami. Butuose pakeičiamos ventiliacinės grotelės. Vėdinimo grotelės numatomos su uždarymo
funkcija. Ventiliacijos kanalai pakeliami kad būtų iškilę ≥600 mm nuo naujai įrengiamos stogo dangos ir
≥300 mm nuo parapetų viršaus. Aukštinant ventiliacijos šachtų išvadus, kanalai keliami išlaikant esamų
kanalų sudalinimus (perskyrimus), esamų angų plotą mažinti draudžiama. Ant ventiliacijos šachtų
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apšiltinimo užleidžiama stogo danga. Ant natūralios vėdinimo kaminėlių projekte numatomas metalinių
stogelių su grotelėmis įrengimas. Po ventiliacijos kanalų valymo ir dezinfekavimo darbų, parengiamos
ventiliacijos kanalų schemos bei oro srautų matavimų (butuose ir kitose patalpose) protokolai.
Horizontalios orlaidės langų rėmuose numatomos ir keičiamiems rūsio langams.
Naudojamos medžiagos ir įranga atitinkanti STR, gamintojų ir higienos reikalavimus.
Pastabos:
• Naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose
liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų
degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat statybos metu naudojamos medžiagos,
gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – kiekvienas statybos produktas,
įvežtas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės
sutartį gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos
Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, teisėtais būdais
arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje.
Statybos produktų tiekėjas (gamintojas arba jo atstovas) turi atlikti atitikties įvertinimo veiksmus ir kartu
su produktu pateikti tai įrodančius dokumentus ir techninę informaciją apie produkto paskirtį bei
naudojimo ypatybes.
• Darbus gali vykdyti nustatyta tvarka atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai, derinant darbus ir
konsultuojantis su projekto autoriais.
• TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis
savybėmis, nurodytomis projekte.
9.10.

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai

Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai iki atnaujinimo (modernizavimo) pateikiami
2.1
– 2.6 lentelėse. Šiltinamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai apskaičiuoti pagal 2019 10 Vytauto
Valeikos, atestato Nr. 0393, parengtu Daugiabučio namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo
(modernizavimo) investicijų planu, pastato energiniu sertifikatu Nr. KG-0393-00486 ir AB Rokiškio butų
ūkis paruošta atnaujinimo (modernizavimo) projekto technine projektavimo užduotimi.
2.1. lentelė. Sienos, kai fasadas šiltinamas tinkuojama sistema
Storis,
m

λD,
W/(m·K)

Δλcv,
W/(m·K)

Δλω,
W/(m·K)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža

-

-

-

-

0,13

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža

-

-

-

-

0,62

Šilumos izoliacija – polistireninis putplastis
(EPS70N*)

0,18

0,032

0

0,002

5,29

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

-

-

-

-

0,04

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai

Visuminė šiluminė varža

6,08

Šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus kad termoizoliacijos

0,013

sluoksnį kerta smeigės, ΔUf, W/(m2·K)
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K)

0,18

Šilumos perdavimo koeficiento U reikalavimai, W/(m2·K)

0,20

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis
savybėmis, nei naudota skaičiavimuose
PLP-21-002-TDP-BD.AR

Lapas

Lapų

Laida

17

36

0

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

2.2. lentelė. Stogas
Storis,
m

λD,
W/(m·K)

Δλcv,
W/(m·K)

Δλω,
W/(m·K)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža

-

-

-

-

0,10

Esamos perdangos konstrukcijos šiluminė varža

-

-

-

-

1,04

Šilumos izoliacija polistireninis putplastis (EPS
100N*)

0,18

0,030

-

0,002

5,62

Šilumos izoliacija (kieta mineralinė vata)

0,03

0,038

0

0,002

0,75

-

-

-

-

0,04

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

Visuminė šiluminė varža

7,55

Šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus kad termoizoliacijos

0,011

sluoksnį kerta smeigės, ΔUf, W/(m2·K)
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K)

0,14

Šilumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m2·K)

0,16

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis
savybėmis, nei naudota skaičiavimuose

2.3. lentelė. Cokolio antžeminė dalis, kai fasadas šiltinamas tinkuojama sistema
Storis,
m

λD,
W/(m·K)

Δλcv,
W/(m·K)

Δλω,
W/(m·K)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža

-

-

-

-

0,13

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža

-

-

-

-

0,10

Šilumos izoliacija - polistireninis pultplastis
(EPS100N*)

0,180

0,030

0

0,002

5,62

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

-

-

-

-

0,04

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai

Visuminė šiluminė varža

5,90

Šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus kad termoizoliacijos

0,013

sluoksnį kerta smeigės, ΔUf, W/(m2·K)
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K)

0,18

Šilumos perdavimo koeficiento U reikalavimai, W/(m2·K)

0,20

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis savybėmis, nei
naudota skaičiavimuose

2.4. lentelė. Cokolio požeminė dalis
Atitvaros konstrukcijos sluoksniai

Storis,
m

λD,
W/(m·K)

Δλcv,
W/(m·K)
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Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža

-

-

-

-

0,13

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža

-

-

-

-

0,10

Šilumos izoliacija - polistireninis pultplastis
(EPS100N*)

0,180

0,030

0

0,002

5,62

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

-

-

-

-

0,04

Visuminė šiluminė varža

6,10

Šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus kad termoizoliacijos

0,013

sluoksnį kerta smeigės, ΔUf, W/(m2·K)
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K)

0,18

Šilumos perdavimo koeficiento U reikalavimai, W/(m2·K)

0,20

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis savybėmis, nei
naudota skaičiavimuose

2.5. Balkono vidinės sienos šiltinimas, kai fasadas šiltinamas tinkuojama sistema
Storis,
m

λD,
W/(m·K)

Δλcv,
W/(m·K)

Δλω,
W/(m·K)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža

-

-

-

-

0,13

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža

-

-

-

-

0,62

0,080

0,030

0

0,002

2,50

-

-

-

-

0,04

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai

Šilumos izoliacija
EPS100N*

polistireninis

putplastis

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

Visuminė šiluminė varža

3,29

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K)

0,30

Leistinoji šilumos perdavimo koeficiento U reikšmė, W/(m2·K)

0,30

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis
savybėmis, nei naudota skaičiavimuose
Balkonas formuojamas, kaip šiltomis atitvaromis apribota patalpa. Balkono perdanga iš išorės apšiltinama, visi
balkonai stiklinami naujais PVC stiklinimas kurių šilumos laidumo koeficientas U≤1,3 (W/m2K).

2.6. 2 aukšto balkono perdangos šiltinimas iš apačios, tinkuojama sistema
Storis,
m

λD,
W/(m·K)

Δλcv,
W/(m·K)

Δλω,
W/(m·K)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža

-

-

-

-

0,17

Esamos perdangos konstrukcijos šiluminė varža

0,120

-

-

-

0,05

Šilumos izoliacija – polistireninis putplastis (EPS
100N*)

0,130

0,030

0

0,002

4,06

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

-

-

-

-

0,04

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai
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Visuminė šiluminė varža

4,32

Šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus kad termoizoliacijos

0,013

sluoksnį kerta smeigės, ΔUf, W/(m2·K)
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K)

0,24

Leistinoji šilumos perdavimo koeficiento U reikšmė, W/(m2·K)

0,25

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis
savybėmis, nei naudota skaičiavimuose
* lodžija nešildoma patalpa, apribota šiltomis atitvaromis

Kiti duomenys:
Esama pastato energinio naudingumo klasė F, pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG0393-00486. Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė C .
10. PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ NORMINIŲ LYGIŲ
UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI

Patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir
darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojamas esamas, nepabloginamas.
11. NUMATOMA PASTATO (PASTATŲ) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ (KLASĖS)

Garso klasė paliekama esama, neprojektuojama. Atsižvelgiant į atliekamus modernizavimo darbus
pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė yra esama E.
12. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS
Pagal pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateiktus sprendinius modernizuojant
daugiabutį gyvenamąjį namą yra įrengiamas laikinas statybvietės aptvėrimas, laikinas apšvietimas, įrengiami
įspėjamieji ženklai, numatytas sargo postas.
 Reikalavimai tvarkomai teritorijai, priėjimams ir privažiavimams: minimalus būtinas tik vienas įėjimas ir vienas
įvažiavimas automobiliu į pastato teritoriją.


Reikalavimai gyvenamajam pastatui:
 Įėjimų į gyvenamuosius pastatus lauko durų laiptinių neslepia želdiniai ir priestatai. Nėra nišų ar kitų
vietų slėptis ar kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau.
 Visa erdvė už įėjimo durų matoma iš lauko per įstiklintas duris.
 Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų nuolat apšviesti natūralia ar dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas
įjungiamas automatiškai.
 Iš lauko įėjimai į pastatą ir rūsį ir išėjimai ant stogo rakinami ir/ar naudojamos techninės priemonės,
padedančios kontroliuoti įėjimus (išėjimus).
 Stogo liukai atidaromi tik iš vidaus, o juos demontuoti iš lauko būtų neįmanoma.
 Jeigu nuo žemės paviršiaus iki balkono ar lodžijos grindų susidaro mažiau kaip 3 m, jie gali būti
projektuojami tik su specialiomis apsaugos priemonėmis. Pirmo aukšto balkonų langai numatomi su
specialiomis apsaugos priemonėmis – užraktais.
 Medžiai gali būti sodinami ne arčiau kaip 6-8 m nuo fasado. Medžių lapija (tankios spygliuočių
šakos)apgenimos, kad būtų ne žemiau kaip 2,2 m nuo žemės paviršiaus. Bendras teritorijos
apželdinimas yra toks, kad netemdytų matomumo aplink pastatą.

PLP-21-002-TDP-BD.AR

Lapas

Lapų

Laida

20

36

0

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



Gyvenamųjų namų grupės, atskirų pastatų sklypų išorinė erdvė tarp gatvės važiuojamosios dalies
krašto ir užstatymo linijos (namų fasadų) peržvelgiama nuo gatvės, nuo namo (namų), per namo
langus, balkonus, lodžijas.
13. 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

1.
Vykdant bendruosius statybos darbus, Rangovas turi vadovautis galiojančių statybos normatyvinių
dokumentų, išvardintų techninėse specifikacijose, reikalavimais ir nurodymais bei visais projekto
brėžiniuose duotais techniniais nurodymais, pastabomis ir pan.
2.
Jei kiltų prieštaravimų tarp galiojančių statybos normatyvinių dokumentų, techninių specifikacijų
bei brėžinių nurodymų ir reikalavimų, būtina vadovautis techninių specifikacijų nurodymais ir
reikalavimais.
3.
Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius, priešgaisrinius
reikalavimus. Projektą pakeisti galima tik gavus projekto autoriaus sutikimą ir suderinus su projektą
derinusiomis tarnybomis.
4.
Projektiniai sprendiniai trečiųjų asmenų interesų nepažeidžia.
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. Nesuvaržoma galimybė tretiesiems asmenims patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei
gatves, naudotis inžineriniais tinklais. Nesumažėja insoliacijos dydžiai. Sprendiniai nepažeidžia trečiųjų
asmenų gaisrinės saugos priemonių ir sistemų bei išsaugo jų funkcines savybes.
Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms
Statinys turi būti modernizuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios,
galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos
ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:
1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos
ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos
statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų
želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;
8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.
Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams
Pagerinamas pastato patalpų mikroklimatas dėl atitvarų keitimo – papildomo apšiltinimo, šildymo
sistemos projektavimo, vėdinimo, vandentiekio ir buitinių nuotekų sistemų atnaujinimo.
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Atnaujinant (modernizuojant) pastatą, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sąlygos –
užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų
šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.
Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai nelaidūs teršalams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį, sukeliant grėsmę žmonių
sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009
reikalavimus.
Pastatas atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų dėl
paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar
sužalojimo elektros srove, sprogimo rizikos. Atliekant atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus turi
būti laikomasi saugos reikalavimų, gyventojų judėjimas turi būti pritaikytas saugiai naudotis pastatu net
statybos darbų metu.
14. REIKALAVIMAI PASTATO SANDARUMUI

C energinio naudingumo klasės pastatai suprojektuoti taip , kad jų sandarumas pagal LST EN ISO
9972:2015 [3.19] sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato
vidaus ir išorės, neviršytų žemiau lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.
Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui
Eil.
Nr.

Pastato paskirtis [3.6]

Pastato energinio
naudingumo klasė

n50.N,
(1/h)

1.

Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir
gydymo

C

2

Sandarumas matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo
sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato
sandarumo rodiklius yra baigti. Pastato sandarumas išmatuojamas ne anksčiau kaip vieni metai iki pastato
energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos. Pastato sandarumas matuojamas C klasės pastatams,
kurių projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto
lėšomis
Kai keliami reikalavimai pastato sandarumo matavimams, šiuos matavimus atlieka bandymams
pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus akredituotos laboratorijos. Bandymai atliekami pagal
abu standarte LST EN ISO 9972:2015 [3.19] nurodytus padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodus.
Pastato sandarumo atitiktis atitinkamos energinio naudingumo klasės reikalavimams patvirtinama tik
jeigu kiekvienu iš bandymo standarte nurodytu padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodu nustatyta
oro apykaitos n50 vertė neviršija 10 lentelėje nurodytos n50.N vertės.
Pastatų (jų dalių) sandarumo matavimo tvarka nustatyta Reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo 2 priedo XXVII skyriuje.
15. KONSTRUKCIJŲ APSAUGA NUO APLINKOS POVEIKIO (APLINKOS AGRESYVUMAS)

Pastato stogas sutapdintas, stogo gelžbetoninės perdangos, stogas atitinka ugniai atsparumą RE30
(stogą laikančiosioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės
statybos produktai). Lauko siena – plytų mūras atitnka EI 30.
Plieninių konstrukcijų koroziškumo kategorija: viduje šildomų patalpų – C1, išorėje – C3. Betono
aplinkos sąlygų klasė XC2. Nuo klimatologinio poveikio konstrukcijos apsaugomos, įrengiant šilumos
izoliacijos sluoksnius stoge ir atitvarose, cheminio poveikio pastato konstrukcijoms nėra. Apsauga nuo
drėgmės poveikio užtikrinama įrengiant hidroizoliacinius sluoksnius.
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16. TERITORIJOS SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) SPRENDINIAI
Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta teritorijos sutvarkymo
dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta sklypo plano dalis nurodomi 1 skyriuje.
Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą: geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo kryptis ir stiprumas,
žemės reljefas, augantys želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, ir kiti projekto parengimui reikalingi
duomenys nurodomi 2 skyriuje.
Sklypo paruošimas statybai (inžinerinių tinklų apsauga, statybvietės įrengimas, medžių apsaugojimas,
laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, teritorijos aptvėrimas, atliekų surinkimas
ir tvarkymas ir kt.) aprašomas SO dalyje.
Statinio paskirtis - daugiabutis gyvenamasis namas (gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
daugiabučiai)) pastatai (6.3)). Statinio kategorija – neypatingas statinys. Sklypas nesuformuotas, pastatas
yra valstybinėje žemėje. Greta namo esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros,
elektroninių ryšių, dujų tinklai. Esami įvažiavimai/išvažiavimai, pėsčiųjų takai prie pastato paliekami
esami, nauji-nenumatomi, automobilių stovėjimo aikštelės paliekamos esamos.
Numatomi aplinkos tvarkymo sprendiniai:
Reljefas aplink pastatą paliekamas esamas – neprojektuojamas. Projektuojami ne didesnio nei 5 %
išilginio nuolydžio žmonėms su judumo negalia pritaikyti pėsčiųjų takai pagal STR 2.03.01:2019
„Statinių prieinamumas“ reikalavimus.
Numatomi aplinkos tvarkymo sprendiniai: ≥500 mm pločio betoninių trinkelių be nuožulnų
nuogrindos įrengimas pastato perimetru (bei po balkonais). Įėjimų aikštelių ir esamų pėsčiųjų takų į
pastatą remontas/atnaujinimas, pritaikant juos žmonėms su negalia, žalios vejos pažeistų fragmentų
regeneravimas po visų modernizavimo darbų atlikimo.
Daugiabutis gyvenamasis namas yra valstybinėje žemėje. Žemės sklypas nesuformuotas. Aplinkinis
užstatymas – laisvo planavimo daugiabučių ir vienbučių gyvenamųjų namų kvartalai. Krūmus,
gyvatvores, gėlynus, medžius kurie yra prie pat pastato fasado ir kurie trukdys pastato remonto darbams
numatoma pašalinti. Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų
apdengimas specialiais skydais.
Pastato pagrindinių įėjimų pritaikymas žmonėms su negalia aprašomas 7 skyriuje.
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimai į sklypą esamais įvažiavimais.
Prie pastato esamoje automobilių stovėjimo aikštelėje numatoma ŽN automobilių stovėjimo vieta.
Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams: gruntui, pagrindų ir
dangų medžiagoms, vejos ir gatvės bortams, aplinkos tvarkymo elementams, kitiems gaminiams,
medžiagoms, želdiniams ir jų priežiūrai nurodomi techninėse specifikacijose.
Statybos atliekos tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (IX – 1004) 31 straipsnio nustatyta tvarka.
Statybos atliekos tvarkomos pagal atliekų tvarkymo taisykles (Atliekų tvarkymo taisyklės patvirtintos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217). Statybinių atliekų
tvarkymas plačiau aprašomas SO dalyje.
Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas. Vykdant
pastato modernizavimo darbus visus esamus inžinerinių sistemų įrenginius perkelti ant formuojamų išorės
atitvarų.
GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI
Statybos darbai atliekami vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos įsakymu „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, Nr. 1-338 (aktuali
redakcija). Statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai klasės nustatomos bandymais, vadovaujantis
LST EN 13501 serijos standartais, skaičiavimais, taip pat standartais, nurodytais Taisyklių 14 punkte, ir
Taisyklių 9 priedu.
Esami įvažiavimai/išvažiavimai, pėsčiųjų takai prie pastato paliekami esami, nauji-nenumatomi,
automobilių stovėjimo aikštelės paliekamos esamos. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių
įvažiavimai/išvažiavimai, apsisukimo aikštelės į sklypą esamais įvažiavimais/aikštelėmis.
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Bendrieji duomenys apie pastatą:
Gaisro grėsmės atveju pastatas priskiriamas

P.1.3 grupei (Daugiabučiai gyvenamieji pastatai).

Aukštų skaičius

3

Pastato aukštis

10,71 m

Pastato atsparumas ugniai

I laipsnio

Statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė

6,81 m

Gaisro apkrovos kategorija

1

laiptatakiai ir
aikštelės, laiptus
laikančiosios
dalys

vidinės sienos

stogai

aukštų, pastogės
patalpų, rūsio
perdangos

lauko siena

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo
ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)
laiptinės

laikančiosios
konstrukcijos

Gaisro apkrovos kategorija

Statinio atsparumo
ugniai laipsnis

a. lentelė. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai.

EI 30
REI 90(1) RE 30(2)
REI 120
R 60
(o↔i)
(1)
Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(2)
Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės
kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
I

1

R 120(1)

GAISRINIO SKYRIAUS MAKSIMALAUS PLOTO Fg NUSTATYMAS
Pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę:
Fg  Fs  G  cos(90 K H ).
Čia: Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas;
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH=H/Habs;
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant
mansardinį) grindų altitudės;
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas;
Habs – absoliutus pastato aukštis.
Fg = 5000x 1x cos (90 x 6,81/56) = 4909,06 m2
Bendras pastato plotas (1240,09 m2) yra mažesnis už gaisrinio skyriaus plotą Fg =4909,06 m2.
Pastato
atsparumo

Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų
Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių
atsparumo ugniai laipsnis
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ugniai laipsnis

I

II

III

I

6

8

10

Atstumai iki gretimų namų išlaikomi.
Atstumas iki kaimyninio pastato, esančio
adresu Vilniaus g. 20, Rokiškis yra 10,20
m.

I atsparumo ugniai pastatams išorinių sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės
kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktus ir šiltinimo sistemas. Sudėtinės tinkuojamos
šiltinimo sistemos (šiltinant polistireniniu putplasčiu) šiltinimo sistemos turi atitikti B – s3, d0 degumo
klasę. Langų ir durų blokų jungtys su siena sandarinamos ugnies poveikiui atspariomis medžiagomis.
Pagal LR reikalavimus vertinamas visos termoizoliacinės sistemos, o ne atskirų jos elementų
degumas. Termoizoliacinės sistemos su EPS termoizoliacija tenkina LR nustatytus B-s3, d0 degumo
klasės reikalavimus. Šiltinimo sistemų gamintojai turi pateikti dokumentaciją patvirtinančią sistemos
atitikimą B-s3, d0 ar aukštesnei degumo klasei.
I atsparumo ugniai laipsnio P1 grupės pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 26,5
m (išskyrus gyvenamuosius įvairioms socialinėms grupėms skirtus pastatus: vaikų namus, prieglaudas,
globos namus ir panašiai), lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1 degumo klasės
statybos produktus, jei tai sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir
D–s2, d2 degumo klasės statybos produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos
(fasado) bendro ploto. I atsparumo ugniai laipsnio P1 grupės pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų
altitudė neviršija 26,5 m (išskyrus gyvenamuosius įvairioms socialinėms grupėms skirtus pastatus: vaikų
namus, prieglaudas, globos namus ir panašiai), lauko sienas (fasadus) galima šiltinti D–s2, d2 degumo
klasės statybos produktais, padengiant juos ne plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne
žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu.
Pastato išorinės sienos šiltinamos ir balkonų vidaus sienos apšiltinimos polistireniniu putplasčiu
EPS, kurio degumo klasė E, šilumos izoliacija dengiama armuotu tinko sluoksniu, apdailinama –
fasadiniu dekoratyviniu tinku. Parenkamos išorinės sudėtinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos su
EPS degumo klasė turi atitikti B – s3, d0 degumo klasę. Termoizoliacinės sistemos gamintojas turi
pateikti dokumentaciją patvirtinančią sistemos atitikimą B-s3, d0 ar aukštesnei degumo klasei. Langų ir
durų blokų jungtys su siena sandarinamos ugnies poveikiui atspariomis medžiagomis. Pastato cokolio ir
sienų šiltinimo sistemos atitinka B – s3, d0 degumo klasės reikalavimus.
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Bet kurios paskirties I atsparumo ugniai laipsnio statinių stogai, neatsižvelgiant į jų aukštį ir gaisrinio
skyriaus plotą, turi atitikti BROOF (t1) klasės reikalavimus. Stogo apatinis termoizoliacinis sluoksnis –
polistireninis putplastis (degumo klasė – E), o viršutinis – kieta mineralinė vata (degumo klasė A),
dengiama 2 sluoksniais prilydomos dangos su smėlio ir skalūno pabarstais. Stogo konstrukcijos degumo
klasė turi atitikti BROOF (t1) klasę. Statinio atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos
produktai turi atitikti jų techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo
ugniai techninius reikalavimus.
Ant stogo įrengiama metalinė tvorelė, kurios aukštis nuo stogo dangos ≥600 mm. Išlipimas ant stogo
per liuką. Išlipimo ant stogo liukai numatomi ne mažesnis nei 0,8*0,6 m. Liukų dangčiai su
sandarinančiomis tarpinėmis, liuko angos viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš naujai įrengtos
stogo dangos paviršiaus. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda. Išlipimui ant stogo įrengiamos ≥700
mm pločio vertikalios kopėčios iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų.
Statinio atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jų techninėse
specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
Reikalavimai keičiamoms lauko ir tambūro durims. Pastate keičiamos senos lauko ir tambūro durys.
Keičiamos durys vienvėrės. Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys
privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. Evakuacinių išėjimų durų
spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm.
Pagrindinės laiptinės durų varčios plotis numatomas maksimalus, pagal esamas durų nišas, bet ne
mažesnis nei 0,90 m. Durų varčios parenkamos maksimaliai plačios pagal esamą situaciją. Kečiamų rūsio
durų varčios plotis švaroje turėtų būti nemažesnis nei 0,80 m, numatoma, kad iš rūsio evakuosis mažiau
nei 15 žmonių. Vienvėrių tambūrų durų varčios plotis numatomas maksimalus, pagal esamą situaciją,
bet ne mažesnis nei 0,90 m.
Per keičiamas laiptinės duris evakuosis iki 50 žmonių. Keičiamų durų (evakuacinio išėjimo) durų
varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi.
Rūsio langai keičiami naujais varstomais, rūsio langų kiekis ir langų angų matmenys paliekami
esami, nesumažinami.
Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės.
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
Patalpos
Konstrukcijos
I
Statybos produktų degumo klasės
Evakuacijos keliai (koridoriai, laiptinės,
kitos patalpos ir pan.) vertinami už
evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais
evakuojasi iki 15 žmonių

Sienos ir lubos

C–s1, d0

Grindys

DFL–s1

Evakuacijos keliai (koridoriai, laiptinės,
kitos patalpos ir pan.) vertinami už
evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais
evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių

Sienos ir lubos

B–s1, d0(1)

Grindys

BFL–s1

Sienos ir lubos

C–s1, d0

Grindys

DFL–s1

Sienos ir lubos

B–s1, d0(1)

Grindys

BFL–s1

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių
Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50
žmonių
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Gyvenamosios patalpos
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės
virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis
grindimis ir pan.

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos

Sienos ir lubos

B–s1, d0(1)

Grindys

RN

Sienos ir lubos

B–s1, d0

Grindys

A2FL–s1

Sienos ir lubos

B–s1, d0

Grindys

DFL–s1

Šildymo įrenginių
patalpų grindys

A2FL–s1

(1)

Sienų paviršiai iki 30 % kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2
degumo klasės statybos produktais.
Priešgaisrinio atstumo tarp pastatų sprendiniai atitinka “Gaisrinės saugos pagrindiniais
reikalavimais”, 92 punkto, 6 lentelę. Atstumas tarp pastatų išlieka tenkinamas. Patalpų perplanavimas
šiuo projektu nenumatomas, projektu esamų evakuacijos kelių kokybė nekeičiama ir nepabloginama.
Evakuacijos keliai iš butų - esami, per laiptinę. Evakuacija iš rūsio numatoma per esančius išėjimus prie
laiptinių įėjimų. Rūsio aukšte nėra nuolat būnančių žmonių. Per laiptinės įrengiamas duris evakuosis iki
50 žmonių. Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų, įvykdžius projekto projektinius sprendinius situacija
nepablogėja.
Kadangi nekeičiami pagrindiniai pastato išoriniai parametrai ir atliekamas paprastasis remontas.
Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų, įvykdžius projekto projektinius sprendinius esama situacija
nepablogėja. Esami įvažiavimai/išvažiavimai, pėsčiųjų takai prie pastato paliekami esami, nauji –
nenumatomi, automobilių stovėjimo aikštelės paliekamos esamos. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
automobilių įvažiavimai/išvažiavimai, apsisukimo aikštelės į sklypą esamais įvažiavimais/aikštelėmis.
Pagal esamą situacija visos rūsio patalpos atskirtos mūrinėmis pertvaromis ne mažesnio kaip EI 45
atsparumo ugniai pertvaromis.
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas pagal projektavimo užduotį, atliekamas
paprastasis remontas. Rūsio langai keičiami naujais plastikiniais varstomais langais jų nedidinant
ir nemažinant, esamose angose. Kadangi atliekamas paprastasis remontas, šiame projekte angų
didinimas iki reglamentuojamų dydžių nenumatomas, nes būtų daroma įtaka - pamatų, sienų
silpninimas. Šiame projekte nesprendžiami kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbai.
Gaisro plitimo iš gaisrinio skyriaus ribojimas
Inžinerinės komunikacijos, kertančios priešgaisrines pertvaras ir perdangas, sandarinamos
priešgaisrinio sandarinimo sistemomis, kurios suteikia ne mažesnį ugniai atsparumą už kertamos
atitvaros. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos
specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.
Gyvenamojo pastato sekcijas ir butus atskiriančių priešgaisrinių užtvarų atsparumas ugniai
Pastato sekcijas skiriančios
Butus skiriančios priešgaisrinės
Pastato
priešgaisrinės užtvaros
užtvaros
atsparumo ugniai
laipsnis

siena

pertvara

siena

pertvara

I

REI 45

EI 45

REI 30

EI 30
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Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias
eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų.
Ugniai atsparių statybos produktų, naudojamų statybos produktų gaisriniam pavojingumui sumažinti,
atitiktis normatyviniams reikalavimams turi būti įvertinta bandymais, skirtais statybos produktų gaisrinio
pavojingumo grupėms nustatyti pagal atitinkamą standartą.
Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1):
Inžinerinių
Priešgaisrinės
tinklų
Angų, siūlių
užtvaros
Durys,
kanalų ir
sandarinimo
atsparumas
liukai(2)(3)(4)(5)
šachtų
priemonės
ugniai
atsparumas
ugniai
45
EW 30–C3
EI 45
EI 45
90
EI2 60–C3
EI 90
EI 90
120
EI2 60–C3
EI 120
EI 120
(1)

Užsklandos
ir konvejerio
sistemų
sąrankos
EI2 30
EI2 60
EI2 60

Langai

EW 30
EI2 60
EI2 60

Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, lauko
sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
(2)
Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė.
(3)
Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė.
(4)
Vidinėse laiptinių sienose durų atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys į laiptinę veda per koridorius ar holus,
kurie nuo besiribojančių patalpų atskiriami ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo
ugniai durimis. Šiuo atveju laiptinės durys turi būti ne žemesnės kaip C3Sm klasės.
(5)
Priešgaisrinėse užtvarose įrengiamiems liukams savaiminio užsidarymo
(C klasės) reikalavimai netaikomi.

ŠILDYMO SISTEMOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Pagal projektavimo užduotį daugiabučiame gyvenamajame name, adresu Laisvės g. 5B, Rokiškis, remontuojama
esama šildymo sistema: esama dvivamzdė šildymo sistema: naujai projektuojami ir izoliuojami (rūsyje) magistraliniai
vamzdynai, prie radiatorių projektuojami automatiniai termostatiniai ventiliai; laiptinėse keičiami šildymo prietaisai;
keičiami šildym sistemos stovai. Įrengiama šildymo sistema su individualia šilumos apskaita – šilumos kiekio
dalikliais butuose. Pastaba: dalikliai ant vonios šildymo prietaisų nemontuojami.
Šilumos punktas – automatizuotas; šildymo sistema prie šilumos tinklų pajungta pagal priklausomą schemą,
karšto vandens ruošimui sumontuotas šilumokaitis. Šilumos punkte keičiamas tik šildymo cirkuliacinis siurblys.
Asbesto-cemento apsauginis sluoksnis ir šiluminė izoliacija turi būti nuimami nuo vamzdžių ir išvežami į toksinių
medžiagų sąvartyną (būtina laikytis „Darbo su asbestu nuostatų“ 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A1-184/V-546).
Esama šildymo sistema – dvivamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė. Butuose ir laiptinėje sumontuoti špižiniai
sekcijiniai M140-AO radiatoriai. Esama šildymo sistema yra neefektyvi, nėra termostatinių ventilių, ant stovų nėra
reguliavimo armatūros. Dėl išbalansuotos šildymo sistemos patalpos atskirose pastato vietose šyla nevienodai –
vienos patalpos peršildomos, kitose oro temperatūra nesiekia 20°C.
Iki modernizavimo: esamos šildymo sistemos temperatūrinis grafikas 95/70⁰C, šilumnešio eksploatacinis slėgis
2,0 bar. Apsauginio vožtuvo šildymui suveikimo slėgis 2 bar.
Privaloma atlikti esamų radiatorių cheminį praplovimą.
Daugiabučio gyvenamojo namo patalpų šildymui paliekami esami radiatoriai. Prie radiatorių numatyti automatiniai
termostatiniai ventiliai (RA-DV) su slėgio pamatavimo - siurblio darbo optimizavimo galimybe. Termostatas statomas
prie radiatoriaus, jis yra su membrana – pats automatiškai palaiko reikalingą srautą, todėl balansiniai ventiliai ant
stovo nereikalingi.
Kadangi RA-DV vožtuvas turi įmontuotą slėgio skirtumo reguliatorių, papildoma balansavimo armatūra prie
šildymo prietaisų, ar stovuose, ar magistralėse netenka prasmės.
Naudojant RA-DV vožtuvus balansavimo aktas sudaromas matuojant tolimiausius, kritinius taškus ir pagal juos
reguliuojant (optimizuojant) cirkuliacinio siurblio išvystomą slėgio skirtumą šilumos punkte. Reguliavimo balansavimo metu visi šildymo prietaisai turi būti nustatyti projektiniam srautui, o termostatinės galvutės nuimtos arba
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atsuktos maksimaliai. Kritinis taškas yra tas, kuris yra labiausiai nutolęs nuo cirkuliacinio siurblio. Jų gali būti
pasirenkama keletas. Kritiniame taške slėgio kritimas vožtuve prie padėties „2” turi būti 10 kPa. Tada RA-DV
praleidžia nustatytą srautą ribose nuo 1 iki N, o tai lygu srautui nuo 15 iki 135l/h.
Prie automatinių termostatinių ventilių numatytos termostatinės galvos su skysčio užpildu, temperatūros
reguliavimo diapazonas (min. 16-28°C).
Laiptinėse projektuojami nauji šildymo prietaisai. Laiptinėse prie automatinių termostatinių ventilių numatyti
įtakai atsparūs su apsauginiu gaubtu termostatiniai davikliai, su dujiniu užpildu, temperatūros ribojimo funkcija ir
apsauga nuo užšalimo.
Keičiami šildymo sistemos vamzdynai numatyti iš plieninių cinkuotų presuojamų vamzdžių.
Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai projektuojami rūsio palubėje ir pirmame aukšte prie grindų su ne
mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu į šilumos punkto pusę. Rūsyje visi vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su
al. folija.
Šildymo sistemos vamzdynų altitudės nėra nurodytos, nes montuojant vamzdynus, prisitaikoma prie esamos
situacijos ir tikslinamos darbo eigoje.
Paskirstomieji šildymo sistemos vamzdynai kompensuojasi per posūkius.
Vandens išleidimui iš stovų projektuojami trišakiai su aklėmis (komplektuojami su rutuliniais ventiliais).
Šildymo sistema nuorinama per 3 aukšte ant stovų numatytus nuorintojus.
Šildymo magistralės aukščiausiose lūžio vietose turi būti numatyti automatiniai nuorinimo ventiliai DN15, o
žemiausiose – vandens išleidimo ventiliai.
Vamzdžius, kurie kerta sienas, pertvaras ir perdangas, montuoti futliaruose.
Sumontavus sistemą, atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis išbandymai.
Visų vamzdynų montavimo ir šildymo prietaisų vietas tikslinti darbų metu.
Montuojamoji armatūra turėtų būti lengvai keičiama (turi būti išardoma jungtis).
Šildymo sistemoje šildymo prietaisai nekeičiami, paliekamas esamas srautas, bet sumažinama paduodamo
šilumnešio temperatūra ir ΔT, mažinant šildymo kreivę (kokybinis šilumos kiekio sumažinimas).
3.1. Šildymo sistemos projektinė šilumos galia ir projektinis metinis šilumos poreikis:
Mato
Eil.
Pavadinimas
Reikšmė
Nr.
vnt.
1

2

3

4

1.

Šildomasis pastato plotas

m2

1049,73

2.

Skaičiuotinas temperatūros grafikas šildymo
sistemai

ºC

62/48

3.

Šildymo sistemos pasipriešinimas iki ŠP

kPa

29,0

4.

Projektinė pastato šildymo sistemos galia iki
renovacijos

kW

91,0

5.

Projektinis metinis šilumos poreikis šildymui iki
renovacijos

MWh

284,20

6.

Metinis šilumos poreikis šildymui iki renovacijos

kWh/m2/metus

298,33

7.

Projektinė pastato šildymo sistemos galia po
renovacijos

kW

59,41

8.

Projektinis metinis šilumos poreikis šildymui po
renovacijos

MWh

80,52

9.

Metinis šilumos poreikis šildymui po renovacijos

kWh/m2/metus

76,71

10.

Prognozuojama pasiekti ener. naudingumo klasė

-

C
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11.

Šilumnešio didžiausiais eksploatacinis slėgis

bar

5,0

12.

Šilumnešio didžiausia eksploatacinė temperatūra

ºC

105

13.

Šildymo sistemos darbinis slėgis

bar

2,0

Šildymo sistemos hidraulinio pasipriešinimo skaičiavimas iki ŠP:
Stovas su automatinių termostatinių ventilių prie radiatorių – 13 kPa;
Magistraliniai vamzdynai – 11 kPa; (priimta 100 Pa/m);
Rankinis balansinis ventilis – 5 kPa;
Rezultatas: 13+11+5=29 kPa (šildymo sistemos pasipriešinimas iki ŠP).
1) Šilumos įvado, kitų inžinerinių tinklų įvadų į pastatą vietos turi būti hermetizuotos, kad į pastatą nepakliūtų,
pastate nesikauptų dujos, jei į pastatą įeina dujotiekis.
3.2. Šildymo punkto sprendinai
 Termofikato pusė: Ps– 16 bar; Ts– 105 oC.
 Karšto vandens kontūras: Ps– 6 bar; Ts– 90 oC.
 Šilumos punktas – automatizuotas; šildymo sistema prie šilumos tinklų pajungta pagal priklausomą schemą,
karšto vandens ruošimui sumontuotas šilumokaitis. Šilumos punktas paliekamas esamas.
 Esamas dvieigis vožtuvas šildymui VS2-15, kvs=1,6 m3/h yra paliekams esamas. Pavara paliekama esama
AMV10.
 Esamas dvieigis vožtuvas karšto vandens ruošimui VM2-20, kvs=4,0 m 3/h paliekams esamas. Pavara
paliekama esama AMV30.
 Atliekant šildymo sistemos renovacija, reikia keisti esamą šildymo cirkuliacinį siurblį be dažnio keitiklio.
Esamą cirkuliacinį siurblį reikia keisti į aukšto efektyvumo cirkuliacinį siurblį šildymui MAGNA3 25-100,
G=3,65 m3/h; H=7,0 m; Nel.=200 W; komplekte su prijungimo detalėmis. Demontuotas cirkuliacinis siurblys
grąžinamas savininkui.
 Šilumos punkto esami įrenginiai: automatika, vamzdynai ir izoliacija yra tinkama tolimesnei eksploatacijai.
Šilumos punktas automatizuotas ir lieka esamas. Keičiami įrenginiai pajungiami prie esamos automatikos.
 Patalpoje lieka esami: apšvietimas, vėdinimas, trapas.
 Po pastato modernizavimo sumažėjus šildymo galiai, esamas šilumos apskaitos prietaisas, G nom=1,5 m3/h
(Gmin=0,015 m3/h; Gmax=3,0 m3/h) paliekamas esamas.
Pastaba:
Šilumos punkte projektuojamos technologinės įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis besiribojančiai
gyvenamajai aplinkai turi atitikti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje" bei HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose,
specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ reikalavimams.
Rangovas privalo atlikti triukšmo matavimus statybos užbaigimo etape gyvenamose patalpose dėl šilumos
punkto keliamo triukšmo (įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis besiribojančiai gyvenamajai aplinkai turi atitikti
HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje"
reikalavimams).
3.3. Daliklinė šilumos apskaita
Pastato bendras suvartojimas ir šilumos paskirstymas butams turi būti atliekamas pagal „Šilumos tiekimo ir
vartojimo taisykles“, patvirtintas LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 (2010.10.25). Efektyviam šilumos
taupymui, bei suvartotos energijos apskaičiavimui numatyta kiekvienoje patalpoje įrengti kiekvienam šildymo
prietaisui reguliuojamą termostatą, kurio pagalba šilumos vartotojas pats palaiko norimą vidaus patalpos
temperatūrą.
Nuo patalpos temperatūros ir langų užsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansinių galimybių priklausys
mokėjimo už šilumą suma. Šiam tikslui pasiekti ant kiekvieno šildymo prietaiso (išskyrus laiptines), yra įrengiamas
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elektroninis šilumos indikatorius – daliklis, kurio parodymų pagrindu apskaičiuojami ir pristatomi mokesčiai už šilumos
energiją. Dalikliai-indikatoriai matuoja radiatoriaus ir patalpos oro temperatūrų skirtumą bėgant laikui ir įvertina
sąlyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatūros jutiklio plotas yra mažas palyginti su radiatoriaus plotu, todėl jis
įvertina temperatūrą viename taške. Skirtingų dydžių radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus paviršiaus bei
patalpos oro temperatūroms, daliklis skaičiuoja tą patį sąlyginių vienetų skaičių, todėl daliklio-indikatoriaus rodmenys
dauginami iš koeficiento, įvertinančio radiatoriaus dydį t.y. tipą, galią. Daliklių energijos šaltinis – baterijos.
Prieš daliklinės sistemos montavimą (montuojanti įmonė) parengia: šilumos daliklių įrengimo, rodmenų
registravimo bei jų paskirstymo vartotojams projektą. Prieš montuojant daliklius, reikės atlikti esamų radiatorių
matavimus, nustatyti jų tipą bei gamintoją bei nuspręsti kurioje radiatoriaus vietoje turi būti montuojamas daliklis,
nes jo veikimo principas pagristas netiesioginiu šilumos kiekio, atiduodamo nuo radiatoriaus paviršiaus, matavimu.
Siekiant sukurti galimybę namo gyventojams individualiai reguliuoti šilumos sąnaudas, daugiabučių namų
gyvenamosiose patalpose ant kiekvieno radiatoriaus turi būti numatyti šilumos paskirstymo dalikliai bei
termoreguliatoriai. Prie radiatorių įrengiamų termoreguliatorių pagalba butų savininkai turi galėti individualiai reguliuoti
į radiatorių patenkančio karšto vandens kiekį (t.y. patalpos temperatūrą). Kad būtų įgyvendintas socialiai teisingas
šilumos sąnaudų išdalijimo būdas, turi būti įrengtas termoreguliatorių užblokavimo įtaisas, neleidžiantis nustatyti
žemesnei nei 16°C patalpos temperatūrą.
Daliklių duomenų automatizuotam surinkimui namo bendro naudojimo patalpose turi būti įrengta duomenų
surinkimo radijo ryšiu sistema bei namo centrinis duomenų kaupiklis su GPRS/3G ryšio įrenginiu nuotoliniam
duomenų perdavimui į pastatą administruojančios įmonės energetinių resursų apskaitos ir valdymo informacinę
sistemą.
Rangovas turi užtikrinti, kad kiekviename bute sunaudotos šilumos kiekiai bus apskaičiuoti remiantis Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu aktualios redakcijos šilumos šildymui paskirstymo dalikliais
metodu Nr. 6.
Apskaičiuoti šilumos kiekiai turi būti pateikti kiekvienam gyventojui Namo Informacinės sistemos (NIS) duomenų
portalo gyventojo srityje.
4. Vėdinimas
4.1. Esama padėtis
Esama vėdinimo sistema – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas į patalpas vyksta per varstomus langus ir
duris, oro ištraukimas – per vertikalius vėdinimo kanalus.
4.2. Projektiniai sprendiniai
Daugiabučiui gyvenamajam pastatui atliekamas natūralios traukos kanalų pravalymas, dezinfekavimas,
vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas, pakelimas, apšiltinimas ir grotelių keitimas. Virš šachtų kanalų keičiami
apskardinimai. Kiekvienas aukštas jungiasi į atskirus (esamus) vėdinimo kanalus, o grotelių montavimo vietos
tikslinamos darbo eigoje. Keičiamas vėdinimo grotelės virtuvėse, WC ir vonios kambariuose.
Esamų ant stogo kaminėlių paaukštinimą dėl stogo šiltinimo, jų apskardinimą žiūrėti projekto architektūrinėje
– konstrukcinėje dalyje.
Norint užtikrinti norminį oro pritekėjimą ir vėdinimą, gyvenamajame name langų konstrukcijoje reikia įrengti
reguliuojamas orlaides ar kitus reguliuojamus oro įleidimo įtaisus, kad būtų galimybė reguliuoti patenkantį oro srautą,
užtikrinti pastovų patalpų vėdinimą, šviežio oro normą pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai” reikalavimus,
bei išvengti kondensato, pelėsio susidarymo.
Oro kiekiai:
 gyvenamosios patalpos – tiekiamo lauko oro kiekis 0,35 l/s/m2;
 butų virtuvėse – šalinamo oro kiekis 10 l/s/patalpai;
 tualeto patalpose – šalinamo oro kiekis 10 l/s/patalpai.
 butų vonios – šalinamo oro kiekis 15 l/s/patalpai.
Pastaba: Tam, kad patalpose užtikrinti natūralaus vėdinimo sistemos veikimą (pakankamą šviežaus oro pritekėjimą),
būtina įrengti languose orlaides (minimalūs angų plotas 60 cm 2). Vėdinimo užtikrinimas turi būti sprendžiamas atskiru
vėdinimo projektu.
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VANDENTIEKIS (V1, T3, T4)
Reikalingas slėgis vandentiekio įvade yra 19,80 m, esamas slėgis pagal UAB ‘‘ Rokiškio vandenų
‘‘ dauomenis yra 25,00m.
Reikalingas buitinio vandentiekio slėgio aukštis HR skaičiuojamas pagal formulę
HR = hg +hįv + hskt +hf +sum hw ;
Kur hg – geometrinis aukštis , hg =5,60m
hįv – hidr., nuostoliai įvade , hįv =0,2m
hskt – hidr., nuostoliai skaityklyje , hskt =3,0m
hf – laisvas slėgis ištekėjime iš nepatogiausio čiaupo , hf =3,0m ( vonios su dušu)
sum.hw– hidr. nuostoliai ruože , sum hfw =8,0m
HR = 5,60+0,2+3,0+3,0+8 =19,80m
Vandentiekio slėgis 3 aukštų gyvenamajame name yra pakankamas.
Pagal techninę užduotį atnaujinami šalto vandens magistraliniai vamzdynai rūsyje ir uždaromoji
armatūra, keičiami naujais, po esamo apskaitos mazgo. Numatytas karšto vandens sistemų pertvarkymas
ir keitimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Pagal techninę užduotį šalto ir karšto vandentiekio
stovai taip pat keičiami.
Keičiami vandentiekio vamzdynai suprojektuoti iš PPR polymutan geriamojo vandens vamzdžių,
Vandentiekių vamzdynus kloti demontuotų vamzdynų vietose , esamose šachtose, izoliuojant: karštas
ir cirkuliacinis vandentiekis d25, 32 ir d40 izoliuoti 40 mm storio šilumos izoliacijos kevalais su
aliuminio folija, o d20- izoliuoti 30 mm storio šilumos izoliacijos kevalais su aliuminio folija,
šaltas putų polietileno izoliacija -20mm nuo rasojimo .
Vandens apskaitos mazgas nekeičiamas. Vandentiekių atšakose nuo magistralinių vamzdynų į stovus
suprojektuota uždaromoji armatūra.
Vandentiekį neįrūsintoje pastato dalyje montuoti pagal vietą, o kur vandentiekis praeina el/skudinės
palubėje, vandentiekio vamzdžius montuoti dėkle be sujungimo ir aptaisyti gibso kartonu, hidrauliškai
nebandyti.
Po vamzdynų paklojimo, sugadinta apdaila turi būtį atstatyta.
Buities vandentiekio legioneliozių prevencija ir vandens kokybė
Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 24:2017 reikalavimus
atitinkančio geriamojo vandens.
Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų.
Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios
taršos:
1. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos,
neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37°C temperatūroje.
2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50°C (išmatavus
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas
vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų
čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65°C.
3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama,
kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos
rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.
4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos
ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau
nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos
priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba)
imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir
kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.
5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro
koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą
užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30°C. Baigus trumpalaikę cheminę
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karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro
koncentracija jame neviršija 1 mg/l.
6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto
vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.
Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant
statybos
produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios yra
autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka.
Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos HN 24:2017
VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra.
Šalto vandens temperatūra +5°C (ne aukštesnė kaip 20°C).
Terminė karšto vandens vamzdyno dezinfekcija. Visoje karšto vandens sistemoje pakeliama
temperatūra iki 66°C ir laikoma 25–30 minučių, po to atsukus visus čiaupus ne trumpiau kaip 5 min
plaunami visi sistemos vamzdžiai. Tie darbai atliekami naktį, vandens vartotojai įspėjami, kad bus
vykdomi dezinfekcijos darbai, iškabinami skelbimai su užrašu „Nenaudoti vandens – atliekama
dezinfekcija“ ar pan. Po terminio apruošimo vanduo ataušinamas iki 55°C ir tiktai tada galima jį naudoti.
BUITINIS NUOTAKYNAS (F1)
Pagal techninę užduotį numatomas, pastato buitinio nuotakyno rūsio magistralinių vamzdynų ir stovų
keitimas iki kiemo šulinio. Buitinių nuotekų išvadai keičiami naujais. Vidaus rūsio nuotekynės tinklai
numatyti iš PVC nuotekoms skirtų vamzdžių, klojami tose pačiose vietose esamus demontavus.
Nuotekų vamzdžius kloti su ne mažesniais nuolydžiais d110 mm - 0,02 , išvadų pusėn.
Ūkio – buities nuotekų nuvedamųjų linijų pravalymui grindyse numatomos priveržiamos pravalos.
Nuotekų užterštumai : BDS5-250mg/l, SM – 250mg/l, naftos produktų -1,0mg/l.
Patalpoje šilumos punkto ir vandentiekio įvado patalpoje suprojektuota prieduobė 0,5x0,5x0,8h su
kiknojamu drenažiniu siurbliu. Buitinių nuotekų stovus montuotį iš betriukšmių vamzdžių ir
jungiamųjų
dalių iš mineralizuoto polipropileno (PP), kurių
Tankis ~ 1,9 g/cm3 DIN 53479
Trūkstamasis pailgėjimas ~ 29 %
Tempiamasis stipris ~ 13 N/mm2
Tamprumo modulis ~ 3800 N/mm2
Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas ~ 0,09 mm/mK
Buitinės nutekas neįrūsintoje pastato dalyje montuoti pagal vietą, nuotekų stovas praeinantys
el/skydinės sienoje turi būti uždarytas nepralaidžiame gaubte ( dėkle) , amzdyno hidrauliškai nebandyti.
Esamų stovų vietas būtina tikslinti statybos vietoje. Esamų išvadų vietas tikslinti statybos metu ,
pradedant pastato vidaus tinklų statybą nuo išvado pravalos ir gylio nustatymo. Esamo išvado vietą
tikslinti statybos vietoje, pradedant pastato vidaus tinklų statybą nuo lauko išvadų vietos . Esamus
šulinius reikalui esant išvalytį, jeigu reikia įrengti lypines, pabetonuoti šulinio siūles ir latakus.
Po paklojimo sugadintą apdailą atstato rangovas
LIETAUS NUOTAKYNAS (L1)
Nuo stogo lietaus vanduo nuvedamas išoriniais lietvamzdžiais žiūr., architektūrinę –statybinę dalį.
Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo (nuolydžio, didesnio kaip 0,015) stogo gali būti
apskaičiuojamas taip (STR 2.07.01:2003, 9 priedas):
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Elektros energijos tiekimas
Elektros energijos tiekimas pastatui projektuojamas nuo esamo kabelinio skydo KS-795 iš TR-4. Numatytas
kabelis Al-1-4x70mm2.
Elektros skydinės patalpoje yra sumontuotas pastato įvadinis apskaitos skirstomasis skydas ĮASS. Jo korpusą
numatoma palikti esamą, jame sumontuota įranga pakeičiama nauja. Skyde montuojamą įrangą žiūr. brėž. –E.B-07.
ĮASS turi būti numatyta prieš apskaitą esančios apsauginės komutavimo įrangos plombavimo galimybė.
Butų užmaitinimui projektuojamos naujos Cu-5x25mm2 magistralės nuo ĮASS. Kabeliai su Cca s1,d1,a1
degumo klasės izoliacija ir apvalkalu. Kabeliai numatyti montuoti rūsyje įtraukiant į apsauginius vamzdžius ir
laiptinėse esamose kabelių šachtose. Jeigu atliekant montavimo darbus bus nustatyta, kad esamuose kanaluose
sumontuoti naujus kabelius galimybės nėra, iškirsti naujas vagas kabelių sumontavimui. Vamzdžiai ir šachtos tarp
aukštų turi būti užsandarinami nesunkiai pašalinamomis ugniai atspariomis priemonėmis.
Esami laiptinių paskirstymo skydai (PS) išmontuojami. Vietoje jų, toje pačioje vietoje projektuojami
potinkiniai skydai. PS montuojami nauji automatiniai išjungikliai ir gnybtynai magistralinio kabelio atšakojimams į
gyventojų elektros energijos apskaitos prietaisus. Gnybtynai plombuojami. Automatinių išjungiklių nominalus
tikslinti darbų atlikimo metu. Prieš apskaitos prietaisą įrengiami komutavimo įrenginiai turi turėti plombavimo
galimybę. Butai nuo laiptinių paskirstymo skydų užmaitinami esamais kabeliais. Atlikus montavimo darbus
atstatyti apdailą.
Vidaus elektros tinklas montuojamas pagal TN-S tinklo posistemę, kai yra atskiras nulinis laidas ir atskiras
apsauginis laidas.
Projektuojami magistralinių linijų kabeliai numatyti variniai penkių gyslų, instaliaciniai kabeliai variniai,
penkių arba trijų gyslų. Kabelių skerspjūviai nurodyti bendro naudojimo ir magistralinių tinklų schemoje.
Bendrų vartotojų maitinimui ĮASS montuojami nauji automatiniai išjungikliai nueinančių linijų apsaugai nuo
trumpų jungimų ir perkrovų. Nuo ĮASS užmaitinamas rūsio patalpų, laiptinių, įėjimų apšvietimas, elektros įranga
elektros skydinėje.
Laiptinių apšvietimas ir rūsio patalpų apšvietimas maitinami nuo skirtingų ĮASS grupių. Į rekonstruotą ĮASS
perjungti esamą elektros įrangą. Prieš perjungiant atlikti esamų kabelių izoliacijos varžų matavimus, pažeistas
atkarpas sutvarkyti.
Nereikalingus elektros tinklus ir įrangą išmontuoti ir išvežti.
Elektros instaliacija
Pastate projektuojamas rūsio patalpų, įėjimų į laiptines ir laiptinių apšvietimo elektros tinklas. Elektros
energijos paskirstymas numatytas iš ĮASS bendrų vartotojų dalies. Apšvietimo valdymas prie įėjimų į laiptines ir
laiptinėse nuo foto/judesio jutiklių. Rūsio patalpose numatyti paviršiniai jungikliai.
Apšvietimas suprojektuotas šviestuvais su LED šviesos šaltiniais 10W, 12W, 13W ir 22W galingumo.
Šviestuvų apsaugos laipsnis ne mažiau IP2x laiptinėse, ne mažiau IP44 rūsyje ir lauke prie įėjimų po stogeliu.
Laiptinių ir rūsio koridorių apšviestumas turi būti ne mažiau kaip 50Lx, šilumos punkto ir elektros skydinės
apšvietimas ne mažiau kaip 150Lx. Klavišiniai jungikliai įrengiami 1,5 - 1,7m aukštyje nuo grindų.
Apšvietimas turi būti perskaičiuotas parinkus konkrečius šviestuvų modelius.
Paskirstymo tinklai laiptinėse numatyti kabeliais su varinėmis gyslomis, atitinkamo skerspjūvio su Cca,
s1,d1,a1 degumo klasės izoliacija ir apvalkalu. Rūsio patalpose numatyti kabeliai su Eca degumo klasės izoliacija
ir apvalkalu. Rūsio patalpose apšvietimui numatyta paviršinė instaliacija variniais kabeliais 3x1,5mm 2 skerspjūvio,
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įtraukiant į apsauginius vamzdžius. Laiptinių ir įėjimų apšvietimo elektros tinklus montuoti paslėptai po tinku.
Atlikus montavimą atstatyti apdailą.
Perėjimuose per sienas kabeliai klojami vamzdžiuose, vamzdžiai užsandarinami ugniai atsparomis
medžiagomis.
Įžeminimas ir apsauga nuo žaibo
ĮASS įžeminimui projektuojamas įžeminimo kontūras, kurio varža bet kuriuo metų laikų neturi būti didesnė
kaip 10. Kontūrui naudojami plieniniai cinkuoti įžeminimo elektrodai. Įžeminimo elektrodų kiekį tikslinti darbų
metu pagal pasiektą varžą. ĮASS prie įžeminimo kontūro prijungiamas plienine cinkuota juosta 30x4mm. ĮASS
įžeminimo kontūrą sujungti su apsaugos nuo žaibo sistemos įžeminimo kontūru.
Nuo pastato įvadinio apskaitos skirstomojo skydo ĮASS elektros tinklai projektuojami pagal TN-S tinklo
posistemę, elektros įrenginių įžeminimas atliekamas elektros instaliacijos trečia arba penkta įžeminimo gysla.
Apsaugai nuo aukšto potencialo perdavimo antžeminėmis ir požeminėmis metalinėmis komunikacijomis visi
inžineriniai tinklai (metaliniai vamzdynai), technologinių įrengimų korpusai, statybinės ir gamybinės metalinės
konstrukcijos turi būti pajungiamos prie įžeminimo tinklo.
Visus montavimo darbus atlikti pagal EĮĮT, 2012 taisyklių reikalavimus. Darbų vykdymo metu paaiškėjus
nenumatytoms aplinkybėms, atsiradus papildomiems darbams, kurie nėra įvertinti projekte, Rangovas kartu su
Užsakovu turi spręsti apie būtinumą ir papildomus darbus užsakyti atskirai.
Visi naudojami įrenginiai turi būti pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC
standartus ir sertifikuoti Lietuvoje
. Apsaugos nuo žaibo rizikos skaičiavimas
(IEC 62305-2 normatyvas)

Apsaugos nuo žaibo projektiniai sprendiniai
Apsaugai nuo tiesioginio žaibo smūgio montuojamas aktyvinis žaibo priėmiklis. Stiebas pastatomas ant
stogo panaudojant specialų stovą. Priėmiklio aukštis ≥4m virš stogo. Tvirtinimą tikslinti darbo vietoje.
Objekte projektuojama dvigubo veikimo aktyvusis žaibo priėmiklis, IV kategorijos, ΔL = 30m.
Saugomos zonos spindulys Rpx imamas iš gamintojų katalogų.
Aktyviojo žaibo priėmiklio apsaugos spindulys, ΔL = 30m
Žaibo išlydžio energijai nuvesti į žemę numatyti du srovės nuvedikliai.
Įžeminimo varža ne daugiau kaip 10 Ω bet kuriuo metų laiku. Srovės nuvediklis - plieninė cinkuota arba
aliuminio viela 8 mm ore ir 40x4 mm plieninė cinkuota juosta žemėje. Srovės nuvedikliai numatyti ne arčiau
kaip 2 m nuo įėjimų ir langų arba taip kad žmonės negalėtų prie jų prisiliesti.
Jei statinio išorėje neįmanoma įrengti srovės nuvediklių laidininkų, arba negalima išlaikyti 2,0m atstumo nuo
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langų ir durų, juos galima įrengti A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose statinio išorėje arba po statinio apdaila.
Įžemintuvą sudaro du įžemikliai tarpusavyje sujungti plienine cinkuota juosta. Įžemikliai turi būti išdėstyti
ne mažesniu kaip 2,0m atstumu nuo esamu metalinių požeminių komunikacijų vamzdžių. Nuo kitų komunikacijų
išlaikyti 0,5m atstumą. Srovės nuvediklius su įžemintuvais sujungti per išardomas jungtis (matavimo gnybtus).
Plieninė cinkuota juosta žemėje turi būti montuojama 0,5-0,7m gylyje ir 0,8-1,0m atstumu nuo statinio
pamato arba pagrindo.
Prieš kalant įžeminimo elektrodus, atlikti šurfavimą ir įsitikinti, kad kalimo vietose nėra esamų požeminių
komunikacijų, kurias būtų galima pažeisti.
Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas į buvusį lygį.
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais žaibosaugos instaliavimo darbų užbaigimui ir
tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūra atliekama kas dveji
metai, sistema tikrinama – kas 4 metai. Neplaninis patikrinimas atliekamas po žaibo išlydžio, jeigu atliekami
remonto darbai, arba pakeičiamos kai kurios apsaugos nuo žaibo sistemos dalys.
Visi naudojami įrenginiai turi būti pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC
standartus ir sertifikuoti Lietuvoje.
Visus montavimo darbus atlikti pagal EĮĮT, 2012 taisyklių reikalavimus. Darbų vykdymo metu paaiškėjus
nenumatytoms aplinkybėms, atsiradus papildomiems darbams, kurie nėra įvertinti projekte, Rangovas kartu su
Užsakovu turi spręsti apie būtinumą ir papildomus darbus užsakyti atskirai.
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
1.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.
Pagrindinių sričių statybos vadovų kvalifikaciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas.
Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio
valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.
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.
1.2. 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 šių darbų vadovų veiklą ir pagal
kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę ;
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;
1.3. Saugaus darbo, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo
reikalavimai statybos metu.
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis
statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:
 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai
apšviestos;
 keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;
 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų kur yra
žmonės;
 nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;
 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;
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 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13
„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“;
 dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais;
 tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant stogo
būtų sustabdyti;
 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės;
 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti;
 esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis;
 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas;
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.
Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai, gerai
prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu priešgaisriniu
inventoriumi).
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės.
Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti statybiniais
šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo
paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos standarto žymuo, gamintojo
pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis;
Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas
privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines;
Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340
reikalavimus;
Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai
Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos
darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti
techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis.
Pagrindiniai naudojami ženklai:
 Draudžiamieji;
 Įspėjamieji;
 Įpareigojamieji;
 Evakuaciniai;
 Gaisrinių saugos priemonių;
 Informaciniai.
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos
išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba „STOP“ juosta.
Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos.
Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos
barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.
Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas, apšviečiamos
hologeniniais šviestuvais.
Objekte naudojami draudžiamieji ženklai:
 Rūkyti draudžiama;
 Pašaliniams įeiti draudžiama.
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai:
 Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų;
 Įspėjimas apie degiąją medžiagą;
 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų;
 Įspėjimas apie pakeltą krovinį;
 Įspėjimas apie pavojų nukristi.
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai:
 Būtina dėvėti apsauginį šalmą;
 Būtina dėvėti apsauginius batus;
 Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis.
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Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi
būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje
nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu.
Asmeninių saugos priemonių naudojimas
Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu padu ir
apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės.
Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę ir kostiumą
iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai saugančiais veidą ir
akis.
Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį, darbuotojų
fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius.
Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam
parinktose ir įrengtose vietose.
Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie aprūpinti
apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių kėlimo rankomis darbus,
kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai atlikti kėlimo darbusis ir
naudoti pagalbines technines priemones.
1.4. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) dokumentai.
Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė
dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rangovinė organizacija turi įrengti stendą su privaloma
informacija. Rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis
darbo saugos reikalavimų.
Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki
statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijoss teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie
statybos pradžią.
Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) matomoje
vietoje (stende su informacija apie statomą statinį ir prireikus tikslinamas apie tai pranešant Valstybinės darbo
inspekcijos teritoriniam skyriui.
Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinį projektuojant ar statant dalyvauja
daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad
statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir statybos metu privalo koordinuoti ir
konstroliuoti normatyviniuose teiės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei
vykdyti nurodytas pareigas.
1.5. Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka.
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai
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.
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama inžinieriaus
ir užsakovo patvirtinimui.
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į
oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.
Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose.
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. Gaminiai
sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas.
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Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams priklausiančioje žemėje rangovinė
organizacija privalo gauti raštišką sutikimą.
Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių
dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse specifikacijose
nurodytiems reikalavimams.
Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi
būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę.
Sandelių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių mašinų,
mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių, patogų
privažiavimą, saugias darbo sąlygas.
Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų:
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų;
Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų;
Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, draudžiama
medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose.
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų
inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.
Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas rangovo
technologiniame projekte.
1.6. Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams.
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams
turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia
atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir
gaminiai turi būti pateikti su:
-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
-specifikacija;
-nuoroda kam skiriama;
-spalvos nuoroda;
-pagaminimo data;
Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka
specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas.
Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros
įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai.
Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo ir inžinieriaus patvirtinimo.
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai,
jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.
Rinkdamas komponentus medžiagas, rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus
apsaugoti nuo korozijos.
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas,
atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo.
1.7. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.).
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangeliavndenilių, švino,
švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų, chlorpreno kaučiuko, poliacetatų, poliuretanų,
polivinchloridų, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių,
poliamidų.
Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje (gumoje, klijuose, laminuotoje
medienoje).
1.8. Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos).
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:
PLP-21-002-TDP-BD.TS

Lapas

Lapų

Laida

4

7

0

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

- 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.
1.9. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos.
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir
medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei
pristatomos 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 nereikalingo
saugojimo 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.
1.10. Bandymai ir pavyzdžiai
Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti inžinierius.
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: -šalių
susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,
-turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,
-bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių
aprobavimo būdai turi būti suderinti su inžinieriumi.
-bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Bandymus atlikti tik dalyvaujant inžinieriaus atstovui.
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų
darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.
Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant užsakovui ar jo atstovui bei
inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei vietinės susijusios žinybos.
Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti
suteikiami rangovo.
Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti užsakovui ir inžinieriui
iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi buti laikomi iki pat darbų
užbaigimo.
Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.
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PASLĖPTI DARBAI
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių
stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.
APSAUGA
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės
kaitros ir per greito džiuvimo.
1.11. Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato
eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.
Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu
pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su inžinieriumi.
Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos
pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.
Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą.
Identifikacines etiketės
Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, valdymo
vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketėje turi būti
nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.
Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią irangąjie valdo.
Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu.
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi
atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose
nėra nurodyta kitaip.
Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, ir
pateikti užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai.
Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako Rangovas.
Vamzdžių identifikacija
Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą.
Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis.
Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti užsakovo
patvirtinimui.
1.12. Tikrinimai ir statybos užbaigimas.
Tikrinimai
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti inžinieriui patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos
teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas.
Rangovo pateikiama dokumentacija
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų,
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko
inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją,
kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Rangovas
taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant pastatą naudoti. Statybos metu
rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų
prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.
Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą
Valstybinei priėmimo komisijai.
Statybos užbaigimo dokumentacija
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:
-Veikimo principą ir sistemos aprašymą
-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas
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-Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams.
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.
Užbaigimas
Užbaigus statinio statybą, Aplinkos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas (Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas, 2010 m. spalio 1 d.).
1.13. Garantija
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė
už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką
(kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip:
1) visiems darbams – 5 metai,
2) paslėptiems darbams -10 metų.
3) specialiai paslėptiems – 20 metų
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl
nepakankamos darbo kokybės. blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą
techninį veikimą.
Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos
statybos įstatymą.
1.14. Garantinis aptarnavimas
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme
nurodytame laikotarpyje.
Klekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais.
1. 15. Techninė dokumentacija.
Techninė dokumentacija
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius. Anksčiau
minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.
Įrengimų techninė dokumentacija
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę
dokumentaciją:
-Saugumo eksploatacijos aprašymas.
-Įrenginių techninis pasas.
-Atsarginių dalių sąrašas.
-Techninio aptarnavimo aprašymas.
-Įrengimo stipruminiai skaičiavimai.
-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame diskelyje.
Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą.

PLP-21-002-TDP-BD.TS

Lapas

Lapų

Laida

7

7

0

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS
SĄRAŠAS
Nr.

Techninio darbo projekto sudedamoji dalis

1.

Bendroji dalis

2.

Architektūros-konstrukcijų dalis

3.

Šildymo dalis

4.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

5.

Elektrotechnikos dalis

Programinė įranga, galiojimas
ACADLT 2017 TL (56174656926), Microsoft Office
ACADLT 2017 TL (56174656926), Microsoft Office
ACADLT 2017 TL (56174656926), Microsoft Office
ACADLT 2017 TL (56174656926), Microsoft Office
ACADLT 2017 TL (56174656926), Microsoft Office

Projekto vadovas Darius Franckevičius

UAB „Plėtros partneriai“
Laisvės pr. 77B, LT-06122, Vilnius
Įmonės kodas 302813895

Mob.: +37065244457
El. p.: pavelas@pletrospartneriai.lt

A/s LT46 7044 0600 0783 7161
AB SEB bankas
Kodas 70440

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
Rokiškio rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB "Rokiškio butų ūkis", 173001047, Rokiškis, Nepriklausomybės a. 12A
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-56-210121-00003, 2021-01-21
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė
___________________________
(išdavusio asmens pareigos)

________________________
(parašas, data)

___________________________
(vardas, pavardė)

Rokiškio rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
Rokiškio rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB "Rokiškio butų ūkis", 173001047, Rokiškis, Nepriklausomybės a. 12A
Ryšio duomenys

El. paštas butukis@rbu.lt tel. (8458)71060 mob. tel. Nėra faks. Nėra

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip
Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. 7396-4001-9016
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Rokiškis, Laisvės g. 5B
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
6. Užstatymo tipas Nėra
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
12. Kiti reikalavimai 1. Projektuojant vadovautis urbanistinio integralumo, ,,draugiškumo“ aplinkai, estetinio
aspekto ir įvaizdžio, funkcionalumo vertinimo kriterijais. Projektuojant užtikrinti naudojamų medžiagų darną
pastatuose ir su aplinka, užtikrinti pastatų tūrinės kompozicijos darnumą aplinkoje, estetiškai integruoti alternatyvios
energijos elementus. Rekomenduojama ant pastato pagrindinio fasado įrengti sieninius lauko šviestuvus. 2. Įstiklinant
balkonus nenaudoti pvc užpildų. 3. Fasadų sprendinius derinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Panevėžio skyrium. 4. Fasadų spalvinius variantus derinti su Rokiškio rajono savivaldybės Architektūros
ir paveldosaugos skyrium. 5. Atsižvelgti į istorinės dalies vertingąsias savybes. 6. Galiojantys teritorijų planavimo
dokumentai: Rokiškio miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas, patvirtintas
LR kultūros ministro įsakymu 2011-08-16 Nr. ĮV-537. 7.Tyrimai: jei atliekant statybos ar kitokius darbus būtų aptikta
archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdę
darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. 4. Reikalavimai projektuotojui: rengti statybos
darbų projektus turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti projektuotojai.
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
___________________________
(išdavusio asmens pareigos)

________________________
(parašas, data)
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___________________________
(vardas, pavardė)

Elektroninio dokumento metaduomenys
Pagrindinio dokumento metaduomenys
Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai
Dokumento rūšis: Specialieji reikalavimai
Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf
Priedai
Pridedami dokumentai
Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D210121110233978.adoc
Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008
Pasirašomieji metaduomenys
Sukūrimo data: Nėra
Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 188772248
Pavadinimas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Adresas: Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Respublikos g. 94
Ribojimai
Nėra
Registravimo metaduomenys
Registravimo data: 2021-01-21
Dokumento registracijos Nr.: SRD-56-210121-00003
Dokumentą užregistravęs darbuotojas: Raimondas Simanavičius;Vedėjas Raimondas Simanavičius;Rokiškio rajono
savivaldybės administracija
Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 188772248
Gauto dokumento metaduomenys
Nėra
Parašai
El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2021-01-21
El. parašo paskirtis: pasirašymas
Pasirašęs asmuo: Raimondas Simanavičius;Vedėjas Raimondas Simanavičius;Rokiškio rajono savivaldybės
administracija
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Įsakymas Nr. 210104/01

Vilnius,

2021 m. 01 mėn. 04 d.
data

Vadovaudamasis projektavimo paslaugų atlikimo sutartimi skiriu Darių Franckevičių (atest. Nr.
30365) Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo)
projekto vadovu.

Direktorius
Pavel Verbovič

UAB „Plėtros partneriai“
Laisvės pr. 77B, LT-06122, Vilnius
Įmonės kodas 302813895

Mob.: +37065244457
El. p.: pavelas@pletrospartneriai.lt

A/s LT46 7044 0600 0783 7161
AB SEB bankas
Kodas 70440
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MODERNIZUOJAMAS PASTATAS DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
ATSĖJAMA VEJA
TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA
MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

PASTABOS:

3.50

EKSPLIKACIJA

1. Modernizuojant pastatą (apšiltinant fasadus ir cokolį), būtina
apsaugoti ir nepažeisti esamų inžinerinių tinklų (dujotiekio, nuotekų,
lietaus kanalizacijos, vandentiekio, šilumos tinklų trasų, elektros ir
elektroninių ryšių (telekomunikacijų)). Vykdant darbus, išsikviesti
atitinkamų institucijų atstovus.

1.

2. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą, cokolio apšiltinimo
konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus.
Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu
atkasamas tik rankiniu būdu.
3.50

ĮVAŽIAVIMAS Į TERITORIJĄ
ĮĖJIMAS Į PASTATĄ
BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
BETONINĖS TRINKELĖS SU VEDIMO
PAVIRŠIUMI - lygiagrečių juostelių (4-5 mm

3. Šiltinant pamatą, elektros įvado vietoje kabelius užhermetizuoti užsandarinti.
4. Vykdant pastato modernizavimo darbus išsaugoti esamus įvadus į
pastatą su esančiais ryšių kabeliais, skirstomasias dėžutes ir ryšių
kabelius, Išsaugoti kitų žinyb. kabelius.

aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), 6. Ant fasadų esantys šilumos punkto ir signalizacijos davikliai, lauko
skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui
švietuvai, elektros spintos ir kt. įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui,
pažymėti
atkeliami, permontuojant. Elektros kabelinės spintų atitraukimas esant

poreikiui, sprendžiamas atskirais projektais. Perkėlimo darbus gali

BETONINĖS TRINKELĖS SU ĮSPĖJAMUOJU
vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė. Atviri laidai, kabeliai,
PAVIRŠIUMI - apvalių kauburėlių (kauburėlių
pakloti ant sienų, turi būti įvedami į laidadėžes.
skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp
centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius
aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).
NUŽEMINTAS GATVĖS BORTAS/NUOŽULNA

įrengiama nuožulna
užvažiavimui ant šaligatvio

INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

SAUGOMI MEDŽIAI/KRŪMAI

PASTABOS:
1. Modernizuojamo daugiabučio gyvenamojo namo grindų altitudė išlieka esama. Altitudės
tikslinamos pagal esamą situaciją.
2. Aplink pastatą įrengiama ≥50 cm pločio nuogrinda.
3. Veja atstatoma statybos metu pažeistose vietose.
4. Ant fasadų esantys šilumos punkto ir signalizacijos davikliai, lauko šviestuvai, elektros
spintos, vėliavos laikikliai, dujotiekio vamzdynai ir kt. įrenginiai išsaugomi, esant
poreikiui, atkeliami, permontuojant ant naujai įrengtos apdailos. Perkėlimo darbus gali
vykdyti tik nustatyta tvarka atestuota įmonė.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
6. Įspėjamieji paviršiai ir atnaujinami pėsčiųjų takai įrengiami pagal STR 2.03.01:2019
„Statinių prieinamumas“ ir ISO 21542:2011 reikalavimus. Atnaujinamų pėsčiųjų takų
išilginis nuolydis ≤5%.
7. Automobilių stovėjimo aikštelėje įrengiama 1 žmonėms su negalia pritaikyta automobilio
stovėjimo vieta, vieta įrengiama pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
reikalavimus, pažymėta specialiu vertikaliu ir horizontaliu ženklinimu.
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elektroninių ryšių (telekomunikacijų)). Vykdant darbus, išsikviesti
atitinkamų institucijų atstovus.
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2. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą, cokolio apšiltinimo
konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus.
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3. Šiltinant pamatą, elektros įvado vietoje kabelius užhermetizuoti užsandarinti.
4. Vykdant pastato modernizavimo darbus išsaugoti esamus įvadus į
pastatą su esančiais ryšių kabeliais, skirstomasias dėžutes ir ryšių
kabelius, Išsaugoti kitų žinyb. kabelius.
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atkeliami, permontuojant. Elektros kabelinės spintų atitraukimas esant

poreikiui, sprendžiamas atskirais projektais. Perkėlimo darbus gali

BETONINĖS TRINKELĖS SU ĮSPĖJAMUOJU
vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė. Atviri laidai, kabeliai,
PAVIRŠIUMI - apvalių kauburėlių (kauburėlių
pakloti ant sienų, turi būti įvedami į laidadėžes.
skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp
centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius
aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).
NUŽEMINTAS GATVĖS BORTAS/NUOŽULNA

įrengiama nuožulna
užvažiavimui ant šaligatvio

INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

SAUGOMI MEDŽIAI/KRŪMAI

PASTABOS:
1. Modernizuojamo daugiabučio gyvenamojo namo grindų altitudė išlieka esama. Altitudės
tikslinamos pagal esamą situaciją.
2. Aplink pastatą įrengiama ≥50 cm pločio nuogrinda.
3. Veja atstatoma statybos metu pažeistose vietose.
4. Ant fasadų esantys šilumos punkto ir signalizacijos davikliai, lauko šviestuvai, elektros
spintos, vėliavos laikikliai, dujotiekio vamzdynai ir kt. įrenginiai išsaugomi, esant
poreikiui, atkeliami, permontuojant ant naujai įrengtos apdailos. Perkėlimo darbus gali
vykdyti tik nustatyta tvarka atestuota įmonė.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
6. Įspėjamieji paviršiai ir atnaujinami pėsčiųjų takai įrengiami pagal STR 2.03.01:2019
„Statinių prieinamumas“ ir ISO 21542:2011 reikalavimus. Atnaujinamų pėsčiųjų takų
išilginis nuolydis ≤5%.
7. Automobilių stovėjimo aikštelėje įrengiama 1 žmonėms su negalia pritaikyta automobilio
stovėjimo vieta, vieta įrengiama pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
reikalavimus, pažymėta specialiu vertikaliu ir horizontaliu ženklinimu.
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2

2-3

3.

PLP21002-TDP-PSŽ

1

4

4.

PLP21002-TDP-SA.SK-AR

23

5-27

Aiškinamasis raštas

5.

PLP21002-TDP-SA.SK-TS

47

28-74

Techninės specifikacijos
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75-83
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Projekto bylos dokumentų sudėties žiniaraštis
Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis

2 - Brėžiniai
7.

PLP21002-TDP-SA.SK-01

1

84

Rūsio planas, M 1:100

8.

PLP21002-TDP-SA.SK-02

1

85

1 aukšto planas, M 1:100

9.

PLP21002-TDP-SA.SK-03

1

86

2 aukšto planas, M 1:100

10.

PLP21002-TDP-SA.SK-04

1

87

3 aukšto planas, M 1:100

11.

PLP21002-TDP-SA.SK-05

1

88

Stogo planas, M 1:100

12.

PLP21002-TDP-SA.SK-06

1

89

Pjūvis P1 – P1, M 1:100

13.

PLP21002-TDP-SA.SK-07

1

90

Fasadai, M 1:100

14.

PLP21002-TDP-SA.SK-08

1

91

Fasadai, M 1:100

15.

PLP21002-TDP-SA.SK-09

1

92

Fasadai-spalviniai sprendiniai, M 1:100

16.

PLP21002-TDP-SA.SK-10

1

93

Fasadai-spalviniai sprendiniai, M 1:100

17.

PLP21002-TDP-SA.SK-11

1

94

Keičiamų langų specifikacija, M 1 :100

18.

PLP21002-TDP-SA.SK-12

1

95

Balkonų stiklinimo specifikacija, M 1:100

19.

PLP21002-TDP-SA.SK-13

1

96

Keičiamų durų specifikacija, M 1:100

20.

PLP21002-TDP-SA.SK-14

1

97

Cokolio su nuogrinda detalė, M 1:20

21.

PLP21002-TDP-SA.SK-15

1

98

Tinkuojamos sienos šiltinimo detalės, M 1:10

22.

PLP21002-TDP-SA.SK-16

99

Tinkuojamos sistemos angokraščių šiltinimo detalės,
M 1:10

23.

PLP21002-TDP-SA.SK-17

100

Angokraščių šiltinimo detalės (laiptinės langai), M
1:10
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101

Angokraščių šiltinimo detalės (rūsio langai), M 1:10

102

Deformacinių siūlių įrengimas šiltinant pastato
sienas, M 1:10

103

Sienučių prie įėjimų į laiptines šiltinimo detalės, M
1:20

1

104

Parapeto šiltinimo detalė, M 1:10

PLP21002-TDP-SA.SK-22

1

105

Stogo karnizo šiltinimo detalė, M 1:10

29.

PLP21002-TDP-SA.SK-23

1

106

Stogo elementų detalės, M 1:10

30.

PLP21002-TDP-SA.SK-24

1

107

Ventiliacijos šachtos įrengimo detalė, M 1:10

31.

PLP21002-TDP-SA.SK-25

108

Įėjimo stogelio apšiltinimo detalė (skersinis pjūvis),
M 1:10

32.

PLP21002-TDP-SA.SK-26

109

Balkono stogelio detalė (skersinis pjūvis), M 1:10

33.

PLP21002-TDP-SA.SK-27

110

Angokraščių šiltinimo detalės (langai į balkonus), M
1:10

34.

PLP21002-TDP-SA.SK-28

1

111

Balkono stiklinimo ir šiltinimo detalės, M 1:20

35.

PLP21002-TDP-SA.SK-29

1

112

Sklypo planas, M 1:500
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25.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAI, PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS
• Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projekto
projektavimo techninė užduotis;
• 2019 10 Vytauto Valeikos, atestato Nr. 0393, parengtas Daugiabučio namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas;
• Topografinis planas;
• Kadastrinių pastato matavimų byla;
• Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;
• Norminių dokumentų sąrašas:
Eil. Nr.
Dokumento pavadinimas
1. LR įstatymai ir nutarimai
1.1.
LR Statybos įstatymas, Nr. I-1240
1.2.
LR Aplinkos apsaugos įstatymas, Nr. I-2223
1.3.
LR Žemės įstatymas, Nr. I-446
1.4.
LR Atliekų tvarkymo įstatymas, Nr. VIII-787
1.5.
LR Priešgaisrinės saugos įstatymas, Nr. IX-1225
1.6.
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, Nr. XIII-2166
1.7.
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas, Nr. X-1241
2. Statybos techniniai reglamentai, taisyklės
2.1.
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos dokumentai“
2.2.
STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas”
2.3.
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
2.4.
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
2.5.
STR 1.03.01:2016 “Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”
2.6.
STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”
2.7.
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”
2.8.
STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”
2.9.
STR 1.12.06:2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė”
2.10. STR 2.01.01(1):2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
2.11. STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”
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STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”
STR 2.01.01(4):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga”
STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo”
STR 2.01.01(6):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas”
STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”
STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo”
STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo”
STR 2.01.08:2003 “Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo
valdymas”
2.20. STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”
2.21. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
2.22. STR 2.04.01:2018 “Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys”
2.23. STR 2.05.03:2003 “Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai”
2.24. STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”
2.25. STR 2.05.05:2005 “ Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”
2.26. STR 2.05.08:2005 “Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos”
2.27. STR 2.05.08:2005 “ Mūrinių konstrukcijų projektavimas”
3. Higienos normos
3.1.
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir
jų aplinkoje“
3.2.
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“
3.3.
HN 98:2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir
bendrieji matavimo reikalavimai”
4. Įsakymai
4.1.
PAGD įsakymas Nr. I-338, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“
4.2.
PAGD įsakymas Nr. I-64, „Gyvenamųjų statinių gaisrinės saugos taisyklės”
4.3.
PAGD įsakymas Nr. 64, „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“
4.4.
Įsakymas Nr.A1-22/D1-34, „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“
4.5.
Įsakymas Nr. 95, „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos“
4.6.
Įsakymas Nr. 102, “Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai.”
4.7.
Įsakymas Nr. A1-331, “Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai”
4.8.
Įsakymas Nr. A1-276, “Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo
bendrųjų nuostatai”
4.9.
Įsakymas Nr. 346, DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”
4.10. Įsakymas Nr. 522, „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų
surinkimo bei tikslinimo taisyklės“
4.11. Įsakymas Nr. 1-2 „Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės“
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

4.12.

4.13.

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklių patvirtinimo“
RSN 156-94
Statybinė klimatologija

*Pasikeitus teisės aktui vadovautis aktualia teisės akto redakcija
PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS:
Techninio projekto sudedamoji dalis
Programinė įranga, galiojimas
Sklypo plano, statinio architektūros-konstrukcijų ACADLT 2017 TL (561-74656926); Microsoft Office
dalys
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2. BENDRIEJI DUOMENYS: STATINIO GEOGRAFINĖ VIETA, FUNKCINĖ PASKIRTIS,
RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU, KULTŪROS PAVELDO VERTYBE, KLIMATO
SĄLYGOS IR RELJEFAS
2.1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio
kategorija
Statybos vieta:
Laisvės g. 5B, Rokiškis
Statybos rūšis:
Paprastasis remontas
Statinio paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) pastatai
Statinio kategorija:
Neypatingas
Aukštų skaičius:
3
Registruotų gyvenamosios paskirties kadastrinių
objektų (butų) skaičius
24
2.2. Statinio geografinė vieta, sklypas, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu užstatymu, klimato
sąlygos ir reljefas
Statinio paskirtis - gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatas (6.3). Statinio
kategorija – neypatingas statinys.
Daugiabučio gyvenamojo namo adresu Laisvės g. 5B, Rokiškis, aplinkinės teritorijos reljefas gana
tolygus, lygus. Reljefas aplink pastatą paliekamas esamas – neprojektuojamas. Pastato pietinėje ir
vakarinėje pusėje yra Laisvės gatvė, rytuose - Vilniaus gatvė. Įėjimai į daugiabučio pastato laiptines yra
vakarinėje pastato pusėje.
Numatomi aplinkos tvarkymo sprendiniai: ≥500 mm pločio betoninių trinkelių be nuožulnų
nuogrindos įrengimas pastato perimetru, įėjimų į pastatą remontas, pritaikant žmonėms su judumo negalia,
žalios vejos pažeistų fragmentų regeneravimas (po visų modernizavimo darbų atlikimo).
Daugiabutis gyvenamasis namas yra valstybinėje žemėje. Žemės sklypas nesuformuotas.
Aplinkinis užstatymas – laisvo planavimo daugiabučių ir vienbučių gyvenamųjų namų kvartalai. Greta
namo esantys inžineriniai tinklai: šilumos, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros, elektroninių
ryšių ir dujų tinklai.
Klimatologiniai duomenys:
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Rokiškyje klimatinės sąlygos yra tokios:
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Vidutinė metinė oro temperatūra
5,9
Santykinis metinis oro drėgnumas
80
Vidutinis metinis kritulių kiekis
605
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus
80,3
maksimumas)
Vidutinis metinis vėjo greitis
3,7
Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys:
sausio mėn. – iš P, PV, PR, R
liepos mėn. – iš V, PV, P, ŠV
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1

pav. Situacijos schema

2.3.Charakteristinės apkrovos
Charakteristinės apkrovos parenkamos pagal vietovę, kurioje stovi pastatas. Rokiškis yra I vėjo
apkrovos rajone, kuriame vėjo atskaitinė reikšmė yra vref=24 m/s. Rokiškio rajonas priklauso II sniego
apkrovos rajonui, kuriame sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė yra sk=1,6 kN/m2.
2.4. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Teritorija patenka į nekilnojamų kultūros vertybių teritoriją - Rokiškio miesto istorinę dalį (unikalus
objekto kodas 17102).
Unikalus objekto kodas
17102
Pilnas pavadinimas
Rokiškio miesto istorinė dalis
Pilnas pavadinimas
Rokiškio rajono sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškio m.,
Įregistravimo registre data
1993-12-07
Statusas
Valstybės saugomas
Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Regioninis
Rūšis
Nekilnojamas
Teritorijos
KVR objektas: 1289105.00 kv. m
Vizualinės apsaugos pozonis: 880551.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą
Vietovė
Amžius
XV a. pab. - XX a. 6 dešimtmetis
Vertingųjų savybių pobūdis
Archeologinis
(lemiantis
reikšmingumą);Architektūrinis
(lemiantis
reikšmingumą
svarbus);Istorinis
(lemiantis
PLP21002-TDP-SA.SK-AR
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reikšmingumą svarbus);Kraštovaizdžio;Urbanistinis (lemiantis
reikšmingumą retas);
Šalia modernizuojamo namo Laisvės g. 5B yra keli tokio paties tipo jau modernizuoti daugiabučiai
namai Laisvės g. 5C ir 5D. Modernizuojamo daugiabučio fasadai derinami prie esamų modernizuotų
daugiabučių, atsižvelgiant į išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus.
2.5. Esami želdynai
Krūmus, gyvatvores, gėlynus, kurie yra prie pat pastato fasado ir kurie trukdys pastato remonto
darbams numatoma pašalinti. Labai arti pastato augančių medžių nėra, statyboms trukdančias medžių šakas
numatoma apgenėti. Po pastato remonto darbų numatoma atsėsti pažeistą veją aplink pastatą.
3. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS
Daugiabutis 3 – ių aukštų, 24 buto namas pastatytas 1964 m. iki šiol nemodernizuotas. Po pastatu yra
nešildomas rūsys. Pastato pamatai – juostiniai surenkamų gelžbetonio blokų. Sienos – plytų mūro.
Perdangos – tuštuminės gelžbetoninės plokštės. Stogas sutapdintas, dengtas ritinine prilydomąja danga.
Dalis langų – mediniai dvigubo įstiklinimo, kiti langai yra pakeisti naujais plastikiniais langais.
3.1.Esamo statinio atitvarų esamos būklės įvertinimas
Daugiabučio gyvenamojo namo atitvarų konstrukcijų fizinė – techninė būklė įvertinama vadovaujantis
apžiūros metu nustatytais daugiabučių namų fizinės būklės ir vizualinių namo apžiūrų rezultatais. Prieš
rengiant namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, įvertinta pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė
būklė.
Įvertinus pastatą vizualiai galima konstatuoti, kad pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė yra
patenkinama, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta. Laikančios konstrukcijos
atitinka esminius statinio reikalavimus.
•

Pamatai, cokolis ir nuogrindos – pastato pamatai juostiniai iš surenkamų betoninių pamatinių
blokų ant surenkamų papėdžių, išorėje tinkuoti. Pamatai veikiami drėgmės, matoma sudrėkusių
plotų. Cokolinė pastato dalis paveikta kritulių – vietomis matomos sudrėkusios vietos, pelėsis,
atšokęs tinko sluoksnis, apdailos įtrūkimai. Rūsio sienos nešiltintos, reikalingas rūsio sienų
nuvalymas, įtrūkimų užtaisymas, pažeisto tinko nuardymas ir šiltinimo sistemai reikalingo
lygumo ir tvirtumo paviršiaus įrengimas. Vietomis aplink pastatą yra įrengta betoninė nuogrinda,
kitur nuogrindos išvis nėra. Esamos nuogrindos plytelės išsikraipiusios, suskilę, atitrūkę nuo
pamato, pasvirę į pastato pusę arba jos visai nėra, todėl į tarpą tarp pamatų ir nuogrindos patenka
nuo pastato tinkamai nenuvedami atmosferiniai krituliai. Reikalingas nuogrindos sutvarkymas.
Dėl netinkamai nuvedamų atmosferinių kritulių, drėkinami pamatai gali tapti netolygaus pastato
sėdimo ir trūkių sienose atsiradimo priežastimi.
Esamos cokolio šiluminės savybės (U=3,70 W/(m2·K)) netenkina STR 2.01.01(6):2008
„Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.
Reikalingas rūsio sienų atnaujinimas, tikslingas papildomas apšiltinimas iš išorės. Atlikus
šiltinimo darbus reikalinga įrengti nuogrindą.
• Išorinės sienos (fasadinės) – silikatinių plytų mūras, be išorinio tinko sluoksnio. Pastato sienos
nešiltintos. Vietomis pastebimos sudrėkusios sienų dalys, nedideli pavieniai aptrupėjusių/
ištrupėjusių plytų plotai, ištrupėjęs skiedinys, pelėsis, nedideli įtrūkimai. Sienų ir atskirų elementų
sandūros yra pralaidžios drėgmei, šalčiui. Pastato išorinių sienų šiluminės savybės (U=1,27 W/
(m2·K)) netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir
šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimų. Reikalingas fasado sutvarkymas, defektų pašalinimas: pažeisto mūro
atnaujinimas, nuvalymas, siūlių sandarinimas, užtaisymas ir kt. bei sienų apšiltinimas.
PLP21002-TDP-SA.SK-AR
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•

•

•

•

•

•

Rūsio perdanga – gelžbetonio plokštės. Rūsio perdangos būklė patenkinama, perdanga
neapšiltinta. Nešildomą rūsį ir gyvenamąsias patalpas skirianti perdanga (U=0,71 W/(m2·K))
neatitinka STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas” ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas” reikalavimų.
Rūsio perdangos šiltinimas ir lėšos jam nėra numatytas investiciniame projekte ir techninėje
projektavimo užduotyje, todėl rūsio perdangos šiltinimas TDP projekte taip pat nėra numatytas.
Stogas – sutapdintas, neapšiltintas, stogo danga ruloninė, prilydoma, perdengimas – gelžbetonio
plokštės, lietaus nuvedimo sistema – išorinė. Stogo danga vietomis pūslėta, suaižėjusi,
apsamanojusi. Skardinimas pažeistas korozijos, deformuotas. Stogas sandarus, stogo dangos
būklė patenkinama. Stogas – nešiltintas. Stogo šiluminės savybės (U=0,85 W/K·m2) netenkina
STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas” ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas” reikalavimų. Reikalingas stogo dangos remontas ir papildomo termoizoliacijos
sluoksnio įrengimas, lietaus sistemos atnaujinimas, stogo tvorelės įrengimas.
Butų langai ir balkonų durys – langų būklė patenkinama. Didžioji dalis langų ir durų pastate
pakeista naujais plastikiniais langais ar durimis, jų būklė ir šiluminės savybės geros, likusi dalis
langų ir balkono durų yra dviejų stiklų suporintais mediniais rėmais. Nepakeisti mediniai langai
ir balkono durys nesandarūs, fiziškai nusidėvėję, deformuoti, papuvę, laidūs šilumai ir šalčiui,
pati konstrukcija neužtikrina sandarumo, senų langų kamša tarp sienos ir staktos nepakankama,
langai prapučiami vėjo. Nepakeistų langų ir balkonų durų šiluminės savybės netenkina STR
2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” ir
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimų.
Reikalingas senų medinių langų ir balkono durų keitimas.
Balkonų ir lodžijų laikančiosios konstrukcijos, stiklinimai – laikančios ir atitvarinės konstrukcijos
gelžbetoninės. Balkonų plokščių kraštai vietomis aptrupėję, matosi atvira laikančioji armatūra
veikiama korozijos.
Gelžbetoninių aikštelių apsauginis sluoksnis nukritęs. Plokštės
neapskardintos arba apskardinimai paveikti korozijos.
Esami balkonų aptvėrimai – metaliniai turėklai su įvairiais užpildais (skarda, medinės lentelės,
plastikas ir kt.). Aptvėrimai pažeisti korozijos, chaotiški, netvarkingi. Metalinės aptvėrimų
konstrukcijos paveiktos korozijos, aprūdiję, deformuotos, nestabilios. Balkonų aptvėrimų
estetinis vaizdas blogas. Reikalingas senos balkonų aptvėrimų konstrukcijos demontavimas,
naujos - įrengimas.
Didžioji dalis balkonų lodžijų nestiklinta, kita dalis – seni mediniai stiklinimai. Balkonų
įstiklinimai yra nesuderinti, chaotiški, įrengti ne pagal vieningą projektą – estetinis vaizdas
blogas. Mediniai įstiklinimai skirtingų spalvų ir sudalinimų, nesandarūs, fiziškai susidėvėję.
Keletas stiklinimų plastikiniais (|PVC) profiliais. Šių įstiklinimų būklė gera. Reikalingas balkonų
stiklinimas pagal vieningą projektą.
Balkonų stiklinimo ir lodžijų konstrukcijos šiluminės savybės netenkina STR 2.01.01(6):2008
„Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimų.
Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose. Laiptinių ir rūsio langai
seni, mediniai, fiziškai susidėvėję, nesandarūs. Bendro naudojimo patalpų langų būklė bloga.
Reikalingas senų medinių laiptinių ir rūsio langų keitimas.
Tambūrų durys senos, medinės, nesandarios. Reikalingas tambūro durų keitimas. Lauko durys
nepakeistos – senos, medinės, nesandarios, fiziškai susidėvėję, deformuotos. Reikalingas senų
medinių lauko durų keitimas. Medinių langų ir lauko durų šiluminiai parametrai netenkina STR
2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” ir
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimų.
Reikalingas senų medinių langų ir durų keitimas.
Įėjimo stogeliai – gelžbetonio plokščių. Stogeliai vietomis aptrupėję, paveikti drėgmės, pelėsio.
Stogelių danga susidėvėjusi, apskardinimas pasenęs, paveiktas korozijos. Reikalingas stogelių
remontas, lietaus nuvedimo suformavimas.
PLP21002-TDP-SA.SK-AR
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•

Vėdinimo inžinerinė sistema – natūrali, kanalinė. Gyvenamieji kambariai vėdinami per
atidaromus langus. Sanitariniai mazgai ir virtuvės vėdinamos per ventiliacijos kanalus.
Ventiliacijos kanalai nevalyti, vietomis užsikimšę. Būtinas norminių vėdinimo parametrų
užtikrinimas. Būtinas kanalų valymas ir dezinfekavimas, išvesties kaminėlių ant stogo
skardinimas, pakėlimas, traukos padidinimas.
Esama konstrukcijų būklė atitinka mechaninio patvarumo reikalavimus, nustatytos deformacijos
yra nežymios ir neviršija leistinų. Pastato statybos metai 1964 m., naudojamas 57 metus. Pastato
konstrukcijos gali būti naudojamos ir toliau.
Modernizavimo laikotarpio metu stebėti esamo pastato pamatų, sienų, perdangų būklę. Atsiradus
plyšiams (įtrūkimams) stabdyti darbus ir informuoti projektuotojus.
Pastato fotofiksacijos – esama situacija:

Balkonai

Įėjimai

Cokolis

Sienos

3.2. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas
Automobiliai parkuojami Laisvės gatvėje. Susisiekimo komunikacijos paliekamos esamos,
neprojektuojamos.
4. MODERNIZUOJAMAS PASTATAS – DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
Statybos vieta:
Statybos rūšis:
Statinio paskirtis:
Statinio kategorija:
Unikalus Nr.
Aukštų skaičius:
Registruotų gyvenamosios paskirties kadastrinių
objektų (butų) skaičius
Pastato bendrasis plotas:

Laisvės g. 5B, Rokiškis
Paprastasis remontas
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) pastatai
Neypatingas
7396-4001-9016
3
24
1240,09 m2
PLP21002-TDP-SA.SK-AR
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Pastato naudingasis plotas:
1049,73 m2
Rūsio plotas:
188,28 m2
Žemės sklypas:
nesuformuotas
Pastato tūris:
4561,00 m3
Gyvenamas plotas:
769,85 m2
Pastatymo metai:
1964 m.
Butų / aukštų / laiptinių skaičius:
24/3/2
Šilumos tiekimo sistema:
miesto tinklai
Šalto vandentiekio sistema:
miesto tinklai
Buitinių, lietaus nuotekų sistema:
miesto tinklai
Vėdinimo sistema:
natūrali kanalinė
Priskirto žemės sklypo plotas:
nesuformuotas
Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas):
plytų mūras
Namo energinio naudingumo klasė esama/projektuojama:
F/C
5. PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI
Trijų aukštų daugiabutyje Laisvės g. 5B, Rokiškyje, yra dvi laiptinės, namas - dviejų sekcijų. Pastate
yra 24 butai. Iš dviejų bendro naudojimo laiptinių patenkama į butus. Ant stogo patenkama per šiaurinės
laiptinės trečiame aukšte įrengtą liuką išlipimui ant stogo. Į rūsį patenkama iš lauko per šalia pagrindinių
įėjimų į laiptines esančias duris. Funkciniai ir zonavimo sprendiniai pastate paliekami esami.
6. SANITARINIAI IR BUITINIO APTARNAVIMO SPRENDINIAI
6.1.Inžinerinių tinklų aprašymas
Į pastatą yra atvesti miesto šilumos, vandentiekio ir buitinių nuotekų, elektros, elektroninių ryšių, dujų,
tinklai.
6.2.Inžinerinių sistemų būklės įvertinimas
Šiluma pastatui tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos tinklų. Pastate įrengta priklausoma,
vienvamzdė šildymo sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos, izoliacija susidėvėjusi ir
nepakankama. Uždaromoji armatūra ant stovų susidėvėjusi. Stovai nesubalansuoti. Vamzdynai neapšiltinti,
pažeisti korozijos.
Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte, plokšteliniame šilumokaityje. Vamzdynai ir
armatūra paveikti korozijos, izoliacija susidėvėjusi ir nepakankama.
Šildymo sistemos prietaisai - radiatoriai. Šildymo sistema vienvamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė.
Esama šildymo sistema yra neefektyvi, nėra termostatinių ventilių, ant stovų nėra reguliavimo armatūros.
Dėl išbalansuotos šildymo sistemos patalpos atskirose pastato vietose šyla nevienodai – vienos patalpos
peršildomos, kitose oro temperatūra nesiekia 20°C. Nėra galimybės individualiai reguliuoti šildymą.
Laiptinės nešildomos.
Šalto vandentiekio inžinerinės sistemos – šalto vandens sistema prijungta prie miesto tinklų.
Vandentiekio sistemos būklė bloga. Šalto vandens tiekimo vamzdynai nekeisti nuo pastatymo. Buitinių ir
lietaus nuotekų sistemos magistraliniai vamzdynai ir stovai seni susidėvėję, paveikti korozijos. Būtinas
magistralių rūsyje ir stovų demontavimas, bei naujų įrengimas, nes neatitinka STR ir HN reikalavimų.
Bendro naudojimo elektros instaliacija laidai ir šviestuvai rūsyje ir laiptinėje susidėvėjusi. Elektros
stovų magistraliniai kabeliai seni, nekeisti. Tranzitiniai ir vietiniai kabeliai netvarkingi. Automatiniai
išjungėjai ir skydinės susidėvėję, matosi instaliacijos kaitimo žymės. Šviestuvai ir jungikliai seni,
netvarkingi.
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Vėdinimo sistema - natūrali kanalinė, oro pritekėjimas į patalpas vyksta per langus ir duris, oro
ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas), kurie vietomis yra susiaurėję, užteršti, užsikišę.
Reikalingas ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas, paaukštinimas, traukos padidinimas.
6.3. Sanitariniai ir buitinio aptarnavimo sprendiniai
Modernizacijos metu numatoma atnaujinti pastato inžinerinius tinklus (vandentiekio ir nuotekų,
šildymo ir karšto vandens, lietaus nuvedimo, vėdinimo sistemas ir kt.) taip kad jie atitiktų galiojančias
sanitarines ir higienos normas, būtų sudarytas tinkamas patalpų mikroklimatas. Plačiau apie inžinerinių
sistemų sprendinius žiūrėti kitose projekto dalyse: LVN, Š, E.
6.4. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas
Vykdant pastato modernizavimo darbus visus esamus inžinerinių sistemų įrenginius perkelti ant
formuojamų išorės atitvarų. Perkėlimo darbus gali vykdyti tik atestuota įmonė.
7. UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI
Daugiabutis gyvenamas namas 3 aukštų, pastatytas pagal tipinį projektą, be lifto. Pagal
projektavimo techninę užduotį projekte numatomas tik pagrindinių įėjimų į pastatą remontas ir pritaikymas
žmonėms su negalia. Iki esamų įėjimų suformuojami nedidesnis nei 5% nuolydžio pėsčiųjų takai (žr. 1a.
ir teritorijos tvarkymo planuose). Aukščiai suvedami taip, kad neatsirastų laiptų ar kitokių peraukštėjimų,
nuolydžiai tikslinami vietoje, pagal esamą pėsčiųjų taką. ŽN judėjimo trasų dangos iš plytelių lygios,
numatomos siūlės tarp plytelių, grotų, dangčių ir pan. kiaurymės ne platesnės nei 15 mm.
Aikštelės ir pėsčiųjų takai prieš įėjimus numatomos pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių
prieinamumas“ reikalavimus. Aikštelėse prie lauko durų įrengiamos kojų valymo grotelės su drenažu.
Grotelės įgilinamos taip, kad jų viršus sutaptų su aikštelės paviršiumi. Atnaujinant esamus pėsčiųjų takus
ir įėjimų aikšteles turi būti vadovaujamasi bendraisiais projektavimo aspektais, nustatytais ISO
21542:2011.
Keičiamos lauko ir tambūro durys, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir
staktos vidaus, yra didesnis kaip 850 mm. Slenkstis ties lauko durimis įrengiamas ne aukštesnis nei 20 mm,
tambūro durys įrengiamos be slenksčio. Keičiamos durys tenkina STR 2.03.01:2019 reglamento
reikalavimus. Laiptinėse pirma ir paskutinė laiptatakio pakopa pažymima - nudažoma ryškios spalvos
juosta. Pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 18p. Tambūro patalpa yra privaloma
daugiabučiame gyvenamajame name. Padidinti tambūro nėra galimybės, nes tuomet bus netenkinama
evakuacija iš pastato.
Automobilių aikštelėje numatoma viena B tipo automobilio stovėjimo vieta skirta žmogui su
negalia. Stovėjimo vietą numatoma pažymėti vertikaliu ir horizontaliu ženklinimu. Šiuo metu automobilių
stovėjimo aikštelės danga – asfaltas. Nuo atnaujinamų pėsčiųjų takų numatoma įrengti įspėjamuosius
taktilinius paviršius vedančius iki įėjimų į laiptines. Įspėjamieji paviršiai, kurie įrengiami plytelių dangoje
numatomi iš reljefinių betoninių trinkelių su apvaliais kauburėliais ar lygiagrečiomis juostelėmis.
Minimalus įspėjamojo „stop“ paviršiaus plotis 600 mm, vedamojo (lygiagrečių juostelių) – 300 mm.
Atnaujinant (modernizuojant) gyvenamąjį pastatą projektavimo užduotyje nenumatoma sprendimų
pritaikyti pastato vidų naudoti žmonėms su negalia.

PLP21002-TDP-SA.SK-AR

Lapas

Lapų

Laida

9

23

0

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

8. PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, VESTIBIULIŲ, LAIPTINIŲ, LIFTŲ IŠDĖSTYMO
SPRENDINIAI
Trijų aukštų daugiabutyje Laisvės g. 5B yra dvi laiptinės, namas - dviejų sekcijų. Iš dviejų bendro
naudojimo laiptinių patenkama į butus. Pastate yra 24 butai. Ant stogo patenkama per šiaurinės laiptinės
trečiame aukšte įrengtą liuką išlipimui ant stogo. Į rūsį patenkama iš lauko per šalia pagrindinių įėjimų į
laiptines esančias duris. Paprastojo remonto projekte nenumatomas pastato esamų planinių, patalpų
išdėstymo sprendinių keitimas.
9. PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ, LIFTŲ
ŠACHTŲ) TIPAI, MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI – PROJEKTINIAI
SPRENDINIAI
Sklypo plano, architektūros – konstrukcijų projekto dalyje numatyti statinio paprastojo remonto darbai.
9.1. Langų keitimas
Seni mediniai rūsio, laiptinių, butų langai ir balkonų durys keičiami naujais PVC tipo varstomais
langais/durimis. Langų keitimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais.
Langų profiliuočių spalva nurodoma fasadų brėžiniuose. Langų profiliuočiai, sandarinimo medžiagos
neradioaktyvūs ir neišskiria nuodingų medžiagų. Langų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,10 W/(m2·K).
Lango rėmo profilis plastikinis (PVC). Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis
tenkina LST EN 12608:2003. Per visą lango perimetrą įrengiamos izoliacinės sandarinimo juostos,
keičiamiems langams juostos įrengiamos abejose lango pusėse. Stiklo paketas su trimis stiklais, bent vienas
iš stiklų selektyvinis, užpildytas inertinėmis dujomis. Langas varstomas trimis padėtimis - atvertimas,
atvėrimas, mikroventiliacija. Išorinė palangė skardinė, dengta poliesteriu, spalva - nurodyta fasadų
brėžiniuose.
Rūsio langai numatomi su armuoto stiklo paketais. Rūsio langai varstomi trimis padėtimis atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija. Stiklo paketo bent vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rūsio
langų profilio spalva pateikta fasadų brėžiniuose. Rūsio ir laiptinių langai montuojami ištraukti iki
apšiltinimo sluoksnio.
Kartu su keičiamais langais keičiamos ir vidaus palangės, kurios įrengiamos iš PVC plokščių, spalvabalta. Langams išeinantiems į balkonus palangės keičiamos į PVC gaminius tiek kambario tiek balkono
pusėje. Atliekamas vidaus angokraščių apdailos atstatymas. Atnaujinant (modernizuojant) pastatą
keičiamos išorinės palangės, kurios įrengiamos iš poliesteriu padengtos cinkuotos skardos. Išorės palangių
spalva nurodoma brėžiniuose.
Lango/durų apkaustai gaminami ir sumontuojami laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. Langas
gaminamas su lango/durų apkaustais, kurie leistų langą varstyti trimis (atidarymas, atvertimas,
mikroventiliacija). Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma rengti varčios sukėlimo
įtaisą su ratuku. Langai pastate atidaromi į vidaus pusę.
Naujų langų gaminių rėmai praplatinami tiek, kad šiltinant išorės angokraščius, šilumos izoliacija ir
apdaila neužeitų ant lango stiklinimo. Jeigu nėra galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo
sluoksnio storiu (prie nekeičiamų langų), tuomet langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių
šilumos izoliacija. Prieš atnaujinimo darbus sutvarkomos pažeistos langų sąramos ir kiti angokraščių
defektai.
Įstačius langus atstatoma vidaus angokraščių apdaila tinkuojant, glaistant, gruntuojant, dažant.
Prieš langų gamybą, būtina atlikti paruošiamuosius darbus ir gaminių matmenis patikslinti objekte.
Langų varstymo kryptis, vidines palanges suderinti su Užsakovu (buto, kuriuose keičiami langai,
gyventojais) raštiškai. Gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas būtina suderinti su Projektuotoju, prieš
užsakant gaminius ir prieš pradedant statybos darbus.
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Prieš įrengiant langus, duris visi gaminių gabaritai tikslinami pagal natūrinius angos išmatavimus.
Durų varstymą tikslinti pagal planus.
Rūsio langai komplektuojami su horizontaliomis orlaidėmis lango rėme.
Langų, durų klasės reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. Gaminiai į statybos vietą
pristatomi visiškai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Naudojami
gaminiai ir medžiagos yra sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitinka LR galiojančioms akustinėms ir
higienos normoms. Montuojami langai paženklinti CE ženklu ir turintys atitikties įvertinimą.
Įrenginėjant langus vadovautis:
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis
9.2.Išorinių sienų šiltinimas
Bendrieji reikalavimai:
Sienų šiltinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais ir ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais. Fasado
įrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus
turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos.
Iki pradedant šiltinimo darbus įvertinama esamų konstrukcijų būklė, nustatytos atsiradusių pažeidimų
priežastys, jos pašalintos, esamos konstrukcijos sustiprintos. Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo
darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas ir apdorojamas fungicidais, užtaisomi įtrūkimai,
sutvarkomos pažeistos sienų vietos, langų sąramos, kur reikalinga atstatomas mūras (pakeičiamos
pažeistos, sutrupėjusios plytos), remontuojamos ir sandarinamos tarpplokštinės siūlės, sienų paviršius
išlyginamas pagal termoizoliacinės sistemos gamintojo reikalavimus. Pažeistos nesandarios skiedinio
siūlės atstatomos, užsandarinamos. Esamos vėdinimo angos po virtuvių langais užtaisomos, užmūrijamos.
Išsikušusios iš fasado plytų palangės nupjaunamos. Apšiltintų išorinių sienų šilumos perdavimo
koeficientas U≤0,20 W/(m2·K).
Išorinių sienų šiltinimas – išorinė sudėtinė tinkuojama termoizoliacinė sistema
Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas
vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011
[6.7], turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu. Šiltinimo sistema yra sertifikuota. Visi nevėdinamoms
sistemoms įrengti naudojami elementai yra atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei
spinduliuotei arba jie yra prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. Nevėdinamos sistemos išoriniams
sluoksniams naudojamų statybos produktų atsparumas nurodytiems poveikiams yra pagrįstas bandymais
pagal tų gaminių standartų reikalavimus. Nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus
pateikia sistemos gamintojas.
Pastato išorinės sienos šiltinamos įrengiant sertifikuotą išorinę sudėtinę tinkuojamą termoizoliacinę
sistemą. Pastato išorinės sienos šiltinamos polistireninio putplasčio termoizoliacinėmis plokštėmis
EPS70N*, kurių λd≤0,032 W/(m·K), 180 mm storio. Angokraščiai šiltinami ne mažesnio nei 30 mm storio
standaus polistireninio putplasčio plokštėmis angokraščiams, kurių λd≤0,030 W/(m·K). Jeigu nėra
galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo sluoksnio storiu (prie nekeičiamų langų), tuomet
langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių šilumos izoliacija.
Aplink langus/duris įrengiami PVC deformacinis profiliai su tinkleliu skirti tinko ir armavimo
mišinio sujungimui su langų arba durų rėmu. Profilio konstrukcija parinkta taip, jog uždėjus ir nudažius
tinką, profilio iš išorės nesimato. Naudojant specialius profilius išvengiama įtrūkimų, langų / durų rėmas
apsaugomas nuo mechaninių pažeidimų. Profilis neleidžia skverbtis šalčiui ir triukšmui. Aplink
angokraščius pagal vietą įrengiami nulašėjimo ir kampiniai profiliai.
Termoizoliacija padengiama armuotu tinko sluoksniu su fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila. Sienų
ir angokraščių apšiltinimo konstrukcijos armavimui naudojamas sintetinis tinklelis. Sienos armuojamos
keliais sluoksniais, papildomai armuojami angokraščiai, kampai. Sienos armuojamos pagal
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termoizoliacinės sistemos gamintojo nurodymus. Armatūriniai tinkleliai sandūrose užleidžiami vienas ant
kito.
Fasadams parenkama išorinių tinkuojamų sienų I-III kategorijos atsparumo smūgiams
termoizoliacinė sistema pagal normatyvus. Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami skarda dengta
poliesteriu, kurios spalva nurodoma fasadų spalviniuose sprendiniuose. Apšiltinus fasadus pritvirtinamas
naujas namo adresas ir vėliavos laikiklis. Ant fasadų esantys šilumos punkto ir signalizacijos davikliai,
lauko šviestuvai, elektros spintos, antenos ir kt. įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui, atkeliami,
permontuojant ant naujai įrengtos apdailos. Antenos nuo pastato fasadų perkeliamos ant pastato stogo.
Atviri laidai, kabeliai, pakloti ant sienų, įvedami į laidadėžes.
Naudojamas silikoninis struktūrinis fasadinis dekoratyvinis tinkas tonuojamas, pralaidus garams,
atsparus aplinkos poveikiui, biologiniam užteršimui, šalčiui ir drėgmei, gerai sukimbantis su pagrindu,
elastingas. Tinko paviršius „smulki samanėle“, frakcija ≤1,5 mm. Dekoratyvinio tinko apdaila įrengiama
pagal gamintojo reikalavimus.
Cokolio antžeminė dalies šiltinimas - išorinė sudėtinė tinkuojama termoizoliacinė sistema
Cokolio antžeminės dalies šiltinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais.
Fasado įrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius
įvertinimus turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos.
Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas,
apdorojamas fungicidais, užtaisomi įtrūkimai, atitrūkęs tinkas, sienų paviršius sutvarkomas iki sistemai
reikalingo lygumo ir tvirtumo. Apšiltintų rūsio išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas U≤0,20
W/(m2·K). Cokolio antžeminės dalies atsparumas smūgiams - I klasė.
Pastato požeminės rūsio sienos ir cokolio antžeminė dalis šiltinamos 180 mm storio polistireniniu
putplasčiu rūsio sienoms (EPS-100N* arba analogas), kurio λd≤ 0,030 (W/mK). Antžeminės cokolio dalies
apdaila – fasadinės klinkerio plytelės.
Apšiltinimo darbai ir naudojamos medžiagos atitinka gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus
gyvenamiesiems pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338).
Balkonų vidaus sienų šiltinimas - išorinė sudėtinė tinkuojama termoizoliacinė sistema
Balkonų vidinės sienos šiltinamos įrengiant sertifikuotą išorinę sudėtinę tinkuojamą termoizoliacinę
sistemą. Vidinės balkonų sienos šiltinamos 80 mm storio polistireniniu putplasčiu (EPS 100N* arba
analogas), kurio λd≤0,030 W/(m·K), įrengiama fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila. Langų angokraščiai
apšiltinami ≥30 mm storio EPS100N* plokštėmis. Jeigu nėra galimybės angokraščius apšiltinti numatytu
šiltinamojo sluoksnio storiu (prie nekeičiamų langų), tuomet langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama
angokraščių šilumos izoliacija.
Termoizoliacija padengiama armuotu tinko sluoksniu su fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila. Tinko
spalva nurodoma fasadų brėžiniuose. Sienų ir angokraščių apšiltinimo konstrukcijos armavimui
naudojamas sintetinis tinklelis. Sienos armuojamos keliais sluoksniais, papildomai armuojami
angokraščiai, kampai. Armatūriniai tinkleliai sandūrose užleidžiami vienas ant kito. Parenkama išorinių
tinkuojamų sienų II kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema pagal normatyvus.
Struktūrinis dekoratyvinis tinkas tonuojamas, pralaidus garams, atsparus aplinkos poveikiui,
biologiniam užteršimui, šalčiui ir drėgmei, gerai sukimbantis su pagrindu, elastingas (silikoninis tinkas).
Tinko paviršius lygus „smulki samanėle“, frakcija ≤1,5 mm.
Po apšiltinimo darbų remontiniais mišiniais atstatoma pažeista balkonų grindų ir lubų danga. Balkonų
lubos išlyginamos, perdažomos baltai. Grindys išlyginamos remontiniais mišiniais, padengiamos savaime
išsilyginančia epoksidine/poliuretanine grindų danga.
Įėjimų į laiptines sienų ir tambūro sienų su butais šiltinimas - išorinė sudėtinė tinkuojama
termoizoliacinė sistema
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Tambūrų sienos su butais šiltinamos plonesniu termoizoliacijos sluoksniu kad būtų išlaikomi
evakuaciniai lauko durų pločiai, durys pilnai atsidarytų. Įėjimo į laiptines sienutės pirmame aukšte ir
tambūrų sienos su butu apšiltinamos 30 mm storio fenolio putų plokščių termoizoliacija PF tinkuojamoms
sistemoms (Kingspan Kooltherm K5* arba analogas), kurių λd≤0,021 W/(m·K). Termoizoliacija
padengiama armuotu tinko sluoksniu, įrengiama apdaila. Tambūre sienos tinkuojamos labai geros kokybės
tinku, gruntuojamos, glaistomos ir dažomos - struktūriniais, plaunamais, trinčiai ir drėgmei atspariais
dažais. Sienų ir angokraščių spalva matinė - RAL1019.
Fasadai, stogeliai, angokraščiai ir jų atskiri elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda, kurios
spalva nurodoma fasadų spalviniuose sprendiniuose, skardos storis ≥0,50 mm. Fasadų spalvinis sprendimas
ir medžiagiškumas pateiktas brėžiniuose.
Sienų apdailai naudojamos fasadinės klinkerio plytelės turi būti pritaikytos naudoti lauke, atsparios
druskoms, drėgmei ir atmosferos poveikiui. Plytelės matinės, vientisos, sendintos tekstūros. Plytelių spalva
nurodoma fasadų brėžiniuose, tarpų tarp plytelių užpildas naudojamas tamsesnės nei plytelės spalvos.
Apšiltinimo darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus
gyvenamiesiems pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338).
Įrengiant fasadą vadovautis:
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“;
ST 121895674.205.20.01:2012 „Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių
termoizoliacinių sistemų įrengimas“;
ST 121895674.100:2012 "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai";
ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“;
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis.
9.3. Cokolio požeminės dalies šiltinimas
Cokolio antžeminės dalies šiltinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais.
Fasado įrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius
įvertinimus turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos.
Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas,
apdorojamas fungicidais, užtaisomi įtrūkimai, atitrūkęs tinkas, sienų paviršius sutvarkomas iki sistemai
reikalingo lygumo ir tvirtumo. Apšiltintų rūsio išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas U≤0,20
W/(m2·K).
Prieš šiltinant cokolį išardoma esama nuogrinda. Išoriniu perimetru kasama tranšėja. Tranšėja kasama
rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų. Teptinė
hidroizoliacija įrengiama iki pamatų apačios. Ties šiluminės trasos įvadu į pastatą cokolio apšiltinimo
konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus, išsaugomi šiluminės trasos alsuokliai.
Šiluminės trasos alsuokliai gruntuojami, dažomi antikoroziniais dažais (spalva analogiška fasadui, kuriame
jie yra). Pastato požeminės rūsio sienos šiltinamos 180 mm storio polistireniniu putplasčiu rūsio sienoms
(EPS-100N* arba analogas), kurio λd≤ 0,030 (W/mK). Cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama ≥1000
mm į gruntą. Ant požeminės apšiltintos pamato dalies įrengiama drenažinė membrana, prie drenažinės
membranos krašto tvirtinamas apsauginis profilis. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo
konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus. Cokolio požeminės dalies šiltinimo darbai
atliekami šiltojo sezono metu. Atlikus rūsio sienų ir cokolio šiltinimo darbus, tranšėja užpilama nukastu
gruntu ir sutankinama. Aplink pastatą įrengiama betoninių trinkelių be nuožulnų nuogrinda. Nuogrinda
apribota vejos bortais, suformuojant nuolydį nuo pastato. Nuogrinda projektuojama ≥500 mm pločio.
Privalomas apdailos ir gerbūvio atstatymas iki buvusio lygio. Pažeistos vejos atsėjimas.
Apšiltinimo darbai ir naudojamos medžiagos atitinka gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus
gyvenamiesiems pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338).
Įrengiant fasadą vadovautis:
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STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“;
ST 121895674.205.20.01:2012 „Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių
termoizoliacinių sistemų įrengimas“;
ST 121895674.100:2012 "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai";
ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“;
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis.
9.4. Rūsio perdangos šiltinimas
Rūsio perdanga nešiltinama. Rūsio perdangos šiltinimo darbai ir lėšos jiems
projektavimo užduotyje ir investiciniame projekte.

nėra numatyti

9.5. Stogo atnaujinimas
Stogo atnaujinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos,
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ bei statybos taisyklėmis ST 121895674.215.01:2012 „Stogų įregimo
darbai“ reikalavimais.
Demontuojami visi stogo apskardinimai. Išvalomas esamas stogo hidroizoliacijos paviršius,
užtaisomos hidroizoliacijoje esančios pūslės, esami stogo paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos. Stogo
paviršius nuvalomas, suremontuojami defektai, įtrūkimai. Remontuojami atitrūkę, suskeldėję parapetai, ir
ventiliaciniai kaminėliai. Demontuojamos esama išorinė lietaus nuvedimo sistema: lietaus latakai, įlajos,
lietvamzdžiai, tvirtinimo elemetai ir kt., antenos, suderinus su pastatą administruojančia įmone nuimamos,
baigus darbus reikalingos pritvirtinamos, nepažeidžiant stogo dangos. Atliekant modernizavimo darbus
išsaugomi oro ryšio tinklai (prieš pradedant darbus derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms
priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai). Antenos ir įvairios atotampos pritvirtinamos prie stogo
pagrindo konstrukcijų, skylės stogo dangoje užsandarinamos.
Lietaus nuvedimas nuo stogo išorinis. Tikrinami esami stogo nuolydžiai. Jei esamos dangos nuolydis
netenkina projekte numatyto, naujas nuolydis formuojamas naudojant polistireninį putplastį (ploniausioje
vietoje polistireninio putplasčio storis numatomas ne plonesnis nei paskaičiuota). Projektuojamas stogo
nuolydis ≥2,0o lietaus latakų link. Vanduo nuo pastato stogo nuvedamas taip, kad nepakenktų pastato
konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos aplinkai. Projekte
numatomas išorinės lietaus surinkimo sistemos keitimas, išorinio drenažo aplink pastatą įrengimas.
Išorinė lietaus nuvedimo sistema (lietaus latakai, įlajos, alkūnės, lietvamzdžiai, laikikliai, apkabos)
pilnai komplektuojama su visomis reikalingomis fasoninėmis detalėmis ir tvirtinimo elementais, visos
dalys turi būti suderintos tarpusavyje, geometriškai tikslios, vienodos spalvos. Visi stogo konstrukcijoms
gaminti naudojami metalo ir skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių statybos produktų: cinkuoto
plieno, nerūdijančio plieno. Lietaus latakams ir lietvamzdžiams naudojamos plastifikuotos skardos spalva
nurodoma fasadų brėžiniuose.
Stoge ties kiekviena laiptine numatomi kanalai (vamzdžiai) kabelių per stogą į kiekvieną laiptinę
nuvedimui. Prie šių kanalų esančių ventiliacijos šachtų mūro ir laiptinės antstato numatoma pritvirtinti
laikiklius lauko antenoms.
Atlikus stogų modernizavimo darbus, stogai tenkina BROOF(t1) degumo klasės keliamus
reikalavimus.
Esamas išlipimo ant stogo liukas keičiamas nauju, sandariu, apšiltintu liuku su naujomis metalinėmis
užlipino ant stogo kopėčiomis ir landos apdaila. Liuko anga paaukštinama. Liukų angų viršus įrengiamas
ne žemiau kaip 250 mm virš stogo paviršiaus.
Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai pagaminti iš korozijai
atsparių statybos produktų: cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno.
Parapetai ir ventiliaciniai kaminėliai apskardinami plastifikuota skarda, spalva nurodyta fasadų
brėžiniuose. Parapetai pakeliami mūrijant, kad iškiltų ≥300 mm nuo naujai įrengiamos stogo dangos. Iš
fasado pusės parapetai apšiltinami, ir įrengiama sudėtinė išorinė tinkuojama termoizoliacinė sistema,
analogiška sienoms. Parapeto vidinė pusė ir viršus apšiltinamas kieta mineraline vata 30 mm (λd≤0,038
W/(m·K)), stogo danga užkeliama ant parapeto viršaus. Hidroizoliacinės dangos kraštas užsandarinamas,
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Lapas

Lapų

Laida

14

23

0

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Parapetų fasadinė briauna apskardinama, ant parapeto
įrengiama metalinė apsauginė tvorelė, kurios viršaus aukštis nuo stogo dangos ≥600 mm. Parapetų viršaus
apskardinimo nuolydis yra į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9 °. Padengiant parapetus skarda, ją būtina
iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus.
Projekte numatomas stogo apšiltinimo variantas – 180 mm storio polistireninio putplasčio EPS
100N* su suformuotu nuolydžiu, kurio λd≤0,030 W(m·K) ir 30 mm storio kieta mineraline vata, kurios
λd≤0,038 W/(m·K) – bendras stogo šilumos izoliacijos sluoksnio storis 210 mm. Įrengiami du sluoksniai
prilydomos polimerinės bituminės dangos su papildomais sluoksniais. Stogo konstrukcijos sandūrose su
kitais elementais, įrengiami papildomi hidroizoliacijos sluoksniai. Hidroizoliacinė stogo danga įrengiama
taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Stogo
susijungimo su vertikaliais paviršiais vietose, pastarieji padengiami hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus
aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje patikimai
užsandarinamas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų drėgmė. Pakloto įrengimo kokybė atitinka
normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų neeksploatuojamų stogų reikalavimus. Šilumos
izoliacijos tvirtinimas atliekamas smeigėmis ir kitomis priemonėmis. Paklotams įrengti naudojamų šilumą
izoliuojančių gaminių sujungimai, vieni kitų atžvilgiu - perslinkti. Kai klojami keli šilumą izoliuojančių
gaminių sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti.
Esami ventiliacijos kanalai išvalomi, dezinfekuojami. Butuose pakeičiamos ventiliacinės grotelės.
Vėdinimo grotelės numatomos su uždarymo funkcija. Nuo ventiliacijos kanalų viršaus demontuojami
esami stogeliai ir plytų dalis su kiaurymėmis. Ventiliacijos kanalai pakeliami kad būtų iškilę ≥600 mm nuo
naujai įrengiamos stogo dangos ir ≥300 mm nuo parapetų viršaus. Aukštinant ventiliacijos šachtų išvadus,
kanalai keliami išlaikant esamų kanalų sudalinimus (perskyrimus). Esamų angų plotą mažinti draudžiama.
Ant ventiliacijos šachtų apšiltinimo užleidžiama stogo danga. Ant natūralios vėdinimo kaminėlių projekte
numatomas metalinių stogelių su grotelėmis įrengimas. Natūralios ventiliacijos kanalai apšiltinami 30 mm
storio kieta mineraline vata, kurios λ=0,038 W/(m·K). Ventiliacijos kaminai apskardinami, ant ventiliacijos
šachtų apšiltinimo užleidžiama stogo danga. Po ventiliacijos kanalų valymo ir dezinfekavimo darbų,
parengiamos ventiliacijos kanalų schemos bei oro srautų matavimų (butuose ir kitose patalpose) protokolai.
Visos stogo konstrukciją kertančios komunikacijos užsandarinamos panaudojant specialius flanšus,
kurie parenkami pagal jų dydį. Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas kaminėlis įrengiamas
60 – 80 m2 stogo plote).
Darbams bei medžiagoms keliami reikalavimai pateikiami techninėse specifikacijose. Apšiltinimo
darbai ir naudojamos medžiagos atitinka gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus gyvenamiesiems
pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338).
Atliekant stogo šiltinimo darbus vadovautis:
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“;
ST 121895674.215.01:2012 „Stogų įrengimo darbai“;
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis.
9.6. Stogelių virš įėjimų atnaujinimas
Esami stogeliai virš įėjimų į laiptines remontuojami, sutvarkomi, pašalinama augmenija, esama
stogelių danga, apskardinimai, lietvamzdžiai. Atstatoma stogelių geometrija. Esami stogeliai virš įėjimų į
laiptines sutvarkomi: suformuojami nuolydžiai, parapetas, įrengiamas apšiltinamas. Aplink stogelius
įrengiami lietaus latakai su įlajomis ir lietvamzdžiais. Ant kieta mineraline vata apšiltintų stogelių įrengiami
2 sluoksniai prilydomos dangos. Stogelių apačia ir šonai šiltinami 50 mm storio polistireninio putplasčio
plokštėmis (EPS 100N* arba analogas). Apšiltinti stogeliai padengiami armuotu tinko sluoksniu, įrengiama
fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila. Visi stogelių konstrukcijoms gaminti naudojami metalo, medžio ir
skardos elementai numatomi iš korozijai ir drėgmei atsparių statybos produktų. Metalinių konstrukcijų
naudojimo aplinka C2 (žemo agresyvumo) ir C4 ( aukšta) – lauko sąlygomis, pagal LST EN ISO 129442:2000. Esami apšvietimo įrenginiai perkeliami ant naujos apdailos ir pajungiami.
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9.7.Tambūrų ir lauko durų keitimas
Projektuojamų tambūro durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,3 (W/m2K). Durų spalva
nurodoma durų specifikacijų brėžiniuose. Tambūrų durys keičiamos įstiklintomis PVC durimis, šilumos
perdavimo koeficientas U≤1,3 (W/m2K). Durys turi būti pilnai komplektuojamos: su kojele atrėmimui,
didele patogia rankena, stakta, durų stabdžiais, pritraukėjais ir kt.. Tambūro durys įstiklintos ≥0,5 m2 ploto
saugaus stiklo paketu. Stiklinimas įrengiamas ne aukščiau kaip 600 mm, viršutinė dalis ne žemiau 1,6 m
aukštyje nuo grindų paviršiaus. Tambūro durys turi būti be slenksčio. Durų rankenos įrengiamos ne
aukščiau kaip 1,10 m aukštyje ir lengvai sugriebiamos. Prie tambūro durų įrengiami durų stabdžiai, siekiant
apsaugoti sienų apdailą nuo sugadinimo.
Esamos medinės lauko durys į laiptines ir rūsį keičiamos naujomis apšiltintomis metalinėmis durimis
pagal vieningą projektą. Durys metalinės, užpildytos šilumos izoliacija, dažomos pagal RAL paletę, spalva
nurodyta fasadų brėžiniuose, milteliniu būdu. Lauko durys į laiptines su elektromagneto užraktu į rūsį su
rakinama spyna. Laiptinės ir rūsio durys įstiklintos ≥0,2 m2 ploto armuotu stiklo paketu. Durys pilnai
komplektuojamos su pritraukėjais, nerūdijančio plieno rankenomis, užraktais, atmušėjais, spynomis,
kojelėmis atrėmimui, tarpinėmis bei stakta. Durys į laiptinę su elektromagnetine spyna. Durys į rūsį su
mechanine spyna. Durys į laiptinę ir rūsį su armuoto stiklo langeliais ≥0,2 m². Durys pritaikytos žmogui
su judėjimo negalia, slenkstis ≤20 mm. Projektuojamų lauko durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,60
(W/m2K). Durų spalva nurodoma fasadų brėžiniuose.
Durų įrengimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais. Angokraščių apdaila atstatoma iki buvusio lygio. Tambūro
ir lauko durys vienvėrės. Durų varčių pločiai atitinka gaisrinės saugos reikalavimus gyvenamiesiems
pastatams. Evakuacinių durų varčia švaroje“ yra ≥900 mm pločio, kaip per jas evakuojasi mažiau nei 50
žmonių. Slenksčiai ties lauko durimis įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje įrengiamos
be slenksčių. Durų stiklinimai įstiklinti smūgiams atspariu stiklu, o langelio apačia įrengiama ne aukščiau
kaip 600 mm nuo grindų paviršiaus. Evakuacinių išėjimų durų spynos yra ne aukščiau kaip 1000 mm nuo
grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm.
Įrengiamos tambūro ir lauko durys atitinkančios STR 2.2.01:2004 “Gyvenamieji pastatai” ir STR
2.03.01:2019 reglamentų reikalavimus. Durys ir durų varčios pločiai atitinka gaisrinės saugos pagrindinius
reikalavimus gyvenamiesiems pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338). Keičiamos
tambūro ir lauko durys atitinka ISO 21542:2011 reikalavimus.
9.8. Balkonų atnaujinimas, stiklinimas
Balkonų įstiklinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos,
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais. Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą per visą
aukštį. Vykdant statybos darbus, balkonų stiklinimų tiekėjas/gamintojas ar jo atstovas privalo atvykti į
objektą, tiksliai išmatuoti balkonų angas, esamus nuokrypius, kiekvienam gaminiui individualiai, ir pagal
tai pateikti savo (kaip konkretaus gamintojo, pagal rangovo pasirinktą gamintoją gali skirtis gaminių
savybės ir jų tvirtinimas) gaminius pritaikytus objektui. Balkonų stiklinimų gamintojas įvertinęs esamą
situaciją pateikia detalius balkonų stiklinimų darbo brėžinius, skaičiavimus, techninę dokumentaciją,
montavimo/tvirtinimo schemas, gaminių deklaracijas ir kt. Projektuotojas negali tinkamai įvertinti esamos
situacijos, nes esami stiklinimai, tvoreles, jų apdailos demontuojamos tik pradėjus statybos darbus, todėl
visus reikiamus skaičiavimus, konkrečius tvirtinimus ir jų pritaikymą konkrečiai situacijai rengia stiklinimų
gamintojas, kuris su pateikiamais gaminiais pateikai jų montavimo, naudojimo, priežiūros instrukcijas ir
kitus būtinus reikalavimus. Pagal gamintojo instrukcijas sumontuotiems gaminiams suteikiama gamintojo
garantija.
Esamos metalo ir įvairių plokščių užpildų (skardos, plastiko, medžio ir kt.) balkonų aptvėrimų
konstrukcijos, stogeliai bei stiklinimai demontuojami. Balkonai įstiklinami, sutvirtinus jų konstrukciją bei
išardžius esamas balkonų atitvaras (turėklus). Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus būtina
patikrinti balkoninių perdangos plokščių tvirtumą ir stabilumą, būtinas kiekvieno balkono būklės
įvertinimas. Esant reikalui būtina balkonines perdangos plokštes stiprinti, atstatyti pažeistas vietas. Nuo
atviros balkoninių perdangos plokščių armatūros pašalinamos rūdys, atstatomas apsauginis armatūros
sluoksnis. Atstatoma, remontuojama balkonų plokščių geometrija, ištrupėjusios dalys.
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Balkonai pagal vieningą projektą stiklinami plastikinių (PVC) profilių stiklinimais per visą aukštį.
Projektuojamų balkonų įstiklinimų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,3 (W/m2K). Langų gamybai
naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis tenkina LST EN 12608:2003. Naudojami langų
profiliuočiai, sandarinimo medžiagos neradioaktyvūs ir neišskiriantys nuodingų medžiagų. Langų profilių
spalva nurodyta fasadų brėžiniuose. Stiklo paketas su dviem arba trimis stiklais, bent vienas iš stiklų
selektyvinis. Stiklo paketas užpildytas inertinėmis dujomis. Varstomi langai varstomi trimis padėtimisatvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija. Išorinė palangė skardinė, dengta poliesteriu, spalva - nurodyta
fasadų brėžiniuose. Balkonų stiklinimai komplektuojami su PVC praplatinimo profiliais. Naujų langų
gaminių rėmai praplatinti tiek, kad šiltinant išorės angokraščius, šilumos izoliacija ir apdaila neužeitų ant
lango stiklinimo. Lango apkaustai gaminami ir montuojami laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų.
Langai gaminami su lango/durų apkaustais, kurie leistų varstomas lango dalis varstyti trimis (atidarymas,
atvertimas, mikroventiliacija). Įstiklintų balkonų varstoma dalis arba dalys įrengiamos taip, kad jas būtų
galima iki galo atverti iki balkono nevarstomos dalies ir stiklų išorinę pusę išvalyti iš balkono vidaus.
Langai atidaromi į vidaus pusę. Aplink langus visu perimetru iš vidaus ir išorės įrengiamos izoliacinės
juostos.
Balkonai stiklinami per visą angos aukštį. Horizontalus stiklinimo profilis įrengiamas 1,10 m aukštyje
nuo balkono grindų ir laikomas turėklu. Apatinėje stiklinimo dalyje projektuojami saugūs tamsiai rudai
tonuoti atspindintys stiklo paketai. Profilių spalva nurodoma fasadų brėžiniuose.
Būtina gaminių matmenis patikslinti objekte! Prieš įrengiant langus, duris visi gaminių
gabaritai privalo būti tikslinami pagal natūrinius angos išmatavimus. Įstačius langus atstatoma
angokraščių apdaila. Prieš langų/ durų gamybą, varstymo kryptį (dešininės, kairinės) ir varstymo padėtis
tikslinti vietoje ir su butų gyventojais. Balkonų įstiklinimo, varstymo schemos suderinamos su Užsakovu
ir butų gyventojais.
2 aukšto balkonų perdangų plokštės iš apačios ir balkonų plokščių kraštai šiltinami 130 mm storio
polistireninio putplasčio plokštėmis (EPS100N* analogas), kurių λd≤0,030 W/(m·K), plokštės
apdailinamos fasadiniu dekoratyviniu tinku. Balkonų plokštės apskardinamos plastifikuota skarda, ≥0,50
mm storio.
Po balkonų tvirtinimo ir apšiltinimo darbų remontiniais mišiniais atstatoma/atnaujinama pažeista
balkonų grindų ir lubų danga, įrengiama grindų ir lubų apdaila. Balkonų lubos tinkuojamos, glaistomos,
gruntuojamos, dažomos baltai. Grindys padengiamos epoksidine besiūle grindų danga.
Įrengiami trečio aukšto balkonų stogeliai. Stogeliai apšiltinami ir apskardinami.
9.9. Ventiliacijos sitemos atnaujinimas
Pastate atnaujinama natūrali ventiliacijos sistema. Esami ventiliacijos kanalai remontuojami, išvalomi,
dezinfekuojami. Butuose pakeičiamos ventiliacinės grotelės. Vėdinimo grotelės numatomos su uždarymo
funkcija. Ventiliacijos kanalai pakeliami kad būtų iškilę ≥600 mm nuo naujai įrengiamos stogo dangos ir
≥300 mm nuo parapetų viršaus. Aukštinant ventiliacijos šachtų išvadus, kanalai keliami išlaikant esamų
kanalų sudalinimus (perskyrimus), esamų angų plotą mažinti draudžiama. Ant ventiliacijos šachtų
apšiltinimo užleidžiama stogo danga. Ant natūralios vėdinimo kaminėlių projekte numatomas metalinių
stogelių su grotelėmis įrengimas. Po ventiliacijos kanalų valymo ir dezinfekavimo darbų, parengiamos
ventiliacijos kanalų schemos bei oro srautų matavimų (butuose ir kitose patalpose) protokolai.
Horizontalios orlaidės langų rėmuose numatomos ir keičiamiems rūsio langams.
Naudojamos medžiagos ir įranga atitinkanti STR, gamintojų ir higienos reikalavimus.
Pastabos:
• Naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose
liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų
degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat statybos metu naudojamos medžiagos,
gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – kiekvienas statybos produktas, įvežtas
iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį gali
būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos
valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, teisėtais būdais arba teisėtai
importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Statybos produktų
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tiekėjas (gamintojas arba jo atstovas) turi atlikti atitikties įvertinimo veiksmus ir kartu su produktu pateikti
tai įrodančius dokumentus ir techninę informaciją apie produkto paskirtį bei naudojimo ypatybes.
• Darbus gali vykdyti nustatyta tvarka atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai, derinant darbus ir
konsultuojantis su projekto autoriais.
• TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis
savybėmis, nurodytomis projekte.
9.10.

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai

Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai iki atnaujinimo (modernizavimo) pateikiami
2.1
– 2.6 lentelėse. Šiltinamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai apskaičiuoti pagal 2019 10 Vytauto
Valeikos, atestato Nr. 0393, parengtu Daugiabučio namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo
(modernizavimo) investicijų planu, pastato energiniu sertifikatu Nr. KG-0393-00486 ir AB Rokiškio butų
ūkis paruošta atnaujinimo (modernizavimo) projekto technine projektavimo užduotimi.
2.1. lentelė. Sienos, kai fasadas šiltinamas tinkuojama sistema
Atitvaros konstrukcijos sluoksniai
Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža
Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža
Šilumos izoliacija – polistireninis putplastis
(EPS70N*)
Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

Storis,
m
-

λD ,
W/(m·K)
-

Δλcv,
W/(m·K)
-

Δλω,
W/(m·K)
-

R,
(m2·K/W)
0,13

-

-

-

-

0,62

0,18

0,032

0

0,002

5,29

-

-

-

-

0,04

Visuminė šiluminė varža
Šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus kad termoizoliacijos
sluoksnį kerta smeigės, ΔUf, W/(m2·K)
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K)

6,08
0,013
0,18

0,20
Šilumos perdavimo koeficiento U reikalavimai, W/(m2·K)
* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis
savybėmis, nei naudota skaičiavimuose

2.2. lentelė. Stogas
Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža

Storis,
m
-

λD ,
W/(m·K)
-

Δλcv,
W/(m·K)
-

Δλω,
W/(m·K)
-

R,
(m2·K/W)
0,10

Esamos perdangos konstrukcijos šiluminė varža

-

-

-

-

1,04

Šilumos izoliacija polistireninis putplastis (EPS
100N*)
Šilumos izoliacija (kieta mineralinė vata)

0,18

0,030

-

0,002

5,62

0,03

0,038

0

0,002

0,75

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

-

-

-

-

0,04

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai

Visuminė šiluminė varža
Šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus kad termoizoliacijos
sluoksnį kerta smeigės, ΔUf, W/(m2·K)
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K)

7,55
0,011
0,14

0,16
Šilumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m2·K)
* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis
savybėmis, nei naudota skaičiavimuose

2.3. lentelė. Cokolio antžeminė dalis, kai fasadas šiltinamas tinkuojama sistema
Atitvaros konstrukcijos sluoksniai

Storis,
m

λD ,
W/(m·K)

Δλcv,
W/(m·K)
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Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža

-

-

-

-

0,13

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža

-

-

-

-

0,10

0,180

0,030

0

0,002

5,62

-

-

-

-

0,04

Šilumos izoliacija - polistireninis pultplastis
(EPS100N*)
Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

Visuminė šiluminė varža
Šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus kad termoizoliacijos
sluoksnį kerta smeigės, ΔUf, W/(m2·K)
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K)

0,013

Šilumos perdavimo koeficiento U reikalavimai, W/(m2·K)

0,20

5,90

0,18

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis savybėmis, nei
naudota skaičiavimuose

2.4. lentelė. Cokolio požeminė dalis
Atitvaros konstrukcijos sluoksniai
Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža
Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža
Šilumos izoliacija - polistireninis pultplastis
(EPS100N*)
Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

Storis,
m
-

λD ,
W/(m·K)
-

Δλcv,
W/(m·K)
-

Δλω,
W/(m·K)
-

R,
(m2·K/W)
0,13

-

-

-

-

0,10

0,180

0,030

0

0,002

5,62

-

-

-

-

0,04

Visuminė šiluminė varža
Šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus kad termoizoliacijos
sluoksnį kerta smeigės, ΔUf, W/(m2·K)
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K)

0,013

Šilumos perdavimo koeficiento U reikalavimai, W/(m2·K)

0,20

6,10

0,18

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis savybėmis, nei
naudota skaičiavimuose

2.5. Balkono vidinės sienos šiltinimas, kai fasadas šiltinamas tinkuojama sistema
Atitvaros konstrukcijos sluoksniai
Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža
Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža
Šilumos izoliacija polistireninis putplastis
EPS100N*
Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

Storis,
m
-

λD ,
W/(m·K)
-

Δλcv,
W/(m·K)
-

Δλω,
W/(m·K)
-

R,
(m2·K/W)
0,13

-

-

-

-

0,62

0,080

0,030

0

0,002

2,50

-

-

-

-

0,04

Visuminė šiluminė varža

3,29

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K)

0,30

0,30
Leistinoji šilumos perdavimo koeficiento U reikšmė, W/(m2·K)
* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis
savybėmis, nei naudota skaičiavimuose
Balkonas formuojamas, kaip šiltomis atitvaromis apribota patalpa. Balkono perdanga iš išorės apšiltinama, visi
balkonai stiklinami naujais PVC stiklinimas kurių šilumos laidumo koeficientas U≤1,3 (W/m2K).

2.6. 2 aukšto balkono perdangos šiltinimas iš apačios, tinkuojama sistema
Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža

Storis,
m
-

λD ,
W/(m·K)
-

Δλcv,
W/(m·K)
-

Δλω,
W/(m·K)
-

R,
(m2·K/W)
0,17

Esamos perdangos konstrukcijos šiluminė varža

0,120

-

-

-

0,05

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai
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Šilumos izoliacija – polistireninis putplastis (EPS
100N*)
Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

0,130

0,030

0

0,002

4,06

-

-

-

-

0,04

Visuminė šiluminė varža
Šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus kad termoizoliacijos
sluoksnį kerta smeigės, ΔUf, W/(m2·K)
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K)

4,32
0,013
0,24

0,25
Leistinoji šilumos perdavimo koeficiento U reikšmė, W/(m ·K)
* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis
savybėmis, nei naudota skaičiavimuose
* lodžija nešildoma patalpa, apribota šiltomis atitvaromis
2

Kiti duomenys:
Esama pastato energinio naudingumo klasė F, pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG0393-00486. Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė C.
10. PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ
NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI
Patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir
darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojamas esamas, nepabloginamas.
11. NUMATOMA PASTATO (PASTATŲ) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ (KLASĖS)
Garso klasė paliekama esama, neprojektuojama. Atsižvelgiant į atliekamus modernizavimo darbus
pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė yra esama E.
12. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS
Pagal pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateiktus sprendinius modernizuojant
daugiabutį gyvenamąjį namą yra įrengiamas laikinas statybvietės aptvėrimas, laikinas apšvietimas,
įrengiami įspėjamieji ženklai, numatytas sargo postas.
• Reikalavimai tvarkomai teritorijai, priėjimams ir privažiavimams: minimalus būtinas tik vienas įėjimas
ir vienas įvažiavimas automobiliu į pastato teritoriją.
•

Reikalavimai gyvenamajam pastatui:
• Įėjimų į gyvenamuosius pastatus lauko durų laiptinių neslepia želdiniai ir priestatai. Nėra nišų ar kitų
vietų slėptis ar kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau.
• Visa erdvė už įėjimo durų matoma iš lauko per įstiklintas duris.
• Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų nuolat apšviesti natūralia ar dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas
įjungiamas automatiškai.
• Iš lauko įėjimai į pastatą ir rūsį ir išėjimai ant stogo rakinami ir/ar naudojamos techninės priemonės,
padedančios kontroliuoti įėjimus (išėjimus).
• Stogo liukai atidaromi tik iš vidaus, o juos demontuoti iš lauko būtų neįmanoma.
• Jeigu nuo žemės paviršiaus iki balkono ar lodžijos grindų susidaro mažiau kaip 3 m, jie gali būti
projektuojami tik su specialiomis apsaugos priemonėmis. Pirmo aukšto balkonų langai numatomi su
specialiomis apsaugos priemonėmis – užraktais.
• Medžiai gali būti sodinami ne arčiau kaip 6-8 m nuo fasado. Medžių lapija (tankios spygliuočių
šakos)apgenimos, kad būtų ne žemiau kaip 2,2 m nuo žemės paviršiaus. Bendras teritorijos
apželdinimas yra toks, kad netemdytų matomumo aplink pastatą.
• Gyvenamųjų namų grupės, atskirų pastatų sklypų išorinė erdvė tarp gatvės važiuojamosios dalies krašto
ir užstatymo linijos (namų fasadų) peržvelgiama nuo gatvės, nuo namo (namų), per namo langus,
balkonus, lodžijas.
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13. 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
1.
Vykdant bendruosius statybos darbus, Rangovas turi vadovautis galiojančių statybos normatyvinių
dokumentų, išvardintų techninėse specifikacijose, reikalavimais ir nurodymais bei visais projekto
brėžiniuose duotais techniniais nurodymais, pastabomis ir pan.
2.
Jei kiltų prieštaravimų tarp galiojančių statybos normatyvinių dokumentų, techninių specifikacijų
bei brėžinių nurodymų ir reikalavimų, būtina vadovautis techninių specifikacijų nurodymais ir
reikalavimais.
3.
Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius, priešgaisrinius
reikalavimus. Projektą pakeisti galima tik gavus projekto autoriaus sutikimą ir suderinus su projektą
derinusiomis tarnybomis.
4.
Projektiniai sprendiniai trečiųjų asmenų interesų nepažeidžia.
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.
Nesuvaržoma galimybė tretiesiems asmenims patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves,
naudotis inžineriniais tinklais. Nesumažėja insoliacijos dydžiai. Sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų
gaisrinės saugos priemonių ir sistemų bei išsaugo jų funkcines savybes.
Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms
Statinys turi būti modernizuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų
būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir
paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:
1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir
darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių
ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių
išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;
8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.
Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams
Pagerinamas pastato patalpų mikroklimatas dėl atitvarų keitimo – papildomo apšiltinimo, šildymo
sistemos projektavimo, vėdinimo, vandentiekio ir buitinių nuotekų sistemų atnaujinimo.
Atnaujinant (modernizuojant) pastatą, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sąlygos – užtikrinamas
optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas,
patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.
Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai nelaidūs teršalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį, sukeliant grėsmę žmonių sveikatai,
gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009 reikalavimus.
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Pastatas atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų dėl
paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo
elektros srove, sprogimo rizikos. Atliekant atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus turi būti
laikomasi saugos reikalavimų, gyventojų judėjimas turi būti pritaikytas saugiai naudotis pastatu net statybos
darbų metu.
14. REIKALAVIMAI PASTATO SANDARUMUI
C energinio naudingumo klasės pastatai suprojektuoti taip , kad jų sandarumas pagal LST EN ISO
9972:2015 [3.19] sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato
vidaus ir išorės, neviršytų žemiau lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.
Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui
Eil.
Nr.

Pastato paskirtis [3.6]

Pastato energinio
naudingumo klasė

n50.N,
(1/h)

1.

Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir
gydymo

C

2

Sandarumas matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo
sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato
sandarumo rodiklius yra baigti. Pastato sandarumas išmatuojamas ne anksčiau kaip vieni metai iki pastato
energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos. Pastato sandarumas matuojamas C klasės pastatams,
kurių projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto
lėšomis
Kai keliami reikalavimai pastato sandarumo matavimams, šiuos matavimus atlieka bandymams
pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus akredituotos laboratorijos. Bandymai atliekami pagal
abu standarte LST EN ISO 9972:2015 [3.19] nurodytus padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodus.
Pastato sandarumo atitiktis atitinkamos energinio naudingumo klasės reikalavimams patvirtinama tik jeigu
kiekvienu iš bandymo standarte nurodytu padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodu nustatyta oro
apykaitos n50 vertė neviršija 10 lentelėje nurodytos n50.N vertės.
Pastatų (jų dalių) sandarumo matavimo tvarka nustatyta Reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo 2 priedo XXVII skyriuje.
15. KONSTRUKCIJŲ
AGRESYVUMAS)

APSAUGA

NUO

APLINKOS

POVEIKIO

(APLINKOS

Pastato stogas sutapdintas, stogo gelžbetoninės perdangos, stogas atitinka ugniai atsparumą RE30
(stogą laikančiosioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos
produktai). Lauko siena – plytų mūras atitnka EI 30.
Plieninių konstrukcijų koroziškumo kategorija: viduje šildomų patalpų – C1, išorėje – C3. Betono
aplinkos sąlygų klasė XC2. Nuo klimatologinio poveikio konstrukcijos apsaugomos, įrengiant šilumos
izoliacijos sluoksnius stoge ir atitvarose, cheminio poveikio pastato konstrukcijoms nėra. Apsauga nuo
drėgmės poveikio užtikrinama įrengiant hidroizoliacinius sluoksnius.
16. TERITORIJOS SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) SPRENDINIAI
Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta teritorijos sutvarkymo
dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta sklypo plano dalis nurodomi 1 skyriuje.
Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą: geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo kryptis ir stiprumas,
žemės reljefas, augantys želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, ir kiti projekto parengimui reikalingi
duomenys nurodomi 2 skyriuje.
Sklypo paruošimas statybai (inžinerinių tinklų apsauga, statybvietės įrengimas, medžių apsaugojimas,
laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, teritorijos aptvėrimas, atliekų surinkimas
ir tvarkymas ir kt.) aprašomas SO dalyje.
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Statinio paskirtis - daugiabutis gyvenamasis namas (gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
daugiabučiai)) pastatai (6.3)). Statinio kategorija – neypatingas statinys. Sklypas nesuformuotas, pastatas
yra valstybinėje žemėje. Greta namo esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros,
elektroninių ryšių, dujų tinklai. Esami įvažiavimai/išvažiavimai, pėsčiųjų takai prie pastato paliekami
esami, nauji-nenumatomi, automobilių stovėjimo aikštelės paliekamos esamos.
Numatomi aplinkos tvarkymo sprendiniai:
Reljefas aplink pastatą paliekamas esamas – neprojektuojamas. Projektuojami ne didesnio nei 5 %
išilginio nuolydžio žmonėms su judumo negalia pritaikyti pėsčiųjų takai pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių
prieinamumas“ reikalavimus.
Numatomi aplinkos tvarkymo sprendiniai: ≥500 mm pločio betoninių trinkelių be nuožulnų nuogrindos
įrengimas pastato perimetru (bei po balkonais). Įėjimų aikštelių ir esamų pėsčiųjų takų į pastatą
remontas/atnaujinimas, pritaikant juos žmonėms su negalia, žalios vejos pažeistų fragmentų regeneravimas
po visų modernizavimo darbų atlikimo.
Daugiabutis gyvenamasis namas yra valstybinėje žemėje. Žemės sklypas nesuformuotas. Aplinkinis
užstatymas – laisvo planavimo daugiabučių ir vienbučių gyvenamųjų namų kvartalai. Krūmus, gyvatvores,
gėlynus, medžius kurie yra prie pat pastato fasado ir kurie trukdys pastato remonto darbams numatoma
pašalinti. Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas
specialiais skydais.
Pastato pagrindinių įėjimų pritaikymas žmonėms su negalia aprašomas 7 skyriuje.
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimai į sklypą esamais įvažiavimais.
Prie pastato esamoje automobilių stovėjimo aikštelėje numatoma ŽN automobilių stovėjimo vieta.
Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams: gruntui, pagrindų ir dangų
medžiagoms, vejos ir gatvės bortams, aplinkos tvarkymo elementams, kitiems gaminiams, medžiagoms,
želdiniams ir jų priežiūrai nurodomi techninėse specifikacijose.
Statybos atliekos tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (IX – 1004) 31 straipsnio nustatyta tvarka.
Statybos atliekos tvarkomos pagal atliekų tvarkymo taisykles (Atliekų tvarkymo taisyklės patvirtintos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217). Statybinių atliekų
tvarkymas plačiau aprašomas SO dalyje.
Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas. Vykdant pastato
modernizavimo darbus visus esamus inžinerinių sistemų įrenginius perkelti ant formuojamų išorės atitvarų.
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PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS PRIVALOMA
VADOVAUTIS VYKDANTS STATYBOS DARBUS SĄRAŠAS
Eil. Nr.
Dokumento pavadinimas
1. LR įstatymai ir nutarimai
1.1.
LR Statybos įstatymas, Nr. I-1240
1.2.
LR Aplinkos apsaugos įstatymas, Nr. I-2223
1.3.
LR Žemės įstatymas, Nr. I-446
1.4.
LR Atliekų tvarkymo įstatymas, Nr. VIII-787
1.5.
LR Priešgaisrinės saugos įstatymas, Nr. IX-1225
1.6.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, nutarimas, 343
2. Statybos techniniai reglamentai, taisyklės
2.1.
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos dokumentai“
2.2.
STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas”
2.3.
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių
pastovumo vertinimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
2.4.
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
2.5.
STR 1.03.01:2016 “Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”
2.6.
STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”
2.7.
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”
2.8.
STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”
2.9.
STR 1.12.06:2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė”
2.10.
STR 2.01.01(1):2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
2.11.
STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”
2.12.
STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”
2.13.
STR 2.01.01(4):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga”
2.14.
STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo”
2.15.
STR 2.01.01(6):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas”
2.16.
STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”
2.17.
STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo”
2.18.
STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo”
2.19.
STR 2.01.08:2003 “Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas”
2.20.
STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”
2.21.
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
2.22.
STR 2.04.01:2018 “Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys”
2.23.
STR 2.05.03:2003 “Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai”
2.24.
STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”
2.25.
STR 2.05.05:2005 “ Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”
2.26.
STR 2.05.08:2005 “Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos”
2.27.
STR 2.05.08:2005 “ Mūrinių konstrukcijų projektavimas”
3. Higienos normos
3.1.
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir jų
aplinkoje“
3.2.
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“
3.3.
HN 98:2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji
matavimo reikalavimai”
4. Įsakymai
4.1.
PAGD įsakymas Nr. I-338, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“
4.2.
PAGD įsakymas Nr. I-64, „Gyvenamųjų statinių gaisrinės saugos taisyklės”
4.3.
PAGD įsakymas Nr. 64, „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“
4.4.
Įsakymas Nr.A1-22/D1-34, „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“
4.5.
Įsakymas Nr. 95, „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos“
4.6.
Įsakymas Nr. 102, “Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai.”
4.7.
Įsakymas Nr. A1-331, “Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai”
4.8.
Įsakymas Nr. A1-276, “Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų
nuostatai”
4.9.
Įsakymas Nr. 346, DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”
4.10.
Įsakymas Nr. 522, „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei
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tikslinimo taisyklės“
4.11.
Įsakymas Nr. 1-2 „Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės“
*Pasikeitus teisės aktui vadovautis aktualia teisės akto redakcija
PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS:
Techninio projekto sudedamoji dalis
Programinė įranga, galiojimas
Sklypo plano, architektūros-konstrukcijų dalys
ACADLT 2017 TL (561-74656926); Microsoft Office
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
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 tam 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.
BENDRIEJI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS
1.
Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai privalo turėti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.
2.
Darbai vykdomi suderinus su Statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų
vykdymui. Už darbų saugą atsako Rangovas.
3.
Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrenginių
technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti
medžiagas, gaminius ar įrenginius kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus turi būti gautas
raštiškas Statytojo ir Techninio prižiūrėtojo sutikimas.
4.
Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios
gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009 reikalavimus.
5.
Naudojami statybos produktai turi atitikti jų techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
6.
Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi turėti pasus ir būti firminėje pakuotėje. Medžiagos,
gaminiai ir įrenginiai privalo būti sertifikuoti.
7.
Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nurodytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais ir įrenginiais.
8.
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota) pastato dalis turi būti
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų
eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokios pačios būklės, kokios buvo iki darbų pradžios.
9.
Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų galiojančių normatyvinių dokumentų, teisės aktų
reikalavimų.
10.
Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga
statybos metu.
11.
Iki statybos darbų pradžios ir statybos metu būtini parengti dokumentai: darbo projekto brėžiniai, statybos darbų
technologijos projektas.
12.
Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į pastatą ir nuotekų
išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu būdu.
13.
Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai.
14.
Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.
15.
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų,
svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš
spręsdamas apie konkrečią interpretaciją.
16.
Laikančios metalinės konstrukcijos turi būti vieningos konstrukcinės sistemos ir patikimo Vakarų Europoje pripažinto
gamintojo. Atitvarinės konstrukcijos turi būti patikimo gamintojo, derėti su laikančiomis konstrukcijomis ir būti suderinamos
tarpusavyje.
17.
Statybiniai gaminiai ir medžiagos. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos
atpažinimo ženklu; specifikacija; eksploatacinių savybių deklaracija, montavimo instrukcija; nuoroda ar skirta interjerui ar
eksterjerui; spalvos nuoroda; įrenginio pagaminimo data; ir kt. Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams
užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu.

PLP21002-TDP-SA.SK-TS

Lapas

Lapų

Laida

5

47

0

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga,
pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės
kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą.
Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės
kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą.
Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų
matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi
būti nurodyti pristatymo pranešime.
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.
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.
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos
medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje medžiagos 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.
18.
Statybos įranga ir metodai. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.
19.
Matavimai. Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos
ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti
atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. Aikštelėje laikomuose
brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių
koordinačių padėtimi. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Rangovas privalo įvertinti
paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vienapusę. Rangovas yra
atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje
galiojančių matavimo normatyvų.
20.
Vykdymas. Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir
tinkamą darbo jėgą. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo
atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
21.
Bandymai ir pavyzdžiai. Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sąskaita atlikti konstrukcijų ir medžiagų
bandymus ir pateikti jų rezultatus Užsakovui įmanomai greitesniu laiku.
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:
• šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,
• turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,
• bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.
Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu.
Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi būti
laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni,
negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai
nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų
priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir
pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų pradžios
patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų
užbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.
22.
Ataskaitos. Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų
saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie
turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės
užtikrinimo sistemą.
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23.
Montavimo metodai ir darbo sąlygos. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas
instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai,
turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.
24.
Vėliau atlikti darbai. Rangovas privalo savalaikiai informuoti Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių
stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas.
25.
Naudojimas statybų metu. Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti
apsaugojama pagal Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas.
26.
Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per
greito džiūvimo.
27.
Įstatymai, įstatai ir reikalavimai. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir
Europos normų bei Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų. Rangovas
yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti
arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo
palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti
trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius
reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. Atsakingi darbai
ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti
priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš
pradedant konkretų darbą reikia gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir
gauti jo pritarimą.
28.
Rangovai ir subrangovai savo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sąskaita parengti detalius darbo
brėžinius pagal techninių specifikacijų sprendinius. Pagal šio techninio darbo projekto sprendinius, rangovų pasirinktas
šiltinimo sistemos gamintojas, atsižvelgdamas į savo gaminių ir visos šiltinimo sistemos specifiką projekte nurodytą apdailos
išdėstymą ir parinktus sprendinius turi parengti savo sistemos (karkaso) skaičiavimus ir/ar bandymus, įrengimo darbo
brėžinius, pagal tikslią esamą situaciją (pastato realius kreivumus, paviršiaus tvirtumą ir nelyguma, tvirtumą atskiruose
plotuose ir pan.).
Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su
visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje.
Bandymai ir pavyzdžiai
Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti inžinierius.
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: -šalių susitartas
bandymo laikas, vieta ir būdas,
-turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,
-bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo
būdai turi būti suderinti su inžinieriumi.
-bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Bandymus
atlikti tik dalyvaujant inžinieriaus atstovui.
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo
faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas
šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.
Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant užsakovui ar jo atstovui bei inžinieriui
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei vietinės susijusios žinybos.
Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami rangovo.
Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti užsakovui ir inžinieriui iki darbų
pradžios patvirtinimui gauti.
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi buti laikomi iki pat darbų užbaigimo.
Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.
Paslėpti darbai
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų
darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus. Paslėptų darbų priėmime turi dalyvauti projektuotojo atstsovas.
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Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
TS 1. ŽEMĖS DARBAI. PASIRUOŠIMAS STATYBOMS.
TS 1.1. Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai
1.
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.
2.
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.
3.
Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus).
4.
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.
5.
Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.
6.
Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo ir užtikrinančias
stabilumą.
7.
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.
8.
Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi kirstis), kad
nesužalotų vienas kito naudojamais įrankiais.
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.
10.
Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), reikia laikytis šių
reikalavimų:
• veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei pereinant darbininkams
iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta;
• 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;
• 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 išdėstomos taip, kad per jas nevažinėtų transportas ir nevaikščiotų žmonės;
• pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti suvyniota į žiedą.
Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos;
• tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta;
• tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m;
• tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama važiuoti atbuline eiga.
11. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais įrankiais taisyklių
reikalavimų.
TS 2. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI
TS 2.1. Darbų vykdymas ir kontrolė
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo darbų
etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui.
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus:
• turi būti laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis norminiu dokumentu DT 5-00 „Saugos ir
sveikatos taisyklės statyboje“;
• statybinės atliekos turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse – konteineriuose arba panašiais
nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš ne didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, į kurią metamos
statybinės šiukšlės, turi būti aptverta;
• transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai ir priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi;
• turi būti nepažeistos neardomos konstrukcijos ir jų elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila);
• įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Techninės priežiūros inžinierių. Jei neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju
Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas;
Lapas
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Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
• išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas, netinkamas pagal naują projektą,
o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.
Ardomos konstrukcijos turi būti drėkinamos siekiant išvengti dulkėjimo.
TS 2.2. Paliekamo pastato būklė
Pabaigus statybos darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir statybines šiukšles, išvalyti statybos metu
atsiradusį purvą. Pastatas turi būti paliktas švarus.
TS 3. LANGŲ IR LAUKO DURŲ KEITIMAS
Butų langai montuojami esamose vietose, išlaikant vientisą fasado vaizdą. Bendrųjų patalpų (rūsio, laiptinių) langai
ištraukiami iki apšiltinimo sluoksnių. Balkonų stiklinimai montuojami ištraukiami iki apšiltinimo sluoksnių. Laiptinių durys
montuojamos ištrauktos iki apšiltinimo sluoksnio. PVC profilio spalva nurodyta brėžiniuose.
TS 3.1. Reikalavimai langų keitimui
Reikalavimai
• Esami seni mediniai langai ir durys atsargiai demontuojami ir sandėliuojami nurodytoje vietoje.
darbų
• Seni langai, balkonų durys keičiami naujais PVC profilio plastikiniais langais pagal projekte nurodytas
vykdymui
schemas.
• Esami seni rūsio ir laiptinių langai, langų užkalimai ir kiti užpildai demontuojami.
• 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. Naudojamos poliuretaninės (PU)
sandarinimo putos. PU putas būtina apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių ir drėgmės bei vandens
patekimo. Sustingusių PU putų nerekomenduojama apipjaustyti. Tarpai tarp sienos ir lango staktos
sandarinami sandarinimo putomis, kurios nupjautose vietose padengiamos poras uždarančiomis
priemonėmis. Iš lauko pusės turi būti įrengta vėjo izoliacija, iš vidinės pusės – garo izoliacija visu
staktos perimetru.

• Visos išorės palangės skardinamos, o vidinės palangės keičiamos naujomis PVC palangėmis kartu su

Minimalūs
reikalavimai
plastikiniams

keičiamais langais. Apskardinimui naudojama ≥0,50 mm poliesteriu padengta skarda. Po palangėmis
numatomos garsą izoliuojančios juostos.
• Keičiamų langų/durų angokraščių apdaila atstatoma tinkuojant, gruntuojant, glaistant, dažant.
• Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai.
• Langų ir durų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai
sutaptų su vertikale ir horizontale. Varstant langus ir duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir
išlaikyti pusiausvyrą, bet kurioje padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti.
• Langų ir durų staktos turi būti aptrauktos apsaugine polietilenine plėvele statybos metu.
• Gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas būtina suderinti su Projektuotoju prieš užsakant gaminius
ir prieš pradedant statybos darbus.
• Vykdant statybos darbus, balkonų stiklinimų tiekėjas/gamintojas ar jo atstovas privalo atvykti į
objektą, tiksliai išmatuoti balkonus, esamus nuokrypius, kiekvienam gaminiui individualiai, ir pagal tai
pateikti savo (kaip konkretaus gamintojo, pagal rangovo pasirinktą gamintoją gali skirtis gaminių savybės
ir jų tvirtinimas) gaminius pritaikytus objektui. Balkonų stiklinimų gamintojas įvertinęs esamą situaciją
turi pateikti detalius balkonų stiklinimų darbo brėžinius, skaičiavimus, techninę dokumentaciją,
montavimo/tvirtinimo schemas, gaminių deklaracijas ir kt. Projektuotojas negali tinkamai įvertinti esamos
situacijos, nes esami stiklinimai, tvoreles, jų apdailos demontuojamos tik pradėjus statybos darbus, todėl
visus reikiamus skaičiavimus, konkrečius tvirtinimus ir jų pritaikymą konkrečiai situacijai rengia
stiklinimų gamintojas, kuris su pateikiamais gaminiais turi pateikti jų montavimo, naudojimo, priežiūros
instrukcijas ir kitus būtinus reikalavimus. Pagal gamintojo instrukcijas sumontuotiems gaminiams
suteikiama gamintojo garantija.
• Naujų langų gaminių rėmai praplatinami tiek, kad šiltinant išorės angokraščius, šilumos izoliacija ir
apdaila neužeitų ant lango stiklinimo. Jeigu nėra galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo
sluoksnio storiu (prie nekeičiamų langų), tuomet langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių
šilumos izoliacija. Langai komplektuojami su PVC praplatinimo profiliais.
• Prieš langų gamybą, būtina atlikti paruošiamuosius darbus ir gaminių matmenis patikslinti objekte.
Langų varstymo kryptis, vidines palanges suderinti su Užsakovu (buto, kuriuose keičiami langai,
gyventojais) raštiškai.
• Langai turi būti pagaminti iš PVC profilio neperšąlančio Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, ilgaamžio.
• Pakeisti langai ir plastikinės durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos,
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langų
profiliams

stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ pateiktus reikalavimus. Kritinėse padėtyse esančių langų
ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti Reglamento 105/106 punkto reikalavimus.
• Profilio storis ≥70 mm.
• Langų profilių gamintojas turi nustatyti garantijas: profiliams ne mažiau 5 metų.
• PVC profilių sutvirtinimo armatūra – metalinė, atspari korozijai.
• Profilių gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos
pavadinimo sutrumpinimą (žymę) bei profilio pagaminimo datą.
• PVC profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios, negali išskirti į aplinką pavojingų
medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos apsaugos ministerijos ne maisto prekėms keliamus
reikalavimus.
• Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis ne mažesnis
kaip 1,5 mm.
• Langų gamybai naudojamo PVC profilio sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003
reikalavimus. Languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš EPDM, TPE, PCE mišinio arba
silikono.
• Lango rėmo profilis plastikinis (PVC). Stiklo paketas butų, rūsio langams - su 3 stiklais, balkonų
langams – su 2 arba 3 stiklais, bent vienas iš stiklų selektyvinis, stiklo paketas užpildytas inertinėmis
dujomis.
• Langas turi būti pagamintas su lango ar durų apkaustais, kurie leistų langą ar duris varstyti dvejomis
padėtimis (atidarymas, atvertimas) ir trečia – mikroventiliacija.
• Langų furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai, pagaminta pagal DIN EN ISO 9001. Lango
apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų.
• Rūsio langai su armuoto stiklo paketais.
• Visuose pirmo ir cokolinio aukšto languose privalo būti montuojami sustiprinti apkaustai,
apsunkinantys uždaro lango varčios iškėlimą.
• Langai komplektuojami su PVC praplatinimo profiliais.
• Balkonai stiklinami per visą angos aukštį. Horizontalus stiklinimo profilis įrengiamas 1,10 m
aukštyje nuo balkono grindų ir laikomas turėklu. Apatinėje stiklinimo dalyje iki 1,1 m aukštį
įrengiamo horizontalaus profilio stiklinama saugiu stiklu. Apatinėje stiklinimo dalyje naudojami
tamsiai rudai tonuoti atspindintys stiklai. Iš vidaus balkonų profilių spalva balta, iš išorės
nurodoma fasadų brėžiniuose.
•

Langų ir išorinių durų parametrai pagal aukštį:
Langų arba išorinių durų aukštis virš
Vieta
Vėjo
Vandens
Oro
grunto lygio, h, m
pastate
apkrova
nepralaidumas
skverbtis
Centrinė
A1
4A, 4B
2
dalis
h<6
(iki antrojo aukšto*)
Pakraščiai
A3
5A, 5B
2
Kampai
A4
7A, 7B
2
Centrinė
A2
4A, 4B
3
dalis
6 ≤ h < 15
(antrojo – penktojo aukšto langai*)
Pakraščiai
A4
6A, 6B
3
Kampai
A5
8A
3
Centrinė
A2
4A, 4B
3
dalis
15 ≤ h <30
(šeštojo – dešimtojo aukšto langai*)
Pakraščiai
A5
8A
3
Kampai
A5
9A
3
* Langų arba durų aukštis virš grunto lygio yra atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio lango
arba durų krašto. Langų aukštis nuo žemės paviršiaus tikslinamas vietoje.
• Keičiamų langų orinio laidžio klasė 4.
• Bendras butų ir rūsio ir laiptinės langų šilumos perdavimo koeficientas U ≤1,1 W/(m2·K). Balkonų
stiklinimo šilumos perdavimo koeficientas U ≤1,3 W/(m2·K).
• Langų mechaninio patvarumo klasė butų langams – 1. Langų mechaninio patvarumo klasė
bendrosioms patalpoms – 2.
• Reikalavimai langų savybėms pagal jų mechaninį stiprį butų langams – 1. Reikalavimai langų
savybėms pagal jų mechaninį stiprį bendrųjų patalpų langams – 2.
• Išorinių durų negyvenamosios patalpoms mechaninio patvarumo klasė – 4.
• Varstomų langų dalių varstymas fiksuojamas 3 padėtimis (atidarymas, atvertimas, mikroventiliacija).
• Langų garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 RW (C,Ctr)
turi būti ne mažesnis nei 33 (-2, -6) dB.
• PVC langų kampinių sujungimo stiprio riba turi būti ne mažesnė kaip 5700 N staktoms ir ne mažiau
PLP21002-TDP-SA.SK-TS
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kaip 4800 N varčioms.
• Naudojamos vėjo ir garo izoliacinės juostos, klijuojamos viso lango rėmo perimetru, pagal juostos
gamintojo reikalavimus.
• Butų, rūsio ir laiptinės langams įrengiamos PVC vidaus palangės.
• Rūsio langai komplektuojami su automatinėmis horizontaliomis orlaidėmis langų rėmuose. Orlaidės
tipas parenkamas pagal lango tipą, patalpos paskirtį. Patalpa turi būti apsaugoma nuo skersvėjo net pučiant
stipriam vėjui. Orlaidė turi apsaugas nuo vabzdžių, žiedadulkių ir lietaus, gerai izoliuoja triukšmą.
• Gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas būtina suderinti su Projektuotoju, prieš užsakant
gaminius ir prieš pradedant statybos darbus. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai
sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti
LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms. Langai turi būti
paženklinti CE ženklu ir turėti atitikties įvertinimą.
• Langų varstymo kryptis, medžiagą, vidines palanges suderinti su Užsakovu (buto, kuriuose keičiami
langai, gyventojais) raštiškai.
• Langų ir durų blokų jungtys su siena sandarinamos ugnies poveikiui atspariomis medžiagomis.
• Prieš langų gamybą, būtina atlikti paruošiamuosius darbus ir gaminių matmenis patikslinti objekte.
Reikalavimai balkonų stiklinimo, apatinės dalies iki horizontalaus profilio saugaus stiklo paketams:
Balkono įstiklinimai laikomi užtvaromis. Nuo balkono grindų iki horizontalaus profilio, laikomo turėklu, stiklinama saugiu
stiklu.
Stiklo savybė
Stiklo klasė
Pastabos
Atsparumas smūgiui
2
LST EN 12600:2003
Stiklo dužimo būdas
B
Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės išlieka prilipusios prie plėvelės. Šis
LST EN 12600:2003
stiklo suirimo požymis būdingas laminuotajam, padengtam plėvelėmis ir
vielos tinklu armuotajam stiklui.
TS 3.2. Tambūro ir lauko durys
Minimalūs
• Tambūrų durys keičiamos įstiklintomis PVC durimis, šilumos perdavimo koeficientas U≤1,3
reikalavimai
(W/m2K). Tambūro durys su saugaus stiklo paketu ≥0,5 m². Stiklinimas atitraukiamas ≥0,2 m nuo durų
PVC tambūro ir krašto. Durų apatinėje dalyje numatomas PVC užpildas. Rankena iš lauko pusės – ≥600 mm ilgio.
metalinėms
Reikalavimai tambūro durims su stiklu turi atitikti keliamus PVC langams - TS 3.1. Durų stiklinimas
lauko durims
saugus. Tambūro durys komplektuojamos su pritraukėjais, atramine kojele, atmušėjais, rankenomis.
Tambūro durys įrengiamos be slenksčio. Prie tambūro durų įrengiami durų stabdžiai, siekiant apsaugoti
sienų apdailą nuo sugadinimo. Stiklinimas įrengiamas ne aukščiau kaip 600 mm, viršutinė dalis ne žemiau
1,6 m aukštyje nuo grindų paviršiaus. Durys turi atsidaryti 900 kampu. Tambūro durys komplektuojamos
su praplatinimo profiliais ties apšiltinimu. Durų rankenos įrengiamos ne aukščiau kaip 1,10 m aukštyje ir
lengvai sugriebiamos. Vienvėrių tambūrų durų varčios plotis numatomas maksimalus, pagal esamą
situaciją, bet ne mažesnis nei 0,95 m.
•
•

•
•
•

•

•
•

Minimalūs reikalavimai metalinėms lauko durims su šilumos izoliacija:
Metalinės durys į laiptinė ir rūsį keičiamos naujomis metalinėmis apšiltintomis durimis su saugiu
stiklinimu.
Metalinės lauko durys su šilumos izoliacijos užpildu (U≤1,6 W/(m²*K). Durys dažomos pagal RAL
paletę milteliniu būdu, spalva – nurodyta fasadų brėžiniuose. Durys pilnai komplektuojamos su
pritraukėjais, nerūdijančio plieno rankenomis, užraktais, atmušėjais, spynomis, staktomis, tarpinėmis,
kojelėmis atrėmimui.
Durys su praplatinimo profiliais ties laiptinės sienučių apšiltinimu.
Keičiamoms išorės durims naudojamos dvigubos sandarinimo tarpinės.
Durys su saugaus stiklo paketo stiklinimu ≥0,2 m². Stiklinimas įrengiamas ne aukščiau kaip 600 mm,
viršutinė dalis ne žemiau 1,6 m aukštyje nuo grindų paviršiaus. Stiklinimo plotis ≥0,15 m. Stiklinimas
atitraukiamas ≥0,2 m nuo durų krašto. Durys pritaikytos žmogui su judėjimo negalia, slenkstis ≤20
mm.
Laiptinės durų užraktas – elektromagnetinis, rūsio – rakinama spyna. Durims pateikiamas atitinkamas
kiekis raktų: kiekvienam buto savininkui ir asmenims atsakingiems už namo priežiūrą bent po 3 vnt.
raktų/magnetų laiptinės ir rūsio durims. Laiptinės magnetų skaičių tikslinti su butų gyventojais
papildomai gali būti užsakomas didesnis kiekis raktų/magnetų. Laiptinės durims atrakinti, suteikiami
individualūs kodai.
Durų apdaila suteikiama ne mažiau 2 metų gamintojo garantija.
Durų sutvirtinimo armatūra – metalinė, atspari korozijai.
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• Naudojamos skardos turi atitikti LST EN 14351-1:2006 standartą.
• Durų staktai naudojama elektrogalvanizuota ≥1,50 mm storio cinkuota skarda.
• Durų varčiai naudojama elektrogalvanizuota ≥1,25 mm storio cinkuota skarda.
• Durų vyriai – su apsauginiais guoliais.
• Rankena (iš lauko)– ≥400 mm.
• Slenkstis – nerūdijantis plienas, slenksčio aukštis ≤20 mm.
• Reikalavimai lauko durų savybėms pagal vėjo apkrovos klases – A1 (pastato centrinėse zonose);
Išorinių durų vandens nepralaidumo klasė – 4A, 4B;
Išorinių durų oro skverbties klasė – 2.
Išorinių durų mechaninio patvarumo klasė – 6.
Reikalavimai durų savybėms pagal jų mechaninį stiprį – 2.
• Furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai, pagaminta pagal DIN EN ISO 9001.
• Gamintojas privalo sužymėti gaminius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo
sutrumpinimą (žymę) bei pagaminimo datą.
• Sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios, negali išskirti į aplinką pavojingų medžiagų bei
privalo atitikti LR Sveikatos apsaugos ministerijos ne maisto prekėms keliamus reikalavimus.
• Durų garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 RW(C,Ctr)
turi būti ne mažesnis nei 33 (-2, -6) dB.
• Langų ir durų blokų jungtys su siena sandarinamos ugnies poveikiui atspariomis medžiagomis.
Naudojamos vėjo ir garo izoliacinės juostos su akrilo pagrindo klijais, klijuojamos įrengiamo rėmo
perimetru, pagal juostos gamintojo reikalavimus.
• Gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas būtina suderinti su Projektuotoju, prieš užsakant
gaminius ir prieš pradedant statybos darbus. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai
sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti
LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms. Langai turi būti
paženklinti CE ženklu ir turėti atitikties įvertinimą.
• Angokraščių apdaila turi būti atstatoma iki buvusio lygio.
• Durų įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo
durys“ reikalavimais. Varčios plotis turi tenkinti PAGD gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus
gyvenamiesiems pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338). Lauko durys vienvėrės.
Naudojant vienvėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis turi būti ne
mažesnis kaip 0,95 m „švaroje“, durų varčia parenkama maksimaliai didelė pagal esamą situaciją.
Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne
aukščiau kaip 1100 mm.
• Keičiamos tambūro ir lauko durys turi atitikti ISO 21542:2011 reikalavimus.
• Prieš durų gamybą, būtina atlikti paruošiamuosius darbus ir gaminių matmenis patikslinti objekte.
TS 3.3. Langų ir durų montavimo darbų eiga
Senų langų ir durų demontavimas
• 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.
Naujų gaminių montavimas
Galimi keli staktos tvirtinimo būdai:
1) 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 8 mm
diametro mūrvinėmis, medvarščiais. Skirtingose angose gali būti naudojami skirtingi varžtai.
2) Naudojant inkaravimo varžtus:
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1. Lango įstatymas.
•

2.

3.

4.
5.
6.
7.

per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir kiaurymių diametras
turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);
• gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje;
• kai stakta yra teisingoje padėtyje, per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti dėmesį, kad
inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių gylis nebūtų per mažas;
• per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti dėmesį, kad
varžtai būtų visai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojamas (pertempiamas) staktos profilis;
• angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą.
Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas.
• gaminių varstymui gali būti naudojama skirtingų firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų 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.
Atliekamas tarpo tarp staktos ir sienos konstrukcijos sandarinimas.
• 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.
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.
Atliekamas vidaus ir lauko angokraščių remontas.
Pašalinamos apsauginės plėvelės.
Visi paviršiai nuvalomi.

TS 3.4. Leistini langų montavimo nuokrypiai
Matuojami gaminio parametrai
Vardinių matmenų intervalai
Vidiniai staktų ir rėmų (varčių)
matmenys
Išoriniai rėmų (varčių) matmenys
Išorinių staktų matmenys
Langų plokštumas ir tiesumas
Langų elementų įstrižainių skirtumas

Iki 630
Nuo 630 iki 1600
Nuo 1600
Iki 630
Nuo 630 iki 1600
Nuo 1600
Iki 1000
Nuo 1000 ik 1600
Iki 2000
Nuo 2000 iki 1000
Nuo 1000 iki 1600
Nuo 1600 iki 1000
Nuo 1000 iki 1600
Nuo 1600

Nuokrypis
Langų ir durų nuokrypis nuo vertikalės
Apvadų nuokrypis nuo vertikalės
Gaminių persikreipimas bet kuria kryptimi
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse

Gaminių vardinių matmenų
nuokrypiai
+1,0
+1,5
+2,0
-1,0
-1,5
-2,0
2,0
3,0
5,0
1,5
2,5
3,5
2,0
3,0
4,0
Leistinas nuokrypis, mm
3
3
2
3
±3
2

Pakeisti langai turi atitikti reikalavimus, pateiktus STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorės įėjimo durys“.
TS 3.5. Reikalavimai montažinio tarpo paviršių paruošimui
Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm aukščio (gylio) išmušimų,
tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi būti užglaistytos vandeniui atspariais mišiniais. Sienos
angos tuštumos (pavyzdžiui, ertmės plytų mūro išorinio ir pagrindinio sluoksnių sandūroje, perdangų ir mūro sandūros vietose,
taip pat tuštumos, susidariusios išimant staktą keičiant langą) turi būti užpildytos intarpais iš kietos šiltinimo medžiagos arba
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antiseptinės medienos. Tepalais užterštus paviršius būtina nuriebalinti. Purios, byrančios paviršių dalys turi būti sutvirtintos
(apdorotos rišikliais ar specialiomis plėvelėmis).
Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų angų ir konstrukcijų paviršių turi būti nuvalytos
dulkės ir purvas, o žiemą – sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia pašildyti.
Langų angoms nustatyti leidžiami matmenų nukrypimai pateikiami toliau esančioje lentelėje.

Angos
Angos langams, durims, įstatomiems elementams
Tos pačios angos, bet su paruoštais angos paviršiais

Ribiniai nukrypimai (mm) nominaliems
matmenims (m)
Iki 3
3-6
±12
±16
±10
±12

TS 3.6. Sumontuotų gaminių patikrinimas
Sumontuotų langų patikrinimas atliekamas baigus visus darbus, numatytus sutartyje. Visus darbus ir sumontuotus
gaminius priima Statybos vadovas ir Techninis prižiūrėtojas. Sumontuotas gaminys turi atitikti visas numatytas funkcijas
(atidarymas, atvertimas, mikroventiliacija). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliūčių. Langų sujungimas su sienomis
tikrinamas vizualiai. Visi sujungimai neturi būti pralaidūs vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. Turi būti patikrinta
horizontali ir vertikali lango padėtis sienoje. Gaminio rėmas ir varčia negali būti sulenkti ar kitaip deformuoti. Montuojama
vidinė palangė turi būti su nuolydžiu į kambarį. Sujungimas su langu turi būti užsandarintas sandarinimo tarpinėmis arba
elastiniu hermetiku akrilo pagrindu.
TS 4. BALKONŲ APŠILTINIMAS IR STIKLINIMAS
Balkonų įstiklinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės
įėjimo durys“ reikalavimais. Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą per visą aukštį. Atliekant atnaujinimo
(modernizavimo) darbus būtina patikrinti balkoninių perdangos plokščių tvirtumą ir stabilumą, būtinas kiekvieno balkono
būklės įvertinimas. Esant reikalui būtina balkonines perdangos plokštes stiprinti, atstatyti pažeistas vietas. Nuo atviros
balkoninių perdangos plokščių armatūros pašalinamos rūdys, atstatomas apsauginis armatūros sluoksnis cementiniu skiediniu.
Atstatoma, remontuojama balkonų plokščių geometrija, pažeista armatūra, ištrupėjusios dalys. Esamos metalo ir įvairių
plokščių užpildų (skardos, plastiko, medžio ir kt.) balkonų aptvėrimų konstrukcijos demontuojamos, taip pat demontuojami
esami balkonų stiklinimai.
Po apšiltinimo darbų remontiniais mišiniais atstatoma pažeista balkonų grindų ir lubų danga. Balkonų lubos išlyginamos,
perdažomos baltai. Grindys išlyginamos remontiniais mišiniais, padengiamos savaime išsilyginančia epoksidine/poliuretanine
grindų danga.
TS 4.1. Antro aukšto balkonų perdangų šiltinimas iš apačios
2 aukšto balkonų perdangų plokštės apačios šiltinamos 130 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis EPS70N*,
kurių λd≤0,032 W/(m·K), plokštės apdailinamos fasadiniu dekoratyviniu tinku. Detaliau apie tinkuojamos sistemos įrengimą
aprašoma TS 6 „Išorinės sudėtinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos įrengimas“. Tinko spalva parenkama analogiška
cokolio apdailos spalvai.
TS 4.2. Balkonų perdangos plokščių šiltinimas
Balkonų perdangos plokštės iš išorės šiltinamos - 130 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmisEPS70N*, kurių
λd≤0,032 W/(m·K), plokštės apdailinamos fasadiniu dekoratyviniu tinku. Balkonų perdangos apskardinamos plastifikuota
skarda, ≥0,50 mm storio. Detaliau apie tinkuojamos sistemos įrengimą aprašoma TS 6 „Išorinės sudėtinės tinkuojamos
termoizoliacinės sistemos įrengimas“.
TS 4.3. Balkonų vidaus sienų apšiltinimas
Balkonų vidinės sienos šiltinamos įrengiant sertifikuotą išorinę sudėtinę tinkuojamą termoizoliacinę sistemą. Vidinės
balkonų sienos šiltinamos 80 mm storio polistireniniu putplasčiu (EPS 100N* arba analogas), kurio λd≤0,030 W/(m·K),
įrengiama fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila. Langų angokraščiai apšiltinami ≥30 mm storio polistireninio putplasčio
plokštėmis. Jeigu nėra galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo sluoksnio storiu (prie nekeičiamų langų), tuomet
langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių šilumos izoliacija. Termoizoliacija padengiama armuotu tinko sluoksniu
su fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila. Tinko spalva nurodoma fasadų brėžiniuose. Apšiltintos sienos tinkuojamos, žr. TS 6
„Išorinės sudėtinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos įrengimas“. Parenkama tinkuojamų sienų II kategorijos atsparumo
smūgiams termoizoliacinė sistema pagal normatyvus. Jei reikalinga prie balkono durų įrengiami slenksčiai.
TS 4.4. Balkonų stiklinimas
Balkonai pagal vieningą projektą stiklinami plastikinių (PVC) profilių stiklinimais per visą aukštį. Projektuojamų
balkonų įstiklinimų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,3 (W/m2K). Horizontalus stiklinimo profilis įrengiamas 1,10 m
aukštyje nuo balkono grindų ir laikomas turėklu. Apatinėje stiklinimo dalyje projektuojami saugūs tamsiai rudai tonuoti
atspindintys stiklo paketai. Langų profilių spalva nurodyta fasadų brėžiniuose. Reikalavimai PVC balkonų stiklinimams
aprašomi TS 3 „Langų ir lauko durų keitimas“. Įstiklintų balkonų varstoma dalis arba dalys turi būti įrengtos taip, kad jas būtų
galima iki galo atverti iki balkono nevarstomos dalies ir stiklų išorinę pusę išvalyti iš balkono vidaus. Būtina gaminių
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matmenis patikslinti objekte! Naujų langų gaminių rėmai praplatinami tiek, kad šiltinant išorės angokraščius, šilumos izoliacija
ir apdaila neužeitų ant lango stiklinimo. Prailginimo profilius pateikia įstiklinimų gamintojas kartu su gaminiais. PASTABA:
naujai įrengiamus apšiltinimo sluoksnius į stiklą jungti / privesti draudžiama!
Vykdant statybos darbus, balkonų stiklinimų tiekėjas/gamintojas ar jo atstovas privalo atvykti į objektą, tiksliai išmatuoti
balkonų angas, esamus nuokrypius, kiekvienam gaminiui individualiai, ir pagal tai pateikti savo (kaip konkretaus gamintojo,
pagal rangovo pasirinktą gamintoją gali skirtis gaminių savybės ir jų tvirtinimas) gaminius pritaikytus objektui. Balkonų
stiklinimų gamintojas įvertinęs esamą situaciją turi pateikti detalius balkonų stiklinimų darbo brėžinius, skaičiavimus, techninę
dokumentaciją, montavimo/tvirtinimo schemas, gaminių deklaracijas ir kt. Projektuotojas negali tinkamai įvertinti esamos
situacijos, nes esami stiklinimai, tvoreles, jų apdailos demontuojamos tik pradėjus statybos darbus, todėl visus reikiamus
skaičiavimus, konkrečius tvirtinimus ir jų pritaikymą konkrečiai situacijai rengia stiklinimų gamintojas, kuris su pateikiamais
gaminiais turi pateikti jų montavimo, naudojimo, priežiūros instrukcijas ir kitus būtinus reikalavimus. Pagal gamintojo
instrukcijas sumontuotiems gaminiams suteikiama gamintojo garantija.
TS 4.5. 3 aukšto balkonų stogelių įrengimas
Trečio aukšto balkonams įrengiami stogeliai. Stogeliai įrengiami iš metalinių profilių karkaso pritvirtinto prie lauko
sienų. Stogeliai uždengiami daugiasluoksne plokšte stogams, pagal gamintojo reikalavimus, apskardinami. Užpildas – IPN
putos/PIR/mineralinė vata, šilumos laidumo koeficientas λd ≤ 0,022 W/mK. Atsparumas ugniai: B-s1, d0, BROOF(t1), REI15.
Paviršiaus ir vidaus lakštai - karštai cinkuotas plienas Z275 pagal standartą EN 14509. Paviršiaus apdaila - poliesteris, kurio 25
μm nominalaus storio danga padengiami karštai cinkuoto plieno lakštai. Plokštės tvirtinamos pagal gamintojo pateiktas
rekomendacija ir technines specifikacijas. Plokštės kraštų apskardinimui, stogelių elementų sujungimui bei stogelio
apskardinimui naudojami plokščių gamintojų rekomenduojami elementai. Apskardinimų spalva nurodyta fasadų brėžiniuose.
Stogeliai iš vidaus papildomai apšiltinami priešvėjine akmens vata. Trečio aukšto balkonams įrengiamos gipso kartono
lubos ant metalinio karkaso. Lubos gruntuojamos glaistomos ir dažomos baltai. Gipso kartonas dažomas balta spalva. Gipso
kartono plokštė 12,5 mm, atspari drėgmei, pelėsiui ir grybeliui. Atsparumas ugniai - A2-s1, d0. Lubos montuojamos ant
metalinio karkaso. Montuojant gipso kartono ir metalo profilių pertvarų konstrukcijas turi būti vadovaujamasi projekto
sprendiniais, gamintojų nurodymais ir ST 211573430.01:2011 nuostatomis.
Pakabinamos lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus:
Techniniai reikalavimai
Leistini ribiniai
Kontrolė
nuokrypiai, mm
Maksimalūs netolygumai baigtame paviršiuje
tarp juostų
Visos plokštumos nuokrypos pagal diagonalę,
vertikalę ir horizontalę nuo projektinės
- 1-am metrui
- visam paviršiui

2

Matuojama 5 kartus 50-70 m2 paviršiaus arba
mažesniame plote su matomais defektais
Matuojama 5 kartus 50-70 m2 paviršiaus arba
mažesniame plote su matomais defektais

1,5
7

Stogo susijungimo su vertikaliais paviršiais vietose, pastarieji padengiami hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus
aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje patikimai užsandarinamas, kad į
stogo konstrukcijas nepatektų drėgmė.
TS 5. PALANGIŲ KEITIMAS
TS 5.1. PVC vidaus palangės
Kartu su keičiamais naujais langais, keičiamos vidinės palangės, įrengiamos naujos
PVC palangės. Butų langams, kurie išeiną į balkoną, PVC palangės įrengiamos tiek kambario
tiek balkono pusėje. Vidinės palangės atsparios karščiui, drėgmei, saulės spinduliams (UV),
įbrėžimas ir palangės spalvos negali blukti, cheminiam poveikiui (valikiams ir kt.). Palangės
ilgesnės už lango angos plotį 3 – 5 cm, palangių galai uždengiami tokios pat spalvos,
specialiais palangės užbaigimo elementais. Palangių spalva – balta. Minimalus palangės plotis
– palangė turi dengti visą angokraštį ir iš sienos išsikišt i ≥ 5 cm. Bute įrengiamos palangės
plotį derinti su to buto gyventojais.
1 pav. Palangės profilis su galo apdaila
TS 5.2. Vidaus palangių montavimas ir jungimai
Palangės montuojamos didesnės nei lango anga. Montuojama tiesiai ant sienos, plyšius užtaisant sandarinimo putomis.
Palangės montuojamos su ~1% nuolydžiu į patalpos pusę. Montuojant palanges vadovautis gamintojų instrukcijomis.
TS 5.3. Skardos išorinės palangės
Poliesteriu dengtos cinkuotos skardos išorės palangės ir kiti skardinimo elementai
• Išorinės cinkuotos ir poliesteriu dengtos skardos palangės pagamintos iš ne plonesnės kaip 0,50 mm storio skardos,
kurios padengtos 275 g/m2 cinko sluoksniu ir dengta poliesteriu pasirinkta spalva pagal RAL paletę. Po palangėmis
numatomos garsą izoliuojančios juostos.
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• Palangių sandūros su tinkuojama apšiltinta siena vietoje turi būti naudojami PVC deformaciniai profiliai su stiklo
audinio tinkleliu ir porolono juosta skirti apšiltinimo sistemos ir palangės sujungimui. Profilio konstrukcija neleidžia
kauptis vandeniui sistemos išorėje. Apsauga nuo mechaninių pažeidimų ir oro sąlygų. Naudojant profilį išvengiama
įtrūkimų.
• Visiems apskardinimo darbams naudojama skarda su spalvotu poliesterio padengimu. Danga atspari atmosferos
poveikiui, ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. Skardos spalva tokia kaip nurodyta brėžiniuose.
Apskardinimą laikantys elementai ir varžtai nepastebimi.
• Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos turi būti užlenktos 90° kampu.
• Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius.
• Nuolydis neturi būti mažesnis nei 5% į lauko pusę.
• Palangės gerai pritvirtintos ir užsandarintos.
• Būtinos priemonės apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2
reikalavimus. Jos dedamos palangės apatinėje pusėje.
• Jei palangės iškyša didesnė nei 150 mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių.
• Papildomos apsaugos priemonės užtikrina 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.
• Storio tolerancija nustatoma pagal standartą LST EN 10169-1
• Blizgesys nustatomas pagal standartą LST EN 10169-1
• Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes pagal AST. ASTM G 85 ir LST EN ISO 6270.
Išorės palangių montavimas ir jungimai
• Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange. Išorinė siūlė
turi būti tinkamai hermetizuota, kad į ją nepatektų lietaus ar tirpstančio sniego vanduo, siūlė turi būti elastinga, dėl
temperatūrų pokyčių. Būtina įrengti vėdinimosi angas, kad galimai siūlėje susikaupęs vanduo ar garas galėtų
netrukdomai pasišalinti;
• Palangės tvirtinamos tik ant tvirto pagrindo. Jeigu pagal sienos ar slenksčio konstrukciją nenumatyta tvirtos atramos
palangėms, ją būtina įrengti iš gniuždymui atsparių medžiagų, kurios koncentruotas apkrovas tolygiai paskirstytų į
laikančiąją konstrukciją;
• Išorinė palangė tvirtinama taip, kad būtų sudarytas kuo didesnis barjeras lietui, atsižvelgiant į vėjo turbulencijos
sukeliamas sroves ir galimas vandens patekimo kryptis;
• Siūlė tarp lango/durų rėmo turi atitikti tokius pat reikalavimus kaip ir siūlėms esančios aplink langą;
• Palangė mechaniškai tvirtinama prie lango rėmo ir atitvaro taip, kad nebūtų pažeista ar atplėšta stipraus vėjo;
• Sandarinama be plyšių kampuose ir nepažeidžiant pastato. Palangė nuo sienos turi būti atskirta naudojant
besiplečiančią juostą arba hermetiką.
TS 6. IŠORINĖS SUDĖTINĖS TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS ĮRENGIMAS
Išorinės pastato sienos, cokolis ir balkono vidaus sienos šiltinamos įrengiant tinkuojamą sudėtinę termoizoliacinę
sistemą. Darbai ir skaičiavimai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės
įėjimo durys“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Šiltinimo sistema yra
sertifikuota.
Atliekant sienų šiltinimą iš išorinės pusės, laikomasi šių pagrindinių bendrųjų reikalavimų:
kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti laikomasi konkretaus pasirinkto termoizoliacinės sistemos gamintojo
technologijos sąlygų;
•
termoizoliacinė sistema turi būti sertifikuota, būtina, kad termoizoliacinės sistemos elementai turėtų Europos
techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklinimą;
•
kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo
statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintos
CE ženklu;
•
visi horizontalūs paviršiai (parapetai, palangės ir pan.) turi būti padengiamos korozijai atsparia skarda.
Apskardinimui naudojama ≥0,50 mm poliesteriu padengta skarda;
•
apdailos elementai turi būti montuojami pagal jų gamintojų pateiktas montavimo instrukcijas;
•
visi sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias medžiagas, turi būti natūraliai atsparūs
korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti;
•
sistemos elementų atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų
reikalavimus;
•
privalu vadovautis vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys“ ir statybos taisyklėmis ST 121895674.205.20.01:2012 „Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų
įrengimas“, ST „Fasadų įrengimo darbai“ bei ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“;
•
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•

šiltinimo sistemoje naudojami komponentai turi būti suderinami tarpusavyje;
šiltinimo apdailiniam sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos padidinto atsparumo smūgiams, mechaniniams
poveikiams;
pasirinkta pastato sienų šiltinimo sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius
reikalavimus;
šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ±5 mm, storio ± 1 mm);
išorinė sudėtinė tinkuojama termoizoliacinė sistema turi atitikti B-s3, d0 degumo klasę.
visi nevėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai turi būti atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir
ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. Nevėdinamos sistemos išoriniams
sluoksniams naudojamų statybos produktų atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų
gaminių standartų reikalavimus;
nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas.

Prieš atnaujinimo darbus turi būti sutvarkytos pažeistos langų sąramos ir kiti angokraščių defektai. Sienų paruošimas
darbams: sienų paviršiai lygūs, antiseptikuoti, nuplauti, o lygumo nuokrypiai neturėtų viršyti leistinų norminių nuokrypių. Nuo
šiltinamo paviršiaus reikia pašalinti skiedinio likučius, silpnas ištrupėjusias plytas, suaižėjusį seną tinką, kur reikalinga
atstatomas mūras (pakeičiamos pažeistos, sutrupėjusios plytos), remontuojamos ir sandarinamos tarpplokštinės siūlės. Paviršiai
turi būti nuvalyti, išlyginti ir išdžiovinti. Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias
šilumos izoliacijos koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė. Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir
sausas. Paviršius nuplaunamas vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo kerpių, grybelių ir pelėsių. Kreiduoti, nesurišti
paviršiai apdirbami gruntu, didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi. Paviršius išlyginamas, paruošiamas pagal termoizoliacinės
sistemos gamintojo reikalavimus. Pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas sistemos storio
reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo numatytas sistemos storio reguliavimo
galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas prieš sistemos įrengimą. Prieš klijavimo darbų pradžią, nuimamos visos ant
pagrindo esančios ir montavimui trukdančios detalės. Aplink esančias pastatų dalis ir detales (langus, duris, palanges,
keramiką, metalines detales ir pan.) būtina rūpestingai apdengti. Kur reikalinga, nuvalyti paviršiai turi būti vientisai
gruntuojami, gruntas turi gerai sukibti su paviršiumi.
Apdailos elementų atsparumas šalčiui turi būti ne mažesnis už nurodytą atitinkamų gaminių darniuosiuose standartuose ir
ne mažesnis už 100 tūrinio šaldymo ciklų. Sistemos apdailos elementų išorėje negali būti aštrių briaunų. Apdailos elementų
paviršius negali sukelti pastate arba šalia esančių žmonių sužeidimo rizikos.
TS 6.1. Pagrindo paruošimas
Pastatų šiltinimo kokybė labai priklauso nuo pagrindo kokybės, todėl prieš pradedant darbus, pirmiausia atliekamas
pagrindo įvertinimas ir paruošimas. Pagrindas sudėtinės išorinės sudėtinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos (ISTS)
įrengimui ruošiamas pagal sistemos gamintojo pateiktas techninės specifikacijas ir reikalavimus. Atskiros techninės priemonės
pateiktos lentelėje.
Pagrindo pradinis būvis
Drėgnas pagrindas (pvz., gruntinė drėgmė)
Pagrindo paviršius apdulkėjęs
Riebalų dėmės ant pagrindo
Užtaršos nuo klojinių ar kitokių tepamų atskyrimo
priemonių
Druskų apnašos ant sauso pagrindo
Pūslėtos ir atplyšusios vietos

Samanos, kerpės, pelėsiai, grybeliai

Aktyvūs dinaminiai įtrūkiai3
Nepakankamas stipris4
Nepakankamai lygi plokštuma5

Rekomenduojamos priemonės
Pašalinti drėkimo priežastis ir išdžiovinti, arba tik
išdžiovinti.
Nušluoti arba nuplauti vandens spūdžiu1.
Riebalų dėmes pašalinti vandens spūdžiu, įpilant atitinkamų
ploviklių2; nuplauti švaraus vandens spūdžiu1.
Pašalinti klojinių ardymo likučius arba kitokias tepamas
atskyrimo priemones vandens garais, naudojant ploviklius2;
nuplauti švaraus vandens spūdžiu1.
Nuvalyti mechaniniu būdu; nušluoti, nuplauti vandens
spūdžiu1.
Pašalinti mechaniniu būdu; nušluoti; jei reikia, vietinį
paviršiaus lyginimą ir atstatymą atlikti atitinkama medžiaga,
kuri užtikrintų pagrindo stiprį ne mažiau kaip 0,25 MPa;
visada būtina, kad panaudotos medžiagos gerai išdžiūtų.
Paviršių sudrėkinti ir nuvalyti mechaniniu būdu, arba
nuvalyti cheminėmis priemonėmis, jei reikia, leisti išdžiūti.
Panaudojus chemines priemones, apnašas pašalinti
mechaniniu būdu.
Nemontuoti ISTS, kol nepašalintos įtrūkių atsiradimo
priežastys.
Netvirtus sluoksnius pašalinti mechaniniu būdu, galima
prieš tai sudrėkinti; leisti gerai išdžiūti ir, jei reikia, išlyginti
paviršių.
Dalinį arba visą paviršiaus lyginimą atlikti atitinkamomis
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Nevienalytis, labai įgeriantis pagrindas

medžiagomis, kurios užtikrintų pagrindo stiprį4.
Impregnuoti pagrindą atitinkama impregnavimo medžiaga.

Po valymo vandens spūdžiu, prieš montuojant ISTS, pagrindas turi būti gerai išdžiūvęs.
Prieš naudodami chemines valymo priemones, pasitarkite su ISTS gamintoju, ar galima jas naudoti.
3
Pagrindo įtrūkius būtina ištirti ir nustatyti jų atsiradimo priežastis. Atviri smulkūs neaktyvūs įtrūkiai, pvz. įtrūkiai tinke dėl jo
susitraukimo nėra pažeidimai, todėl paliekami netvarkyti. Didesni smulkūs neaktyvūs įtrūkiai (jei tinkas neatšokęs į jį
stuksenant) užpildomi, pvz., klijine medžiaga. Aktyvūs dinaminiai įtrūkiai, pvz., atsiradę dėl pastato sėdimo, valkšnumo,
poslinkio arba per didelio plėtimosi, gali būti dengiami ISTS tik pašalinus jų atsiradimo priežastis arba projektuojamoje
sistemoje numatant įrengti termodeformacines siūles. Jei pagrindo plokštumoje yra termodeformacinės siūlės, jos turi būti
išsaugotos, o jei reikia, remontuojamos.
4
Rekomenduojamas vidutinis pagrindo stipris ne mažiau kaip 0,20 MPa su sąlyga, kad mažiausia leistina stiprio riba
atskirose vietose bus ne mažesnė kaip 0,08 MPa. Jei atliekamas vietinis paviršiaus lyginimas ar atstatymas, naudojamos
medžiagos stipris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 MPa. Jei pagrindas tinkuotas arba dažytas, ISTS negali būti tvirtinama tik
klijuojant.
5
Šiltinamų sienų paviršiai turi būti lygūs ir sausi. Leistini pagrindo nelygumai, jei ISTS tvirtinama tik klijuojant – 10 mm/m;
jei klijuojant ir tvirtinant smeigėmis – 20 mm/m. Esant didesniems nelygumams, pagrindą būtina lyginti, pvz., tinkuojant.
Rekomenduojamas pagrindo drėgnis neturėtų viršyti 5 %.
1
2

Šiltinant senus pastatus, projekte turi būti nurodoma pagrindo stiprio vertė. Jei projekte to nėra, rekomenduojama
pagrindo stiprį nustatyti bandymu. Bandymas atliekamas specialiu atplėšimo jėgą nustatančiu įrenginiu. Ypač kruopščiai reikia
tikrinti tinkuotą, dažytą ar kitokia apdaila padengtą pagrindą. Būtina nudaužyti silpnai besilaikantį tinką, nutrupėjusias plytas ir
betoną, pašalinti atšokusį senų dažų sluoksnį. Pažeistas sienų vietas užtinkuoti, užtaisyti plyšius. Pagrindo įvertinimo ir
paruošimo priemonės išvardintos 1 lentelėje.
Prieš klijavimo darbų pradžią, nuimamos visos
ant pagrindo esančios ir montavimui trukdančios detalės.
Aplink esančias pastatų dalis ir detales (langus, duris,
palanges, keramiką, metalines detales ir pan.) būtina
rūpestingai apdengti. Rekomenduojama apdengti ir šalia
augančius augalus. Būtina patikrinti senus elektros,
telefono ir kitus instaliacinius laidus. Jei jie pažeisti –
būtina pakeisti. Būtina numatyti pakankamą palangių
nuolajų ir parapetų išsikišimą nuo ISTS paviršiaus
apdailos sluoksnio (mažiausiai 30-50 mm), numatyti ir
paruošti visus galimus turėklų, stogelių, šviestuvų, antenų
ir pan. tvirtinimus, pvz., medinius įdedamuosius tašelius
arba plastmasines atramas (3, 4 pav.). Kad nepatektų į
sistemą vanduo, šių detalių tvirtinimo kaiščiai įsukami
truputį įstrižai iš apačios į viršų, kad būtų nuolydis žemyn
2 pav. Fasado elementų
nuo pagrindo. Pamatus, cokolį ir kitas su žeme
tvirtinimas
besiribojančias plokštumas būtina padengti hidroizoliacija.
Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (toliau – Sistema) – statybvietėje mūrinių, mūrinių tinkuotų,
betoninių ir betoninių tinkuotų vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje
įrengiama sistema, naudojant sistemos gamintojo tiekiamą gamyklinių statybos produktų rinkinį, kuris susideda iš žemiau
išvardintų komponentų:
- sistemos klijų ir/arba sistemos mechaninio tvirtinimo elementų (laikino tvirtinimo smeigių);
- sistemos termoizoliacinės medžiagos (polistireninio putplasčio, akmens vatos);
- sistemos armuoto sluoksnio;
- sistemos armavimo tinklelio;
- sistemos baigiamojo išorinio apdailos sluoksnio, kuris gali turėti dekoratyvųjį sluoksnį (dekoratyvusis tinkas, dažomas
dekoratyvusis tinkas, klijuojamos fasadinės plytelės ir pan.).
Ši sluoksnių visuma funkcionuoja kompleksiškai: sluoksniai turi derėti vienas su kitu pagal sukibimo, stiprumo, garų
laidumo, atsparumo temperatūros poveikiams bei kitus parametrus. Sistemų tiekėjai komplektuoja mechaninėmis ir fizikinėmis
savybėmis tarpusavyje derančias medžiagas. Jie savo instrukcijose pateikia konstrukcinius mazgus, detales bei darbų
eiliškumą. Šiltinimo sistema montuojama tik pagal gamintojo nurodytą technologiją. Sertifikuotų sistemų tiekėjai
projektuotojams ir vartotojams pateikia visą reikiamą techninę sistemos informaciją bei konkrečiam objektui tinkamą sistemos
komplektaciją.
Aplink langus įrengiami PVC deformacinis profiliai su tinkleliu skirti tinko ir armavimo mišinio sujungimui su langų
arba durų rėmu. Profilio konstrukcija parinkta taip, jog uždėjus ir nudažius tinką, profilio iš išorės nesimato. Naudojant
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specialius profilius išvengiama įtrūkimų, langų / durų rėmas apsaugomas nuo mechaninių pažeidimų. Profilis neleidžia
skverbtis šalčiui ir triukšmui. Aplink angokraščius pagal vietą įrengiami nulašėjimo ir kampiniai profiliai.
Pastato išorinės sienos šiltinamos įrengiant sertifikuotą išorinę sudėtinę tinkuojamą termoizoliacinę sistemą. Pastato
išorinės sienos šiltinamos polistireninio putplasčio termoizoliacinėmis plokštėmis EPS70N*, kurių λd≤0,032 W/(m·K), 180
mm storio. Angokraščiai šiltinami ne mažesnio nei 30 mm storio standaus polistireninio putplasčio plokštėmis angokraščiams,
kurių λd≤0,030 W/(m·K). Jeigu nėra galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo sluoksnio storiu (prie nekeičiamų
langų), tuomet langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių šilumos izoliacija. Termoizoliacija padengiama armuotu
tinko sluoksniu su fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila. Sienų ir angokraščių apšiltinimo konstrukcijos armavimui
naudojamas sintetinis tinklelis. Sienos armuojamos keliais sluoksniais, papildomai armuojami angokraščiai, kampai. Sienos
armuojamos pagal termoizoliacinės sistemos gamintojo nurodymus. Armatūriniai tinkleliai sandūrose užleidžiami vienas ant
kito.
Vidinės balkonų sienos šiltinamos 80 mm storio polistireniniu putplasčiu (EPS 100N* arba analogas), kurio λd≤0,030
W/(m·K), įrengiama fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila. Langų angokraščiai apšiltinami ≥30 mm storio polistireninio
putplasčio plokštėmis. Jeigu nėra galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo sluoksnio storiu (prie nekeičiamų
langų), tuomet langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių šilumos izoliacija. Termoizoliacija padengiama armuotu
tinko sluoksniu su fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila. Tinko spalva nurodoma fasadų brėžiniuose. Sienų ir angokraščių
apšiltinimo konstrukcijos armavimui naudojamas sintetinis tinklelis. Sienos armuojamos keliais sluoksniais, papildomai
armuojami angokraščiai, kampai. Armatūriniai tinkleliai sandūrose užleidžiami vienas ant kito.
Fasadai, stogeliai, angokraščiai ir jų atskiri elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda, kurios spalva nurodoma
fasadų spalviniuose sprendiniuose, skardos storis ≥0,50 mm. Fasadų spalvinis sprendimas ir medžiagiškumas pateiktas
brėžiniuose. Sienoms parenkama išorinių tinkuojamų sienų I-III kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema
pagal normatyvus.
TS 6.2. Termoizoliacinės medžiagos
Pastato išorinės sienos šiltinamos polistireninio putplasčio termoizoliacinėmis plokštėmis EPS70N*
EPS 70N* plokštės
Deklaruojamas šilumos laidumas
λD=0,032 W/(m·K);
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10 %:
≥70 kPa
Stipris lenkiant
≥115 kPa
Degumo klasifikacija
E
Vidutinis tankis
ρ=14,50 kg/m3
Vandens garų varžos faktorius
μ=20-40
*gali būti naudojami analogiški neprastesnių savybių gaminiai
Angokraščiai apšiltinami ≥30 mm storio standžiomis polistireninio plokštėmis angokraščiams EPS100N*
Balkonų vidinės sienos ir langų angokraščiai šiltinamos polistireninio putplasčio EPS 100N* plokštėmis
Polistireninio putplasčio EPS 100N* plokštės
Deklaruojamas šilumos laidumas
λD=0,030 W/(m·K);
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10 %:
≥100 kPa
Stipris lenkiant
≥150 kPa
Degumo klasifikacija
E
Vidutinis tankis
ρ=18,50 kg/m3
Vandens garų varžos faktorius
μ=30-70
*gali būti naudojami analogiški neprastesnių savybių gaminiai
Įėjimo į laiptinės sienutės pirmame aukšte ir tambūrų sienos su butais šiltinamos fenolio putų termoizoliacinėmis
plokštėmis PF tinkuotoms sistemoms. Plokščių techniniai duomenys:
Fenolio putų plokštės
Deklaruojamas šilumos laidumas
λD≤0,021 W/(m·K);
Danga
Stiklo pluošto audinys
Degumas
C-s1,d0 (B-s1,d0 sistemoje)
Branduolys
Išskirtinių savybių fenolio dervų putos
*gali būti naudojami analogiški neprastesnių savybių gaminiai
TS 6.3. Reikalavimai darbų vykdymui
Termoizoliacijos medžiagos apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos metu. Izoliacija
montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų konstrukcijų. Izoliavimui skirtą vietą
reikia visiškai užpildyti. Izoliacija liečiasi prie pagrindo visu paviršiumi, o izoliacijos sluoksnis vientisas. Izoliacija dedama
taip, kad nejudėtų atliekant kitų sluoksnių įrengimo darbus ir kad į izoliaciją ar tarp izoliacijos sluoksnių nepatektų šilumai
laidūs intarpai. Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, juos reikia perdengti vieną su kitu. Apsauginiai sluoksniai vamzdžių bei
ventiliacijos angų sandūrose su stogo ir sienų konstrukcijomis įrengiami taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės
nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama. Rangovas turi užtaisyti visas neužtaisytas angas
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dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams reikia naudoti tas
pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų. Lakštinėse konstrukcijose nedideles angas galima užtaisyti lanksčiomis
tarpinėmis. Angos užtaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpinės užtikrintų gerą sandarumą. Ypač kruopščiai
užtaisomos angos vietose, prie kurių sunku prieiti. Atliekant fasadų įrengimo darbus laikomasi priešgaisrinių ir higienos
reikalavimų pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus.
•
•
•
•
•
•

•

Termoizoliacijos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį.
Termoizoliacinės plokštės pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu.
Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei mechaninių
pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.
Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigės) turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos specifikaciją.
Izoliacinė medžiaga turi glaudžiai priglusti prie šiltinamo paviršiaus. Plokštės turi glaudžiai liestis tarpusavyje ir
pilnai padengti sienas.
Geriausia yra vadovautis šiltinimo sistemos gamintojo Europiniame techniniame liudijime (ETL) pateikiamomis
instrukcijomis, mat kiekvienoje sistemoje yra gamintojo specialiai sukurti ir tarpusavyje suderinti tvirtinimo elementai
ir klijai. Kartu naudojami atskiri skirtingų sistemų elementai negali užtikrinti reikiamos kokybės.
Svarbu įvertinti ir oro sąlygų poveikį šiltinimo medžiagai. Jei tinkuojamų sistemų izoliacijos paviršius ilgesniam
laikui paliekamas neuždengtas arba be apdailos, tai oro sąlygos jį gali pasendinti. Atsiranda didelė tikimybė, kad
armuojamasis mišinys prie tokio pasenusio paviršiaus nebelips. Jei vis dėlto taip jau atsitiko ir ant termoizoliacijos
plokščių paviršių atsirado senėjimo požymių, situaciją galima ištaisyti pašalinant 1 - 2 mm „negyvos" izoliacinės
medžiagos, kad paviršiuje vėl būtų sveikas pluoštas.

Deformacinių siūlių įrengimo reikalavimai:
Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose įrengiamos sistemos deformacinės siūlės.
Didžiausią leidžiamą atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be
deformacinių siūlių pateikia gamintojas.
TS 6.4. Termoizoliacinių plokščių klijavimas
Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, būtina patikrinti atskirų pagrindo plokštumų vertikalius ir horizontalius
nuokrypius. Klijuojamos plokštumos atskaitos tašku laikoma labiausiai plokštumoje išsikišusi vieta. Jei plokštuma labai nelygi
ir neįmanoma išlyginti, tai šiose plokštumos vietose rekomenduojama naudoti didesnio storio termoizoliacinę medžiagą. Prieš
klijuojant termoizoliacines plokštes, prie priglundančių prie sistemos statybinių konstrukcijų, išsikišančių detalių ar metalinių
nuolajų būtina tvirtinti sandarinimo profiliuočius arba sandarinimo juostas, užbaigimo profiliuočius. Jeigu siena ar pastoliai
neapdengti apsauginiu tinklu ar plėvele – plokščių klijuoti negalima saulės atokaitoje esant didesnei nei 25 ºC aplinkos
temperatūrai, pučiant stipriam vėjui ar lyjant.
Klijuojant polistireninio termoizoliacines plokštes šiltinamo paviršiaus ir aplinkos oro temperatūra turi būti ≥5 °C.
Draudžiama atlikti darbus lyjant lietui ar pučiant stipriam vėjui, papildomai neapsaugojus darbo vietos – neuždengus.
Medžiagas jų džiūvimo metu būtina apsaugoti nuo lietaus, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių ne mažiau kaip 72 valandas.
Šiltinamas paviršius paruošiamas lygus, lygumo nuokrypiai neturi viršyti leistinų norminių nuokrypių. Nuo šiltinamo
paviršiaus reikia pašalinti skiedinio likučius, pažeistą apdailą, sutvarkyti pažeistas vietas, siūles, įtrūkimus. Paviršiai turi būti
nuvalyti, išlyginti ir išdžiovinti. Būtina fungicidinėmis ar kitomis priemonėmis sunaikinti ant senų šiltinamų paviršių esančius
mikromicetus bei samanas. Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie šilumos
izoliacijos koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė.
Kilus abejonėms dėl pagrindo patvarumo, naudoti metodą arba klijus, leidžiantį nustatyti atsparumą rovimui, ne
mažesniam kaip 0,08 MPa. Klijais ant nuvalyto paviršiaus siūloma klijuoti 100x100 mm dydžio, 8-10 izoliacinės medžiagos
gabalų. Po trijų dienų atliekamas bandymas, bandant nuplėšti nuo sienos priklijuotus gabalus. Paviršiaus atsparumas laikomas
tinkamu, jei izoliacinės medžiaga bandymo metu neatsiplėš. Jei bandymo metu izoliacinės medžiagos gabalai atsiplėšia kartu
su klijais ir gruntu, paviršiaus atsparumas laikomas netinkamu ir jį būtina pašalinti nuo fasado. Tokiu atveju, pagrindą
gruntuoti siūloma gruntu. Jei ir po to rezultatai bus nepatenkinami, siūloma pagrindą stiprinti mechaniškai arba specialiai
paruošti. Labai nelygius, bet pakankamai atsparius paviršius galima padengti išlyginamuoju tinko sluoksniu. Esant
nelygumams iki 10 mm reikėtų naudoti glaistomąją medžiagą arba cementinę masę su kontaktine emulsija. Esant 10-20 mm
nelygumams galima naudoti cementinę masę su kontaktine emulsija.
Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, įrengiami cokoliniai profiliuočiai ar montažiniai kronšteinai/kampai/apdailinė
skarda. Cokolinio profiliuočio atraminės dalies plotis turi atitikti termoizoliacinių plokščių storį. Cokolinis profiliuotis
tvirtinamas horizontalia ir tiesia linija. Prieš tvirtinant cokolinius profiliuočius, plokštumoje nuo kampo iki kampo ištempiama
kontrolinė virvelė, pagal kurią profiliuočiai lyginami. Paženklinus tvirtinimo vietas, tarpai maždaug apie 300 mm, išgręžiamos
6 arba 8 mm skylės mūrvinėms (skylės diametras priklauso nuo parinktos mūrvinės). Cokoliniai profiliuočiai glaudžiami galais
paliekant 2 – 3 mm tarpelį ir tarpusavyje sujungiami specialiomis jungiamosiomis detalėmis.
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3 pav. Cokolinių profiliuočių
jungimas specialiomis detalėmis
bei lyginimas tarpinėmis
Cokolinis profiliuotis prie pagrindo tvirtinamas mūrvinėmis, nelygumai lyginami įgilinant arba išsukant mūrvines,
tvirtinimo vietose ant mūrvinių įdedant plastmasines lyginimo tarpines. Pastato išoriniuose ir vidiniuose kampuose cokolinis
profiliuotis įpjaunamas 45º kampu ir sulenkiamas arba tuo pačiu kampu užleidžiamas. Ties kampais cokolinius profiliuočius
galima jungti ne arčiau kaip 250 mm nuo kampo briaunos. Pastato išoriniuose ir vidiniuose kampuose cokolinis profiliuotis
įpjaunamas 45º kampu ir sulenkiamas arba tuo pačiu kampu užleidžiamas.

4 pav. Cokolinio profiliuočio įpjovimas
ir sulenkimas, montuojant juos ties
pastato kampais
Pirmoji termoizoliacinių plokščių eilė klijuojama įstatant į cokolinį profiliuotį. Termoizoliacinės plokštės turi
glaudžiai priglusti prie išorinio cokolinio profiliuočio krašto, jų paviršius negali išsikišti arba būti įgludęs šio krašto atžvilgiu.
Siūlę tarp cokolinio profiliuočio ir pagrindo būtina užpildyti naudojama termoizoliacine medžiaga, sandarinimo juosta arba
poliuretano putomis, ir užtepti klijine medžiaga. Cokolinis profiliuotis tvirtinamas horizontalia ir tiesia linija. Cokoliniai
profiliuočiai glaudžiami galais paliekant 2-3 mm tarpelį ir tarpusavyje sujungiami specialiomis jungiamosiomis detalėmis.

5 pav. Termoizoliacinių plokščių
klijavimas, įstatant į cokolinį
profiliuotį
Parenkant klijų mišinius būtina vadovautis termoizoliacinių plokščių gamintojo rekomendacijomis ir naudoti klijų mišinius
pritaikytus tos medžiagos klijavimui prie šiltinamo paviršiaus. Klijų paruošimas ir paruošto mišinio naudojimo laikas
nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje. Klijai ruošiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.
Klijai ant termoizoliacinės plokštės tepami nerūdijančio plieno mentele plokštės perimetru ne mažesne kaip 75 mm
pločio ir 5 – 20 mm storio juosta ir ne mažiau trimis delno dydžio taškais plokštės vidurinėje dalyje. Klijų sluoksnio storis
priklauso nuo paviršiaus nelygumo, jei pagrindas nelygus, galima tepti storesnį sluoksnį, bet ne storiau, nei sistemos gamintojo
didžiausio leistino storio sluoksniu. Klijais padengiami ne mažiau kaip 40 % polistireninio putplasčio plokštės ploto. Drėgni
klijai turi atlaikyti ≥0,08 N/mm2 atplėšimo įtempius. Termoizoliacinės plokštės klijuojamos pagal šiltinimo sistemos
gamintojo nurodymus. Klijuojama plokštė prie pagrindo (sienos) turi būti tvirtinama taip, kad neliktų jokių tarpų ar oro kanalų
tarp jos ir sienos, taip pat tarp gretimų plokščių.

6 pav. Klijų mišinio tepimas ant
termoizoliacinės plokštės

Termoizoliacinės plokštės prie pagrindo klijuojamos nuo apačios į viršų, glaudžiant vieną prie kitos, ilgąją pusę
orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaliąsias siūles, perrišant, nesudarant kryžminių siūlių sandūrų. Plokštės ant
šiltinamo paviršiaus išdėstomos taip, kad atskirų plokščių eilių siūlės nebūtų vienoje vertikalėje. Termoizoliacinės plokštes
kampuose būtina sujungti su užlaidomis. Plokštės neturi būti jungiamos ties fasadų angų briaunomis. Pastato kampuose
plokštės klijuojamos pakaitomis perrišant eiles. Vidinių kampų rekomenduojama neperrišti.
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7 pav. Termoizoliacinių
plokščių išdėstymas ties
pastato kampu ir langu
Užtepus klijų mišinį ant plokštės, ji pridedama prie plokštumos į reikiamą vietą, tvirtai priglaudžiama prie anksčiau
priklijuotos plokštės ir išlyginama lengvais pastuksenimais per visą plokštę. Klijuojama plokštė prie pagrindo (sienos) turi būti
tvirtinama taip, kad neliktų jokių tarpų ar oro kanalų tarp jos ir sienos, taip pat tarp gretimų plokščių. Lyginimui ir kontrolei
naudojamas medinis tašelis, 2 m tinkavimo lentjuostė arba gulsčiukas. Antroji termoizoliacinių plokščių eilė klijuojama tik
pilnai užbaigus klijuoti pirmąją ir t.t.
Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokštes. Atraižas galima naudoti angokraščiams, palangėms ar angų
sąramoms klijuoti. Atraižas, kurių plotis ne mažesnis kaip 150 mm, galima naudoti tik vientisoje sistemos plokštumoje, tačiau
neleistina naudoti plokštumoje ties kampais ir angomis. Termoizoliacinės plokštės klijuojamos glaudžiai viena prie kitos.
Pasitaikančias atviras siūles (pvz., daugiau kaip 5 mm) būtina užpildyti, nenaudojant klijų, šiek tiek platesnėmis už plyšį
pleištinėmis juostelėmis, išpjautomis iš termoizoliacinių plokščių. Siauresnes siūles (pvz., mažiau kaip 5 mm), jeigu
neprieštarauja gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklėms, galima užpildyti poliuretano putomis. Klijuojant būtina
išlaikyti lygią šiltinamosios izoliacijos išorinio paviršiaus plokštumą, svarbu išvengti aiškiai matomų plokščių perkritimų,
nepalikti atvirų plokščių jungimo siūlių. Nelygus sienos paviršius lyginamas termoizoliacinių plokščių klijavimo metu, o ne
armuojant.
Projekte nenurodytos, bet pagrindo plokštumoje esamos termodeformacinės siūlės turi būti atkartotos sistemoje. Siūlės tarp
termoizoliacinių plokščių turi būti ne arčiau kaip 100 mm nuo didelių pagrindo įtrūkių ir siūlių, nuo skirtingo pagrindo storio
plokštumos iškišos krašto ir nuo skirtingų pagrindo medžiagų ribos. Jei atskirose vietose siūlės tarp termoizoliacinių plokščių
vis dėlto yra arčiau, patariama klojant armuotąjį sluoksnį padengti jas dviem armavimo tinklelio sluoksniais.

8 pav. plokščių klijavimas esant
skirtingiems pagrindams ir
pagrindams su iškylomis
Klijų mišiniui išdžiūvus (praėjus ne mažiau kaip 24 val.), termoizoliacinių plokščių paviršius yra šlifuojamas ir
kruopščiai nuvalomas. Jeigu per 14 dienų nebus klojamas armuotasis sluoksnis, paviršių būtina dar kartą šlifuoti. Jei ant
pastato išorės sienų yra elektros laidų, antenų ar kitokių instaliacinių kabelių bei vamzdynų, tai juos galima uždengti
termoizoliacinėmis plokštėmis. Tačiau klijuojant būtinai pažymėkite laidų ir kabelių nutiesimo vietas, kad vėliau gręžiant ar
kalant tvirtinimo smeiges, jie nebūtų pažeisti.
Langų ir durų angokraščiai, ar nišų kampai klijuojami taip:
- jei langai sumontuoti lygiai su sienos išorine plokštuma, tai prie lango ar durų rėmo priklijuojamas
sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinės plokštės klijuojamos užleidžiant ant rėmo;
- jei langai sumontuoti sienos nišose, tai pastato fasado plokštumos termoizoliacinę plokštę reikia klijuoti iškišant jos
kraštą (ne mažiau angokraščio plokštės storio). Baigus klijuoti pastato fasado plokštumą ir klijų mišiniui išdžiūvus, prie lango
ar durų rėmo priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta ir, glaudžiai prie jo prispaudus lango
angokraščiui skirtą termoizoliacinę plokštę, priklijuoti prie angokraščio. Klijų mišiniui išdžiūvus, fasado plokštumos plokštes
nupjauti lygiai, pridėjus kampainį. Sistema (kartu su armuotojo ir dekoratyviojo tinko sluoksniu) užleidžiama ant langų ir durų
rėmų apie 25 mm. Termoizoliacines plokštes pjaustyti patogiausia rankiniu stalių pjūkleliu smulkiais danteliais, specialiais
pjaustymo peiliais arba įrenginiais. Pjaunant rankiniu būdu, kad pjūviai būtų tikslūs, patartina naudoti atraminę lentjuostę.
Klijuojamų nevėdinamų sistemų atplėšimo stipris rkl(kpa) turi būti ne mažesni už projektinę vėjo apkrovą sds(kpa).
TS 6.5. Mechaninis tvirtinimas smeigėmis
Jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniškai smeigėmis ir papildomai klijuojant, tai smeigių kiekis ir išdėstymo
schemos privalo būti pateikiamos projekte. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant
smeigėmis, tai jų kiekį ir išdėstymo schemas pateikia ISTS gamintojas ar tiekėjas. Tvirtinimo būdas ir tvirtinimo detalių kiekis
priklauso nuo sienos pagrindo, vėjo apkrovų, pastato aukščio, šiltinimo medžiagos ir kitų aspektų. Geriausia yra vadovautis
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šiltinimo sistemos gamintojo Europiniame techniniame liudijime (ETL) pateikiamomis instrukcijomis, mat kiekvienoje
sistemoje yra gamintojo specialiai sukurti ir tarpusavyje suderinti tvirtinimo elementai ir klijai.
Smeigės yra sudėtinis ISTS komponentas, todėl, jei gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip, privaloma naudoti tik į
atskiros termoizoliacinės sistemos sudėtį įtrauktas ir turinčias Europos techninį liudijimą (ETL) bei CE ženklu ženklintas
smeiges. Smeigės įstatomos į iš anksto pagrinde išgręžtas skyles. Skylės smeigėms pradedamos gręžti tik persmeigus
šiltinamąją izoliaciją ir grąžtui prisilietus prie pagrindo. Skylė turi būti gręžiama pakankamai aštriu grąžtu statmenai pagrindui,
bet ne mažiau kaip 10 mm gilesnė nei inkaravimo gylis. Smeigės lėkštinis diskas, įtvirtinus smeigę, negali išsikišti virš
termoizoliacinio sluoksnio paviršiaus. Smeigių lėkštelės turi būti uždengiamos šilumos izoliacijos kaiščiais (pvz. polistirolo
tabletės). Smeigėmis, kurios tvirtinamos prieš klojant armuotąjį sluoksnį, tvirtinama praėjus ne mažiau kaip 24 val. po
termoizoliacinių plokščių klijavimo. Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigės) turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos
specifikaciją. Fiksavimo smeigių kiekis ir išdėstymas priklauso nuo jų tipo. Smeigiuojama turi būti tvarkingai, pagal sistemos
gamintojo nurodymus.
Tvirtinant smeigėmis, būtina laikytis šių taisyklių:
- skylės ašis smeigei turi būti statmena pagrindui;
- smeigės ilgis, diametras ir mažiausias atstumas nuo pagrindo, lubų arba termodeformacinių siūlių kraštų priklauso nuo
naudojamų smeigių rūšies ir smeigių gamintojo nurodymuose;
- prieš pradedant gręžti skyles, termoizoliacines MW plokštes būtina persmeigti grąžtu;
- grąžto diametras ir gręžiamos skylės gylis priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies;
- skylėtų medžiagų arba labai akytų medžiagų pagrindus rekomenduojama gręžti nenaudojant smūgio;
- smeigės lėkštinis diskas negali išsikišti virš armuotojo sluoksnio paviršiaus;
- smeigės uždengiamos šilumos izoliacijos kaiščiais;
- įkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku;
- jeigu smeigė blogai pritvirtinta (kliba, išsikiša ir pan.), deformuota arba kitaip pažeista, būtina ją
pakeisti, šalimais tvirtinant naują. Blogai pritvirtinta smeigė pašalinama, skylė termoizoliacinėje plokštėje užpildoma
naudojama termoizoliacine medžiaga. Skylė armuotajame sluoksnyje užpildoma klijiniu glaistu. Jeigu smeigės pašalinti
neįmanoma, ją įgilinti taip, kad neišsikištų virš armuotojo sluoksnio paviršiaus;
- smeigių tvirtinimas per armuotojo sluoksnio armavimo tinklelį atliekamas kol armuotasis sluoksnis
dar neišdžiūvo;
- jeigu smeigėmis tvirtinama per armavimo
tinklelį, šią operaciją būtina atlikti per 1-2 valandas
nuo pirmojo sluoksnio klojimo.
Fiksavimo smeigės turi būti tokio ilgio, kad
praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo.
Betono, blokų ar plytų sienoje skylės gylis turi būti
≥35 mm. Konkretus smeigių įgilinimas parenkamas
pagal smeigių gamintojo nurodymus. Instaliuotos
fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo vietose,
pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta.
9 pav. Tinkamas smeigės įgilinimas
Skylės smeigėms pradedamos gręžti tik persmeigus termoizoliacinę plokštę ir grąžtui prisilietus prie pagrindo.
Rekomenduojama smeigės lėkštinį diską uždengti šilumos izoliacijos kamščiu. Tvirtinimo elementai (smeigės, kaiščiai,
profiliai ir kt.) turi būti atsparūs korozijai.
Mažiausius smeigių kiekius ns, np, n ir smeigių išdėstymo schemą nurodo sistemos gamintojas. Skaičiavimui
reikalingos rodiklių vertės pateikiamos sistemos gamintojo ETL.
Pastato zonų nustatymo schema:
Klijuojamos nevėdinamos sistemos atplėšimo
stipris Rkl (kPa) apskaičiuojamas pagal formulę:
čia:
Rd1 – klijuojamos nevėdinamos sistemos atplėšimo stipris
(kPa). Nustatomas pagal [6.50]. Stiprio vertę pateikia sistemos
gamintojas;
gkl– atsargos koeficientas klijuojamai nevėdinamai sistemai. Jei
suminis klijuojamos nevėdinamos sistemos svoris be klijų ne didesnis
už 10 kg/m2, gkl= 1,5. Jei suminis klijuojamos nevėdinamos sistemos
svoris be klijų didesnis už 10 kg/m2, gkl= 2;
Mechaniškai tvirtinamos nevėdinamos sistemos projektinis atplėšimo stipris Rmt (kPa) turi būti ne mažesnis už apskaičiuotą
pagal vieną iš šių formulių, pasirenkant pavojingiausią variantą:
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,

,

;
čia:
Np – tvirtinimo prie pagrindo elemento ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės plokštumoje (kN). Np vertę pateikia
sistemos gamintojas;
NRt – tvirtinimo prie pagrindo elemento ištraukimo jėga iš pagrindo (kN). NRt vertę pateikia tvirtinimo elemento gamintojas
arba ši vertė nustatoma bandymu statybos aikštelėje;
Nt – tvirtinimo elemento ištraukimo jėga, tvirtinimo elementus tvirtinant per tinklelį (kN). Nt vertę pateikia sistemos
gamintojas;
Ns – tvirtinimo elemento ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės siūlėje (kN). Ns vertę pateikia Sistemos gamintojas;
ns – tvirtinimo elementų kiekis termoizoliacinės plokštės siūlėje (vnt./m2);
np – tvirtinimo elementų kiekis termoizoliacinės plokštės plokštumoje (vnt./m2);
n – bendras tvirtinimo elementų kiekis (vnt./m2);
gmt– atsargos koeficientas mechaniškai tvirtinamai nevėdinamai sistemai. Jei suminis sistemos svoris be klijų ne didesnis už 10
kg/m2, g= 1,5. Jei suminis sistemos svoris be klijų didesnis už 10 kg/m2, gmt= 2.
Tvirtinimo elementų kiekiai nmt (vnt./m²) neturi būti mažesni už nurodytus gamintojo; jie išdėstomi sistemoje pagal gamintojo
nurodymus. Mechaniškai tvirtinamoms nevėdinamoms sistemoms, kai suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2, turi būti
naudojamos smeigės su metalinėmis vinimis.
Klijuojamų nevėdinamų sistemų atplėšimo stipris rkl(kpa) ir mechaniškai tvirtinamų nevėdinamų sistemų atplėšimo
stipris rmt(kpa) turi būti ne mažesni už projektinę vėjo apkrovą sds(kpa):
ir
čia:

;

sds – projektinė vėjo apkrova, kPa. Apskaičiuojama pagal reglamento 1 priedo reikalavimus.

Apskaičiuojama pagal reglamento 1 priedo reikalavimus, STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės
įėjimo durys“.
TS 6.6. Termoizoliacinės sistemos atsparumas smūgiams
Sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas sistemos naudojimo kategorija, kuri turi būti parenkama pagal žemiau
esančioje lentelėje pateiktas numatomas sistemos naudojimo sąlygas. Sistemos atsparumo smūgiams kategorijas pateikia
sistemos Gamintojas.
Sistemos
naudojimo
Naudojimo sąlygų, susijusių su sistemos atsparumo smūgiams reikalavimais, apibūdinimas
kategorija
Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo. Aplink
I
duris, cokolio antžeminė dalis.
Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus, kurių
II
atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Taip pat pasiekiamos atitvarų
dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė. Balkonų vidinės sienos.
Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo smūgių
III
spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo naudojimo
tikimybė.
TS 6.7. Armuoto sluoksnio įrengimas
Bazinis armuojantis sluoksnis įrengiamas pagal šiltinimo sistemos gamintojo nurodymus.
Nuo tinkavimui paruošto paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės ir
paviršius gerai sudrėkintas. Paviršiai, kur tai reikalinga, aptaisomi tinklu. Plonasluoksnė apdaila daroma kai aplinkos oro
temperatūra ≥5° C. Kad plonasluoksnė apdaila staiga neišdžiūtų ir nesupleišėtų, svarbu, kad darbo metu ir po jo apdailinimo
paviršiaus neveiktų tiesioginiai saulės spinduliai, nelytų ir nepūstų stiprus vėjas.
Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praėjus ne mažiau kaip 24 val. nuo termoizoliacinių plokščių klijavimo.
Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto mišiniai (rišiklis – cementas) ir dispersiniai klijinio glaisto mišiniai
(rišiklis – akrilinė dispersija) jei termoizoliacinės sistemos gamintojas nenurodo kitaip. Klijinio glaisto paruošimas ir paruošto
mišinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje. Klijinis glaistas tepamas ant sausų ir švarių
termoizoliacinių plokščių. Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto mišiniai (rišiklis cementas) ir dispersiniai
klijinio glaisto mišiniai (rišiklis akrilinė dispersija). Klijinio glaisto paruošimas ir paruošto mišinio naudojimo laikas
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nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje. Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir
išsikišančias detales būtina apsaugoti nuo užtaršų.
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.
Iš pradžių ant termoizoliacinių plokščių klojami kampuočiai su tinkleliu, kampuočiai su tinkleliu ir lašikliu, užbaigimo
ir deformaciniai profiliuočiai.

10 pav. Kampų ir termoizoliacinių
siūlių armavimas
Galimo padidėjusio įtempio vietos (angokraščių ir sąramų kampai) sustiprinamos ne mažesnėmis kaip 300 x 200 mm
armavimo tinklelio juostomis, jas išdėstant kampuose įstrižai. Langų, durų ir kitų angų kampų sustiprinimui naudojami
kampiniais PVC profiliais su tinkleliu, o viršutinių horizontalių angokraščių sustiprinimui naudojami kampuočiai su tinkleliu ir
lašikliu. Dviejų skirtingų sistemų sandūroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rūšimi ir kur nėra skiriamosios išorinės siūlės,
būtina įrengti papildomą sustiprintą armavimą užleidžiant ne mažiau kaip 100 mm į kiekvieną pusę nuo siūlės. Aplink langus
įrengiami PVC deformacinis profiliai su tinkleliu skirti tinko ir armavimo mišinio sujungimui su langų arba durų rėmu.
Armuotasis sluoksnis įrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelį ir jį įspaudžiant į glaistą.
Klijinis glaistas tepamas nuo viršaus į apačią ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleidžiamas. Armavimo tinklelis
įspaudžiamas į paskleistą klijinį glaistą. Išsispaudęs per armavimo tinklelio akutes glaistas išlyginamas, jei reikia, užtepamas
papildomai ir užglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo viršaus į apačią, gretimos juostos užleidžiamos viena ant kitos
ne mažiau kaip 100 mm. Šalia esančios armavimo tinklelio juostos užlaidos paruošimui ne mažiau kaip 100 mm atstumu nuo
krašto išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas darbo eiliškumas
pakartojamas. Atskirų dvigubai armuotųjų sluoksnių tinklelio juostų užlaidos turi nesutapti. Klijiniam glaistus išdžiūvus, stiklo
audinio tinklelis prie kampuočių, cokolinių ir užbaigimo profiliuočių nupjaunamas ties išorine briauna.
Armavimo tinklelis klojamas be užlenkimų ir pūslių, turi atsidurti šiek tiek arčiau išorinio armuotojo sluoksnio
paviršiaus ir padengiamas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu (tinklelio užlaidų vietose – ne mažesniu
kaip 0,5 mm storio sluoksniu). Kampuočiai ir profiliuočiai klojami iš apačios į viršų, jų tinklelis užleidžiamas vienas ant kito
ne mažiau kaip 100 mm. Armavimo tinklelis klojamas per visą armuotojo sluoksnio plokštumą iki kraštų.
Apdailinamas termoizoliacijos paviršius švarus. Ilgesnį laiką atvirai laikytas ir nuo UV spindulių paveiktas
termoizoliacijos sluoksnis pašalintas ir nugruntuotas. Į šviežiai užteptą pirmąjį tinko sluoksnį klampinami pastato bei sienų
angų kampų papildomo armavimo elementai, o ant jų, vertikaliai nuo atitvaros viršaus iki apačios, armavimo tinklelio juostos.
Gretimos armavimo tinklelio juostos užleidžiamos viena ant kitos ≥100 mm.
Visa tinkuojama plokštuma tinkuojama be pertraukų.
Armuotojo sluoksnio storis vidutiniškai yra apie 5 mm. Didžiausią ir mažiausią leistiną armuotojo sluoksnio storį
nurodo sistemos gamintojas ar tiekėjas. Reikiamą storį galima pasiekti ant išlyginto, nesukietėjusio ir nepradžiūvusio prieš tai
užtepto apatinio sluoksnio užtepant dar vieną sluoksnį. Jeigu atskirose plokštumos vietose (pvz., lyginat vietinius nelygumus,
duobes) armuotojo sluoksnio storis viršija sistemos gamintojo ar tiekėjo didžiausią leistiną storį, tose vietose būtina atlikti
papildomą armavimą tinkleliu.
Gruntas. Šiltinimo sistemoms svarbu, kad būtų gerai paruoštas pagrindas. Renovuojamo pastato paviršius turi būti tvirtas,
švarus, sausas ir nugruntuotas giluminiu gruntu. Būtina gruntuoti ir armavimo sluoksnį. Pastaruoju atveju, jei naudojamas
dažytas tinkas, gruntas taip pat spalvinamas. Tinkuojamų fasadų drėgminei būsenai, tiek statybos metu, tiek tam, kad jie kuo
greičiau išdžiūtų po lietaus, labai svarbūs yra tinko sluoksnio atsparumas vandeniui ir garų pralaidumas.
TS 6.8. Baigiamojo sluoksnio įrengimas
Fasadinis plonasluoksnis silikoninis dekoratyvinis tinkas
Fasadų tinkuojama dalis įrengiama su dekoratyvinio tinko apdaila. Dekoratyvinis tinkas su iš anksto paruošta spalva,
tonuojamas. Dekoratyvinis tinkas turi būti gerai laidus vandens garams. Paviršius matinis. Struktūrinis dekoratyvinis tinkas
silikoninis - pralaidus garams, atsparus aplinkos poveikiui, biologiniam užteršimui, šalčiui ir drėgmei, gerai sukimbantis su
pagrindu, elastingas. Tinko paviršius tolygus, frakcija ≤1,5 mm.
Fasadinio dekoratyvinio tinko savybės:
• Elastingas
• Ypač laidus garams
• Atsparus biologiniam užteršimui ir UV spinduliams
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•
•
•
•
•
•

Atsparus šalčiui ir drėgmei
Gerai sukimbantis su pagrindu
Pigmentuojamas
Galima naudoti mašininiu būdu
Atsparus pažeidimams ir šveitimui
Hidrofobiškas
≤1,5 mm
akmenukų, tolygi, matinė arba „smulki samanėle“
tinka naudoti lauko sąlygoms

Frakcija
Faktūra
Paskirtis

Pagrindo paruošimas
Pagrindas paruošiamas laikantis gamintojo pateiktų techninių specifikacijų ir rekomendacijų. Pagrindas turi būti lygus,
švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą mažinančių dalelių. Gaminiai turi būti sertifikuoti ir turėti CE
ženklinimą. Baigiamoji paviršiaus apdaila įrengiama ant lygaus, sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau kaip
24 valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo, jei termoizoliacinės sistemos gamintojas ar tiekėjas nenurodo
kitaip.
Jeigu termoizoliacinės sistemos gamintojo ar tiekėjo reikalavimuose nurodoma, visų pirma ant armuotojo sluoksnio
voleliu arba šepečiu užtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis pagal sistemos gamintojo nurodymus. Jei apdailai
naudojamas spalvintas dekoratyvusis tinkas, rekomenduojama tuo pačiu atspalviu pigmentuoti ir gruntą. Tinkavimo darbus
galima pradėti tik gerai išdžiūvus grunto sluoksniui. Nesuskirstytų paviršių apdaila atliekama be technologinės pertraukos.
Vienoje plokštumoje dirbti be pertraukų, išsaugant vienodą medžiagos konsistenciją. Kol padengtas sluoksnis visiškai išdžius,
jį būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir stipraus vėjo.
Reikalavimai dekoratyvinės apdailos panaudojimui:
- paviršius reikia padengti gruntu, geresniam medžiagos sukibimui su dengiamu paviršiumi;
- naudojant šviesių atspalvių apdailą, paviršių reikia padengti baltu gruntu;
- naudoti to paties numerio gaminius, o jei gaminių numeriai skirtingi, tai prieš tai juos sumaišyti;
Gruntavimas prieš dekoratyvinį tinką
Gruntuoti plokštumas prieš dedant dekoratyvinį tinką galima armavimo mišiniui pilnai išdžiūvus. Gruntavimui naudoti
gruntinius dažus pagal sistemos gamintojų rekomendacijas. Esant intensyvioms spalvoms, gruntą reikia paspalvinti
(artima spalva dekoratyviniam tinkui). Nenaudoti rūdijančių įrankių ir indų. Gruntuojančius dažus reikia paskirstyti tolygiai
tepant vieną kartą teptuku. Įrankius bei išpurvintas vietas galima nuplauti vandeniu.
Plonasluoksnio dekoratyvinio tinko dėjimas
Tinkas ant paviršių dedamas griežtai laikantis gamintojo nurodymų ir techninių specifikacijų. Dekoratyvinius tinkus
galima dengti rankomis naudojant specialius įrankius ar naudojant specialius įrengimus. Vienoje plokštumoje dirbti be
pertraukų, išaugant vienodą medžiagos konsistenciją. Prireikus nutraukti darbą, palei pažymėtą liniją priklijuoti lipnią juostą,
uždėti tinko, suteikti jam faktūrą, po to juostą su šviežios medžiagos likučiais nuplėšti. Po pertraukos tęsti darbą nuo
pažymėtos vietos. Anksčiau padengto sluoksnio kraštą galima apsaugoti lipnia juosta. Dekoratyvinis tinkas turi būti tolygiai
paskleidžiamas ant paviršiaus padengiant 100% paviršiaus ploto. Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, kai oro ir
pagrindo temperatūra yra nuo +8°C iki +25°C, o santykinis oro drėgnumas - mažesnis kaip 80%. Visi duomenys pateikti esant
+20°C temperatūrai ir 60% santykiniam oro drėgnumui. Esant kitokioms sąlygoms, būtina atsižvelgti į greitesnį arba lėtesnį
medžiagos kietėjimą. Nemaišyti medžiagos su kitais tinkais, pigmentais, dervomis ir kitokiomis rišamosiomis medžiagomis.
Tinko negalima tepti ant intensyvių saulės spindulių veikiamų sienų. Padengtą tinko sluoksnį saugoti nuo pernelyg
greito džiūvimo. Kol tinkas išdžius, saugoti nuo lietaus. Tam tinka naudoti pastolius su specialiomis uždangomis. Tinko
sudėtyje yra natūralių užpildų, galinčių įtakoti skirtingą tinko išvaizdą. Todėl vienoje plokštumoje patariama naudoti vienodu
gamykliniu numeriu (nurodomas ant kiekvienos pakuotės) pažymėtą tinką.
TS 6.9. Darbų kontrolė
Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams:
Eil.
Techniniai reikalavimai
Nr.
1.
Pagrindo nuokrypiai fasado plokštumoje horizontalia
ir/arba vertikalia kryptimis
2.
Termoizoliacinių plokščių klijavimo nuokrypiai fasado
plokštumoje horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis
3.
Termoizoliacinių plokščių perrišimas ir armavimo
tinklelio juostų užlaida
4.
Smeigių ištraukimo jėga

Leistini nuokrypiai

Kontrolės prietaisai

20 mm/m‘

≥ 100 mm

liniuotė, ruletė, nivelyras,
teodolitas
liniuotė, ruletė, nivelyras,
teodolitas
liniuotė, ruletė

projektinė smeigių
ištraukimo jėgos
vertė kN

ištraukimo jėgos matavimo
prietaisas (pvz.
COMTEST OP 1)

2 mm/m'
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5.

Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado plokštumoje
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis

6.
7.

Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio liniuote
Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo horizontalės arba
vertikalės
Atskiros angos angokraščių nuokrypiai nuo horizontalės
arba vertikalės
Dekoratyviojo tinko rašto ir spalvos tolygumas

8.
9.

Kokybės kontrolė:
Eil. Nr.
Kontrolės objektas
1.
Termoizoliacinės
sistemos specifikacija
2.
Pagrindo paruošimas
3.
Termoizoliacinių
plokščių klijavimas

4.

Mechaninis tvirtinimas
smeigėmis

5.

Armuotojo sluoksnio
įrengimas

6.

Baigiamojo paviršiaus
apdailos sluoksnio
įrengimas

dekoratyviojo tinko
grūdelių dydis +
0,5 mm/m'
4 mm
30 mm

liniuotė, ruletė, nivelyras,
teodolitas

3 mm/m‘

1 m ilgio liniuotė,
gulsčiukas, ruletė
etalonas

Pagal etaloną

2 m ilgio liniuotė, ruletė
Lekalas, ruletė

Patikros būdas
- tikrinama sistemos gamintojo ar tiekėjo atitikties deklaracija;
- tikrinama sistemos sudėties atitiktis techniniam darbo projektui.
- tikrinamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas
- tikrinamas klijų mišinio tepimas ir termoizoliacinių plokščių prispaudimas
atplėšiant atsitiktinai atrinktas plokštes;
- tikrinamas plyšių ir sistemos prigludimo prie kitų konstrukcijų vietų
hermetizavimas;
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių suglaudimas, klijų mišinio šalinimas iš
siūlių, siūlių užpildymas atraižomis arba sandarinimo putomis;
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių perrišimas, klijavimas ties fasadų ir angų
kampais;
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių klijavimas ties termodeformacinėmis
siūlėmis;
- tikrinamas vandens nutekėjimo nuolajų įrengimas
- tikrinamas smeigių ir jų kiekio į 1 m² plokštumoje atitiktis projektui;
- tikrinamas smeigių įgilinimas ir tvirtinimas, galima atlikti atsitiktinai atrinktų
smeigių ištraukimo bandymą.
- tikrinamas papildomas sustiprinimas angų kraštuose (kampinių profiliuočių su
tinkleliu, įstrižų tinklelio atraižų ir pan. įrengimas);
- tikrinamas armavimo tinklelio klojimas, tinklelio juostų užlaida;
- tikrinamas armavimo tinklelio dengimas klijiniu glaistu;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio storis įpjaunant atsitiktinai paimtas vietas;
- tikrinamas kalamų per tinklelį smeigių kiekio į 1 m² plokštumoje atitiktis
projektui, smeigių įgilinimas ir tvirtinimas;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio klojimas cokolinio profiliuočio srityje.
- tikrinamas priglundančių prie sistemos fasado metalinių detalių apsauginis
(antikorozinis) dažymas;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio gruntavimas (jei sistemoje yra numatytas);
- tikrinamas sunkiai prieinamų vietų tinkavimas dekoratyviuoju tinku;
- tikrinamas dekoratyviojo tinko sluoksnio rašto ir spalvos tolygumas.

Tinkavimo darbų kokybės etapai surašyti lentelėje:
Darbai
Kaip kontroliuojama
A*
Paruošiamieji darbai:
Vizualiai
SV
• Paviršių kokybės kontrolė
Gulsčiuku
SV
• Langų, durų įstatymas, tvirtinimas
SV
• Tinkavimo medžiagų tiekimas
SV
• Aprūpinimas mechanizmais
SV
• Darbininkų instruktavimas
Tinkavimo darbai:
Vizualiai
SV
• Tinkavimas ir sluoksnių lyginimas
Gulsčiuku
SV
• Paviršių kokybės kontrolė
Baigiamieji darbai:
SV
•
Defektų šalinimas, paviršių priežiūra
SV
•
Dokumentų įforminimas
* A – atsako; D – dalyvauja; K – kontroliuoja; SV – Statybos vadovas; TP – Techninis prižiūrėtojas.

D*

K*
TP
TP
TP
TP

TP
TP

TP

TS 6.10. Cokolio antžeminės dalies, įėjimo į laiptinės sienučių apdaila – fasadinės klinkerio plytelės
Cokolio antžeminė dalis ir įėjimo į laiptines sienutės įrengus apšiltinimą, išklijuojama fasadinėmis klinkerio
plytelėmis. Plytelių spalva nurodoma fasadų spalviniuose brėžiniuose. Prieš pradedant klijuoti apdailines plyteles pagrindas
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turi būti visiškai paruoštas – turi būti lygus, stiprus ir švarus. Nelygumai išlyginami skiediniu, norint padidinti lipnumą,
pagrindą galima sutvirtinti, gruntuojant skystais klijais. Plytelių klijavimo sistemos elementai turi būti suderinami tarpusavyje,
rekomenduojama vieno gamintojo. Plytelių klijai ruošiami griežtai laikantis gamintojo instrukcijų. Ant pagrindo ir ant
nugarinės plytelės pusės klijai tepami dantyta mentele. Savybes klijai išlaiko 10 – 30 min (priklausomai nuo gamintojo), todėl
tepami nedideliais plotais. Klijų sluoksnio storis iki 5 mm. Prieš klijuojant plytelių drėkinti negalima. Klijuojant plyteles
privaloma vadovautis klijų gamintojo instrukcijomis. Suklojus plyteles, siūlės užglaistomos klijų gamintojų rekomenduotu
elastingu siūlių glaistu, skirtu lauko sąlygoms. Tarpus tarp plytelių galima glaistyti maždaug po 24 val, klijų džiūvimo laikas
iki 3 parų. Kol glaistas nesukietėjo siūlės nuvalomos sausu skudurėliu. Nuokrypų tarp atskirų plytelių paviršių negali būti!
Plytelių klijai turi būti elastingi, atsparūs šalčiui – neprastesnės nei C2 klasės, siūlių tarp plytelių glaistas – elastinis, pritaikytas
lauko sąlygoms. Klijai laikomi ir sandėliuojami sausai, gamintojo įpakavimuose. Plytelių klijavimui lauko sąlygomis naudoti
dvigubo klijų sluoksnio dengimo metodą. Lauko sąlygomis tarpai tarp plytelių turi būti 3 – 5 mm (tikslinami pagal plytelių
dydį).
Visi išmatavimai, išskyrus storį, taip pat kraštinių tiesumas, kampų statumas bei plokštumas gali turėti ±0,2 % max nuokrypas.
Minimalūs reikalavimai klinkerio plytelėms:
KLINKERIO PLYTELĖS COKOLIUI
Matmenys
240x70x10 (tikslinami pagal gamintoją)
Medžiaga
Klinkeris fasadams
Rūšis
I (pirma)
Vandens įgeriamumas
≤6 %
Paviršius
Lygus, matinis
Spalva
Vienspalvės, sendintos tekstūros, be spalvos perėjimų, spalva
vientisa pateikiama fasadų brėžiniuose
Atsparumas šalčiui
>100 ciklų
Atsparumas smūgiams
užtikrintas
Atsparumas buitiniams chemikalams
reikalaujamas
Siūlės glaisto spalva parenkama pagal plytelės spalvą – siūlės turi būti tamsesnės nei plytelės. Konkreti plytelių ir glaisto
spalva derinama su projekto autoriumi. Klijuojant atkartojamos ant fasado esančio deformacinės siūlės, jei jos yra. Plytų
elementai gaminami, laikantis aukščiausių tolerancijos reikalavimų, kad atitiktų griežčiausius reikalavimus pelėsių atžvilgiu.
TS 7. COKOLIO POŽEMINĖS DALIES ŠILTINIMAS
Atliekant sienų šiltinimą iš išorinės pusės, laikomasi šių pagrindinių bendrųjų reikalavimų:
kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos
produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu;
• kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti laikomasi konkretaus pasirinkto gamintojo technologijos sąlygų;
• visi horizontalūs paviršiai (parapetai, palangės ir pan.) turi būti padengiamos korozijai atsparia skarda. Apskardinimui
naudojama ≥0,50 mm poliesteriu padengta skarda;
• privalu vadovautis statybos taisyklėmis ST2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“. Būtina,
kad termoizoliacinės sistemos elementai turėtų Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklinimą;
• šiltinimo sistemoje naudojami komponentai turi būti suderinami tarpusavyje.
•

Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas. Senas, apiręs paviršius nuvalomas iki tvirto
pagrindo. Kur reikia, paviršius nuplaunamas vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo kerpių, grybelių ir pelėsių.
Kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu, didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi. Prieš klijavimo darbų pradžią,
nuimamos visos ant pagrindo esančios ir montavimui trukdančios detalės. Aplink esančias pastatų dalis ir detales (langus,
duris, palanges, keramiką, metalines detales ir pan.) būtina rūpestingai apdengti.
Rūsio sienoms hidroizoliacija įrengiama iki pamatų apačios.
TS 7.1. Termoizoliacinės medžiagos
Požeminė rūsio sienų dalis šiltinama 180 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100N* plokštėmis rūsio sienoms.
Plokščių techniniai duomenys:
Polistireninio putplasčio EPS 100N* plokštės
Deklaruojamas šilumos laidumas
λD=0,030 W/(m·K);
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10 %:
≥100 kPa
Stipris lenkiant
≥150 kPa
Degumo klasifikacija
E
Vidutinis tankis
ρ=18,50 kg/m3
Vandens garų varžos faktorius
μ=30-70
*gali būti naudojami analogiški neprastesnių savybių gaminiai
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TS 7.2. Cokolio hidroizoliacija
Hidroizoliacijos medžiagų techninės charakteristikos:
Konstrukcija

Pamatų

Medžiagos, gaminio
pavadinimas

Charakteristikos

Klijuojama bituminė
hidroizoliacija

Storis t = 1,5 mm
Viršutinės pusės apsauga – FDPE plėvelė
Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga išilg. 215 N/
50 mm, skers. 220 N/50 mm
Atsparumas tempimui: pailgėjimas – išilg. 324 %, skers. 238 %
Vandens įgeriamumas – 0,09 %
Nepralaidumas vandeniui – 60 kPa
Degumo klasė – B2

Požeminės dalies
Drenažinė membrana
Savybės - pagal gamintojo reikalavimus
hidroizoliacija
Prieš klijuojant apšiltinimo plokštes, rūsio sienų išorinė dalis nutepama bitumine mastika vandens pagrindu 2 – 4 sluoksniais
(priklausomai nuo paviršiaus dengiamumo):
Bituminė mastika
Medžiaga
Vandeninė bitumo dispersija, modifikuota sintetiniu
kaučiuku
Naudojimas
Neardo putų polistirolo, galima naudoti patalpose, kur nuolat
būna žmonės
Džiūvimo laikas
~6 val (esant 23 °C)
Naudojimo temperatūra
5 – 30 °C
Sengiamų sluoksnių skaičius
2 – 4 sluoksniai
Dengimo būdas
Teptukas, šepetys
Išeiga
0,8 – 1,2 kg/m2
Įrankių valymas
Vanduo (iškart), organinis tirpiklis (išdžiųvus)
Laikymas
Laikyti aukštesnėje kaip +5 °C
Saugoti nuo neigiamų temperatūrų!
Požeminė apšiltinimo dalis nuo grunto atskiriama drenažine membrana, pagaminta iš didelio tankio polietileno.
Drenažinės membranos techninės specifikacijos turi tenkinti šiuos reikalavimus:
Medžiaga
Svoris
Įspaudų aukštis
Įspaudų kiekis
Spalva
Temperatūrinis atsparumas
Atsparumas spaudimui
Atsparumas ugniai
Vandens nutekėjimo sparta
Atsparumas

Drenažinė membrana
HDPE, didelio tankio polietilenas
500 g/m2
≥7 mm
≥1860 vnt/m2
juoda
Nuo -40 °C iki +80 °C
~ 320 – 400 kN/m2
B2 (pagal DIN 4102)
~ 4,6 l/s/m
Atsparūs chemikalams, augalų šaknų poveikiui, nedaro poveikio
geriamajam vandeniui, atsparūs pelėsiui ir bakterijų puolimui,
nedūlėja

Izoliuojami paviršiai turi būti apsaugoti nuo kritulių, išdžiovinti, nuvalytos šiukšlės, dulkės. Leistinus viršijantys plyšiai
ir nelygumai turi būti užpildyti ir išlyginti. Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami
atskirai. Paviršių gruntavimas, kur tai reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai sukibti su pagrindu.
Ruošiant pagrindą hidroizoliacijos įrengimui turi būti įvykdyti šie reikalavimai:
Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti, nuo jų nuvalytos
dulkės ir paviršius gruntuotas. Hidroizoliacijai naudojant bitumines medžiagas, gruntuojama bitumo emulsija arba bitumo
skiediniu. Izoliacijai taikant cemento pagrindu paruoštas glaistomąsias dangas, gruntuojama vandens pagrindu paruoštais
gruntais. Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jų drėgnis prieš gruntavimą turi būti ne didesnis kaip 4%. Kai
gruntuojama vandeniu skiedžiamais gruntais - gruntuojamo paviršiaus drėgnis nereglamentuojamas, tik ant gruntuojamo
paviršiaus negali būti lašelių pavidalo drėgmės. Kai temperatūra žemesnė kaip -20º C, izoliacines dangas galima įrengti tik
taikant specialių priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus).
TS 8. LAIPTINĖS TAMBŪRO SIENŲ DAŽYMAS
Laiptinės tambūrų sienos tinkuojamos labai geros kokybės tinku, gruntuojamos, glaistomos ir dažomos - struktūriniais,
plaunamais, trinčiai ir drėgmei atspariais dažais. Sienų ir angokraščių spalva matinė RAL 1019.
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Prieš dažant sienų paviršius paruošiamas pagal dažų gamintojų ar tiekėjų pateiktas technines specifikacija ir
rekomendacijas. Blizgūs, anksčiau alkidiniais dažais dažyti paviršiai pašiurkštinami švitriniu popieriumi nuo jų nuvalomos
šlifavimo dulkes. Nuo perdažomo paviršiaus pašalinami visus besilupantys ar silpnai prikibę dažai, tinkas. Naujai dažomas ar
perdažomas paviršius - sausas ir švarus (be purvo, riebalų ir kitų teršalų). Paviršiaus nelygumai prieš apdailos įrengimą
užglaistomi smulkiagrūdžiu glaistu. Įtrūkusias sienos vietas praglaistyti ir nušlifuoti. Jeigu ant paviršiaus yra pelėsio ar kitų
organinių medžiagų, tas vietas nutepamos tirpalu nuo grybelio. Prieš dažymą paviršius nugruntuojamas gruntu ar gruntavimo
dažais. Rekomenduojama naudoti to pačio gamintojo produktus pagal gamintojo instrukcijas. Dažai paruošiami pagal
gamintojo instrukcijas. Prieš naudojimą permaišomi. Dažai ant sienų ir lubų paviršiaus tepami voleliu su vidutinio ilgio
plaukeliais, taip sukuriant iškilią faktūrą.
Tambūro sienoms įrengiama struktūrinio dažymo apdaila. Parinkti atsparūs atmosferos poveikiui ir intensyviam plovimui
lateksiniai faktūriniai dažai vidaus darbams. Dažais formuojamas faktūrinis sienų ir lubų paviršius. Dažoma esant aplinkos
temperatūrai (+5 +30) ºC. Gaminiai saugomi nuo šalčio! Įrankiai valomi pagal gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas.
Nudažytas paviršius nepersišviečia, faktūra yra tolygi ir visame paviršiuje vienos krypties.
LATEKSINAI FAKTŪRINIAI DAŽAI (analogas struktūriniai dažai TOPCOLOR DEKOR 9*)
Atsparumas
7000 ciklų (ypatingai atsparūs intensyviam plovimui ir
atmosferos poveikiui)
Blizgumas
matiniai
Spalva
Tonuojama pagal NCS paletę
Dengiamumas
1,5 – 2,5 m2
Skiediklis
vanduo
Dulkės nekimba
Po 1 val. (22°C ir 55 % RH)
Saugojimas
Sandarioje taroje, >5° C
Nudažytas paviršius nepersišviečia, faktūra yra tolygi ir visame paviršiuje vienos krypties. Blizgūs, anksčiau alkidiniais
dažais dažyti paviršiai pašiurkštinami švitriniu popieriumi nuo jų nuvalomos šlifavimo dulkes. Nuo perdažomo paviršiaus
pašalinami visus besilupantys ar silpnai prikibę dažai, tinkas. Laiptinėse esančios elektros skydinės, inžinerinių spintelių
durelės, radiatoriai, senos pašto dėžutės sienose dažomos to pačio atspalvio metalui skirtais dažais be faktūros, matiniais.
Laiptų turėklai atnaujinami, nuvalomi, šiurkštinami, dažomi metalui skirtais, antikoroziniais, mechaniniams pažeidimams
atspariais, matiniais/pusiau matiniai dažais, spalva pilka RAL 7045. Jei reikalinga turėklai sutvirtinami. Grindjuostės dažomos
pilkai - spalva RAL 7045, matiniais/pusiau matiniai tinkuotiems ir betono paviršiams skirtais dažais, atspariais trinčiai ir
dėvėjimuisi. Dažai atsparūs dideliam pėsčiųjų eismui, purvui, tepalui. Numatomas esamų turėklų porankių keitimas į naujus –
medinius, lakuotus gaminius. Atviri elektros laidai, kabeliai sudedami į lovelius.
Lubos dažomos baltai. Prieš dažant lubų paviršius nuvalomos nuo kalkių ir senų dažų, pašalinami defektai, atstatomas
reikiamo lygumo paviršius. Lubos gruntuojamos, glaistomos, dažomos.
TS 9. STATYBINĖ IZOLIACIJA
Naudojama izoliacija turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių savybių. Šilumos izoliacija
turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios atsparios drėgmei. Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį
atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Šilumos izoliacija, kur reikia, turi užtikrinti ir garso izoliaciją
TS 9.1. Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją konstrukcijose iš mineralinės vatos
Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos metu.
Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų konstrukcijų.
Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi, o izoliacijos
sluoksnis turi būti vientisas. Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų atliekant kitų sluoksnių įrengimo darbus ir kad į
izoliaciją ar tarp izoliacijos sluoksnių nepatektų šilumai laidūs intarpai. Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, juos reikia
perdengti vieną su kitu.
Šilumos izoliacijos sluoksnio vėdinimui turi būti numatytas oro tarpas, ne mažesnis kaip nurodyta šio projekto atitvarų
brėžiniuose. Apsauginiai sluoksniai vamzdžių bei ventiliacijos angų sandūrose su stogo ir sienų konstrukcijomis turi būti
įrengiami taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš patalpų būtų
visiškai pašalinama.
Rangovas turi užtaisyti visas neužtaisytas angas dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas
tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams reikia naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų. Lakštinėse
konstrukcijose nedideles angas galima užtaisyti lanksčiomis tarpinėmis. Angos turi būti užtaisomos atitinkamoje statybos
stadijoje taip, kad tarpinės užtikrintų gerą sandarumą. Ypač kruopščiai turi būti užtaisomos angos vietose, prie kurių sunku
prieiti.
Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus.
TS 9.2. Sandėliavimas
Pakraunant į transporto priemones ir iškraunant iš jų, laikant sandėliuose, mineralinės vatos gaminiai turi būti apsaugoti
nuo mechaninių pažeidimų. Mineralinės vatos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu polietileno gaubtu
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gali būti sandėliuojami lauke. Plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba pastogėse. Demblių
rietuvių aukštis neturi viršyti 2 m. Sandėliuojant gaminius lauke būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad
krituliai nesikauptų sandėliavimo aikštelėje. Padėklai negali būti kraunami vienas ant kito, išskyrus atvejus, kai toks yra
gamyklinis įpakavimas. Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik įrengus specialius gaubtus ar pan. ir
užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių kritulių.
TS 10. PLOKŠČIOJO STOGO ŠILTINIMAS
Atliekant plokščiojo stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, privalu laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo durys“ ir ST 121895674.215.01:2012 "Stogų įrengimo darbai" reikalavimų.
Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus, atitikties sertifikatus, turi būti firminis įpakavimas. Taikant
medžiagas turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių standartų, taikomų šiems produktams, ir tų medžiagų gamintojų
instrukcijų. Keičiant medžiagą kitomis nei nurodyta projekte, jų charakteristikos turi būti ne blogesnės, kaip siūlomų.
TS 10.1. Paruošiamieji darbai
Prieš stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, suderinus su namo administracija, nuo stogo nuimami antenų stiebai
ir kitos nenaudojamos konstrukcijos. Statybos darbai pradedami vykdyti nuo pagrindų paruošimo: susidėvėjusios dalys
pašalinamos, suskilę ir atsipalaidavę paviršiai (kaminų, sienų ir denginių) remontuojami (arba keičiami naujais).
Demontuojami visi stogo apskardinimai. Išvalomas esamas stogo hidroizoliacijos paviršius, užtaisomos hidroizoliacijoje
esančios pūslės, esami stogo paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos. Stogo paviršius nuvalomas, suremontuojami defektai,
įtrūkimai. Remontuojami atitrūkę, suskeldėję parapetai, piliastrai ir ventiliaciniai kaminėliai. Jei esama danga paklota ant
švaraus pagrindo, o pati danga yra geros būklės, tuomet ši bituminė danga gali būti laikoma hidroizoliaciniu sluoksniu. Jei ši
sąlyga faktiškai netenkinama, tuomet senoji danga privalo būti nuimama ir švariai nuvalomas pagrindas.
Vykdant stogo apšiltinimo darbus turi būti išvalomi natūralios traukos kaminai. Pagal normatyvinius reikalavimus
kaminai pakeliami iki reikiamo aukščio (ne mažiau kaip 60 cm virš stogo dangos ir ne mažiau kaip 30 cm nuo parapetų
viršaus).
TS 10.2. Nuolydį formuojantis sluoksnis
Ant švaraus pagrindo įrengiamas nuolydžius formuojantis pagrindas iš polistireninio putplasčio, naudojamas
polistireninis putplastis stogams su suformuotu nuolydžiu. Jis įrengiamas taip, kad paklojus visus sluoksnius, nuolydis (≥20)
būtų orientuotas lietaus nuvedimo sistemos link. Nuolydžius formuojant iš polistireninio putplasčio, projekte nurodytas
apšiltinimo sluoksnio storis turi būti ploniausioje vietoje (t.y. nuolydis formuojamas storinant apšiltinimą).
TS 10.3. Šilumos izoliacinės medžiagos
Stogas apšiltinamas dviem sluoksniais 180 mm storio polistireninio putplasčio EPS100N* su suformuotu nuolydžiu ir
30 mm storio kietos mineralinės vatos sluoksniais. Polistireninis putplastis EPS100N* turi tenkinti šias technines
specifikacijas:
Polistireninio putplasčio EPS 100N* plokštės
Deklaruojamas šilumos laidumas
λD=0,030 W/(m·K);
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10 %:
≥100 kPa
Stipris lenkiant
≥150 kPa
Degumo klasifikacija
E
Vidutinis tankis
ρ=18,50 kg/m3
Vandens garų varžos faktorius
μ=30-70
*gali būti naudojami analogiški neprastesnių savybių gaminiai
Viršutiniam stogo termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 30 mm storio kietos mineralinės vatos plokštės turi
tenkinti šiuos techninius reikalavimus:
Kietos mineralinės vatos plokštės (Paroc ROB 80*)
Deklaruojamas šilumos laidumas
λD≤ 0,038 W/(m·K)
Degumo klasifikacija
A1
Trumpalaikis vandens įmirkis
WP: ≤1 kg/m2
Ilgalaikis vandens įmirkis
WL(P),Wlp: ≤3 kg/m2
Sutelktoji apkrova PL (5)
FP: ≥550 N
Gniuždymo įtempis, esant 10 % deformacijai CS(10), σ10
σm: ≥80 kPa
Laidumas vandens garams
μ=1
*gali būti naudojami analogiški neprastesnių savybių gaminiai
Nuosvyra ties parapetu įrengiama iš mineralinės vatos, ρ=40 kg/m3.
Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigės) šilumos izoliacijos plokščių tvirtinimui turi atitikti naudojamos šiltinimo
sistemos specifikaciją. Fiksavimo smeigių kiekis ir išdėstymas priklauso nuo jų gamintojo reikalavimų. Fiksavimo smeigės turi
būti tokio ilgio, kad praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Betono, blokų ar plytų sienoje skylės gylis turi būti
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≥35 mm. Konkretus smeigių įgilinimas parenkamas pagal smeigių gamintojo nurodymus. Instaliuotos fiksavimo smeigės turi
tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta.
TS 10.4. Reikalavimai hidroizoliacinėms medžiagoms
Šiame skyriuje aprašomas bitumo dangų montavimas prilydimo būdu, naudojant dujinį degiklį. Kiekvieno sluoksnio
klojimas gali būti pradėtas tik patikrinus ir aktu priėmus apatinį sluoksnį arba pagrindą. Vadovautis dangų gamintojo
instrukcija ir rekomendacijomis.
Stogų viršutinio ir apatinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydomoji elastomerinė, t.y. bituminė lakštinė (ritininė)
stogų ir hidroizoliacinė danga. Viršutiniam hidroizoliaciniam apsauginiam plokščiųjų stogų dangos sluoksniui naudojama
danga iš viršaus turi būti padengta skalūno pabarstu, užtikrinančiu patikimą apsaugą nuo UV spindulių. Apatiniam stogo
dangos sluoksniui naudojama danga iš viršaus turi būti padengta kvarcinio smėlio pabarstu. Stogo hidroizoliacinėje dangoje
turi būti numatytas reikiamas papildomų hidroizoliacinių sluoksnių skaičius, jų išdėstymas ir statybos produktai šių sluoksnių
įrengimui.
Stogo viršutinės dangos charakteristikos turi atitikti šiuos reikalavimus:
Prilydomos stogo danga (viršutinis sluoksnis)
Pabarstas
skalūnas
Storis
4,0 mm
Pagrindas ir jo masė
poliesteris 180
Vienetinio ploto masė
5,0 kg/m2
Degumo klasė
E
Atsparumas tempimui (išilgine/skersine kryptimis):
≥850/≥650±200 N/50mm
Atsparumas tekėjimui
≥95 °C
Lankstumas žemoje temperatūroje
≤-15 °C
Nepralaidumas vandeniui per 24 val
≥200 kPa
Išorinis ugnies poveikis
Broof(t1).
Stogo apatinės dangos charakteristikos turi atitikti šiuos reikalavimus:
Prilydomos stogo danga (apatinis sluoksnis)
Pabarstas
kvarcinis smėlis
Storis
3,0 mm
Pagrindas ir jo masė
poliesteris 160
Vienetinio ploto masė
4,0 kg/m2
Degumo klasė
E
Atsparumas tempimui (išilgine/skersine kryptimis):
≥800/≥600±200 N/50mm
Atsparumas tekėjimui
≥95 °C
Lankstumas žemoje temperatūroje:
≤-15 °C
Nepralaidumas vandeniui per 24 val
≥100 kPa
Išorinis ugnies poveikis
Broof(t1).
Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir
eksploatacinį stogo patikimumą.
Prilydomos 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 viduriniame juostos storio trečdalyje.
Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi byrėti nuo juostos.
Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 % jų masės. Po 24 h bandymo,
kai slėgis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo žymių.
Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekėti nuo bandinio pavyzdžio,
pakabinto vertikaliai, ir pasislinkti.
Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio R=15 mm.
Stogo apatinis termoizoliacinis sluoksnis – polistireninis putplastis (degumo klasė – E), o viršutinis – kieta mineralinė
vata (degumo klasė A), dengiama 2 sluoksniais prilydomos dangos, bendras konstrukcijos degumas Broof(t1).
TS 10.5. Darbų vykdymas
Kai aplinkos temperatūra žemesnė nei -5 °C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių
kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, naudojant priedus). Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių,
izoliuojami paviršiai išdžiovinami. Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai
dalyvaujant Techninės priežiūros inžinieriui. Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir
mechaninių pažeidimų statybos metu.
TS 10.6. Angų užtaisymas
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. Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Turi būti
laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal galiojančias Lietuvos normas.
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TS 10.7. Stogo šilumos izoliacijos įrengimas
Šilumos izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų
konstrukcijų. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti ypač atsargiai. Izoliavimui
skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi; kur reikia naudoti papildomas
izoliacijos plokštes taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas. Naudojant kelis izoliacijos sluoksnius, sluoksnius reikia
perdengti vieną su kitu. Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitvarinėse konstrukcijose turi būti
įrengiamos pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš
patalpų būtų visiškai pašalinama. Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
TS 10.8. Dangų montavimas ant horizontalaus paviršiaus
Stogo hidroizoliacinė danga klojama skersai vandens tekėjimo krypčiai. Kloti pradedama nuo žemiausios stogo vietos,
aukščiau esančias hidroizoliacijos juostas užleidžiant 100 mm. Hidroizoliacijos juostos galuose užleidžiamos 150 mm. Išilgai
siūlės užleidžiamos 100 mm, galuose 150 mm. Naudojant ruloninių stogų medžiagų priklijavimui karštas mastikas reikia
vadovautis STR 2.05.02:2001 nurodymais.
Hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba mūro siūlės turi būti
visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas. Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai
pritvirtintas ir užsandarintas (pakėlimo aukštis ne mažiau kaip 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus nepatektų
vanduo. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga
nuo stogo viršaus aukštyn ≥300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas.
Rekomenduojama įrengti papildomą (-us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (-ius) iki parapeto viršaus ir užlenkti ant jo
horizontalaus paviršiaus.
Deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo išsikišusių pastato dalių ne mažiau kaip
500 mm. Deformacinių siūlių išdėstymo intervalai turi būti tokie, kad užtikrintų hidroizoliacinės dangos sandarumą ir jos
atsparumą irimui dėl deformacinių reiškinių. Deformacinės siūlės konstrukcija turi būti tokia, kad, atsiradus deformacijai, pro
siūlę nepratekėtų vanduo. Deformacinių siūlių įdėklams turi būti naudojami nedegūs termoizoliaciniai statybos produktai.
Deformacinės siūlės pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinėje stogo dangoje turi būti sutapdintos.
TS 10.9. Stovų ir kitų per stogo konstrukciją išeinančių konstrukcijų užsandarinimas
Atliekant modernizavimo darbus turi būti išsaugoti oro ryšio tinklai (prieš pradedant darbus derinti su atitinkamomis
institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai). Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie
stogo pagrindo ar ventiliacijos kaminų konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos.
Per stogo konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai, ventiliacijos deflektoriai, atraminės konstrukcijos ir pan. turi būti
užsandarinamos naudojant atitinkamo diametro guminius flanšus. 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.
TS 10.10. Apsauginės tvorelės įrengimas
Prie sutvarkytų stogo parapetų ir stogo tvirtinama apsauginė stogo tvorelė. Tvorelės elementai turi būti nudažyti
antikoroziniais dažais. Įrengus apsauginę tvorelę, mažiausias atstumas nuo stogo dangos paviršiaus iki tvorelės viršaus turi būti
600 mm. Horizontalus tvorelės dalinimas – vienas ar daugiau strypų, vertikalus dalinimas ir tvirtinimas – kas 600 – 900 mm.
Tvorelė turi būti įtvirtinta į pagrindą taip, kad atlaikytų 100 kg svorį. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos.
TS 10.11. Išlipimo ant stogo liukai
Senas išlipimo ant stogo liukas demontuojamas, įrengiamas naujas liukas. Liuko angos viršus turi būti ne žemiau kaip
250 mm virš stogo paviršiaus, todėl turi būti numatytas liuko pakėlimas. Liukų angų viršus turi būti padengti skarda arba
apsaugoti specialiais profiliais. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda (profiliu).
Laiptinėje, kurioje yra liukas vedantis ant stogo, keičiamos esamos metalinės kopėčios. Kopėčių plotis min. 700 mm.
Kopėčios turi tenkinti A2 – s3, d2 degumo klasei keliamus reikalavimus. Įrengtos kopėčios dažomos pilka spalva. Stogo
kopėčios montuojamos ir prižiūrimos eksploatacijos metu pagal gamintojo nurodymus ir rekomendacijas. Įrengiama liuko
landos apdaila.
TS 10.12. Stogo elementų apskardinimo įrengimas
Visi stogo konstrukcijoms naudojami metalo ir skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių statybos produktų:
cinkuoto plieno, plastifikuoto plieno, nerūdijančio plieno, vario. Apskardinimui naudojama ≥0,50 mm poliesteriu padengta
skarda. Karnizai, konstrukcijų sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo į konstrukcijas apsaugomi atitinkamo dydžio skardos
lakštais. Apskardinimo lakštai tarpusavyje jungiami užlankomis.
Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9 °. Padengiant parapetus skarda, ją būtina iškišti
už vertikalaus sienos paviršiaus: esant keraminių, silikatinių apdailos plytų ir kitų išorės apdailai naudojamų statybos produktų
atsparumui šalčiui, ne mažesniam kaip 100 šaldymo ir šildymo ciklų – ne mažiau kaip 50 mm, o esant mažesniam atsparumui
šalčiui, – ne mažiau kaip 80 mm.
Draudžiama lakštus jungti kniedėmis ar varžtais. Mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia
kryptimi žemyn) turi būti ne mažesnis už nurodytąjį lentelėje:
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Pastato aukštis (m)
8 – 20

Skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn) (cm)
≥8

TS 10.13. Darbų priėmimas (kokybės kontrolė)
Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Techninės
priežiūros vadovui. Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. Turi būti
surašomas paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. Vėdinimo kanalų angos turi
būti uždengtos, kad į jas nepatektų lietaus vanduo.
TS 10.14. Sutapdinto stogo vėdinimas
Turi būti numatytos priemonės stogo, uždengto rulonine bitumine danga, vėdinimui, kad jame nesikauptų drėgmė garo
pavidalu iš pastatų vidaus. Vienas vėdinimo kaminėlis įrengiamas ne mažesniame kaip 60 – 80 m2 stogo plote. Vėdinimo
kaminėlis turi būti užpildytas biria termoizoliacine medžiaga, užtikrinančia laisvą garo judėjimą iš stogo konstrukcijos į išorę
(4 – 10 mm frakcijos keramzitas, ρ=300 – 350 kg/m3).
TS 10.15. Gaisrinė sauga
Stogo dangų klojimo darbų metu naudojant atvirą liepsną, ant stogo privalo būti ne mažiau kaip du kilnojamieji
gesintuvai po 6 kg. Atlikus stogo rekonstravimo darbus, stogas turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus. Stogo
dangų klojimo darbų metu naudojant atvirą liepsną, ant stogo privalo būti ne mažiau kaip du kilnojamieji gesintuvai po 6 kg.
Ant stogo įrengiama metalinė tvorelė, kurios aukštis nuo stogo dangos ≥600 mm. Išlipimas ant stogo per liuką. Išlipimo
ant stogo liukas numatomas ne mažesnis nei 0,8*0,8 m. Liuko dangtis su sandarinančiomis tarpinėmis, liuko angos viršus turi
būti ne žemiau kaip 250 mm virš naujai įrengtos stogo dangos paviršiaus. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda. Išlipimui
ant stogo įrengiamos ≥700 mm pločio vertikalios kopėčios iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų.
TS 10.16. Išorinis lietaus nuvedimas
Demontuojama esama išorinė lietaus nuvedimo sistema. Lietaus nuvedimas nuo stogo išorinis. Tikrinami esami stogo
nuolydžiai. Jei esamos dangos nuolydis netenkina projekte numatyto, naujas nuolydis formuojamas naudojant polistireninį
putplastį (ploniausioje vietoje polistireninio putplasčio storis numatomas ne plonesnis nei paskaičiuota). Projektuojamas stogo
nuolydis ≥2,0o lietaus latakų link. Vanduo nuo pastato stogo nuvedamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams,
šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos aplinkai. Projekte numatomas išorinės lietaus surinkimo sistemos
keitimas, išorinio drenažo aplink pastatą įrengimas.
Lietvamzdžiai ir lietaus latakai prie pastato stogo ir sienų tvirtinami pagal gamintojo reikalavimus, pateiktas montavimo
schemas, instrukcijas ir rekomendacijas. Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Lietvamzdžių
dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos. Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu.
pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji latakai turi būti pritvirtinti ne
mažesniais kaip 700 mm atstumais. Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti
pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne
žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28 °, o nuosvyriųjų
– ne mažesnis kaip 2,9 °. Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius
kompensatorius.
Išorinė lietaus nuvedimo sistema (lietaus latakai, įlajos, alkūnės, lietvamzdžiai, laikikliai, apkabos) pilnai
komplektuojama su visomis reikalingomis fasoninėmis detalėmis ir tvirtinimo elementais, visos dalys turi būti suderintos
tarpusavyje, geometriškai tikslios, vienodos spalvos. Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai
turi būti iš korozijai atsparių statybos produktų: cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno. Lietaus latakams ir lietvamzdžiams
naudojamos plastifikuotos skardos spalva nurodoma fasadų brėžiniuose. Lietaus latakų ir lietvamzdžių skerspjūvis
stačiakampis/kvadratinis. Skerspjūvio plotas parenkamas pagal lietaus nuvedimo sistemos gamintojų pateikiamus lietaus
pralaidumo skaičiavimus, rekomendacijas. Lietvamzdžių ir įlajų skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais.
TS 10.17. Stogo dangos pridavimas
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 10.18. Stogelių virš įėjimų atnaujinimas
Esami stogeliai virš įėjimų į laiptines remontuojami, sutvarkomi, pašalinama augmenija, esama stogelių danga,
apskardinimai, lietvamzdžiai. Atstatoma stogelių geometrija. Esami stogeliai virš įėjimų į laiptines sutvarkomi: suformuojami
nuolydžiai, parapetas, įrengiamas apšiltinamas. Aplink stogelius įrengiami lietaus latakai su įlajomis ir lietvamzdžiais. Ant
kieta mineraline vata apšiltintų stogelių įrengiami 2 sluoksniai prilydomos dangos. Stogelių apačia ir šonai šiltinami 50 mm
storio polistireninio putplasčio plokštėmis (EPS 100N* arba analogas). Apšiltinti stogeliai padengiami armuotu tinko
sluoksniu, įrengiama fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila. Visi stogelių konstrukcijoms gaminti naudojami metalo, medžio ir
skardos elementai numatomi iš korozijai ir drėgmei atsparių statybos produktų. Metalinių konstrukcijų naudojimo aplinka C2
(žemo agresyvumo) ir C4 ( aukšta) – lauko sąlygomis, pagal LST EN ISO 12944-2:2000. Esami apšvietimo įrenginiai
perkeliami ant naujos apdailos ir pajungiami.
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TS 10.19. Ventiliacijos kanalų valymas
1. Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. Valymas atliekamas sausuoju būdu
nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro ventiliacijos kanalų vidinio paviršiaus gramdymas lankstaus veleno
pagalba su įvairaus agresyvumo ir diametro šepečiais. Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100,
Ø150, Ø200 ir Ø250 arba kvadratiniai šepečiai 100x100, 150x150, 200x200 ir 250x250.
2. Jei šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios atliekos, pvz.: plytos ar buteliai, tokiu atveju šių daiktų pašalinimas
sprendžiamas kiekvienu atveju individualiai, pvz.: pro bute esančią vėdinimo angą.
3. Vidinio paviršiaus švarai užtikrinti, atliekama kanalų baigiamoji dezinfekcija, kuriai naudojamas žmonių sveikatai
nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas. Ventiliacijos šachtų sienelės apdorojamos nuo kenksmingų žmogaus
sveikatai mikroorganizmų (pelėsio, virusų, bakterijų, alergenų, parazitų).
4. Vėdinimo kanalų dezinfekciją atliekanti įmonė PRIVALO:
- užtikrinti, kad gyventojų butuose būtų sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos;
- įspėti gyventojus, kad vėdinimo kanalų angos gali būti atidengtos tik praėjus dviem valandom po dezinfekcijos.
Negalint užtikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir dvi valandas po jos bus sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos, to buto
vėdinimo kanalų dezinfekcija neatliekama.
TS 11. METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ ANTIKOROZINĖ APSAUGA IR DAŽYMAS
Visos esamos ir naujai įrengiamos metalinės konstrukcijos (apsauginė tvorelė, kopėčios ir pan.), kurios gamykliškai
nėra padengtos apsauginiu dažų sluoksniu, arba sluoksnis yra pažeidžiamas statybos metu, turi būti dengiamos antikoroziniais
dažais. Prieš dažant metalines konstrukcijas reikalinga tinkamai paruošti – nuvalyti pažeistus dažų sluoksnius, rūdis ir pan.
Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus paruošimo būdas
yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu būdu metalo paviršių, jis būna
šiurkštus, todėl gruntas gerai sukimba su paviršiumi ir užtikrina gerą dangos kokybę. Maži paviršiai gali būti valomi
mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais ir skiedikliais. Rūdžių rišikliais ruošti paviršių dažymui draudžiama. Nuvalius
atitinkamą paviršiaus plotą, jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuotą paviršių ilgiau kaip 24 val. draudžiama. Rangovas
gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti suderinta su statybos Technine priežiūra.
Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo gamintojai ar jų
atstovai, kad būtų užtikrintas patikimas ir ilgas dangos tarnavimo laikas.
Siekiant kokybiškai padengti paviršių antikorozine danga, būtina kontroliuoti šias tarpines operacijas:
• paviršiaus paruošimą (valymą);
• kiekvieno grunto, dažų sluoksnio šlapios ir sausos plėvelės storius;
• kiekvieno sluoksnio džiūvimo sąlygas ir laiką;
• aplinkos oro sąlygas (temperatūrą, santykinę oro drėgmę, rasos taško susidarymo temperatūrą), dažomo paviršiaus
temperatūrą, temperatūrų skirtumą tarp rasos taško ant metalo susidarymo temperatūros ir aplinkos temperatūros.
Operacijų kontrolė yra fiksuojama darbų vykdymo žurnale dengtų darbų aktais, kuriuos pasirašo Rangovo ir Užsakovo
atstovas.
TS 11.1. Kokybės kontrolės priemonės:
• standarto LST EN ISO 8501-1 etaloninės nuotraukos metalo paviršiaus surūdijimo laipsnio ir metalo paviršiaus
nuvalymo klasės nustatymui;
• higrometras – aplinkos oro temperatūros, santykinės oro drėgmės, rasos taško susidarymo temperatūros matavimui;
• “šukos” – dangos šlapios plėvelės storiui matuoti;
• prietaisas dangos sausos plėvelės storiui matuoti.
TS 11.2. Apsauga nuo korozijos
Lauke esančių plieninių konstrukcijų naudojimo aplinka yra C3. Plieninių konstrukcijų, įrengtų pastato viduje,
koroziškumo klasė C1. Konstrukcijų apsaugai numatytas dažymas antikoroziniais dažais.
Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei
mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai
sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti vidutinis - pagal LST EN ISO 12944 – nuo 15 metų. Antikorozinės dangos
sluoksnių kiekis bei storis, priklausomai nuo pasirinktos dažų sistemos, parenkamas toks, kad užtikrintų LST EN ISO 12944
keliamus reikalavimus.
Turi būti laikomasi tokio konstrukcijų paviršiaus paruošimo ir dažymo nuoseklumo:
- nuriebinimas;
- rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paviršiaus paruošimo laipsnis – Sa 2 ½ pagal LST EN ISO
12944-4:2018 A priedą;
- grunto sluoksnis turi būti užneštas gamykloje tuoj po valymo;
- du apdailiniai sluoksniai bus užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis dangomis;
- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi atitikti brėžiniuose nurodytą konstrukcijų naudojimo aplinkos kategoriją;.
- spalvą žiūrėti projekto architektūrinėje dalyje.
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Prieš dažymą patikrinama oro temperatūra ir santykinė drėgmė, dažomo metalinio paviršiaus temperatūra. Dažomo
paviršiaus temperatūra turi būti 3 laipsniais aukštesnė už rasos taško temperatūrą. Dažymo darbai turi būti atliekami
prisilaikant technologinių nurodymų, gamintojų instrukcijų.
Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų vietų pataisymas. Dažymas
teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių.
Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi pateikti
reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų).
Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas uždengiant
turi būti nudažomos antikoroziniais dažais.
Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai cinkuoti arba nerūdijančio plieno.
TS 12. APSKARDINIMO DARBAI
TS 12.1. Naudojamos medžiagos
Plieno lakštus su spalvotu paviršiaus padengimu apskardinimui turi sudaryti:
•
•
•
•
•
•
•
Pastabos:
•
•
•
•
•
•
•

poliesterio danga;
gruntas;
cheminis padengimas;
Al-Zn 55% sluoksnis;
plieno lakštas;
gruntas;
epoksidinis lakas.
storio tolerancija nustatoma pagal standartą EN 10169-1:1996;
blizgesys nustatomas pagal standartą EN 10169-1:1996;
skardinių elementų spalva: pateikta fasadų brėžiniuose;
maksimali eksploatavimo temperatūra: 100 °C;
minimali eksploatavimo temperatūra: -60 °C;
minimali formavimo temperatūra: -15 °C;
atsparumas korozijai:
druskos testas – 1000 h;
drėgmės testas – 1000 h.

TS 12.2. Palangių skardinimas
Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5%, krašto užleidimas už fasado plokštumos 40 – 50 mm.
Apskardinimui naudojama ≥0,50 mm poliesteriu padengta skarda. Po palangėmis numatomos garsą izoliuojančios juostos.
Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas ir gerai užsandarintas, sujungimams turi būti naudojami deformaciniai
PVC profiliai. Garsą sugeriančios medžiagos po palange turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp
sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta).
Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangių šonų, aliuminio ir cinkuotos skardos palangėms užlenkiami kraštai.
Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl
temperatūrinių ilgio svyravimų.
TS 13. BATŲ VALYMO GROTELĖS
Įrengiamos naujos cinkuotos batų valymo grotelės 1000 x 500 mm. Grotelės cinkuoto
plieno, akučių matmenys 9x31 mm. Įrengiamas drenažas, įtvirtintos grotelės virš grindų
paviršiaus negali iškilti daugiau nei 20 mm. Grotelės turi būti įmontuotos taip, kad
netrukdytų žmogaus su negalia patekimui į pastatą. Grotelės turi būti patikimai įtvirtintos į
pagrindą.
12 pav. Batų valymo grotelės

TS 14. DEKORATYVINĖ VEJA

Dekoratyvinė veja atstatoma statybos metu pažeistose vietose. Vejos įrengimas pradedamas nuo netinkamo grunto
nukasimo, statybinio laužo, šiukšlių surinkimo, reljefo suformavimo ir piktžolių naikinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į
vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas ar cheminės medžiagos. Tokį dirvožemį rekomenduojama visiškai pašalinti.
Dirvožemį reikia išdirbti iki 25 cm gylio. Smulkias sėklas reikia įterpti 0,5 – 1,5 cm gyliu, o didesnes – iki 3 cm.
Neleistina sėklų palikti neįterptų. Sėklas padalinti į dvi dalis. Vieną dalį išsėti einant skersai lauko, kitą dalį – išilgai. Pasėtos
sėklos į dirvą įterpiamos grėbliu. Dirvą po sėjos reikia suvoluoti. Sėklų sėjos norma įrengiant veją priklauso nuo rūšių sudėties,
dirvos drėgnumo, sėjos lauko, žolių sėklų daigumo bei švarumo.
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TS 15. UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI
Daugiabutis gyvenamas namas 3 aukštų, pastatytas pagal tipinį projektą, be lifto. Pagal projektavimo techninę užduotį
projekte numatomas tik pagrindinių įėjimų į pastatą remontas ir pritaikymas žmonėms su negalia. Iki esamų įėjimų
suformuojami nedidesnis nei 5% nuolydžio pėsčiųjų takai (žr. 1a. ir teritorijos tvarkymo planuose). Aukščiai suvedami taip,
kad neatsirastų laiptų ar kitokių peraukštėjimų, nuolydžiai tikslinami vietoje, pagal esamą pėsčiųjų taką. ŽN judėjimo trasų
dangos iš plytelių lygios, numatomos siūlės tarp plytelių, grotų, dangčių ir pan. kiaurymės ne platesnės nei 15 mm.
Aikštelės ir pėsčiųjų takai prieš įėjimus numatomos pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
reikalavimus. Aikštelėse prie lauko durų įrengiamos kojų valymo grotelės su drenažu. Grotelės įgilinamos taip, kad jų viršus
sutaptų su aikštelės paviršiumi. Atnaujinant esamus pėsčiųjų takus ir įėjimų aikšteles turi būti vadovaujamasi bendraisiais
projektavimo aspektais, nustatytais ISO 21542:2011.
Keičiamos lauko ir tambūro durys, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, yra
didesnis kaip 850 mm. Slenkstis ties lauko durimis įrengiamas ne aukštesnis nei 20 mm, tambūro durys įrengiamos be
slenksčio. Keičiamos durys tenkina STR 2.03.01:2019 reglamento reikalavimus. Laiptinėse pirma ir paskutinė laiptatakio
pakopa pažymima - nudažoma ryškios spalvos juosta. Pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 18p. Tambūro patalpa
yra privaloma daugiabučiame gyvenamajame name. Padidinti tambūro nėra galimybės, nes tuomet bus netenkinama evakuacija
iš pastato.
Automobilių aikštelėje numatoma viena B tipo automobilio stovėjimo vieta skirta žmogui su negalia. Stovėjimo vietą
numatoma pažymėti vertikaliu ir horizontaliu ženklinimu. Šiuo metu automobilių stovėjimo aikštelės danga – asfaltas. Nuo
atnaujinamų pėsčiųjų takų numatoma įrengti įspėjamuosius taktilinius paviršius vedančius iki įėjimų į laiptines. Įspėjamieji
paviršiai, kurie įrengiami plytelių dangoje numatomi iš reljefinių betoninių trinkelių su apvaliais kauburėliais ar lygiagrečiomis
juostelėmis. Minimalus įspėjamojo „stop“ paviršiaus plotis 600 mm, vedamojo (lygiagrečių juostelių) – 300 mm.
Atnaujinant (modernizuojant) gyvenamąjį pastatą projektavimo užduotyje nenumatoma sprendimų pritaikyti pastato
vidų naudoti žmonėms su negalia.
TS 16. NUOGRINDOS ĮRENGIMAS IR ĮĖJIMO AIKŠTELĖS
Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis projektiniais sprendiniais, medžiagų ir gaminių naudojimo
technologinėmis rekomendacijomis, statybos taisyklėmis. Aplinkos tvarkymo paruošiamiesiems darbams priskiriami
geodeziniai nužymėjimai, esamų nereikalingų statinių pašalinimas, augalinio sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas, paviršinio
ir gruntinio vandens nuleidimas, teritorijos išlyginimas. Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis
medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, gaisrinius
hidrantus, kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugines zonas.
Numatomi aplinkos tvarkymo sprendiniai:
Reljefas aplink pastatą paliekamas esamas – neprojektuojamas. Projektuojami ne didesnio nei 5 % išilginio nuolydžio
žmonėms su judumo negalia pritaikyti pėsčiųjų takai pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.
Numatomi aplinkos tvarkymo sprendiniai: ≥500 mm pločio betoninių trinkelių be nuožulnų nuogrindos įrengimas pastato
perimetru (bei po balkonais). Įėjimų aikštelių ir esamų pėsčiųjų takų į pastatą remontas/atnaujinimas, pritaikant juos žmonėms
su negalia, žalios vejos pažeistų fragmentų regeneravimas po visų modernizavimo darbų atlikimo.
Daugiabutis gyvenamasis namas yra valstybinėje žemėje. Žemės sklypas nesuformuotas. Aplinkinis užstatymas – laisvo
planavimo daugiabučių ir vienbučių gyvenamųjų namų kvartalai. Krūmus, gyvatvores, gėlynus, medžius kurie yra prie pat
pastato fasado ir kurie trukdys pastato remonto darbams numatoma pašalinti. Statybos metu sklype esantys augalai yra
saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais.
Atnaujinami pėsčiųjų takai vedantys prie pagrindinių įėjimų į pastatą. Iki esamų įėjimų suformuojami nedidesnis nei 5%
nuolydžio pėsčiųjų takai (žr. 1a. ir teritorijos tvarkymo planuose). Aukščiai suvedami taip, kad neatsirastų laiptų ar kitokių
peraukštėjimų, nuolydžiai tikslinami vietoje, pagal esamą pėsčiųjų taką. ŽN judėjimo trasų dangos iš plytelių lygios,
numatomos siūlės tarp plytelių, grotų, dangčių ir pan. kiaurymės ne platesnės nei 15 mm.
Įėjimų aikštelės ir atnaujinami pėsčiųjų takai įrengiami pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.
Aikštelėse prie lauko durų įrengiamos kojų valymo grotelės su drenažu. Grotelės įgilinamos taip, kad jų viršus sutaptų su
aikštelės paviršiumi. Atnaujinant esamus pėsčiųjų takus ir pagrindinius įėjimus turi būti vadovaujamasi bendraisiais
projektavimo aspektais, nustatytais ISO 21542:2011.
Atnaujinamuose pėsčiųjų takuose numatoma įrengti įspėjamuosius taktilinius
paviršius vedančius iki įėjimų į laiptines. Įspėjamieji paviršiai, kurie įrengiami
plytelių dangoje numatomi iš reljefinių betoninių trinkelių su apvaliais kauburėliais
ar lygiagrečiomis juostelėmis 200*100*80 mm. Minimalus įspėjamojo „stop“
paviršiaus plotis 600 mm, vedamojo (lygiagrečių juostelių) – 300 mm.
Aikštelės prie lauko bei rūsio durų įrengiamos, tvarkant nuogrindas.
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Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Automobilių aikštelėje numatoma viena B tipo automobilio stovėjimo vieta skirta žmogui su negalia. Stovėjimo vietą
numatoma pažymėti vertikaliu ir horizontaliu ženklinimu. Šiuo metu automobilių stovėjimo aikštelės danga – asfaltas.
Įrengiami įspėjamieji paviršiai iš reljefinių betoninių trinkelių. Stop paviršius įrengiamas iš reljefinių trinkelių su apvalių
kauburėlių danga, vedamasis – iš reljefinių trinkelių su lygiagrečių juostelių
danga. Įspėjamųjų trinkelių spalva tamsiai ruda.
• pav. Įspėjamieji paviršiai –
betoninės trinkelės reljefiniu
paviršiumi

TS 16.1. Paruošiamieji žemės darbai
Vykdant kasimo darbus šalia požeminių – antžeminių įrengimų ir statinių,
pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų, kelių, transformatorinių, atkasamuosius šlaitus reikia sutvirtinti atitinkamomis
palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis, įrengti klojinius (įtvarus) arba įrengti pastoviąsias atramines sienutes. Visi
atkasimo ir atraminės sienutės įrengimo darbai atliekami be vibracijos, kalimo ir kitokios technologijos, kuri galėtų pažeisti ar
deformuoti arti įrengiamos atraminės sienutės esančius statinius ar įrenginius. Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas
požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant
informuoti statybos Techninę priežiūrą ir nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius ar
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo
ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. Esant gruntinio vandens pažeminimo būtinybei, prieš
atliekant darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę būklę bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą.
Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat užtikrinančias
duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 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.
TS 16.2. Grunto iškasimas
Iškasų dydis turi būti toks, kad atstumas iki dugno krašto apačioje būtų ne mažiau kaip 1,20 m. Didžiausias leistinas
iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktus skaičiavimus, suderintus su
statybos Techninės priežiūros inžinieriumi. Kasant duobes turi būti numatytos techninės priemonės greta esančių statinių
pastovumui išsaugoti. Užterštas gruntas pašalinamas aplinkai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles.
Iškasų šlaitų nuolydis priimamas remiantis lentele:
Grunto rūšis
Šlaito nuolydis atitinkamam iškasos gyliui m, ne daugiau
1,5
3
5
Smėlis ir žvyras
1:0,5
1:1
1:1
Priemolis ir molis
1:0
1:0,75
1:0,75
TS 16.3. Gruntas
Gruntas prieš dangos konstravimą turi būti sutankintas. Pagrindas rengiamas ant išlyginto ir sutankinto grunto paviršiaus.
Pagrindas įrengiamas iš skaldos ir smėlio.
TS 16.4. Pagrindai
Betoninių trinkelių danga (pėsčiųjų takai):
Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis priklauso nuo prognozuojamos apkrovos dydžio. Įėjimų
aikštelės ir atnaujinami pėsčiųjų takai įrengiami ant sutankinto grunto, (45 MPa) ≥25 cm šalčiui atsparus sluoksnis, ≥15 cm
skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mišinio (100 MPa). Ant šių sluoksnių įrengiamas posluoksnis 3 cm iš skaldos atsijų
(120 MPa) ir 8 cm aukščio betoninių trinkelių danga. Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų aplink visa pastatą įrengiama
min ≥0,5 m betoninių trinkelių nuogrinda su vejos bortais.
TS 16.5. Medžiagos ir jų montavimas
Visos medžiagos turi būti naudojamos sertifikuotos ar turinčios kokybę patvirtinančius dokumentus. Atlikus pamato
apdailos (apšiltinimo) darbus, žemės iškasa užpilama gerai besidrenuojančiu gruntu (pvz. žvyringu smėliu, f0/4).
Vejų bortai, skiriantys nuogrindą nuo vejos, montuojami ant betono C12/15 (LST EN 206-1:2002) pagrindo, kuris
įrengiamas ant sutankinto smėlio. Naudojami vejos bortai, kurių matmenys 50x250x1000 mm. Spalva – natūrali.
Įėjimų aikštelės su betoninių plytelių danga prijungiamos prie esamų pėsčiųjų takų. Prijungimo vietose jokių aukščio
skirtumų negali būti.
BETONINĖS TRINKELĖS BE NUOŽULNŲ PĖSČIŲJŲ TAKUI/NUOGRINDAI
Vaizdas
LST EN 1338:2003 Grindinio trinkelės

Matmenys
Vandens įgėris
Atsparumas šalčiui naudojant druskas nuo apledėjimo
Atsparumas dilumui

200*100*80 mm
≤6%
≤1,0 kg/m2
≤20 mm
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Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Stipris tempiant
Atsparumas slydimui (ASV)
Spalva

Skeliant ≥3,60 Mpa
70
Natūrali

Po lietaus išvedimo vamzdžiais turi būti įrengiami betoniniai vandens nuvedimo latakai, nukreipiantys vandenį nuo pastato.
Latakai montuojami su nuolydžiu nuo pastato. Lietaus vamzdžiai turi būti jungiami į lietvamzdžius ir nuvesti iki žemės
paviršiaus, prailginti tiek, kad tekantis vanduo netaškytų fasado apdailos, ir patektų tiesiai į lataką neteškėdamas.
Vejos bortų įrengimas
Įrengiami vejos bortai. Visi vejų ir takų bortai padaryti iš pagamintų bortų elementų ant betoninio pagrindo. Betoninių
bortų įrengimui naudojamas betonas C12/15. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus,
Inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai
apdirbami rankiniu būdu. Betoniniai bortai montuojami ant betono sluoksnio, sutvirtinant išorinę borto pusę betono mišiniu,
kuris sukietėjus užpilamas gruntu. Bortai pagal ilgį sujungiami 6 mm storio cemento skiediniu. Betono bortų spalva turi sutapti
su aikštelės dangos spalva. Galima naudoti išmontuotus betoninius bortus, jei gaminiai nepraradę prekinės išvaizdos, nebuvo
pažeisti ar kitaip apgadinti juos eksploatuojant ar ardant.
TS 17. MŪRO DARBAI
Mūro konstrukcijoms numatyta naudoti Lietuvos Respublikoje gaminamas silikatines plytas bei blokelius (silikatinius,
keramzitbetonio arba akyto betono). Naudojant kitas medžiagas, jos turi būti ne blogesnės negu numatyta projekte ir turi būti
sertifikuotos Respublikoje atitinkamų žinybų. Visos mūrinės konstrukcijos turi atitikti reikalavimus, nurodytus STR
2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“.
TS 17.1. Plytos ir blokeliai
Statyboje naudojamos silikatinės plytos arba blokeliai, akytojo betono blokeliai, atitinkantys LST EN 771.
Plytų bei blokelių matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, priėmimas,
tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771.
Reikalavimai, keliami išorinių sienų šalčio atsparumui surašyti toliau pateiktoje lentelėje.
Konstrukcijos tipas
Pastatų išorinės sienos arba jų apdaras, kai
drėgmės režimas:
a – sausasis ir normalus;
b – drėgnasis;
c – šlapiasis.

Atsparumo šalčiui markė F, kai konstrukcijos naudojimo trukmė metais
100
50
25

25
35
50

15
25
35

15
15
25

Prieš pradedant darbus, Rangovas turi gauti ir pateikti toliau išvardintus dokumentus ir medžiagų pavyzdžius: plytų
(blokelių) technines charakteristikas, kurias garantuoja jų gamintojas, ir gamintojų reklaminę medžiagą apie jų gaminamą
produkciją. Taip pat turi būti gauti trys vienos plytų (blokelių) rūšies pavyzdžiai, kurie imami iš pirmųjų partijų, atvežtų į
statybos aikštelę. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradėti darbus.
Visos vėlesnės plytų (blokelių) partijos turi būti lygiai tokios pat kokybės, kaip ir patikrinti pavyzdžiai. Tos
medžiagos, kurios neatitinka reikalavimų, turi būti nedelsiant išgabenamos iš statybos aikštelės.
Rangovas turi paruošti plytų (blokelių) mūro pavyzdžius derinimui, kuriuose matyti, koks reikalingas tinkas, kaip
išdėstytos plytos (blokeliai), kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra darbų kokybė. Šie pavyzdžiai toliau turi būti
naudojami kaip etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos mūro konstrukcijos, vykdant sutartyje numatytus darbus.
Plytos (blokeliai), laikomos lauke, turi būti sudėtos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drėgmės bei kito
neigiamo poveikio.
Darbams turi būti naudojamas portlandcementis. Kalkės turi būti aukštos kokybės, gesintos arba hidratuotos. Smėlis,
naudojamas darbams, turi būti be molio, organinių ar kitų priemaišų ir kietas.
TS 17.2. Statybiniai skiediniai
Statybiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346:2005 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento – kalkių ir cemento
skiediniai. Mūrijimo skiedinių markės ir gniuždomojo stiprio reikšmės pateikiamos lentelėje:
Markė
S0,4
S1
S2,5
S5
S7,5
S10
S15
S20
Gniuždomasis stipris
0,4
1
2,5
5
7,5
10
15
20
, N/mm2
Žemiausia skiedinio markė gali būti: nearmuoto mūro – S1, armuoto mūro – S5. Cemento pastų markė turi būti ne
žemesnė kaip S5. Jei mūrijama žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu mūrijant
normaliomis sąlygomis.
Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudotos iki prasidedant skiedinio stingimui.
Skiedinių stipris nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm kubus po 28 dienų kietėjimo pagal
LST EN 101511:2002.
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Cemento skiediniai naudojami vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui, taip pat
vietose, kurios numatytos brėžiniuose.
Kalkės turi atitikti galiojančių standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, reikia
patikrinti jų tūrio pastovumą.
Smėlis, naudojamas skiediniams, turi atitikti LST EN 13139:2003 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos
smėlis, kurio stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm.
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir
pan.) neturi prastinti skiedinio kokybės:
Skiedinio paskirtis
Kūgio įsmigimo gylis
Skiediniai, naudojami mūro darbams: mūrui iš pilnavidurių plytų
9...13 cm
Vietiniam ruošimui, išlyginamiesiems sluoksniams, siūlėms (kurios numatytos brėžiniuose)
5...7 cm
Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST EN 1015-4:2002.
Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Techninės priežiūros vadovo, sumažinantys
vandens ir rišamųjų medžiagų kiekį.
Naudoti paruošto skiedinio išsisluoksniavimas neturi viršyti 10 %.
Ką tik pagaminto mišinio vandens santykinis kiekis turi būti ne mažesnis kaip 95 %, kai mišinys gaminamas vasarą ir
ne mažesnis kaip 90 %, kai mišinys gaminamas žiemą.
Atsparumas šalčiui
Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų, su kuriomis jis naudojamas, atsparumui šalčiui.
Cemento – kalkių skiedinio mūro darbams išorės mūrui atsparumas šalčiui F35.
Atsparumas šalčiui nustatomas LST L 1346:2005 nurodytu metodu.
Skiedinio ruošimas
Skiedinys turi būti ruošiamas periodinio veikimo maišyklėse, kuriose galima tiksliai dozuoti vandenį. Tiems darbams,
kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali būti ruošiamas rankiniu būdu ant medinių ar metalinių platformų.
Maišymo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 5 minutės. 2 minutes maišomos sausos medžiagos ir ne mažiau kaip 3 minutes
mišinys maišomas pridėjus vandenį.
Nebaigti maišyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maišymo prabuvo pusę valandos, negali būti naudojami darbams ir
turi būti pašalinti iš aikštelės.
TS 17.3. Medžiagų priėmimas statybos aikštelėje
Naudojamos plytos (blokeliai) turi būti švarios, neįmirkę, be prišalusio sniego ar ledo. Plytų vandens įgeriamumas turi būti
ne mažesnis kaip 6 %.
Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir
gaminį.
Plytoms:
Skiedinio mišinio:
• gamintojo pavadinimas ir adresas;
• gamintojo pavadinimas ir adresas;
• dokumento numeris ir išdavimo data;
• tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu);
• sutartinis produkcijos žymėjimas;
• skiedinio markė;
• partijos numeris ir plytų kiekis;
• rišamosios medžiagos pavadinimas;
• techninės kontrolės skyriaus žyma.
• konstrukcija (nurodant bandymo metodą);
• mišinio kiekis;
• priedų pavadinimas ir kiekis;
• LST L 1346:2005 standarto žymuo.
TS 17.4. Mūro darbų vykdymas
Visos plytinės konstrukcijos turi būti įrengiamos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti mūrijamos iš sveikų plytų
(blokelių), tačiau pusplytės (pjaustyti blokeliai) gali būti naudojami sienų rišimui. Visi sienų elementai ir kampai turi būti
tikslūs, o išorinės vertikalios sienų ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios.
Visos plytos (blokeliai) tiek ištisinėse sienose, tiek kampuose, turi gerai priglusti viena prie kitos tiek per ilgį, tiek per
plotį. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių perrišimą, jų storį.
Horizontalios mūro siūlės turi būti 12 mm, vertikalios 10 mm.
Jei siena mūrijama iš apdailinių plytų, reikia, kad darbų metu plytų apdailinė pusė būtų švari. Darbų metu jau sumūrytos
plytos turi būti uždengtos ir apsaugotos nuo krentančio skiedinio. Jei tarp apdailinių plytų pasitaiko plytų su apdaužytais
kampais, nelygiais šonais, pažeistais paviršiais ar kitokios spalvos nei dauguma, jos turi būti pašalintos iš statybos aikštelės
kaip netinkamos.
Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis, nenumatytomis projekte. Komunikacijų
perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos, kaip nurodyta projekte. Vamzdžių praėjimo per sienas vietose dėti
gilzes.
Mūrijant sienas ir pertvaras, jas būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastato laikančiųjų konstrukcijų, kiekvienos
perdangos ir denginio plokščių ir pan.
Mūro darbus vykdyti žiemos metu užšaldymo metodu draudžiama.
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TS 17.5. Mūro darbų kontrolė
Mūro darbams naudojamos plytos (blokeliai) ir skiediniai turi turėti savo pasus arba sertifikatus, kurie atitiktų
projekte numatytiems.
Mūro darbai turi būti priimti prieš tinkavimo arba kitus panašius apdailos darbus.
Visos mūro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus paslėptos, turi būti priimtos surašant paslėptų darbų
aktus. Paslėptų darbų aktai surašomi šiems darbams:
• įdėtinėms detalėms ir jų antikoroziniam padengimui;
• mūro sienų hidroizoliacijos darbams.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tikrinama konstrukcija ar elementas
Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno aukšto)
Angų plotis
Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 m ilgio liniuotės ruože tinkuojamo paviršiaus
Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože
Atraminių paviršių nukrypimai nuo projektinių
Mūro siūlių plotis (horizontalių ir vertikalių)
Pločio nukrypimai tarp angų
Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių
Mūro storio nuokrypis nuo projektinio
Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės
Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai
Nukrypimai nuo projektinių matmenų neturi viršyti leistinųjų, kurie nurodyti lentelėje:

Leistinas
nuokrypis
-10 mm
-15 mm
-10 mm
-15 mm
-10 mm
±2 mm
15 mm
10 mm
±15 mm
20 mm
5 mm

Mūro darbus turi priimti Techninės priežiūros inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, akmens vata ar
kitomis medžiagomis. Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. Visus nustatytus
trūkumus Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita.
TS 18. METALO DARBAI
Ši specifikacija apima bendruosius reikalavimus konstrukcinio plieno ir įvairių metalinių konstrukcinių elementų
gamybai bei montavimui statybos aikštelėje, normatyvinius dokumentus, kuriais vadovaujantis parengta projekto konstrukcinė
dalis. Prieš darbų pabaigą ir pridavimą, papildomai patikrinti siūlės sujungimuose. Visi konstrukciniai elementai turi būti iš
anksto pagaminti naudojant elektrinį virinimą ir surinkti statybų vietoje naudojant suvirinimą. Virinimo sujungimai turi būti
bent tokio pat stiprumo kaip patys sujungti komponentai. Virinti tik lygų plieną be rudžių, dažų ir t.t. Visos virinimo siūlės turi
būti vientisos, be nutrūkimų. Nušlifuoti nudegimus ir aštrius kampus 0,5mm spinduliu - matomų konstrukcijų galuose,
sujungimuose ir skylėse. Tvirtinimo detalės neturi sukelti korozijos ar blukimo. Visos laikančios konstrukcijos turi būti
pastatytos atsparios ugniai pagal taip kaip nurodyta gaisrinės saugos dalyje. Rangovas turi imtis atitinkamų priemonių
transportuojant ir surenkant konstrukcinį plieną, siekiant kiek įmanoma labiau sumažinti taisymo/paruošimo būtinybę
apdailinimui. Prieš dažant, iš karto po konstrukcijų surinkimo, pataisyti bet kokius konstrukcinio plieno pažeidimus. Taisymas
atliekamas po konsultacijų su dangų/dažų tiekėju. Plieno konstrukcijos turi turėti tinkamas detales (sujungimo plokštes ir
skyles). Vietose kur jungiasi plieno konstrukcijos su betonu, ar mūru su skiediniu, naudoti izoliacinę atraminę juostą.
TS 18.1. Metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga ir dažymas
Visos esamos ir naujai įrengiamos metalinės konstrukcijos (apsauginė tvorelė, kopėčios ir pan.), kurios gamykliškai
nėra padengtos apsauginiu dažų sluoksniu, arba sluoksnis yra pažeidžiamas statybos metu, turi būti dengiamos antikoroziniais
dažais. Prieš dažant metalines konstrukcijas reikalinga tinkamai paruošti – nuvalyti pažeistus dažų sluoksnius, rūdis ir pan.
Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus paruošimo būdas
yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu būdu metalo paviršių, jis būna
šiurkštus, todėl gruntas gerai sukimba su paviršiumi ir užtikrina gerą dangos kokybę. Maži paviršiai gali būti valomi
mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais ir skiedikliais. Rūdžių rišikliais ruošti paviršių dažymui draudžiama. Nuvalius
atitinkamą paviršiaus plotą, jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuotą paviršių ilgiau kaip 24 val. draudžiama.
Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti suderinta su statybos Technine
priežiūra.
Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo gamintojai ar jų
atstovai, kad būtų užtikrintas patikimas ir ilgas dangos tarnavimo laikas.
Siekiant kokybiškai padengti paviršių antikorozine danga, būtina kontroliuoti šias tarpines operacijas:
• paviršiaus paruošimą (valymą);
• kiekvieno grunto, dažų sluoksnio šlapios ir sausos plėvelės storius;
• kiekvieno sluoksnio džiūvimo sąlygas ir laiką;
• aplinkos oro sąlygas (temperatūrą, santykinę oro drėgmę, rasos taško susidarymo temperatūrą), dažomo paviršiaus
temperatūrą, temperatūrų skirtumą tarp rasos taško ant metalo susidarymo temperatūros ir aplinkos temperatūros.
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Operacijų kontrolė yra fiksuojama darbų vykdymo žurnale dengtų darbų aktais, kuriuos pasirašo Rangovo ir Užsakovo
atstovas.
Kokybės kontrolės priemonės:
• standarto LST EN ISO 8501-1 etaloninės nuotraukos metalo paviršiaus surūdijimo laipsnio ir metalo paviršiaus
nuvalymo klasės nustatymui;
• higrometras – aplinkos oro temperatūros, santykinės oro drėgmės, rasos taško susidarymo temperatūros matavimui;
• “šukos” – dangos šlapios plėvelės storiui matuoti;
• prietaisas dangos sausos plėvelės storiui matuoti.
Apsauga nuo korozijos
Lauke esančių plieninių konstrukcijų naudojimo aplinka yra C3. Plieninių konstrukcijų, įrengtų pastato viduje,
koroziškumo klasė C1. Konstrukcijų apsaugai numatytas dažymas antikoroziniais dažais.
Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei
mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai
sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti vidutinis - pagal LST EN ISO 12944 – nuo 15 metų. Antikorozinės dangos
sluoksnių kiekis bei storis, priklausomai nuo pasirinktos dažų sistemos, parenkamas toks, kad užtikrintų LST EN ISO 12944
keliamus reikalavimus.
Turi būti laikomasi tokio konstrukcijų paviršiaus paruošimo ir dažymo nuoseklumo:
- nuriebinimas;
- rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paviršiaus paruošimo laipsnis – Sa 2 ½ pagal LST EN ISO
12944-4:2018 A priedą;
- grunto sluoksnis turi būti užneštas gamykloje tuoj po valymo;
- du apdailiniai sluoksniai bus užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis dangomis;
- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi atitikti brėžiniuose nurodytą konstrukcijų naudojimo aplinkos kategoriją;.
- spalvą žiūrėti projekto architektūrinėje dalyje.
Prieš dažymą patikrinama oro temperatūra ir santykinė drėgmė, dažomo metalinio paviršiaus temperatūra. Dažomo
paviršiaus temperatūra turi būti 3 laipsniais aukštesnė už rasos taško temperatūrą. Dažymo darbai turi būti atliekami
prisilaikant technologinių nurodymų, gamintojų instrukcijų.
Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų vietų pataisymas. Dažymas
teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių.
Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi pateikti
reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų).
Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas uždengiant
turi būti nudažomos antikoroziniais dažais.
Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai cinkuoti arba nerūdijančio plieno.
TS 18.2. Konstrukcinės medžiagos
Konstrukciniai plieno gaminiai. Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybės klasė ir markė turi atitikti LST EN 100271:2005 bei LST EN 10025-1:2005 reikalavimams. Kiekvienai konkrečiai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas
plienas bendrais bruožais apibūdintas brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraščiuose. Visi naudojami plienai turi būti suvirintinos
kokybės bei turėti medžiagos sertifikatus. Visos medžiagos turi būti naujos, tikslios formos ir be pavojingų rūdžių.
Laikančioms konstrukcijoms plieno markės turi būti ne mažesnės už:
• Kolonoms S275 JR;
• Ryšiams
S275 JR;
• Sijoms
S275 JR;
• statramsčiams
S275 JR;
• kitiems elementams S235 JR.
Reikalavimai plieno stipriui:
Stipris, (N/mm²)
Plienas
S355
S275
S235
Pagal takumo ribą fy
355
275
235
Pagal stiprumo ribą fu
470
410
360
Pastaba: stipris pagal takumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis 16 mm;
stipris pagal stiprumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis 3, 100 mm
Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, prieš tai
suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi ir Užsakovu.
Varžtai. Varžtinėms jungtims naudojami plieniniai varžtai, kurių stipruminės mechaninės savybės tenkina LST EN ISO 8981:2000 reikalavimams. Varžtinėms jungtims naudojami plieniniai neįtempiamieji varžtai arba savisriegiai varžtai . Visi juodi
varžtai, veikiami tiesioginio tempimo ir vibracijos, turi būti su spyruoklinėmis poveržlėmis ir fiksuojančiomis veržlėmis. Visi
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varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius stiprio klasės žymenis. Be jų varžtai ir veržlės nenaudojami. Sudarant varžtų ir veržlių
specifikacijas reikia įtraukti papildomai 5% jų kiekio dėl montažo ir derinimo darbų.
Varžtų charakteristiniai stipriai:
1.5.6 klasės:
• minimali takumo riba 300 N/mm²;
• minimalus atsparumas tempimui
500 N/mm²;
2.8.8 klasės:
• minimali takumo riba 640 N/mm²;
• minimalus atsparumas tempimui
800 N/mm²;
3.10.9 klasės:
• minimali takumo riba 900 N/mm2
• minimalus atsparumas tempimui
1000 N/mm2;
• minimali deformacija prie trūkimo
9%.
Detalūs konstrukcijų sujungimo varžtais sprendiniai pateikiami darbo projekte.
Suvirinimo medžiagos. Suvirinimo darbai atliekami vadovaujantis LST EN ISO 9692-1:2003 nurodytais kokybės
reikalavimais. Suvirinimo technologiją pasiūlo Rangovas. Suvirinimo elektrodai turi būti tinkami suvirinimo tipui, suvirinimo
siūlėms keliamiems stiprumo reikalavimams ir bazinio metalo savybėms. Suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi
atitikti LST EN ISO 2560:2006, EN 1011 nurodytus reikalavimus. Suvirinimo medžiagas reikia parinkti taip, kad virintinės
siūlės metalo stipriai pagal takumo ir stiprumo ribą, pailgėjimas, smūginis tąsumas būtų ne mažesni už suvirinamų elementų
plieno atitinkamas charakteristikas.
Kokybės kontrolė. Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti atitikties deklaracijas ar kitus dokumentus
patvirtinančius naudojamų gaminių kokybę. Naudojamos plieninės konstrukcijos turi būti naujos, nenaudotos ir neturinčios
broko, mechaninių pažeidimų ar kitų defektų (taškinės ar paviršinės korozijos židiniai, rūdys, apdegos, riebalai, atsilupę seni
dažai ir kiti nešvarumai).
TS 18.3. Metalinių konstrukcijų gamyba
Metalinių konstrukcijų gamybą gamykloje, transportavimą bei montavimą organizuoja Rangovas Konstrukciniai
metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, kuri Užsakovo turi būti apžiūrėta bei aprobuota prieš Rangovui pateikiant
savo užsakymą Metalo profiliai ir suvirinimo medžiagos, naudojami konstrukcijų gamybai, turi būti sertifikuoti. Visos
medžiagos turi būti naujos, tikslios formos ir be pavojingų rūdžių Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo bei
gamyklinius brėžinius. Konstrukcinis plienas turi būti sandėliuojamas ir prižiūrimas taip, kad elementų neveiktų pernelyg
didelės įrąžos ir poveikiai.
Lenkimas. Konstrukcinis plienas turi būti lenkiamas šaltu būdu lenkimo staklėmis. Jei dėl kokios priežasties jį reikia lenkti kitu
būdu, lenkimas turi būti vykdomas tokiu būdu, kad nesumažėtų plieno stipris.
Skylių darymas. Didelio stiprumo varžtų skylės skersmuo turi būti 1,0 mm didesnis nei varžto skersmuo, jei nominalus varžto
skersmuo yra ne didesnis kaip 20 mm ir 1,5 mm didesnis, jei nominalus varžto skersmuo viršija 20 mm. Skylių skersmuo
kitiems varžtams turi būti ne daugiau kaip 2,0mm didesnis nei nominalus varžto skersmuo, jei varžto skersmuo yra iki 24mm.
Visos skylės turi būti gręžiamos reikiamo dydžio arba štampuojamos 2 mm mažesnio skersmens, o vėliau paplatinamos iki
reikiamo dydžio. Štampuojamos medžiagos storis turi neviršyti 15 mm. Visos skylės varžtams turi būti padarytos taip, kad pro
jas laisvai tilptų 2,0mm už skyles mažesnis šablonas ir laisvai, reikiama kryptimi ir kampu praeitų per varžtais numatomus
sujungti elementus. Skylių varžtams skersmuo turi būti ne daugiau kaip 3,0mm didesnis nei nominalus varžto skersmuo, jei
varžto skersmuo yra virš 24 mm. Visos skylės, kurioms reikalingas didelis tikslumas ir jei nuokrypis gali būti tik plius 0,15mm
ir minus 0mm, turi būti išgręžiamos ir išplatinamos iki nominalaus strypelio ar liemens skersmens. Skylės juodiesiems
varžtams, kurių stiprumo markė yra mažesnė nei 8.8, lengviems stogo elementams arba kitam lengvam rėmui ir sujungimo
kampainiams ir plokštelėms, išskyrus užleistines sandūras, gali būti štampuojamos visu dydžiu per medžiagą, kuri nėra
storesnė nei skylės skersmuo, su sąlyga, kad štampavimas pernelyg nedeformuotų medžiagos. 8.8 stiprumo markės varžtai turi
būti statomi į išgręžtas skyles. Visi štampavimai turi būti švarūs ir tikslūs, o visas gręžimas turi būti be šerpetų. Dujinio
pjovimo būdu skylių daryti negalima.
TS 18.4. Varžtiniai sujungimai
Didelio stiprumo varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti naudojami pagal gamintojo rekomendacijas. Įprastiems
cinkuotiesiems varžtams po kiekviena veržle dedama plokščia apvali poveržlė. Kūgiškos poveržlės turi būti naudojamos
vietoje arba papildomai prie plokščių poveržlių visuose nuožulnumuose. Visi įprastieji cinkuoti varžtai, tiesiogiai veikiami
tempimo ir vibracijos, turi būti su spyruoklinėmis poveržlėmis arba fiksuojamomis veržlėmis. Visos dalys, surinktos
sujungimui varžtais, turi visu paviršiumi liestis, o atraminės standumo briaunos turi tvirtai remtis ir viršumi ir apačia be
tempimo ar kaišymo. Elementai surenkami taip, kad nebūtų galima jų pasukti ar kitaip pažeisti ir, jei reikalinga, numatyti
reikiamas įgaubas. Visos varžtais sutvirtinamos dalys turi tvirtai laikytis savo padėtyje. Neleidžiama skylių platinti daugiau nei
nominalus varžto skersmuo. Platinimas surinkimo metu neturi deformuoti metalo ir neturi padidinti skylių.

PLP21002-TDP-SA.SK-TS

Lapas

Lapų

Laida

43

47

0

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
TS 18.5. Virinti sujungimai
Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal techninėje specifikacijoje pateiktus
reikalavimus. Suvirinimas turi būti atliekamas vengiant liekamųjų deformacijų kenksmingos įtakos atsiradimo t.y. numatant
tam tikrus konstrukcinius sprendimus (su įmanomai tolygiu įtempių pasiskirstymu elementuose ir detalėse, be staigių
skerspjūvio pokyčių ir kitokių įtempius koncentruojančių sprendinių) bei technologines priemones (surinkimo ir suvirinimo
eiliškumą, išankstinį išlinkį, mechaninį apdirbimą drožiant, frezuojant, valant abrazyviniu būdu ir kt.). Prieš suvirinimą
kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės
medžiagos turi būti pašalintos. Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus. Konstrukcijas virinti
patikrinus surinkimo tikslumą. Suvirinimo siūlių skerspjūvių nuokrypiai neturi viršyti dydžių, nurodytų LST EN ISO 96921:2004 ir LST EN ISO 9692-2:2000+AC:2001.Metalinėms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo medžiagos turi būti
tokios, kad suvirintosios siūlės metalo mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis pailgėjimas, sulenkimo
kampas, smūginis tąsumas) būtų ne blogesni už pagrindinio metalo rodiklių žemiausias ribas, nustatytas atitinkamos markės
plienui standarto ar techninių sąlygų. Jeigu sujungiamas skirtingų markių plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai
turi atitikti didžiausią stiprumo ribą turinčio plieno rodiklius. Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti
sertifikuotos ir turėti atitikties dokumentus.
Suvirinimo procedūra. Rangovas turi parengti suvirinimo procedūrą taip, kad būtų įvykdytos brėžiniuose nurodytos suvirinimo
siūlių detalės ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo procedūra turi apimti:
•
elektrodų tipą ir dydį;
•
srovę ir (suvirinimui automatiniu būdu) lanko įtampą;
•
elektrodo eigos ilgį (arba eigos greitį suvirinimui automatiniu būdu);
•
siūlių eigų skaičių ir išdėstymą daugiapradėse siūlėse;
•
suvirinimo padėtį
•
dalių paruošimą ir išdėstymą;
•
suvirinimo seką;
•
išankstinį pakaitinimą arba paskesnį apkaitinimą;
•
bet kokią kitą svarbią informaciją.
Suvirintojų klasifikacija. Suvirinimo darbus atliekanti įmonė turi atitikti ISO 9000 ir LST EN 729 keliamus reikalavimus.
Ypatingų statybinių konstrukcijų montažinių sujungimų virinimo darbus gali atlikti tik suvirintojai, atestuoti pagal standarto
LST EN 287-1:2011 reikalavimus. Neypatingas konstrukcijas virinantys suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius
egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Techninės priežiūros inžinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio
suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius ar bandymų tikrinimo protokolus.
Lydomos briaunos. Lydomos briaunos ir aplinkiniai paviršiai 50 mm atstumu nuo siūlių turi būti be atplaišų, tepalų ar kitų
medžiagų, kurios gali turi neigiamos įtakos siūlės kokybei ar pakenkti suvirinimo procesui. Taip pat neturi būti nelygumų,
kurie trukdytų nurodyto dydžio siūlės virinimui ar galėtų būti defektų priežastimi. Atplaišos 50 mm atstumu nuo suvirinimo
siūlės turi būti mechaniškai arba ėsdinimu ir vėliau metaliniu šepečiu pašalintos prieš suvirinimą. Jei reikalingas pasiruošimas
lydomų briaunų pjovimui, tas pat turi būti atliekama kirtimu, nudaužimu, pjovimu dujomis arba išskobimu liepsna.
Kampinės siūlės. Kampinėmis siūlėmis suvirinamos dalys turi būti suglaudžiamos viena prie kitos kaip galima arčiau, o tarpas,
susidaręs dėl ne visai kokybiško darbo ar neteisingo užpildymo, neturi viršyti 1,5 mm. Atsiradus didesniam tarpui bet kokioje
vietoje, kampinės siūlės dydis turi būti padidintas tokiose vietose tarpo dydžiu. Jungtys paruošiamos vadovaujantis LST EN
ISO 9692-1:2004, LST EN ISO 9692-2:2000+AC:2001 standartų rekomendacijomis. Jei nenurodyta kitaip, visos kampinės
siūlės turi būti ištisinės. Siūlių prakalimas, įskaitant suvirinto paviršiaus deformavimą šlako nudaužymo metu arba po
nudaužymo, yra neleidžiamas. Minimalus atliktos kampinės siūlės atkarpos ilgis turi būti ne mažesnis kaip nurodytas ilgis.
Jokiais būdais negalima atlikti įgaubtos siūlės, jei konkrečiai to nenurodyta. Jei leidžiama, atkarpos ilgis gali būti padidintas
nei leidžiamas, kad gautas siūlės storis būtų toks pat kaip būtų gautas atliekant nurodyto atkarpos ilgio įprastinę kampinę siūlę.
Sandūrinės siūlės. Visos pagrindinės sandūrinės siūlės turi būti pilno pravirinimo. Sandūrinės siūlės tėjiniuose sujungimuose
turi būti atliekamos kampinėmis siūlėmis, kiekvienos kurių storis ne mažesnis nei 25% išsikišusios dalies storio. Sandūinių
siūlių galas turi būti virinamas taip, kad sudarytų pilną siūlės storį. Tai galima padaryti naudojant prailginimo dalis, kryžmines
atkarpas ar kitas patvirtintas priemones. Jei paviršius turi būti lygus, perteklinis metalas turi būti nušlifuotas.
TS 18.6. Kokybės kontrolė
Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti sertifikatą, patvirtinantį atliktų darbų kokybę. Visas
plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokių broko požymių, tokių kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai
ar kiti defektai.
Suvirinimų tikrinimo apimtis. Sandūrinės ir kampinės siūlės neardomuoju būdu tikrinamos taip:
• vizualinis apžiūrėjimas -100 ;
• įvirinimo prasiskverbimo ( sandarumo bandymas) – 3 ;
• suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5%, o virinant automatiniu būdu - 2% viso
suvirinimo siūlių kiekio.
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• ultragarsinis tikrinimas.
Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos. Visos suvirinimo siūlės turi
būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. Tikrinimo neardomuoju būdu apimtys turi būti DP,
gamykliniuose metalinių konstrukcijų brėžiniuose patikslintos su Rangovu ir suderintos Užsakovu pagal galiojančius standartų
reikalavimus. Armatūros ir įdėtinių detalių virintiniai sujungimai turi tenkinti standartų LST EN ISO 17660-1:2006/P:2008,
LST EN ISO 17660-2:2006/P:2008, LST EN 1090-2:2008/A1:2011 reikalavimus.
Suvirintų sujungimų kokybės kontrolė. Atliktų suvirinimo darbų tikrinimo procedūra pagal LST EN 25817-2004 reikalavimus
- B (griežtasis) konstrukcijoms, apkrautoms dinaminėmis apkrovomis; C – konstrukcijoms, apkrautoms statinėmis apkrovomis.
Suvirinimo darbų priežiūros vadovas turi patikrinti suvirintų sujungimų kokybę numatytais metodais, kurie turi būti aprašyti
projekte arba suvirinimo procedūrų aprašuose. Prieš suvirinimą tikrinama paviršiaus būklė, griovelio kampas, paviršiaus
nuvalymas. Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo srovė, lanko įtampa,
virinimo greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksninė temperatūra, metalo lydymas, sluoksninio šlako valymas,
išdaužymas. Po suvirinimo tikrinama siūlės paviršiaus būklė, defektai (įtrūkimai, nepakankami siūlės matmenys, sulydymo
trūkumas, šlako įsiterpimas, duobutės, išpūstos skylės, įkirtimai, persidengimai ir t.t.), kraterio būklė, šlako ir purslų
pašalinimas, kampinės siūlės dydis, sandūrinės siūlės sutvirtinimo dydis, siūlės užbaigimas.
Suvirinti metalo konstrukcijų sujungimai kontroliuojami tokiais būdais:
•
apžiūrimos visų tipų suvirintų metalo konstrukcijų siūlės;
•
visų tipų suvirintų metalo konstrukcijų, nurodytų procedūrų aprašuose, siūlių ilgis patikrinamas ultragarsiniu arba
radiometriniu metodais;
•
jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai išbandomi mechaniniais metodais;
•
jeigu numatyta projekte, atliekami siūlių metalografiniai tyrimai.
Rangovas turi atlikti didelio stiprumo sujungimų slydimo koeficiento bandymą, kad būtų patikrintas trinties koeficientas esant
tokioms pat sąlygoms kaip ir faktiškai dirbant aikštelėje.
Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai.
Neleistini tokie suvirintų siūlių defektai:
•
visų rūšių ir krypčių įtrūkimai siūlės metale, susilydymo linijoje ir pagrindinio metalo zonoje prie siūlės, taip pat
mikroįtrūkimai, nustatomi atliekant mikrotyrimą
•
tarpai suvirintojo sujungimo paviršiuje ir pjūvyje (tarp atskirų siūlės sluoksnių bei tarp pagrindinio ir siūlės metalų);
•
tarpai kampinių ir tėjinių suvirintųjų sujungimų viršūnėse, kai virinama be briaunų paruošimo;
•
akytės (poros), sudarančios vientisą tinklą, įpjovos ir užlajos;
•
neužvirinti krateriai;
•
plyšiai;
•
neužvirintos išdegusios vietos siūlėse ir pagrindiniame metale;
•
briaunų, didesnių už nurodytą projekte, poslinkis.
•
Suvirinimo siūlių defektai šalinami:
•
mechaniniais abrazyviniais instrumentais;
•
išpjaunant defektuotą siūlę ir po to paviršių nuvalant mechaniniais abrazyviniais instrumentais;
•
taisyti suvirintų sujungimų defektus mechaniniu būdu (užplakant) neleidžiama;
•
po suvirinimo liekamosios konstrukcijų deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas metalo konstrukcijų vietas.
TS 18.7. Surinkimas ir pastatymas
Konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir užtikrintas lengvas
surinkimas bei pastatymas. Plieno konstrukcijų pastatymas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių ir pan.
pastatymą ir įbetonavimą. Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad būtų atlaikomos vėjo ir kitos bei
kitos apkrovos montavimo metu. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų
pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais bei suderinus su Užsakovu.
Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą, jis pirmiausiai turi gauti Techninės
priežiūros inžinieriaus sutikimą. Turi būti paruošti laikino sutvirtinimo varžtai. Didelio stiprumo varžtai neturi būti naudojami
laikinam sutvirtinimui. Montuojamosios jungtys turi būti atliktos pagal brėžinius. Prieš montavimą nuo siūlių susiliečiančių
paviršių turi būti nuvalomos rūdys, dulkės, tepalai, dažai ir kitos pašalinės medžiagos, kurios gali sumažinti trintį. Jei
Techninės priežiūros inžinierius reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas.
Vietoje vykdomi sujungimai. Visi sujungimai vietoje atliekami suvirinti , naudojant montažinius varžtus arba suveržiant
didelio stiprumo varžtais. Skylės montavimo jungtims varžtais turi būti užpildytos laikinais varžtais ir kaiščiais ir jų turi būti
ne mažiau kaip 50% visų skylių skaičiaus. Sujungimuose, kuriuose skylių skaičius yra 5 ir mažiau, ne mažiau kaip 3 skylės turi
būti užpildytos. Kaiščių skaičius turi būti apie 20% užpildytų skylių. Poveržlių skaičius ant nuolatinių varžtų turi būti ne
daugiau kaip dvi veržlei ir vienai varžto galvutei.
Konstrukciniai sujungimai varžtais.
Varžtinėms jungtims naudojami plieniniai varžtai, kurių stiprumo mechaninės savybės tenkina LST EN ISO 898-1:2000
reikalavimus.
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Varžtinį sujungimą gali sudaryti:
• varžtas, poveržlė, veržlė ir antveržlė
• varžtas, spyruoklinė poveržlė, veržlė.
Varžtai priimami pagal standartus LST EN ISO 4014.
Numatyto skersmens varžtai turi praslysti per 100 kiaurymių. Leistina 20 kiaurymių išvalyti grąžtu, kurio skersmuo
lygus kiaurymės, nurodytos projekte, skersmeniui. Jungtyse, kai varžtai dirba kirpimui ir yra sujungtų elementų glemžiami,
leidžiamas jungiamų detalių kiaurymių nesutapimas iki 1,0mm - 50 kiaurymių, iki 1,5mm - 10 kiaurymių. Jungtyse,
kuriose varžtai yra tempiami, ir jungtyse, kada varžtai reikalingi montavimo metu, gretimų detalių kiaurymių nesutapimas
neturi būti didesnis už kiaurymės ir varžto skersmenų skirtumą. Varžtų sriegis neturi įeiti į kiaurymę daugiau kaip per pusę
jungiamo elemento storio iš veržlės pusės. Sprendimai, apsaugantys jungtį nuo savaiminio veržlių atsisukimo (spyruoklinės
poveržlės, kontraveržlės), turi būti nurodyti darbo brėžiniuose. Draudžiama fiksuoti veržles užkalant varžto sriegį arba
privirinant jas prie varžto. Suveržtos varžtų galvutės ir veržlės turi glaudžiai susiliesti su konstrukcijų elementų plokštumomis,
o varžto strypas turi būti išsikišęs iš veržlės ne mažiau kaip 3,0mm. Suveržimo kokybė tikrinama 0,3mm storio tarpumačiu,
kuris zonos, apribotos poveržle, ribose neturi pralįsti tarp surinktų detalių daugiau kaip 20mm. Padaužius 0,4 kg svorio
plaktuku, suveržti varžtai neturi pasislinkti.
Konstrukcijų sujungimai suvirinant. Visas suvirinimas vietoje turi būti vykdomas pagal gamyklinei gamybai keliamus
reikalavimus, išskyrus tuos, kurie akivaizdžiai skirti tik gamyklos sąlygoms. Jei plienas buvo pristatytas nudažytas, prieš
suvirinimą vietoje dažai turi būti pašalinti mažiausiai 50mm kiekvienoje siūlių pusėje. Suvirinimo darbus negalima vykdyti
tokiomis oro sąlygomis, kurios galuti turėti neigiamos įtakos suvirinimo efektyvumui. Virinamos konstrukcijos paviršiai ir
suvirintojo darbo vieta turi būti apsaugota nuo lietaus, sniego, vėjo. Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė už -10C, būtina
netoli suvirintojo darbo vietos turėti patalpą pasišildymui. Konstrukcijų virinimo darbus gali atlikti tik atestuoti suvirintojai, o
virinti konstrukcijas iš plieno, kurio takumo riba yra didesnė kaip 390MPa, gali atlikti atestuoti pagal LST EN 287-1:2011
reikalavimus tokiems suvirinimo darbams priskirti suvirintojai. Pradedant konstrukcijų sudurtinių mazgų suvirinimo darbus,
kiekvienas suvirintojas turi suvirinti bandomuosius pavyzdžius. Bandiniai virinami iš to paties plieno, tokioje pačioje padėtyje,
tuo pačiu režimu, naudojant tas pačias medžiagas ir įrangą, kaip ir atliekant montažinį suvirinimą. Suvirinti bandiniai
išbandomi. Elektros srovė, maitinanti suvirinimo įrangą, neturi svyruoti daugiau kaip 5 nuo nominalios reikšmės. Visos
suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties dokumentus. Jeigu suvirinimo
medžiagų sertifikatų nėra arba pasibaigęs garantinis laikas, būtina patikrinti suvirinimo arbų kokybę, suvirinus bandinius
minėtomis medžiagomis. Suvirinimo medžiagos (elektrodai, viela, fliusai) turi būti saugomos sandėliuose gamykliniame
įpakavime pagal markes, skersmenis, partijas. Sandėlio patalpa turi būti sausa, oro temperatūra – ne žemesnė kaip +15C.
Elektrodai, suvirinimo viela, fliusai prieš naudojimą būtinai kaitinami iki pagal režimą, nurodytą techninėse sąlygose, pasuose,
ant įmonės gamintojos etikečių. Iškaitintos suvirinimo medžiagos laikomos saugyklose, kuriose oro temperatūra turi būti ne
žemesnė, kaip +15C, o santykinė drėgmė ne didesnė kaip 50. Nuo ištisinio skerspjūvio vielos nuvalomos rūdys, riebalai ir
kitokie nešvarumai. Suvirintojas 40-50 mm atstumu nuo virintos siūlės turi pažymėti savo ženklą.
Metalinių elementų sandėliavimas. Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti pažymėti. Kitu atveju
turi būti žymimi vietoje arba grąžinami gamintojui. Metalinės konstrukcijos transportuojamos taip, kad būtų išvengta
deformacijos ir pažeidimų. Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar
pastogėse. Sandėliuojant pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto
ar grindų ne mažiau 0,2 m. Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas
sandėliuoti ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. Rietuvių aukštis iki
1,2m. Kas 2-3 metrus įrengiami atraminiai stulpai, į kuriuos atremiamos santvaros. Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp
rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai.
Leistini nuokrypiai.
Eil.
Parametras
nr.
Kolonos
1
Kolonų atraminių paviršių nuokrypiai
projektinių.

Ribinis nuokrypis,
mm
nuo

5

Kolonų ašių nuokrypiai nuo išmušimo ašių
atraminiame pjūvyje

2

Kolonų ašių nuokrypiai
viršutiniame pjūvyje

nuo

Kontrolė (metodas, kiekis,
registracijos būdas)
Matavimas,
kiekviena
kolona,
geodezinė išpildomoji schema

Tas pats

vertikalės

Tas pats
5

Sijos, santvaros
3

12
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4
5
6

7

Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai nuo
projektinių
Sijų, santvarų viršutinių juostų ašies nuokrypis
nuo projektinės padėties tvirtinimo taškuose
Įlinkis (kreivumas) tarp santvaros juostų ir sijų
tvirtinimo taškų
Sijų, santvarų nuokrypis nuo projektinių ašių ties
tvirtinimo taškais kolonų viršuje iš rėmo
plokštumos

Matavimas, kiekvienas mazgas, darbų
žurnalas
Matavimas, kiekvienas elementas,
darbų žurnalas

10
15
0,0013 atstumo tarp
tvirtinimo taškų, bet
ne daugiau kaip 15
15

Tas pats
Matavimas, kiekvienas el., geodezinė
išpildomoji schema
Matavimas,
žurnalas

8
Santvaros apatinės ir viršutinės juostų ašių
sutapdinimas (plane)

9
10

11

12

13

Profiliuotas paklotas
Pakloto atramos ant ilginio ilgio nuokrypis
skersinėse sandūrose
Centrų nuokrypis:
savisriegių varžtų ir sraigtų
kombinuotų kniedžių:
išilgai pakloto
skersai pakloto
„Sandwich” tipo sieninės plokštės
Plokščių išilginių briaunų nuokrypis nuo
vertikalės
(L – plokštės ilgis)
Horizontaliai montuojamų plokščių galų altitudžių
skirtumas, kai plokščių ilgis, m:
• iki 6
• 6  12
Atitvaros
išorinio
paviršiaus
plokštumos
nuokrypis nuo vertikalės
(H – atitvaros aukštis)

0,004
aukščio

kiekvienas

el.,

darbų

santvaros

0; -5

5

Matavimas, kiekviena sandūra, darbų
žurnalas
Matavimas, pasirinktinai 5 apimties,
darbų žurnalas

20
5
0,001L

Matavimas, kiekviena plokštė, darbų
žurnalas

5
10

Tas pats

0,002H

Matavimas,
kas 30 m sienos ilgio, bet ne mažiau
trijų kontrolinių matavimų priimamo
kiekio, darbų žurnalas

Tikrinimas. Techninės priežiūros inžinierius turi turėti galimybę prieiti reikiamu metu į visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam
turi būti pateikiamos visos priemonės, reikalingos tikrinimams statybos metu. Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimų
bandymas”, techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti atlikti užbaigtų elementų neardančius bandymus. Suvirinimai su
trūkumais, kurie Inžinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti atmesti, ištaisyti. Rangovas
turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką.
TS 18.8. Metalinių konstrukcijų priėmimas
Atiduodant naudojimui nuo metalinių elementų ir konstrukcijų turi būti nuvalytas purvas, suodžiai, drėgmė, ledas,
sniegas, jos turi būti gruntuotos ir dažytos. Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė turi būti vykdoma šiais etapais: tarpinis
priėmimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metalinių konstrukcijų atrėmimo vietos, įdėtinių detalių įbetonavimas;
konstrukcijų montavimo priėmimas. Atlikti prieš konstrukcijų dažymą. Tikrinami nukrypimai nuo projektinių sprendinių,
tikrinama atskirų montavimo sujungimų kokybė;
Galutinis sumontuotų konstrukcijų priėmimas (prieš objekto pridavimą eksploatacijai). Patikrinimų metu nustatyti
defektai ir nukrypimai, viršijantys leistinus, turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita. Konstrukcijų priėmimas neatleidžia Rangovo
nuo atsakomybės ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus.
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MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Mato
vnt.
1.
Ardymo ir paruošiamieji darbai
Esamų senų medinių langų ir balkono durų stiklinimų
TS 2, 3
m2
demontavimas
Esamų rūsio langų užkalimų ir kt. užpildų
TS 2, 3
m2
demontavimas
Esamų medinių tambūro durų blokų demontavimas
vnt.
TS 2, 3
m2
vnt.
Esamų medinių laiptinės ir rūsio durų blokų
TS 2, 3
m2
demontavimas
Esamų balkonų stiklinimų demontavimas:
Pavadinimas ir techninės charakteristikos

Žymuo

1.8.

1
8,19

balk.
stog.
m2
m2
kg
vnt.
m
balk.
m2
m

16
3
62,00
20,60
605,00
16
12,80
16
22,00
73,00

vnt.
m2

16
87,30

m2
m
vnt.
m
m2
m

57,60
144,00
12
20,80
56,00
62,00

TS 2

vnt.
m2

2
7,00

TS 2, 6

vnt.

2

Esamų balkonų aptvėrimų/stogelių demontavimas:
Įvairūs užpildai/lentelės/plokštės ir kt.:
Skardos lakštai:
Metaliniai turėklai
Esamų slenksčių po balkono durimis lauke
demontavimas
Balkonų apskardinimo demontavimas

TS 2

TS 2

TS 2

1.10.

Esamų gelžbetoninių balkonų perdangos plokščių
remontas, stiprinimas (jei reikalinga), geometrijos
atstatymas, valymas, plovimas antipelėsiniais
preparatais, paruošimas apšiltinimo sistemos
montavimui
Skardinių langų palangių demontavimas

1.11.

Vidinių palangių demontavimas (keičiamų butų langų)

1.12.

Stogo, stogo elementų, parapetų, stogelių apskardinimo
demontavimas
Esamų įėjimų stogelių esamos ruloninės dangos ir kitų
sluoksnių (nuolydį formuojančių ir kt.) ant stogelių
perdangų ir užleistų ant sienų demontavimas iki
betoninės stogelių perdangos/mūrinės sienos
Esamų įėjimų stogelių plokščių remontas, defektų

1.9.

1.13.

1.14.

Laida

Išleidimo data

2
4,84
2
10,84

vnt.
m2

PVC stiklinimai:

1.7.

1,00

3
23,66

TS 2,3

TS 4, 6

TS 2
TS 2
TS 2

Pastabos

49,00

vnt.
m2

Mediniai stiklinimai:

1.6.

Kiekis

jei yra įrengta –
tikslinama vietoje

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p.info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B,
Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Objektas:

30365
A1509
MK009513

SPV

D. Franckevičius

SPDV, arch. A. E. Kačerovskytė
Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)

2021
2021

Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis

Laida
0
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1.15.
1.16.
1.17.

1.18.

1.19.
1.20.
1.21.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

1.26.
1.27.
1.28.

1.29.
1.30.
1.31.
1.32.

1.33.

pašalinimas, geometrijos atstatymas, valymas,
plovimas antipelėsiniais preparatais, paruošimas
apšiltinimo sistemos montavimui
Esamos stogo dangos nuvalymas, defektų pašalinimas,
paruošimas apšiltinimo darbams
Kelių plytų eilių demontavimas nuo ventiliacijos
kanalų
Antžeminės cokolio dalies remontas, ištrupėjusio,
pažeisto tinko sluoksnio pašalinimas ir atstatymas iki
šiltinimo sistemai reikalingo lygumo ir tvirtumo
paviršiaus remontiniais mišiniais
Cokolio ir rūsio sienų bei angokraščių paviršių defektų
pašalinimas, sienų lyginimas (siūlių, įtrūkimų
užtaisymas ir kt.) iki šiltinimo sistemai reikalingo
paviršiaus pagal sistemos gamintojo reikalavimus
Cokolio ir rūsio sienų bei angokraščių paviršių
nuvalymas
Cokolio ir rūsio sienų bei angokraščių plovimas
antipelėsiniais preparatais
Fasadinių sienų bei angokraščių paviršių defektų
pašalinimas, lyginimas (skiedinio siūlių, įtrūkimų
užtaisymas, kt.) iki šiltinimo sistemai reikalingo
paviršiaus pagal sistemos gamintojo reikalavimus
Fasadinių sienų bei angokraščių paviršių nuvalymas
Fasadinių sienų bei angokraščių plovimas
antipelėsiniais preparatais
Tambūrų sienų nuvalymas, defektų pašalinimas,
paruošimas apšiltinimo, apdailos darbams
Esamų betoninių įėjimo aikštelių demontavimas
Tranšėjų kasimas (cokolio šiltinimo darbams) rankiniu
būdu
Esamų ventiliacijos grotelių butuose demontavimas
Antenų, šviestuvų, reklamų apsaugos signalizacijos
dėžučių, žaibolaidžių ir k.t įrenginių ar prietaisų
atkėlimas/nuėmimas
Esamų vėliavos laikiklių, adresų lentelių
demontavimas
Esamų kojų valymo grotelių demontavimas
Esamos stogo tvorelės demontavimas
Esamų išorinės lietaus nuvedimo sistemos
demontavimas:
lietaus latakai:
lietvamzdžiai:
Esamo stogo liuko demontavimas

1.39.

Langų sąramų remontas
Pažeisto, ištrupėjusio plytų mūro atstatymas (pažeistų
plytų pakeitimas)
Esamų išsikišusių plytų eilių po langais nupjovimas
Esamų nenaudojamų ventiliacijos angų po virtuvių
langais užtaisymas
Medžių ir krūmų trukdančių statybos darbams
šalinimas aplink pastatą
Esamos betoninės nuogrindos demontavimas

1.40.
1.41.

1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.

m2

14,60

TS 2, 10

m2

550,00

TS 2, 10

vnt.
m3

8
4,80

TS 7, 6

m2

121,00

TS 7, 6

m2

316,00

iki pamatų apačios

TS 7, 6

m2

316,00

iki pamatų apačios

TS 7, 6

m2

316,00

iki pamatų apačios

TS 6

m2

880,00

TS 6

m2

880,00

TS 6

m2

880,00

TS 6

m2

25,00

2

TS 2

m
vnt.
m3

7,80
2
2,34

TS 1, 7

m3

204,00

TS 2

butai

24
kiekį tikslinti statybų metu
antenos nuo fasadų
perkeliamos ant pastato
stogo

TS 2, 10

kompl.

12

TS 2

kompl.

2

TS 2

vnt.
m

2
85,00

m

87,00

m

59,40

kompl.
m2
m

1
4,20
199,00

tikslinti vietoje*

TS 17

m2

5,00

tikslinti vietoje*

TS 2

m

138,00

TS 2

m3

0,60

TS 2

TS 2

TS 2, 10

-

tikslinti vietoje*

TS 1, 2,
16

m2
m3

67,00
5,40

Esamos asfalto dangos prie įėjimų demontavimas

TS 1, 2,
16

m2
m3

55,00
5,50

Grunto kasimas pėsčiųjų tako įrengimui

TS 1, 2,
16

m2

59,40
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m3

26,73
2. Cokolio šiltinimo darbai
Cokolio požeminės dalies šiltinimas polistireniniu putplasčiu rūsio sienoms įgilinant ≥1,00 m nuo žemės paviršiaus
2.1.
Vertikali hidroizoliacija – teptinė bituminė mastika
įrengiama iki pamatų
TS 7
m2
316,00
apačios
(visoms rūsio/cokolio sienoms)
2
TS 7
2.2.
Šilumos izoliacijos klijuojamasis mišinys
m
120,00
2.3.
Polistireninis putplastis rūsio sienoms EPS100N*,
TS 7
m2
120,00
λd≤0.030 (W/(m·K)), kai izoliacijos storis t=180 mm
2.4.
Hidroizoliacinės drenažinės membranos iki nuogrindos
TS 7
m2
177,00
paviršiaus įrengimas.
TS 7
2.5.
Drenažinės membranos apsauginis profilis
m
111,00
TS 7
tikslinti vietoje*
2.6.
Tranšėjos užpylimas rankiniu būdu
m3
100,00
Cokolio antžeminės dalies šiltinimas polistireniniu putplasčiu rūsio sienoms - tinkuojama sistema, apdaila - fasadinės plytelės
TS 6, 7
2.7.
Šilumos izoliacijos klijuojamasis mišinys
m2
106,00
TS
6,
7
2.8.
Polistireninis putplastis EPS100N*, λd≤0.030
2
m
106,00
(W/(m·K)), kai izoliacijos storis t=180 mm
TS 6, 7
2.9.
Cokolio antžeminės dalies ir rūsio langų angokraščių
m2
110,00
padengimas armuoto tinko sluoksniu
TS 6, 7
2.10.
Fasadinių plytelių klijai
m2
110,00
2.11.
Cokolio antžeminės dalies sienų ir rūsio langų
TS 6, 7
m2
110,00
angokraščių apdaila – fasadinės klinkerio plytelės
TS 6, 7
2.12.
Cokolinis profiliuotis
m
107,00
2
2.13.
Apdailinė poliesteriu dengta skarda su tvirtinimo
m
32,10
TS 5, 12
elementais
m
107,00
2.14.
Skardinės rūsio langų palangės– poliesteriu dengta
m2
3,30
TS 5, 12
skarda ≥0,50 mm storio
m
8,10
3. Sienų šiltinimas
Balkonų vidaus sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu - išorinė sudėtinė tinkuojama termoizoliacinė sistema, apdailafasadinis dekoratyvinis tinkas
TS 4, 6
3.1.
Šilumos izoliacijos klijuojamasis mišinys
m2
82,20
3.2.
Balkonų vidaus sienų apšiltinimas polistireniniu
TS 4, 6
putplasčiu EPS100N* λd≤0.030 (W/(m·K)), kai
m2
53,60
izoliacijos storis t=80 mm
3.3.
Balkono langų angokraščių apšiltinimas standžiu
TS 4, 6
polistireniniu putplasčiu angokraščiams λd≤0.030
m2
21,60
(W/(m·K)), kai izoliacijos storis t≥30 mm
3.4.
Balkonų vidaus sienų apšiltinimas polistireniniu
TS 4, 6
putplasčiu EPS70N* λd≤0.030 (W/(m·K)), kai
m2
7,00
izoliacijos storis t=180 mm
3.5.
Apšiltintų balkonų vidaus sienų ir angokraščių
TS 4, 6
m2
88,00
padengimas armuoto tinko sluoksniu
3.6.
Apšiltintų balkonų vidaus sienų ir angokraščių
TS 4, 6
gruntavimas ir apdailos įrengimas - plonasluoksnis
m2
88,00
fasadinis dekoratyvinis tinkas
3.7.
2 aukšto balkonų lubų tinkavimas, gruntavimas,
TS 4, 6
m2
17,60
glaistymas ir dažymas baltai
3.8.
Balkonų grindų dangos išlyginimas atstatymas
TS 4, 6
m2
36,80
remontiniais mišiniais
3.9.
Balkonų grindų dangos įrengimas, epoksidinė besiūlė
TS 4, 6
m2
36,80
grindų danga
Balkonų perdangų iš išorės šiltinimas polistireniniu putplasčiu – išorinė sudėtinė tinkuojama termoizoliacinė sistema, apdailafasadinis dekoratyvinis tinkas
TS 4, 6
3.10.
Šilumos izoliacijos klijuojamasis mišinys
m2
41,20
3.11.
Balkonų perdangų iš išorės šiltinimas polistireniniu
TS 4, 6
putplasčiu EPS100N* λd≤0.030 (W/(m·K)), kai
m2
41,20
izoliacijos storis t=130 mm
3.12.
Apšiltintų perdangų padengimas armuotu tinko
TS 4, 6
m2
48,60
sluoksniu
3.13.
Nutinkuotų perdangų gruntavimas ir apdailos
TS 4, 6
įrengimas – plonasluoksnis fasadinis dekoratyvinis
m
48,60
tinkas
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Skardinės balkonų perdangų palangės– poliesteriu
m2
27,00
TS 5, 13
dengta skarda ≥0,50 mm storio
m
76,80
Tambūrų sienų su butais šiltinimas fenolio putų plokštėmis – tinkuojama sistema, sienų apdaila – dažai
TS 6, 8
3.15.
Šilumos izoliacijos klijuojamasis mišinys
m2
16,50
3.16.
Fenolio putų (PF) termoizoliacinės plokštės
laiptinių ir rūsio
TS 6, 8
tambūruose šiltinama tik
nevėdinamoms sistemoms , λd≤0.021 (W/(m·K)), t=30
m2
16,50
siena su butu
mm
3.17.
Laiptinių tambūrų sienų padengimas armuotu tinko
TS 6, 8
m2
21,00
sluoksniu
3.18.
Tambūrų sienų gruntavimas, glaistymas, dažymas
TS 6, 8
struktūriniais, plaunamais, trinčiai ir drėgmei atspariais
m2
23,00
dažais
3.19.
Lubų tambūruose nuvalymas, gruntavimas, glaistymas
TS 6, 8
m2
3,20
ir dažymas baltai, drėgmei atspariais dažais
3.20.
Tambūrų grindų dangos išlyginimas, atstatymas
TS 6, 8
m2
5,40
remontiniais mišiniais
3.21.
150 mm storio 2 sluoksnių gipso kartono pertvara ant
m2
0,30
TS 6, 8
metalinio karkaso su šilumos izoliacija virš tambūro
m
1,10
durų
Sienučių prie įėjimų į laiptines durų šiltinimas fenolio putų plokštėmis, tinkuojama sistema su fasadinių plytelių apdaila
TS 6
3.22.
Šilumos izoliacijos klijuojamasis mišinys
m2
13,20
3.23.
Fenolio putų (PF) termoizoliacinės plokštės
TS 6
nevėdinamoms sistemoms , λd≤0.021 (W/(m·K)), t=30
m2
13,20
mm
TS 6
3.24.
Sienučių padengimas armuoto tinko sluoksniu
m2
10,00
TS
6
3.25.
Fasadinių plytelių klijai
m2
10,00
TS 6
3.26.
Sienučių apdaila – fasadinės klinkerio plytelės
m2
10,00
Išorinių sienų ir angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu – išorinė sudėtinė tinkuojama termoizoliacinė sistema,
apdaila-fasadinis dekoratyvinis tinkas
3.27.
Mūras 1 laiptinės lango užmūrijimui
m2
2,20
TS 6
m3
1,10
TS 6
3.28.
Užmūrytos angos tinkavimas iš vidaus
m2
4,40
TS 6
3.29.
Sumūrytų sienų apdailos atstatymas iš vidaus
m2
4,40
TS 6
3.30.
Šilumos izoliacijos klijuojamasis mišinys
m2
912,00
3.31.
Sienų šiltinimas šiltinimas polistireniniu putplasčiu
TS 6
EPS70N* λd≤0.032 (W/(m·K)), kai izoliacijos storis
m2
760,00
t=180 mm
3.32.
Sienų šiltinimas šiltinimas polistireniniu putplasčiu
TS 6
EPS70N* λd≤0.032 (W/(m·K)), kai izoliacijos storis
m2
72,00
t=50 mm
3.33.
Langų angokraščių šiltinimas standžiu polistireniniu
TS 6
putplasčiu angokraščiams λd≤0.030 (W/(m·K)), kai
m2
80,00
izoliacijos storis t≥30 mm
3.34.
Apšiltintų sienų ir angokraščių padengimas armuotu
TS 6
m2
970,00
tinko sluoksniu
3.35.
Sienų gruntavimas ir apdailos įrengimas – fasadinis
TS 6
m2
970,00
dekoratyvinis tinkas
2
3.36.
Skardinės langų palangės– poliesteriu dengta skarda
m
75,00
TS 5, 12
≥0,50 mm storio
m
125,00
4. Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas
Keičiamų langų ir durų gaminiai:
į balkonus išeinančių
4.1.
Naujos PVC keičiamų butų, laiptinės ir rūsio langų
langų palangės keičiami į
vidaus palangės atsparios UV, drėgmei
vnt.
32
TS 5
naujus PVC gaminius tiek
m
51,30
kambario tiek balkono
3.14.

pusėje

4.2.
4.3.

Slenksčiai/apdailinės juostos durims, išeinančioms į
balkoną
L1 - rūsio langai (U≤1,1 W/(m²*K)). Lango rėmo
profilis plastikinis (PVC). Stiklo paketas su 3 stiklais,
bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas inertinėmis
dujomis. Langas varstomas trimis padėtimis

TS 4

TS 3

vnt.
m
vnt.
m2
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.
5.2.
5.3.

(atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija). Rūsio langai
su armuoto stiklo paketais.
L2 - laiptinės langai (U≤1,1 W/(m²*K)). Lango rėmo
profilis plastikinis (PVC). Stiklo paketas su 3 stiklais,
bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas inertinėmis
dujomis. Langas varstomas trimis padėtimis
(atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija). Prie grindų
esantys langai su varstymo ribotuvais ir užraktais bei
saugiu stiklu.
L3/L4 - buto langai (U≤1,1 W/(m²*K)). Lango rėmo
profilis plastikinis (PVC). Stiklo paketas su 3 stiklais,
bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas inertinėmis
dujomis. Langas varstomas trimis padėtimis
(atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija).
L5/L5* - buto langai/durys į balkonus (U≤1,1
W/(m²*K)). Lango rėmo profilis plastikinis (PVC).
Stiklo paketas su 3 stiklais, bent vienas iš stiklų
selektyvinis, užpildytas inertinėmis dujomis. Langas
varstomas trimis padėtimis (atvertimas, atvėrimas,
mikroventiliacija).
B1/B2– balkono stiklinimas (U1,3 W/(m²*K). Lango
rėmo profilis plastikinis (PVC). Stiklo paketas su 2 ar
3 stiklais, bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas
inertinėmis dujomis. Langai varstomi trimis padėtimis
(atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija).
Apatinėje stiklinimo dalyje projektuojami saugūs
tamsiai rudai tonuoti atspindintys stiklo paketai.
Horizontalus profilis laikomas turėklu, įrengiamas 1,1
m aukštį nuo balkonų grindų.

TS 3

vnt.
m2

12
13,20

žr. keičiamų langų
specifikacija
praplatinimo profiliais ties
apšiltinimu

TS 3

vnt.
m2

10
23,24

žr. keičiamų langų
specifikacija
langas komplektuojamas
su praplatinimo profiliais
ties apšiltinimu

TS 3

vnt.
m2

2
7,72

žr. keičiamų langų
specifikacija
langas komplektuojamas
su praplatinimo profiliais
ties apšiltinimu

16
187,52

žr. keičiamų langų
specifikacija
balkonų stiklinimai
komplektuojami su
praplatinimo profiliais ties
apšiltinimu

kompl.
m2

2
10,84

žr. keičiamų durų
specifikacija,
su durimis turi būti
pateiktas atitinkamas
kiekis raktų žr. TS 3,
durys pritaikytos ŽN

vnt.
m2

2
4,84

žr. keičiamų durų
specifikacija,
durys pritaikytos ŽN

kompl.

2

darbus gali vykdyti tik
atestuota įmonė

vnt.

-

darbus gali vykdyti tik
atestuota įmonė

m

60,00

kiekį tikslinti statybos
metu

TS 3

D1 – rūsio ir laiptinės durų blokas. Rūsio ir laiptinės
durys vienvėrės (U1,6 W/(m²*K). Durys metalinės,
užpildytos šilumos izoliacija. Durys dažomos pagal
RAL paletę, spalva nurodyta fasadų brėžiniuose,
milteliniu būdu. Durys komplektuojamos su
pritraukėjais, nerūd. plieno rankenomis, užraktais,
atmušėjais, spynomis, tarpinėmis bei stakta. Durys į
TS 3
laiptinę su elektromagnetine spyna. Durys į rūsį su
mechanine spyna. Durys į laiptinę ir rūsį su armuoto
stiklo langeliais ≥0,2 m².
Durys komplektuojamos kartu su praplatinimo
profiliais ties apšiltinimu, durys turi atsidaryti ≥900
kampu.
Durys pritaikytos žmogui su judėjimo negalia, slenkstis
20 mm.
TD1 – tambūro durys, (U≤1,3 W/(m²*K). Gaminio
rėmo profilis plastikinis (PVC). Durys pilnai
komplektuojamos su pritraukėjais, rankenomis,
atmušėjais, didele patogia rankena iš lauko pusės ir kt..
TS 3
Tambūro durys su saugaus stiklo paketu ≥0,5 m².
Durys komplektuojamos kartu su PVC praplatinimo
profiliais ties apšiltinimu, durys turi atsidaryti ≥
900 kampu. Tambūro durys be slenksčio grindyse.
5. Kiti bendrieji statybos darbai
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato
sienos, perkėlimas
Įvadinės elektros paskirstymo spintos, sumontuotos ant
išorinės pastato sienos, perkėlimas
Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, perkėlimas į
TS 6
sumontuotus kanalus

vnt.
m2
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Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.
5.10.

Fasadinių pastolių įrengimas, eksploatacija ir
išardymas (m2 vertikalios projekcijos)
Apsauginė metalinė stogo tvorelė, jos įrengimas
Antenų, kondicionierių nuo pastato fasadų nuėmimas ir
perkėlimas ant stogo
Vidaus angokraščių apdailos atstatymas butuose ir
bendro naudojimo patalpose, tinkuojant, gruntuojant,
glaistant, dažant
Langų ir durų sandarinimas sandarinimo tarpikliais,
vėjo ir garo izoliacinės juostos (garo izoliacinės juostos
įrengiamos tik keičiamiems langams )
Kanalų (vamzdžių) įrengimas kabelių per stogą į
kiekvieną laiptinę nuvedimas
Antenų tvirtinimo stovai

m2

1260,00

TS 10

m

107,00

h-0,6 m nuo naujai
įrengiamos stogo dangos,
pilnai komplektuojama

TS 6, 10

kompl.

5

kiekį tikslinti statybų
metu

TS 6

m2

76,00

TS 3

m

1270,00

TS 10

kompl.

2

TS 10

kompl.

8

vėjo ir garo izoliacinės
juostos, keičiamų langų
izoliacinės juostos
įrengiamos abejose lango
pusėse

montuojami prie
ventiliacijos kanalų

Naujų vertikalių kopėčių užlipimui ant stogo, per liuką,
kompl.
1
TS 10
įrengimas, kopėčios iš A2–s3, d2 degumo klasės
m
≈3,40
statybos produktų, plotis ≥700 mm
stogo liukas min 0,8x0,8
5.12.
Esamo stogo liuko keitimas nauju apšiltintu stogo liuku
kompl.
1
m, komplektuojamas su
2
su liuko landos apdaila ir liuko sukėlimu 0,25 m virš
TS 10
m
sandarinimo tarpinėmis,
1,00
stogo dangos
apšiltintas, su rankena
5.13.
PVC deformaciniai sandarinimo profiliai
TS 6
m
620,00
termoizoliacinės sistemos sujungimui su lango rėmu
5.14.
PVC sandarinimo profilis po palange su tinkleliu ir
TS 6
m
210,00
porolono juosta
5.15.
PVC deformacinis profilis palangės šono sujungimui
TS 6
m
70,00
su apšiltintu angokraščiu
5.16.
Esamų ventiliacijos kanalų remontas, valymas
ventiliacijos kanalų ilgį
TS 10
tikslinti vietoje atidengus
mechaniniu būdu ir dezinfekavimas biocheminiu būdu,
butai
24
kanalus
pažeistų vietų atstatymas, defektų pašalinimas
6. Stogo atnaujinimas
Stogo apšiltinimas polistireninis putplastis+mineralinė vata, parapetų ir ventiliacijos kaminų apšiltinimas mineraline vata
6.1.
Parapetų paaukštinimas mūrijant silikatinėmis plytomis
*pakėlimo aukštį tikslinti
TS 10, 17
arba blokeliais, iki 300* mm nuo naujai įrengiamos
m3
3,00
vietoje
stogo dangos
6.2.
Vėdinimo šachtų pakėlimas iki ≥600 mm nuo naujai
*pakėlimo aukštį tikslinti
įrengiamos stogo dangos ir ≥300 mm nuo parapetų
TS 10, 17
vietoje
m3
9,60
viršaus, (atkartojant esamą geometriją ir kanalų
suskaidymą)
6.3.
Stogo šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis
apatinės plokštės su
TS 10
stogui (EPS100N*), λd≤0.030 (W/(m·K)), kai
m2
510,00
suformuotu nuolydžiu
izoliacijos storis t=180 mm
6.4.
Stogo šiltinimas kieta mineraline vata, kai izoliacijos
TS 10
m2
510,00
storis t=30 mm, λd≤0.038 (W/(m·K))
6.5.
Parapetų ir ventiliacijos šachtų šiltinimas kieta
TS 10
mineraline vata, kai izoliacijos storis, t=30 mm,
m2
115,00
λd≤0.038 (W/(m·K))
6.6.
Nuožulnų prilydomai dangai (apvadų) įrengimas prie
TS 10
parapetų ir vėdinimo šachtų iš kietos mineralinės vatos
m
100,00
ρ=40 kg/m2
įskaitant užleidimus ant
6.7.
Prilydoma ruloninė danga, apatinis sluoksnis (t≥3 mm)
TS 10
parapetų ir ventiliacijos
m2
675,00
5.11.

6.8.

Prilydoma ruloninė danga, viršutinis sluoksnis (t≥4
mm)

6.9.

Papildomas sl. prilydomos bituminės ritininės
hidroizoliacinės stogo dangos vėdinimo kaminėliams,
liukui, ventiliacijos šachtoms, parapetams
Drėgmei atspari OSB plokštė 18 mm storio,
impregnuota, tvirtinama ant parapeto

6.10.

TS 10

m2

675,00

TS 10

m2

400,00

TS 10

m2

17,00
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6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

Vėdinimo šachtų ir kitų stogo elementų apskardinimas
poliesteriu dengta skarda. Skardos storis ≥0,50 mm.
Parapetų apskardinimas poliesteriu dengta cinkuota
skarda su skardos laikikliais, skardos storis ≥0,50 mm
Stogo apšiltinimo sluoksnių vėdinimo kaminėliai
Esamų kanalizacijos alsuoklių pakėlimas ir
sutvarkymas

OSB plokščių ir medinių tašų su tvirtinimo elementais
(atsparių drėgmei) konstrukcija stogo kraštuose
apsauginės stogo tvorelės ir lietaus latakų tvirtinimui
6.16.
Išorinė lietaus nuvedimo sistema (pilnai
komplektuojama su visomis reikalingomis fasoninėmis
detalėmis, tvirtinimo elementais, laikikliais,
apkabomis, įlajomis ir kt.):
Lietaus latakai 150*150 mm:
Lietvamzdžiai (stačiakampiai arba kvadratiniai):
Lietaus surinkimo įlajos:
6.17.
Stogelių su grotelėmis ir flanšais ventiliacijos šachtoms
uždengti įrengimas, (stogeliai su apsauga nuo paukščių
ir užteršimo lapais)
3 aukšto balkonų stogelių įrengimas
6.18.
Daugiasluoksnė plokštė stogams, atspari drėgmei,
padengta skarda, t=120 mm

TS 10, 12
TS 10,12
TS 10

m2

25,00

2

27,00
23,00
10,00

m
m
vnt.

TS 10

kompl.

16

kiekį ir vietas tikslinti
LVN dalyje ir statybų
metu

TS 10

m

87,80

*pateikiamas stogo kraštų
ilgis

6.15.

6.22.

Stogo šiltinimas mineraline vata, kai izoliacijos storis
t=50 mm, λd≤0.038 (W/(m·K))
Gipso kartono (atsparaus drėgmei) lubos ant aliuminio
karkasu
Gipso kartono lubų gruntavimas, glaistymas ir dažymas
balta spalva
Sija S1 – SHS 50x50x3, S275

6.23.

Sija S2 – SHS 50x50x3, S275

6.24.

Sija S3 – RHS 70x50x3, S275

6.25.

Plokštelė PL-1, 10x130x130 mm, S235

6.26.

Balkonų stogelių apskardinimas poliesteriu dengta
cinkuota skarda. Skardos storis ≥0,50 mm.

6.19.
6.20.
6.21.

TS 10, 12

m
m
kompl.
kompl.
m
m2

87,80
61,20
6
8
29,60
25,60

TS 4, 10

m2

50,40

TS 4, 10

m2

16,80

TS 4, 10

m2

16,80

TS 4, 10

m2

16,80

vnt.
kg
vnt.
kg
vnt.
kg
vnt.
kg

32
134,50
32
144,00
8
118,00
64
86,40

TS 4, 12

m2

57,00

TS 10

m2

9,20

TS 10

m2

2,60

TS 10

m2

5,00

TS 10

m

13,60

TS 10

m

6,40

TS 10

m2

12,20

TS 10

m2

12,20

TS 10

m2

7,00

TS 6

m2

11,00

TS 6

m2

13,60

TS 10, 12

TS 4, 18
TS 4, 18
TS 4, 18
TS 4, 18

Įėjimų į laiptines stogelių atnaujinimas
6.27.
Įėjimo stogelių šiltinimas kieta mineraline vata, t=30
mm, λd≤0.038 (W/(m·K))
6.28.
Įėjimo stogelių prie vertikalių paviršių šiltinimas
polistireniniu putplasčiu EPS70N*, t=130 mm,
λd≤0.031 (W/(m·K))
6.29.
Įėjimo stogelio nuolydį formuojantis sluoksnis iš
polistireninio putplasčio, 10-50 mm
6.30.
Nuožulnų prilydomai dangai (apvadų) įrengimas iš
kietos mineralinės vatos ρ=40 kg/m2
6.31.
L profilio gembė
6.32.
Įėjimo stogeliams - prilydoma ruloninė danga, apatinis
sluoksnis (t≥3 mm)
6.33.
Įėjimo stogeliams - prilydoma ruloninė danga,
viršutinis sluoksnis (t≥4 mm)
6.34.
Įėjimo stogeliams - papildomas sl. prilydomos
bituminės ritininės hidroizoliacinės stogo dangos
6.35.
Įėjimo stogelių šiltinimas polistireniniu putplasčiu
EPS100N*, t=50 mm, λd≤0.030 (W/(m·K))
6.36.
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis

lietvamzdžių skerspjūvis
parenkamas pagal lietaus
sistemos gamintojų
nurodymus

PLP21002-TDP-SA.SK-MKŽ

elementai pagal
daugiasluoksnės plokštės
gamintojų rekomendacijas

elementai pagal
daugiasluoksnės plokštės
gamintojų rekomendacijas
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6.37.
6.38.
6.39.
6.40.
6.41.
6.42.
6.43.
6.44.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
8.1.

Apšiltintų įėjimo stogelių padengimas armuoto tinko
TS 6
sluoksniu
Įėjimų stogelių gruntavimas, apdailos įrengimas,
TS 6
apdaila - fasadinis dekoratyvinis tinkas
TS 6
Fasadinių plytelių klijai
TS 6
Stogelių apdaila – fasadinės klinkerio plytelės
TS 10
Parapetų karkasas ir karkaso tvirtinimo elementai
Drėgmei atspari OSB plokštė 18 mm storio,
TS 10
impregnuota
Įėjimo stogelių apskardinimas poliesteriu dengta
TS 12
cinkuota skarda. Skardos storis ≥0,50 mm.
Išorinė lietaus nuvedimo sistema (pilnai
komplektuojama su visomis reikalingomis fasoninėmis
detalėmis, tvirtinimo elementais, laikikliais,
TS 10, 12
apkabomis, įlajomis ir kt.):
Lietaus latakai:
Lietvamzdžiai (stačiakampiai arba kvadratiniai):
Lietaus surinkimo įlajos:
7. Kiti gaminiai
Metalinės batų valymo grotelės su drenažu, 0,50x1,00
TS 13
m

Betoninės trinkelės be nuožulnų, 200*100*80
(h) mm, spalva – natūrali
• Posluoksnis, t=30 mm
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto
mišinio, t=150 mm
• Šalčiui atsparus sluoksnis, storis kinta pastato
perimetru t=250 mm
Esamų pėsčiųjų takų iki įėjimų į pastatą atnaujinimas:

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

m2

6,60

m2
m2
m

4,50
4,50
9,60

m2

9,50

m2
m

7,40

Betoninės trinkelės, 200*100*80(h) mm,
spalva – natūrali
• Įspėjamieji paviršiai – reljefinės betoninės
trinkelės 100*200*80(h) mm
• Posluoksnis, t=30 mm
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto
mišinio, t=150 mm
• Šalčiui atsparus sluoksnis, t=250 mm
Išorinio drenažo įrengimas aplink pastatą
Lietaus latakas su grotelėmis (ACO*)
Betoninis vejos bortas, 1000x250x50 mm, spalva natūrali
Betoninis įgilintas gatvės bortas, 1000x150x300 mm,
spalva - natūrali
Betonas C12/15 latakų ir vejos bortų įrengimui
Horizontalus ŽN stovėjimo vietos ženklinimas ir

lietvamzdžių skerspjūvis
parenkamas pagal lietaus
sistemos gamintojų
nurodymus

m
m
kompl.

1,70
5,60
2

kompl.

2

montuojamos viename
lygyje su laiptų aikštelės
danga

1

teksto aukštis 0,30-0,35
m

6

laiptinės, rūsio ir tambūro
durims

1
1
tikslinti Š dalyje

1
24

m2

55,00

m3
m3

1,65
8,25

m3

26,00

m2

50,00

m2

10,00

m3
m3

1,80
9,00

m3
m
m
kompl.

17,50
140,00
7,20
9

TS 16

m

143,00

TS 16

m

7,00

TS 16

3

3,50
1

TS 1, 16

•

8.3.
8.4.

6,60

Nerūdijančio plieno/aliuminio tūrinių raidžių ir skaičių
kompl.
rinkinys su namo adresu – (Laisvės g. 5B)
Lauko durų stabdžių/atramų komplektas, tvirtinimas į
kompl.
grindis
Vėliavos laikiklis iš nerūdijančio plieno
kompl.
ŽN automobilio stovėjimo ženklas, kelio ženklas Nr.
kompl.
846 su atrama, pamatu
Šilumos punkto duryse įrengiamos ventiliacinės
grotelės (spalva derinama prie esamų durų), 325x85
kompl.
mm
TS 10
Naujos reguliuojamos ventiliacinės grotelės butams
butai
8. Nuogrindos, pėsčiųjų takų įrengimas
Betoninių trinkelių nuogrindos įrengimas:
•

8.2.

m2

TS 1, 16

TS 1, 16
TS 1, 16

m
kompl.

PLP21002-TDP-SA.SK-MKŽ

aplink pastatą įrengiamas
išorinis drenažas
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8.9.
8.10.

neįgaliojo ženklo ir saugios zonos išdažymas, baltais,
šviesą atspindinčiais dažais,
Pažeistos vejos atsėjimas
Perteklinio grunto išvežimas

TS 14
TS 1, 16

m2
m3

610,00
100,00

Pastabos:
1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų
kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų
resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų
rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami. STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS.
PROJEKTO EKSPERTIZĖ“.
2. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar
natūralių netekčių.
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Rūsio patalpų eksplikacija

P1

1

2

3

4

5

6

7

43500
2200

9590

9590

DETALĖ H
L1

5500

C

L1

R-1
10.69

L1

R-15
3.98

R-17
3.93

R-4
3.89

R-7
3.96

R-14
3.84

R-18
3.90

R-9
4.24

R-12
4.11

R-21
10.83

R-19
3.93
R-20
4.14
11000

R-13
3.84

R-32
4.02

R-31
3.85

R-30
3.99

ŠILUMOS
PUNKTAS

R-28
3.58

R-26
4.12

R-25
4.43

R-24
4.45

- esama sienos konstrukcija
L1

- keičiamų gaminių žymuo
- betoninių trinkelių danga
- cokolis šiltinimas 180 mm polistireniniu putplasčiu rūsio
sienoms, įgilinama iki ≥1000 mm po žeme

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose
pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal
inventorinės bylos duomenis. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė. Gaminiai į
statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti
sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms
akustinėms ir higienos normoms;
3. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina
patikslinti santechnikos, dujų ir elektros prietaisų vietas;
4. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas
detalėse;
5. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais,
tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti
tik keičiami langai;
6. Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų aplink visa pastatą įrengiama
min ≥0,5 m pločio nuogrinda su vejos bortais;
7. Hidroizoliacija rūsio sienoms įrengiama iki pamatų apačios.

5500

5500

R-22
1.70

trapas

A

R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14

R-33

R-29
4.01
R-33
18.34

B

R-11
21.72

durys su grotelėmis
(85*325 mm)

Pavadinimas

Elektros skydinė
10.69
4.27
Sandėlis
Sandėlis
3.92
3.89
Sandėlis
Sandėlis
3.92
4.02
Sandėlis
3.96
Sandėlis
Sandėlis
3.99
Sandėlis
4.24
9.49
Koridorius
21.72
Koridorius
Sandėlis
4.11
Sandėlis
3.84
Sandėlis
3.84
Sandėlis
3.99
Koridorius
10.59
Sandėlis
3.93
3.90
Sandėlis
3.93
Sandėlis
Sandėlis
4.14
Sandėlis
10.83
1.70
Sandėlis
4.38
Sandėlis
4.43
Sandėlis
Sandėlis
4.43
Koridorius
4.12
4.22
Sandėlis
3.58
Sandėlis
Sandėlis
4.01
Sandėlis
3.99
3.85
Sandėlis
4.02
Sandėlis
Šilumos mazgas
18.34
Viso rūsyje: 188.28

R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32

h-2.00 m

11000

R-2
4.27

R-8
3.99

R-16
10.59

C

Plotas, m²

Nr.

R-15

L1

R-6
4.02

R-10
9.49

9960

DETALĖ I

R-5
3.92

R-3
3.92

B

DETALĖ A

2200

5500

9960

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

R-23
4.38

R-27
4.22

L1

A

L1

0

9960

2200

9590

9590

2200

1

2

3

4

5m

9960

43500
Laida

1

2

3

4

5

6

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

7

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

P1

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

A1509

SPDV

A. E. Kačerovskytė

MK009513

2021

Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Rūsio planas, M 1:100
0
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA-01

Lapas

Lapų

1

1

1 aukšto patalpų eksplikacija

P1

Nr.
1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

1

2

3

4

5

6

7
2
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

43500
9960

2200

9590

9590

2200

9960

DETALĖ F
≥500

DETALĖ C
C

L3

L4

L3

L3

L4

L3

C
h-2.50 m

5500

2-4
15.45

3-5
17.64
2-2
2.36

11000

3-6
12.52

14-5
12.66

15-4
5.24

15-2
6.45

DETALĖ A

14-4
16.98

15-5
17.72

3-3
2.03

2-1
4.86

14-2
2.24

3-1
5.25

15-6
13.11

14-1
4.78

15-1
5.54

≥500

≥500
4-1
3.02

1-2
2.36
5500

1-5
13.14

13-1
3.09

4-2
2.15
4-4
17.54

1-3
5.04

4-5
13.07

13-5
13.21

16-2
2.25

13-4
16.34

4-3
5.15

TD1

16-1
3.52

13-2
2.07

1-4
17.94

16-4
17.69
13-3
5.54

16-5
12.92

13
13-1
13-2
13-3
13-4
13-5

3.40
Prieškambaris
2.36
Vonia
Virtuvė
5.04
Kambarys
17.94
Kambarys
13.14
Viso 1 buto: 41.88
Butas
4.86
Prieškambaris
2.36
Vonia
Virtuvė
5.40
Kambarys
17.45
Kambarys
13.21
Viso 2 buto: 43.28
Butas
5.25
Prieškambaris
Kambarys
6.69
2.03
Vonia
5.16
Virtuvė
Kambarys
17.64
Kambarys
12.52
Viso 3 buto: 49.29
Butas
Prieškambaris
3.02
2.15
Vonia
5.15
Virtuvė
Kambarys
17.54
Kambarys
13.07
Viso 4 buto: 40.93
Butas
Prieškambaris
3.09
Vonia
2.07
5.54
Virtuvė
Kambarys
16.34
Kambarys
13.21
Viso 13 buto: 40.25

15
15-1
15-2
15-3
15-4
15-5
15-6
16
16-1
16-2
16-3
16-4
16-5

Butas
Prieškambaris
4.78
2.24
Vonia
Virtuvė
5.29
Kambarys
16.98
Kambarys
12.66
Viso 14 buto: 41.95
Butas
5.54
Prieškambaris
Kambarys
6.45
2.28
Vonia
Virtuvė
5.24
Kambarys
17.72
Kambarys
13.11
Viso 15 buto: 50.34
Butas
Prieškambaris
3.52
Vonia
2.25
5.21
Virtuvė
Kambarys
17.69
Kambarys
12.92
Viso 16 buto: 41.59
Viso 1 aukšte: 351.59

a-1 Tambūras
a-2 Tambūras

1.07
1.01
Viso tambūrų: 2.08

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esama sienos konstrukcija
L1

- keičiamų gaminių žymuo
- betoninių trinkelių be nuožulnų danga
- tinkuojama šiltinimo sistema su fasadinio dekoratyvinio
apdaila, sienų šiltinimas 180 mm polistireniniu putplasčiu
(neoporu)
- balkonų vidaus sienų šiltinimas 80 mm polistireninio
putplasčiu (neoporu), su fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila
- įrengiamos kojų valymo grotelės 0.5*1.0 m, viename lygyje
su danga

- įspėjamieji paviršiai (taktilinės betoninės trinkelės)

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose
pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal
inventorinės bylos duomenis. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė. Gaminiai į
statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti
sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms
akustinėms ir higienos normoms;
3. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina
patikslinti santechnikos, dujų ir elektros prietaisų vietas;
4. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas
detalėse;
5. Įstiklintų balkonų plotus būtina tiklsinti po atliktų statybos darbų;
6. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais,
tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti
tik keičiami langai;
7. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojami esami šviestuvai
ir kiti įrenginiai, vėliavos laikikliai, kurie po atnaujinimo darbų
sumontuojami jų pirminėse vietose, antenos nuo pastato fasadų
perkialiamos ant pastato stogo;
8. Atliekant balkonų atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono
konstrukcijų stiprumą ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos
privalo būti stiprinamos, remontuojamos;
9. Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų aplink visa pastatą įrengiama
min ≥0,5 m pločio nuogrinda su vejos bortais.

16-3
5.21

TD1
a-2
1.01

a-1
1.07

A

≥500

Lv

Lv

D1

600

A

B

Butas

14
14-1
14-2
14-3
14-4
14-5

5500

1-1
3.40

4
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5

15-3
2.28

lietvamzdis ir žemo
profilio lietaus latakas
9960

DETALĖ Y

2200

D1

ant naujų atitvarų
perkeliamas dujų vamzdis

DETALĖ E

9590

600

B

14-3
5.29

5500

3-2
6.69

DETALĖ B
2-5
13.21

3-4
5.16

11000

2-3
5.40

3
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6

Plotas, m²

Pavadinimas

lietvamzdis ir žemo
profilio lietaus latakas
9590

2200

ant naujų atitvarų
perkeliamas dujų vamzdis

0

1

2

3

4

5m

9960

43500
≤5%

1

2

≤5%

3
300

4

5

iki įėjimų į laiptines suformuojami
≤5% nuolydžio pėsčiųjų takai

Laida

6
300

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

7

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

DETALĖ U

P1

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

A1509

SPDV

A. E. Kačerovskytė

MK009513

2021

Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

1 aukšto planas, M 1:100
0
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA- 02

Lapas

Lapų

1

1

2 aukšto patalpų eksplikacija

P1

Nr.
5
5-1
5-2
5-3
5-4
5-4a
5-5

balkonai iš vidaus šiltinami 80 mm storio
neoporu λ=0,030 W/(m·K)

1

2

3

4

5

6

7

43500
9960

2200

9590

9590

2200

9960

DETALĖ T
DETALĖ R
B1
B6-6
1.90

L3

C

DETALĖ P

DETALĖ S
B1

B1

B1

B7-7
1.90

B18-6
L5*
1.90

B19-7
1.90

C

B6-6
7
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6

h-2.50 m

6-5
12.53

7-4
5.01

7-2
6.63

6-4
17.79

7-5
15.91
6-2
1.95

7-6
13.36

18-5
13.26

19-2
6.38

18-4
17.54

19-5
17.70

7-3
2.14

18-2
2.25

7-1
5.41

19-6
12.89

19-3
2.14

18-1
4.46

19-1
5.23
11000

6-1
4.73

19-4
5.20

11000

6-4a
0.57

5-1
3.23

5-4a
0.65

8-1
3.12

5-2
2.13
5500

5-5
13.08

17-1
3.68

8-2
2.17
8-4
16.68

5-3
4.97

20-1
3.07

17-2
2.16

5-4
18.33

17-6
13.03

17-5
13.29

20-4
17.99
17-3
5.04

20-5
13.04

B7-7
8
8-1
8-2
8-3
8-4
B8-5
17
17-1
17-2
17-3
17-4
17-5
17-6

20-2
2.37

17-4
16.84

8-3
5.29

B

5500

B

18-3
5.14

5500

5500

6-3
5.35

B5-6
6
6-1
6-2
6-3
6-4
6-4a
6-5

20-3
5.19

B17-7

A

L2
2.0°

B5-6
1.90
B1

B8-5
1.90

B17-7
1.90

B1

B1

L2
2.0°

Plotas, m²

Pavadinimas
Butas

3.23
Prieškambaris
2.13
Vonia
Virtuvė
4.97
Kambarys
18.33
Sieninė spinta
0.65
Kambarys
13.08
Viso 5 buto: 42.39
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
4.73
Prieškambaris
Vonia
1.95
Virtuvė
5.35
Kambarys
17.79
Sieninė spinta
0.57
Kambarys
12.53
Viso 6 buto: 42.92
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
Prieškambaris
5.41
Kambarys
6.63
Vonia
2.14
5.01
Virtuvė
Kambarys
15.91
Kambarys
13.36
Viso 7 buto: 48.46
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
3.12
Prieškambaris
2.17
Vonia
Virtuvė
5.29
Kambarys
16.68
Viso 8 buto: 27.26
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
3.68
Prieškambaris
2.16
Vonia
Virtuvė
5.01
Kambarys
16.84
Kambarys
13.29
Kambarys
13.03
Viso 17 buto: 54.01
Įstiklinto balkono plotas 1.90

Butas
Prieškambaris
4.46
2.25
Vonia
Virtuvė
5.14
Kambarys
17.54
Kambarys
13.26
Viso 18 buto: 42.65
B18-6 Įstiklinto balkono plotas 1.90
19
Butas
19-1 Prieškambaris
5.23
19-2 Kambarys
6.38
19-3 Vonia
2.14
19-4 Virtuvė
5.20
19-5 Kambarys
17.70
19-6 Kambarys
12.89
Viso 19 buto: 49.54
B19-7 Įstiklinto balkono plotas 1.90
20
Butas
20-1 Prieškambaris
3.07
20-2 Vonia
2.37
20-3 Virtuvė
5.19
20-4 Kambarys
17.99
20-5 Kambarys
13.04
Viso 20 buto: 41.66
B20-6 Įstiklinto balkono plotas 1.90
18
18-1
18-2
18-3
18-4
18-5

Viso balkonų 2 aukšte: 15.20
Viso 2 aukšte: 348.95

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esama sienos konstrukcija
L1

- keičiamų gaminių žymuo
- betoninių trinkelių be nuožulnų danga
- tinkuojama šiltinimo sistema su fasadinio dekoratyvinio
apdaila, sienų šiltinimas 180 mm polistireniniu putplasčiu
(neoporu)
- balkonų vidaus sienų šiltinimas 80 mm polistireninio
putplasčiu (neoporu), su fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila
- įrengiamos kojų valymo grotelės 0.5*1.0 m, viename lygyje
su danga

- įspėjamieji paviršiai (taktilinės betoninės trinkelės)

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose
pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal
inventorinės bylos duomenis. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė. Gaminiai į
statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti
sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms
akustinėms ir higienos normoms;
3. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina
patikslinti santechnikos, dujų ir elektros prietaisų vietas;
4. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas
detalėse;
5. Įstiklintų balkonų plotus būtina tiklsinti po atliktų statybos darbų;
6. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais,
tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti
tik keičiami langai;
7. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojami esami šviestuvai
ir kiti įrenginiai, vėliavos laikikliai, kurie po atnaujinimo darbų
sumontuojami jų pirminėse vietose, antenos nuo pastato fasadų
perkialiamos ant pastato stogo;
8. Atliekant balkonų atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono
konstrukcijų stiprumą ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos
privalo būti stiprinamos, remontuojamos;
9. Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų aplink visa pastatą įrengiama
min ≥0,5 m pločio nuogrinda su vejos bortais.

A

B20-6
1.90
B1

0

DETALĖ N
9960

DETALĖ T
2200

1

2

3

4

5m

DETALĖ T
9590

9590

2200

9960

43500

1

stogelis atnaujinamas, įrengiamas
lietaus nuvedimas nuo stogelio

2

3

1 laiptinės langas demontuojamas,
anga užmūrijama

4

stogelis atnaujinamas, įrengiamas
lietaus nuvedimas nuo stogelio

5

6

1 laiptinės langas demontuojamas,
anga užmūrijama

balkonai stiklinami PVC
langais per visą aukštį

Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

7

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

P1

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

A1509

SPDV

A. E. Kačerovskytė

MK009513

2021

Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

2 aukšto planas, M 1:100
0
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA- 03

Lapas

Lapų

1

1

3 aukšto patalpų eksplikacija

P1

balkonai iš vidaus šiltinami 80 mm storio
neoporu λ=0,030 W/(m·K)

1

2

3

4

5

6

7

43500
9960

2200

B2
B10-6
1.90

L3

C

L3

9590

9590

B2

B2

B2

B11-7
1.90
L5

B22-6
1.90

B23-7
1.90

L3

2200

9960

10-5
12.82

11-4
5.05

11-2
6.69

10-4
17.35
10-2
2.15

11-6
13.16

22-5
12.80

23-2
6.35

22-4
17.69

11-3
2.23

23-8
19.30
22-2
2.13

23-6
13.30

23-3
2.26

11-1
5.48

22-1
4.65

23-7
3.90

9-1
3.10

12-1
3.16

21-1
3.14

24-1
3.28

11000

10-1
5.39

9-2
2.30
5500

9-5
13.23

12-2
2.23

9-4
17.65

12-4
17.05
9-3
5.28

A

21-2
2.27
12-5
12.39

21-5
13.50

L2

B9-6
1.90
B2

9960

2200

24-4
17.36
21-3
5.51

B12-5
1.90

B21-7
1.90

B2

B2

9590

24-4
0.54

24-5
13.26

24-3
5.32

L2

Viso balkonų 3 aukšte: 15.20
Viso 3 aukšte: 350.30

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esama sienos konstrukcija
L1

- keičiamų gaminių žymuo
- betoninių trinkelių be nuožulnų danga
- tinkuojama šiltinimo sistema su fasadinio dekoratyvinio
apdaila, sienų šiltinimas 180 mm polistireniniu putplasčiu
(neoporu)
- balkonų vidaus sienų šiltinimas 80 mm polistireninio
putplasčiu (neoporu), su fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila
- įrengiamos kojų valymo grotelės 0.5*1.0 m, viename lygyje
su danga

- įspėjamieji paviršiai (taktilinės betoninės trinkelės)

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose
pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal
inventorinės bylos duomenis. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė. Gaminiai į
statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti
sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms
akustinėms ir higienos normoms;
3. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina
patikslinti santechnikos, dujų ir elektros prietaisų vietas;
4. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas
detalėse;
5. Įstiklintų balkonų plotus būtina tiklsinti po atliktų statybos darbų;
6. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais,
tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti
tik keičiami langai;
7. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojami esami šviestuvai
ir kiti įrenginiai, vėliavos laikikliai, kurie po atnaujinimo darbų
sumontuojami jų pirminėse vietose, antenos nuo pastato fasadų
perkialiamos ant pastato stogo;
8. Atliekant balkonų atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono
konstrukcijų stiprumą ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos
privalo būti stiprinamos, remontuojamos;
9. Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų aplink visa pastatą įrengiama
min ≥0,5 m pločio nuogrinda su vejos bortais.

A

B24-6
1.90
B2

DETALĖ G

9590

B11-7
12
12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
B12-5
21
21-1
21-2
21-3
21-4
21-5

24-2
2.30

21-4
17.49

12-3
5.23

B

a

5500

9-4a
0.65

Butas
Prieškambaris
3.10
2.30
Vonia
5.28
Virtuvė
Kambarys
17.65
Sieninė spinta
0.65
Kambarys
13.23
Viso 9 buto: 42.21
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
5.39
Prieškambaris
Vonia
2.15
Virtuvė
5.02
Kambarys
17.35
Kambarys
12.82
Viso 10 buto: 42.73
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
5.48
Prieškambaris
Kambarys
6.69
2.23
Vonia
5.05
Virtuvė
Kambarys
15.91
Kambarys
13.16
Viso 11 buto: 48.52
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
3.16
Prieškambaris
Vonia
2.23
Virtuvė
5.23
Kambarys
17.05
Kambarys
12.39
Viso 12 buto: 40.06
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
3.14
Prieškambaris
2.27
Vonia
Virtuvė
5.51
Kambarys
17.49
Kambarys
13.50
Viso 21 buto: 41.91

B10-6
11
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6

23-4
4.93

11000

B

22-3
5.50

11-5
15.91

9
9-1
9-2
9-3
9-4
9-4a
9-5

C

5500

5500

10-3
5.02

Pavadinimas

B9-6
10
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5

h-2.50 m

Plotas, m²

Nr.

Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
4.65
Prieškambaris
Vonia
2.13
5.50
Virtuvė
Kambarys
17.69
Kambarys
12.80
Viso 22 buto: 42.77
B22-6 Įstiklinto balkono plotas 1.90
23
Butas
23-7 Prieškambaris
3.90
23-2 Kambarys
6.35
23-3 Vonia
2.26
23-4 Virtuvė
4.93
23-8 Kambarys
19.30
23-6 Kambarys
13.30
Viso 23 buto: 50.04
B23-1 Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
24
3.28
24-1 Prieškambaris
24-2 Vonia
2.30
24-3 Virtuvė
5.32
24-4 Kambarys
17.36
0.54
24-4a Sieninė spinta
24-5 Kambarys
13.26
Viso 20 buto: 42.06
B24-6 Įstiklinto balkono plotas 1.90
B21-7
22
22-1
22-2
22-3
22-4
22-5

0

2200

1

2

3

4

5m

9960

43500

1

2

3

4

5

6

balkonai stiklinami PVC
langais per visą aukštį

Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

7

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

P1

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

A1509

SPDV

A. E. Kačerovskytė

MK009513

2021

Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

3 aukšto planas, M 1:100
0
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA- 04

Lapas

Lapų

1

1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esama sienos konstrukcija
L1

- keičiamų gaminių žymuo

- mūrijama
- apsauginė stogo tvorelė

1

2

3

4

5

6

7

- įrengiami kanalai (vamzdžiai) televizijos kabeliams per stogą
į kiekvieną laiptinę nuvedimui, vedimo vietą tikslinti vietoje

43500
9960

2200

9590

9590

2200

9960

- nauji stogo vėdinimo kaminėliai

DETALĖ O

įrengiami nauji apšiltinti 3
aukšto balkonų stogeliai

- šiltinimas 30 mm kieta mineralinė vata

≥7.0°

≥7.0°

≥7.0°

≥7.0°

įrengiamas lietaus latakas su įlajomis
- ventiliacijos šachtos
PASTABOS:
1. Lietaus nuvedimo sistema - išorinė.
2. Įrengiamas ne mažiau kaip 1 stogo apšiltinimo sluoksnių vėdinimo kaminėlis
60 m² ploto stogo dangos. Kanalizacijos vėdinimo kaminėlius, kurie atsiduria
apšiltinimo sluoksniuose, būtina atitraukti, pakelti žr. LVN dalyje;
3. Esamas parapetas pakeliamas mūrijant iki ≥300 mm nuo naujai
įrengiamos stogo dangos. Parapetas apskardinamas, ant parapeto įrengiama
apsauginė tvorelė, kurios aukštis ≥600 mm nuo naujai įrengiamos stogo
dangos paviršiaus;
4. Stogo konstrukcijas kertančios komunikacijos turi būti užsandarinamos
specialiais guminiais flanšais, pagal gamintojo reikalavimus;
5. Išlipimo ant stogo liukas keičiamas nauju gaminiu, įrengiamos naujos išlipimo
ant stogo kopetėlės, apdailinama liuko anga. Esamas stogo liukas keičiamas į
apšiltintą liuką, kurio matmenys turi būti ne mažesni nei 0,8x0,6 m, liuko
angos viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš stogo paviršiaus;
6. Ant stogo išeinantys natūralios ventiliacijos kanalai turi būti 0,6 m aukščio
nuo naujai įrengiamos stogo dangos ir 0,3 m nuo parapetų viršaus (išvalomi,
dezinfekuojami, pakeliami mūrijant, apšiltinami, apskardinami). Ant kanalų
įrengiami apsauginiai stogeliai su grotelėmis;
7. Aukštinant ventiliacijos šachtų išvadus, kanalai keliami išlaikant esamų
kanalų sudalinimus (perskyrimus). Esamų angų plotą mažinti
draudžiama. Ventiliacijos kanalų išdėstymas tikslinimas vietoje demontavus
ant kanalų esančius stogelius;
8. Ant stogo esančios antenos ir kiti įrenginiai vykdant statybos darbus laikinai
demontuojami, gavus juos eksploatuojančios įmonės sutikimą, po apšiltinimo
darbų vėl sumontuojamos;
9. Matmenis būtina tikslinti vietoje, brėžiniai ruošti pagal kadastrinės bylos
duomenis.

5500

≥2.0°

≥2.0°

5500

≥2.0°

C

≥2.0°

C

DETALĖ M
DETALĖ I
DETALĖ J
esamas išlipimo ant stogo liukas
demontuojamas

11000

B

11000

DETALĖ K
B

DETALĖ K

5500

≥2.0°

≥2.0°

≥2.0°

≥2.0°

5500

keičiamas išlipimo
ant stogo liukas, min 0,8*0,8 m

≥7.0°

2.0°

≥7.0°

≥7.0°

A

≥7.0°

A
2.0°

įrengiamas lietaus latakas su įlajomis
9960

DETALĖ O 9590

2200

9590

2200

9960

įrengiami nauji apšiltinti 3
aukšto balkonų stogeliai

43500
Laida

1

įėjimo stogelis atnaujinamas, įrengiamas
lietaus nuvedimas nuo stogelio

2

3

4

5

6

įėjimo stogelis atnaujinamas, įrengiamas
lietaus nuvedimas nuo stogelio

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

7

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

A1509

SPDV

A. E. Kačerovskytė

MK009513

2021

Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Stogo planas, M 1:100
0
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA- 05

Lapas

Lapų

1

1

Pjūvis P1-P1,
M 1:100

DETALĖ J
apsauginė tvorelė, aukštis
≥600 mm nuo stogo dangos

DETALĖ M

2.0°

≥600

DETALĖ O

300

+9.50

2.0°

DETALĖ K

DETALĖ G

+5.60

balkonai stiklinami PVC langais
per visą aukštį, 3 aukšto balkonams
įrengiami stogeliai

DETALĖ T
+2.80
betoninis įėjimo stogelis
remontuojamas, apšiltinamas,
suformuojamas parapetas,
įrengiamas lietaus nuvedimas

DETALĖ E

DETALĖ N

+-0.00

DETALĖ B

≥1000

DETALĖ H

-2.50

5500

DETALĖ A

hidroizoliacija
įrengiama iki pamatų apačios

5500
11000

A

B

C

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo
visiškai sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms
ir higienos normoms.
3. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti santechnikos, dujų ir elektros prietaisų vietas;
0
4. Detalesni sprendiniai nurodomi projekte pateikiamuose detalių brėžiniuose;

1

2

3

4

5m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esama sienos konstrukcija
Laida
L1

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

- keičiamų gaminių žymuo
- angokraščiai apšiltinimi ≥30 mm storio termoizoliacinėmis

plokštėmis
- tinkuojama fasadų šiltinimo sistema su fasadinio dekoratyvinio
tinko apdaila, sienų šiltinimas 180 mm polistireniniu putplasčiu
(neoporu)
- naujai įrengiamas mūras
- cokolio požeminės dalies šiltinimas polistireniniu putplasčiu

(neoporu) 180 mm
- stogo šiltinimas polistireniniu putplasčiu (neoporu) su
suformuotu nuolydžiu + 30 mm kietos mineralinės vatos
- balkonų vidaus sienų apšiltinimas 80 mm storio polistireniniu
putplasčiu (neoporu)

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

A1509
MK009513

SPDV

A. E. Kačerovskytė

2021

Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Pjūvis P1-P1,
M 1:100
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA- 06

0
Lapas

Lapų

1

1

FASADAS TARP AŠIŲ 1-7
+9.50

+9.50

+8.70
+8.33
+7.80
+8.05
L2

III

III

III

L2

III

III

+6.40
L2

L2

B2

B2

B2

L2

+5.00

+5.60

B2
L2

+5.50
L2

L2

L2

L2

+3.60
B1

B1

+2.20

B1

+2.80

B1

L2

L2

+2.53
įrengiamas vėliavos laikikiklis

+-0.00

>3000

+0.80

+-0.00

-0.20

-0.20
L1

D1

L1

D1

-1.21

-1.21
9960

2200

9590

9590

2200

9960

43500

dujų vamzdis atitraukiamas nuo šiltinamo fasado

1

2

dujų vamzdis atitraukiamas nuo šiltinamo fasado

4

3

5

7

6

+9.50

FASADAS TARP AŠIŲ A-C

+8.70
+8.33

+8.05

III

B2

B2

+5.60
+5.50

B1

+2.53

B1

+2.80

Laisvės g. 5B
+2.53

+1.60

PASTATO ATITVARŲ ATSPARUMAS SMŪGIAMS:

pastato adresas iš tūrinių
raidžių ir skaičių (H-30 cm)

>3000

ILengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir
netinkamo naudojimo;
IINepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant
arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus
apriboja smūgio stiprumą. Taip pat pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža
netinkamo naudojimo tikimybė. Balkonų vidaus sienos.
III

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

IV

IV- Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

+-0.00
-0.20

-1.21
5500

5500
11000

A

B

C

*Pastatų atitvarų atsparumas smūgiams pagal, STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.
PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Prieš pradedant šiltinimo darbus, fasadus būtina paruošti: nuvalyti atitvarų paviršių, užtaisyti įtrūkimus ir nelygumus, pašalinti
kitus defektus. Prieš pradedant šiltinimo darbus būtina įvertinti esamų pastato konstrukcijų būklę. Remiantis ekspertų vertinimais,
sustiprinti konstrukijas, pašalinti esamus defektus ir užkirsti kelią naujų defektų atsiradimui;
3. Balkonai įstiklinami pagal vieną projektą, per visą aukštį. Esamos balkonų atitvaros demontuojamos. Atliekant balkonų
atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono konstrukcijų stiprumą ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos privalo būti
stiprinamos;
4. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
5. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
6. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi. Spalvos gali būti keičiamos iš tos pačios paletės, pritarus projekto
vadovui ir vyr. architektui. Apdailos medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių (fasadų) pakeitimus būtina derinti su
projekto autoriumi ir su rajono vyr. architektu, projekto vykdymo priežiūros metu. Statyboje leidžiama naudoti tik LR
nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius;
7. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais. Inž.groteles, revizines durelės fasade dažyti
pagal fasado spalvą.

0

1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

FASADO APDAILOS LENTELĖ
Apdaila

- mūrijama
L1

Spalvos kodas

- keičiamų
gaminių žymuo

- naudojamos klinkerio
plytelės matinės, sendintos,
vientisos spalvos

2

3

4

Spalva

Cokolis (tinkuojama sistema)
Cokolio langų angokraščiai
Cokolio langų palangės
Sienų langų angokraščiai
(tinkuojama sistema)

Sienos
( tinkuojama sistema)
Balkonų vidaus sienos (tinkuojama sistema)
Butų langai, laiptinės langai
Rūsio langai
Tambūro durys
Balkonų stiklinimai
Apskardinimas palangių, stogo elementų, parapetų
5 m Lietaus nuvedimo sistema
Laiptinės ir rūsio durys

Fasadinės klinkerio plytelės
Fasadinės klinkerio plytelės
Plastifikuota skarda
Dekoratyvinis tinkas
(silikoninis)

Žymuo
Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

Dekoratyvinis tinkas
(silikoninis)
PVC
PVC
PVC
PVC
Plastifikuota skarda
Plastifikuota skarda
Metalinės apšiltintos

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

A1509
MK009513

SPDV

A. E. Kačerovskytė

2021

Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Fasadai,
M 1:100
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA- 07

0
Lapas

Lapų

1

1

FASADAS TARP AŠIŲ 7-1
+9.50

+9.50

+8.70
+8.33
+7.80

III

III

+8.05

L5

III

+6.40

III

L3
B2

III

L3

B2

L3

B2

+5.60

B2

+5.00
+5.50
L5*

+3.60

L3
B1

B1

B1

+2.80

B1

+2.20
+2.53
+0.80

L3

L4

L3

L3

L4

L3

>3000

+-0.00

+-0.00

-0.20

-0.20
D1

D1

D1

D1

-1.21

-1.21
9960

2200

9590

9590

2200

9960

43500

7

5

6

4

3

2

1

+9.50

FASADAS TARP AŠIŲ C-A

+8.70
+8.33

+8.05

III

+5.60

B2

B2

B1

B1

+5.50

+2.80

+2.53

+2.53

PASTATO ATITVARŲ ATSPARUMAS SMŪGIAMS:

+1.60

+-0.00

IINepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant
arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus
apriboja smūgio stiprumą. Taip pat pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža
netinkamo naudojimo tikimybė. Balkonų vidaus sienos.
III

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

IV

IV- Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

>3000

ILengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir
netinkamo naudojimo;

-0.20
-1.21
5500

5500
11000

B

C

A

*Pastatų atitvarų atsparumas smūgiams pagal, STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.
PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Prieš pradedant šiltinimo darbus, fasadus būtina paruošti: nuvalyti atitvarų paviršių, užtaisyti įtrūkimus ir nelygumus, pašalinti
kitus defektus. Prieš pradedant šiltinimo darbus būtina įvertinti esamų pastato konstrukcijų būklę. Remiantis ekspertų vertinimais,
sustiprinti konstrukijas, pašalinti esamus defektus ir užkirsti kelią naujų defektų atsiradimui;
3. Balkonai įstiklinami pagal vieną projektą, per visą aukštį. Esamos balkonų atitvaros demontuojamos. Atliekant balkonų
atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono konstrukcijų stiprumą ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos privalo būti
stiprinamos;
4. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
5. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
6. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi. Spalvos gali būti keičiamos iš tos pačios paletės, pritarus projekto
vadovui ir vyr. architektui. Apdailos medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių (fasadų) pakeitimus būtina derinti su
projekto autoriumi ir su rajono vyr. architektu, projekto vykdymo priežiūros metu. Statyboje leidžiama naudoti tik LR
nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius;
7. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais. Inž.groteles, revizines durelės fasade dažyti
pagal fasado spalvą.

0

1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

FASADO APDAILOS LENTELĖ
Apdaila

- mūrijama
L1

Spalvos kodas

- keičiamų
gaminių žymuo

- naudojamos klinkerio
plytelės matinės, sendintos,
vientisos spalvos

2

3

4

Spalva

Cokolis (tinkuojama sistema)
Cokolio langų angokraščiai
Cokolio langų palangės
Sienų langų angokraščiai
(tinkuojama sistema)

Sienos
( tinkuojama sistema)
Balkonų vidaus sienos (tinkuojama sistema)
Butų langai, laiptinės langai
Rūsio langai
Tambūro durys
Balkonų stiklinimai
Apskardinimas palangių, stogo elementų, parapetų
5 m Lietaus nuvedimo sistema
Laiptinės ir rūsio durys

Fasadinės klinkerio plytelės
Fasadinės klinkerio plytelės
Plastifikuota skarda
Dekoratyvinis tinkas
(silikoninis)

Žymuo
Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

Dekoratyvinis tinkas
(silikoninis)
PVC
PVC
PVC
PVC
Plastifikuota skarda
Plastifikuota skarda
Metalinės apšiltintos

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

A1509
MK009513

SPDV

A. E. Kačerovskytė

2021

Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Fasadai,
M 1:100
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA- 08

0
Lapas

Lapų

1

1

balkono apatinės dalies stiklinime
naudojamas tamsiai rudai tonuotas
atspindintis stiklas
+9.50

balkono apatinės dalies stiklinime
naudojamas tamsiai rudai tonuotas
atspindintis stiklas
+9.50

FASADAS TARP AŠIŲ 1-7

+8.70
+8.33
+7.80
+8.05
+6.40
+5.60
+5.00
+5.50

+3.60
+2.80
+2.20
+2.53
įrengiamas vėliavos laikikiklis

+0.80
+-0.00

+-0.00

-0.20

-0.20

-1.21

-1.21
9960

2200

9590

9590

2200

9960

43500

dujų vamzdis atitraukiamas nuo šiltinamo fasado

1

2

dujų vamzdis atitraukiamas nuo šiltinamo fasado

4

3

5

7

6

+9.50

FASADAS TARP AŠIŲ A-C

+8.70
+8.33

+8.05

+5.60
+5.50
balkono apatinės dalies
stiklinime naudojamas tamsiai
rudai tonuotas atspindintis stiklas
+2.80

+2.53

Laisvės g. 5B
+2.53

+1.60

pastato adresas iš tūrinių
raidžių ir skaičių (H-30 cm)
+-0.00
-0.20
-1.21
5500

5500
11000

III VARIANTAS

A

PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Prieš pradedant šiltinimo darbus, fasadus būtina paruošti: nuvalyti atitvarų paviršių, užtaisyti įtrūkimus ir nelygumus, pašalinti
kitus defektus. Prieš pradedant šiltinimo darbus būtina įvertinti esamų pastato konstrukcijų būklę. Remiantis ekspertų vertinimais,
sustiprinti konstrukijas, pašalinti esamus defektus ir užkirsti kelią naujų defektų atsiradimui;
3. Balkonai įstiklinami pagal vieną projektą, per visą aukštį. Esamos balkonų atitvaros demontuojamos. Atliekant balkonų
atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono konstrukcijų stiprumą ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos privalo būti
stiprinamos;
4. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
5. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
6. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi. Spalvos gali būti keičiamos iš tos pačios paletės, pritarus projekto
vadovui ir vyr. architektui. Apdailos medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių (fasadų) pakeitimus būtina derinti su
projekto autoriumi ir su rajono vyr. architektu, projekto vykdymo priežiūros metu. Statyboje leidžiama naudoti tik LR
nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius;
7. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais. Inž.groteles, revizines durelės fasade dažyti
pagal fasado spalvą.

0

1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Apdaila

- naudojamos klinkerio
plytelės matinės, sendintos,
vientisos spalvos

2

3

4

Spalva
Spalvos kodas

- keičiamų
gaminių žymuo

C

FASADO APDAILOS LENTELĖ

- mūrijama
L1

B

Cokolis (tinkuojama sistema)
Cokolio langų angokraščiai
Cokolio langų palangės
Sienų langų angokraščiai
(tinkuojama sistema)

Sienos
( tinkuojama sistema)
Balkonų vidaus sienos (tinkuojama sistema)
Butų langai, laiptinės langai
Rūsio langai
Tambūro durys
Balkonų stiklinimai
Apskardinimas palangių, stogo elementų, parapetų
5 m Lietaus nuvedimo sistema
Laiptinės ir rūsio durys

Fasadinės klinkerio plytelės
Fasadinės klinkerio plytelės
Plastifikuota skarda
Dekoratyvinis tinkas
(silikoninis)
Dekoratyvinis tinkas
(silikoninis)
PVC
PVC
PVC
PVC
Plastifikuota skarda
Plastifikuota skarda
Metalinės apšiltintos

tamsi ruda
tamsi ruda
tamsi ruda
perlo balta
smėlio pilka

artima RAL 8014
artima RAL 8014
RAL 8017
artima RAL 1013
artima RAL 1019

perlo balta
smėlio pilka
perlo balta
balta
tamsi ruda
tamsi ruda
tamsi ruda
tamsi ruda
tamsi ruda
tamsi ruda

artima RAL 1013
artima RAL 1019
artima RAL 1013
RAL 9016
RAL 8014
RAL 8014
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8017
RAL 8017

Žymuo
Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

A1509
MK009513

SPDV

A. E. Kačerovskytė

2021

Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Fasadai-spalviniai sprendiniai,
M 1:100
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA- 09

0

Lapas

Lapų

1

1

balkono apatinės dalies
stiklinime naudojamas tamsiai
rudai tonuotas atspindintis stiklas
+9.50

balkono apatinės dalies stiklinime
naudojamas tamsiai rudai tonuotas
atspindintis stiklas
+9.50

FASADAS TARP AŠIŲ 7-1

+8.70
+8.33
+7.80
+8.05
+6.40
+5.60
+5.00
+5.50

+3.60
+2.80
+2.20
+2.53
+0.80
+-0.00

+-0.00

-0.20

-0.20

-1.21

-1.21
9960

2200

9590

9590

2200

9960

43500

7

5

6

4

3

2

1

+9.50

FASADAS TARP AŠIŲ C-A

+8.70
+8.33

+8.05

+5.60
+5.50
balkono apatinės dalies
stiklinime naudojamas tamsiai
rudai tonuotas atspindintis stiklas
+2.80

+2.53

+2.53

+1.60

+-0.00
-0.20
-1.21
5500

5500
11000

III VARIANTAS

B

C

PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Prieš pradedant šiltinimo darbus, fasadus būtina paruošti: nuvalyti atitvarų paviršių, užtaisyti įtrūkimus ir nelygumus, pašalinti
kitus defektus. Prieš pradedant šiltinimo darbus būtina įvertinti esamų pastato konstrukcijų būklę. Remiantis ekspertų vertinimais,
sustiprinti konstrukijas, pašalinti esamus defektus ir užkirsti kelią naujų defektų atsiradimui;
3. Balkonai įstiklinami pagal vieną projektą, per visą aukštį. Esamos balkonų atitvaros demontuojamos. Atliekant balkonų
atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono konstrukcijų stiprumą ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos privalo būti
stiprinamos;
4. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
5. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
6. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi. Spalvos gali būti keičiamos iš tos pačios paletės, pritarus projekto
vadovui ir vyr. architektui. Apdailos medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių (fasadų) pakeitimus būtina derinti su
projekto autoriumi ir su rajono vyr. architektu, projekto vykdymo priežiūros metu. Statyboje leidžiama naudoti tik LR
nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius;
7. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais. Inž.groteles, revizines durelės fasade dažyti
pagal fasado spalvą.

0

1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

FASADO APDAILOS LENTELĖ
Apdaila

- mūrijama
L1

- naudojamos klinkerio
plytelės matinės, sendintos,
vientisos spalvos

2

3

4

Spalva
Spalvos kodas

- keičiamų
gaminių žymuo

A

Cokolis (tinkuojama sistema)
Cokolio langų angokraščiai
Cokolio langų palangės
Sienų langų angokraščiai
(tinkuojama sistema)

Sienos
( tinkuojama sistema)
Balkonų vidaus sienos (tinkuojama sistema)
Butų langai, laiptinės langai
Rūsio langai
Tambūro durys
Balkonų stiklinimai
Apskardinimas palangių, stogo elementų, parapetų
5 m Lietaus nuvedimo sistema
Laiptinės ir rūsio durys

Fasadinės klinkerio plytelės
Fasadinės klinkerio plytelės
Plastifikuota skarda
Dekoratyvinis tinkas
(silikoninis)
Dekoratyvinis tinkas
(silikoninis)
PVC
PVC
PVC
PVC
Plastifikuota skarda
Plastifikuota skarda
Metalinės apšiltintos

tamsi ruda
tamsi ruda
tamsi ruda
perlo balta
smėlio pilka

artima RAL 8014
artima RAL 8014
RAL 8017
artima RAL 1013
artima RAL 1019

perlo balta
smėlio pilka
perlo balta
balta
tamsi ruda
tamsi ruda
tamsi ruda
tamsi ruda
tamsi ruda
tamsi ruda

artima RAL 1013
artima RAL 1019
artima RAL 1013
RAL 9016
RAL 8014
RAL 8014
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8017
RAL 8017

Žymuo
Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

A1509
MK009513

SPDV

A. E. Kačerovskytė

2021

Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Fasadai-spalviniai sprendiniai,
M 1:100
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA- 10

0

Lapas

Lapų

1

1

LANGŲ SPECIFIKACIJA
Matmenys Kiekis, Plotas Bendras
b*h, mm vnt.
m² plotas m²
0,44
2,64
1250x350
6
350

L1
1250

12

1,10

13,20

Laiptinės langai (U£1,1 W/(m²*K). Lango rėmo
profilis plastikinis (PVC). Stiklo paketas su 3 stiklais,
bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas inertinėmis
dujomis. Langas varstomas trimis padėtimis (atvertimas,
atvėrimas, mikroventiliacija).Vidinė palangė - PVC,
balta. Prie grindų esantys langai su varstymo ribotuvais
ir užraktais.
Reikalavimai langams pateikiami žr. TS 3.1.

1500x1400

8

2,10

16,80

Butų langai (U£1,1 W/(m²*K). Lango rėmo profilis
plastikinis (PVC). Stiklo paketas su 3 stiklais, bent
vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas argono dujomis.
Langas varstomas trimis padėtimis (atvertimas,
atvėrimas, mikroventiliacija).Vidinė palangė - PVC,
balta.

2300x1400

2

3,22

6,44

Reikalavimai langams pateikiami žr. TS 3.1.

2300x2200

2

3,86
L5*

7,72

Butų langai su durimis į balkoną (U£1,1 W/(m²*K).
Lango rėmo profilis plastikinis (PVC). Stiklo paketas
su 3 stiklais, bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas
inertinėmis dujomis. Langas varstomas trimis padėtimis
(atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija).Vidinė
palangė ir išorinė - PVC, balta.
Reikalavimai langams pateikiami žr. TS 3.1.

1500

1400

L3

1500

1400

L4

Rūsio langai (U£1,1 W/(m²*K). Lango rėmo profilis
plastikinis (PVC). Stiklo paketas su 3 stiklais (bent
vienas iš stiklų selektyvinis) užpildytas inertinėmis
dujomis. Langas varstomas trimis padėtimis (atvertimas,
atvėrimas, mikroventiliacija).Vidinė palangė - PVC,
balta. Stiklo paketas armuotas. Vidaus profilio spalva
balta, išorinio nurodoma fasadų brėžiniuose.
Rūsio langai komplektuojami su horizontaliomis
orlaidėmis lango rėme.
Reikalavimai langams pateikiami žr. TS 3.1.

1500x730
730

L2

Pastabos

2300

L5

2200

2200

1400

2300

1400

2300

1 vnt.

1 vnt.

1500

800

800

1500

PASTABOS:
1. Prieš įrengiant langus, duris visi gaminių gabaritai privalo būti tikslinami pagal natūrinius angos išmatavimus. Prieš langų/ durų
gamybą, varstymo kryptį (dešininės, kairinės) ir varstymo padėtis tikslinti vietoje ir suderinti su butų gyventojais.
2. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse. Jeigu nėra galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo
sluoksnio storiu (prie nekeičiamų langų), tuomet langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių šilumos izoliacija. Naujų langų
gaminių rėmai turi būti praplatinti tiek, kad šiltinant išorės angokaščius, šilumos izoliacija ir apdaila neužeitų ant lango stiklinimo.
3. Naujų langų varstymą, varstymo kryptį derini su to buto gyventojais, langų sudalinimas turi atitikti nurodytą projekte.

Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

A1509

SPDV

A. E. Kačerovskytė

MK009513

2021

Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Keičiamų langų specifikacija,
M 1:100
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA-11

0

Lapas

Lapų

1

1

BALKONŲ STIKLINIMO SPECIFIKACIJA
Matmenys Kiekis, Plotas Bendras
b*h, mm vnt.
m² plotas m²
12,29 98,32
4550x2700
8

B1

stiklinimai sujungiami
900 kampu
200700
2750
700 200

1100

saugus, tamsiai rudai
tonuotas, atspindintis,
stiklinimas

2700

PVC praplatinimas

900

B2

2750

11,15

8

Balkono stiklinimas (U£1,3 W/(m²*K). Lango rėmo
profilis plastikinis (PVC). Stiklo paketas su 2 ar 3
stiklais, bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas
inertinėmis dujomis. Langai varstomi trimis padėtimis
(atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija).
Stiklinimų profilių spalva iš vidaus balta, iš išorės nurodoma fasadų brėžiniuose. Langai komplektuojami
kartu su PVC praplatinimo profiliais.
Apatinėje stiklinimo dalyje, iki 1,1 m aukštyje įrengiamo
horizontalaus profilio, stiklinama saugiu, tamsiai rudai
tonuotu, atspindinčiu stiklu.
Horizontalus profilis laikomas turėklu, įrengiamas 1,1 m
aukštį nuo balkonų grindų.
Reikalavimai balkonų stiklinimams pateikiami žr. TS
3.1. ir TS 4.4.

900

4550x2450

Pastabos

89,20

stiklinimai sujungiami
900 kampu
200700
2750
700 200

2450

PVC praplatinimas

1100

saugus, tamsiai rudai
tonuotas, atspindintis,
stiklinimas
900

2750

900

PASTABOS:
1. Prieš įrengiant langus, duris visi gaminių gabaritai privalo būti tikslinami pagal natūrinius angos išmatavimus. Prieš langų/ durų
gamybą, varstymo kryptį (dešininės, kairinės) ir varstymo padėtis tikslinti vietoje ir suderinti su butų gyventojais.
2. Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą per visą aukštį, esamos balkonų atitvaros ir stiklinimai demontuojami.
3. Naujų langų gaminių rėmai turi būti praplatinti tiek, kad šiltinant išorės angokaščius, šilumos izoliacija ir apdaila neužeitų ant lango
stiklinimo.
4. Naujų langų varstymą, varstymo kryptis derini su to buto gyventojais, langų sudalinimas turi atitikti nurodytą projekte.

Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

A1509

SPDV

A. E. Kačerovskytė

MK009513

2021

Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Balkonų stiklinimų specifikacija,
M 1:100
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA-12

0

Lapas

Lapų

1

1

KEIČIAMŲ DURŲ SPECIFIKACIJA
Matmenys Kiekis, Plotas Bendras
b*h, mm vnt.
m² plotas m²
5,42
10,84
2200x2460
2

D1
2200

armuotas
stiklinimas

600

2300

2460

praplatinimas
ties apšiltinimu

Pastabos
Rūsio ir laiptinės durų blokas. Rūsio ir laiptinės durys
vienvėrės (U£1,6 W/(m²*K). Durys metalinės, užpildytos
šilumos izoliacija. Durys dažomos pagal RAL paletę,
spalva nurodyta fasadų brėžiniuose, milteliniu būdu.
Durys komplektuojamos su pritraukėjais, nerūd. plieno
rankenomis, užraktais, atmušėjais, spynomis, tarpinėmis
bei stakta. Durys į laiptinę su elektromagnetine spyna.
Durys į rūsį su mechanine spyna. Durys į laiptinę ir rūsį
su armuoto stiklo langeliais ≥0,2 m².
Durys pritaikytos žmogui su judėjimo negalia, slenkstis
£20 mm.
Reikalavimai lauko durims pateikiami žr. TS 3.2.

≥900
≥950
švaroje švaroje

TD1

virš durų iki perdangos
įrengiama gipso kartono
pertvara 150 cm storio su
šilumos izoliacija
1100

1100x2200

2

2,42

4,84

praplatinimas
ties apšiltinimu

600

2200

saugus
stiklinimas

Vienvėrės tambūro durys (U£1,3 W/(m²*K). Gaminio
rėmo profilis plastikinis (PVC), dengtas plėvele. Durų
spalva nurodoma fasadų brėžiniuose. Durys
komplektuojamos su pritraukėjais, rankenomis,
atmušėjais, didele patogia rankena iš lauko pusės.
Tambūro durys su saugaus stiklo paketu ≥0,5 m².
Durys pritaikytos riboto judumo žmonėms, be slenksčio.
Durys komplektuojamos kartu su PVC praplatinimo
profiliais ties apšiltinimu, durys turi atsidaryti ≥
900 kampu.
Reikalavimai tambūro durims pateikiami žr. TS 3.2.

≥950
švaroje

PASTABOS:
1. Prieš įrengiant langus, duris visi gaminių gabaritai privalo būti tikslinami pagal natūrinius angos išmatavimus. Prieš langų/ durų
gamybą, varstymo kryptį (dešininės, kairinės) ir varstymo padėtis tikslinti vietoje ir su butų gyventojais.
2. Naujų langų gaminių rėmai turi būti praplatinti tiek, kad šiltinant išorės angokaščius, šilumos izoliacija ir apdaila neužeitų ant durų
varčios.
3. Durų varstymo kryptį tikslinti planuose, durys atidaromos evakuacijos kryptimi.

Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

A1509

SPDV

A. E. Kačerovskytė

MK009513

2021

Arch.

G. Vabuolaitė

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Keičiamų durų specifikacija,
M 1:100
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA-13

0

Lapas

Lapų

1

1

180
24
1

21

Detalė A,
Cokolio su nuogrinda detalė,
M 1:20

+

2

25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

18

23

5

±0.00

22
≥100

20

4

32
19
27

_

76

26

21

17

29

42

30

18

>5%

7

6

10

11

50

+50

34

30

13

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

24

28
8

16.

3

16

500

25.

≥150

12

26.
27.
28.
29.
30.
32.
33.
34.
35.
42.
76.

1
≥1000

≥250

15
14
9
35

-2.50

180

PASTABOS:
1. Šiltinant cokolinę pastato dalį svarbu nepažeisti požeminių komunikacijų. Komunikacijų vietose
kasimo darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu iki signalinės juostos.
2. Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7],
turintis ETĮ ir paženklintos CE, ženklu. Šiltinimo sistema turi būti sertifikuota.
3. Nuogrindos dangos paviršiaus nuolydis turi būti ≥5% nuo pastato.
4. Dujotiekio atitraukimo nuo sienos darbus gali vykdyti tik nustatyta tvarka atestuota įmonė, turinti teisę
vykdyti skirstomojo dujotiekio remonto darbus. Reikalinga informuoti šią įmonę 7 dienos prieš
pradedant vykdyti darbus.
5. Hidroizoliacija įrengiama iki pamatų apačios.
6. Cokolis apdailinamas fasadinėmis plytelėmis, visa šiltinimo sistema turi būti pritaikoma Lietuvos
klimatinėms sąlygoms - naudojami tik elastiniai klijų, tarpų užpildų ir kiti mišiniais. Plytelės tinkamos lauko sąlygoms.
7. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės specifikacijos
reikalavimus.
8. Apšiltintos sienos turi tenkinti gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus.

Projektuojamas cokolio antžeminės ir požeminės dalies
2
šilumos laidumo koeficientas U (W/(m ·K)) = 0,18

Laida

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esamos konstrukcijos

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

- polistireninis putplastis

30365

- šalčiui atsparus sluoksnis

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

- sutankintas gruntas

Cokolio šiltinimo detalė
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Esama perdangos plokštė
Esamas išlyginamasis sluoksnis
Esama grindų danga
Betoninis vejos bortelis, 50*1000*250 (h) mm
Skados pagrindo sluoksnis iš nesurišto mišinio, ≥150 mm
Sutankintas gruntas
Šalčiui atsparus sluoksnis ≥250 mm
Skaldos atsijos, ≥30 mm
Betoninės trinkelės 200*100*80(h) mm
Apsauginis elementas
Atsėjama veja
Drenažinė membrana
Vertikali hidroizoliacija
Šilumos izoliacija - polistireninis putplastis (EPS
100N*), t=180 mm, λd ≤0,030 W/(m·K)
Cokolinis profiliuotis
Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
PVC nulašėjimo profilis
Termoizoliacinė tarpinė
Armuotas tinko sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Šilumos izoliacijos kamštis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Polistireninis putplastis EPS70N*, t=180 mm, λd≤0,032
W/(m·K)
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Fasadinių plytelių klijų sluoksnis
Apdailinė fasadinė plytelė
Plytelių tarpų užpildas
Sandarinimo putos
Skaldos atsijos, 30 mm
Spiralinis tvirtinimo varžtas
Betonas C12/15
Išsiplečianti sandarinimo tarpinė
Skardos lankstinys

SPV

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida
Cokolio su nuogrinda detalė,
M 1:20

- skados pagrindo sluoksnis

Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA.SK-14

0

Lapas

Lapų

1

1

Detalė B,
Išorinės sienos šiltinimo detalė
Vertiklaus pjūvis
M 1:10

1.
2.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
31.
32.
36.

Detalė C,
Išorinio kampo šiltinimo detalė
Horizontalus pjūvis
M 1:10

180

31

32
18

Tinkuojamos sienos šiltinimo detalė
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
PVC nulašėjimo profilis
Armuotas tinko sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Šilumos izoliacijos kamštis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Neoporas EPS70N*, t=180 mm, λd≤0,032 W/(m·K)
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Kampinis PVC profilis su armavimo tinkleliu
Sandarinimo putos
Vidinių kampų armavimo profilis

Projektuojamas sienų šilumos laidumo
2
koeficientas U (W/(m ·K)) = 0,18

23

18
23
22

25

21

21

25

22

2

24

1

1

24

2

_
_

+
180

+
Detalė D,
Vidinio kampo šiltinimo detalė
Horizontalus pjūvis
M 1:10

180

36

18-22°C
180

35-60 %

Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Atestato
Nr.

30365
PASTABOS:
1. Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7],
turintis ETĮ ir paženklintos CE, ženklu. Išorinė sudėtinė termoizoliacinė sistema turi būti sertifikuota.
2. Sienų šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos,
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais.
3. Apšiltintos sienos turi tenkinti gaisrinės saugos pagrindinus reikalavimus.
4. Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.
5. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės specifikacijos
reikalavimus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esamos konstrukcijos

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

SPV

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

- polistireninis putplastis
- armuotas tinko sluoksnis
- fasadinis dekoratyvinis tinkas

Laida

Tinkuojamos sienos šiltinimo
detalės, M 1:10
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA.SK-15

0

Lapas

Lapų

1

1

Detalė E,
Viršutinio ir apatinio angokraščių detalė, kai langai montuojami esamose vietose, M 1:10

1.
2.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
31.
32.
34.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Detalė F,
Angokraščio detalė, kai langai montuojami esamose vietose,
Horizontalus pjūvis, M 1:10

18-22°C

35-60 %

180

23
18

180

2
1
22

24

24

25

48

23

21

45

2

27

1

18

43.
44.

BASIS

19

SISAB

BASIS

>5 %

BASIS

BASIS

BASIS

34

32
47

32
39

44

SISAB

BASIS

50

>5 %

25

48

+

45

21

Projektuojamas sienų šilumos laidumo koeficientas
2
U (W/(m ·K)) = 0,180

BASIS

37

27

SISAB

BASIS

BASIS

BASIS

37
46

47

BASIS

_

BASIS

48/40

31

41

43

32

27

24

39

BASIS

38

BASIS

+

45.
46.
47.
48.

22

30-40

42

41

BASIS

BASIS

43

BASIS

_

Tinkuojamos sienos angokraščių šiltinimo detalės
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
PVC nulašėjimo profilis (paslėptas)
Termoizoliacinė tarpinė
Armuotas tinko sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Šilumos izoliacijos kamštis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Neoporas EPS70N*, t=180 mm, λd≤0,032 W/(m·K)
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Kampinis PVC profilis su armavimo tinkleliu
Sandarinimo putos
Deformacinis sandarinimo profiliuotis
Skardinė palangė
Nuolajos laikiklis
PVC lango rėmas
Sandarinimo tarpinė
PVC vidaus palangė
Išsiplečianti sandarinimo tarpinė
Standus polistireninis putplastis angokraščiams, t=30
mm, λd ≤0,030 W/(m·K)
PVC deformacinis profilis, apšiltinimo sistemos ir
skardos sujungimui
Atstatoma angokraščio apdaila
Sandarinimo profilis po palange
Vėjo izloliacinė juosta
Garo izoliacinė juosta

BASIS

32
34

26

47

180

Laida

PASTABOS:
1. Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7],
turintis ETĮ ir paženklintos CE, ženklu. Išorinė sudėtinė termoizoliacinė sistema turi būti sertifikuota.
2. Sienų šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos,
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais.
3. Apšiltintos sienos turi tenkinti gaisrinės saugos pagrindinus reikalavimus.
4. Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.
5. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės specifikacijos
reikalavimus.
6. Jeigu nėra galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo sluoksnio storiu (prie
nekeičiamų langų), tuomet langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių šilumos
izoliacija.
7. Palangės prijungimas prie lango rėmo turi būti patikimai užsandarintas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

- esamos konstrukcijos
- polistireninis putplastis
- armuotas tinko sluoksnis

30365

SPV

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

- fasadinis dekoratyvinis tinkas
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Tinkuojamos sistemos angokraščių
šiltinimo detalės,
M 1:10
Žymuo:
Lapas
PLP21002-TDP-SA.SK-16

1

0
Lapų
1

Detalė G,
Esamų laiptinės langų angokraščio detalė,
vertikalus pjūvis, M 1:10

180
47/42
39

32

49

44

41

>5 %

BASIS
SISAB

46

BASIS

32

50

BASIS

37-38
22

_

40
26
1

21

43.

24

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

19

BASIS

48

BASIS

BASIS
SISAB

45

BASIS
BASIS

50

BASIS

>5 %

1.
2.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
31.
32.
34.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

47
34

+

Laiptines langų angokraščių šiltinimo detalės
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
PVC nulašėjimo profilis (paslėptas)
Termoizoliacinė tarpinė
Armuotas tinko sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Šilumos izoliacijos kamštis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Neoporas EPS70N*, t=180 mm, λd≤0,032 W/(m·K)
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Kampinis PVC profilis su armavimo tinkleliu
Sandarinimo putos
Deformacinis sandarinimo profiliuotis
Skardinė palangė
Nuolajos laikiklis
PVC lango rėmas
Sandarinimo tarpinė
PVC vidaus palangė
Išsiplečianti sandarinimo tarpinė
Standus polistireninis putplastis angokraščiams, t=30
mm, λd≤0,030 W/(m·K)
PVC deformacinis profilis, apšiltinimo sistemos ir
skardos sujungimui
Atstatoma angokraščio apdaila
Sandarinimo profilis po palange
Vėjo izloliacinė juosta
Garo izoliacinė juosta
Praplatinimo profilis PVC profiliui
PVC apdailinė juosta

Projektuojamas sienų šilumos laidumo koeficientas
2
U (W/(m ·K)) = 0,180

18-22°C

35-60 %

Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

30365

SPV

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:
Angokraščių šiltinimo detalės
(laiptinės langai),
M 1:10

Laida

Žymuo:

Lapas

Lapų

1

1

PLP21002-TDP-SA.SK-17

0

Detalė H,
Rūsio langų angokraščio detalė,
vertikalus pjūvis, M 1:10

1.
2.
15.

Detalė I,
Rūsio langų angokraščio detalė,
horizontalus pjūvis, M 1:10

16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
34.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

180

21

2

16

1

28

15

29

21

18

48

29

2

45

28

1

30

27

47
19

_

180

BASIS

_

SISAB

40

>5 %

27

BASIS

BASIS

BASIS

BASIS
BASIS

32

+

24

+

16
31

47/42
BASIS
SISAB

39

37

48/42

47

45

43.

48

BASIS

BASIS

BASIS

44
50

BASIS

37

BASIS

32

BASIS

45.
46.
47.
48.

BASIS

BASIS

42

>5 %

44.

SISAB

BASIS

BASIS

BASIS

40

41

39
41

27

30-40

38

32

32

Cokolio angokraščių šiltinimo detalės
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Vertikali hidroizoliacija
Šilumos izoliacija - polistireninis putplastis (EPS 100N*),
t=180 mm, λd≤0,030 W/(m·K)

Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
PVC nulašėjimo profilis (paslėptas)
Termoizoliacinė tarpinė
Armuotas tinko sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Šilumos izoliacijos kamštis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Neoporas EPS70N*, t=180 mm, λd≤0,032 W/(m·K)
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Fasadinių plytelių klijų sluoksnis
Apdailinė fasadinė plytelė
Plytelių tarpų užpildas
Kampinis PVC profilis su armavimo tinkleliu
Sandarinimo putos
Deformacinis sandarinimo profiliuotis
Skardinė palangė
Nuolajos laikiklis
PVC lango rėmas
Sandarinimo tarpinė
PVC vidaus palangė
Išsiplečianti sandarinimo tarpinė
Standus polistireninis putplastis angokraščiams, t=30
mm, λd ≤0,030 W/(m·K)
PVC deformacinis profilis, apšiltinimo sistemos ir
skardos sujungimui
Atstatoma angokraščio apdaila
Sandarinimo profilis po palange
Vėjo izloliacinė juosta
Garo izoliacinė juosta

Projektuojamas sienų šilumos laidumo koeficientas
2
U (W/(m ·K)) = 0,180

26
24

30

16

29

18

21
28

15
180

PASTABOS:
1. Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip
vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys
(komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintos CE, ženklu. Išorinė sudėtinė
termoizoliacinė sistema turi būti sertifikuota.
2. Sienų šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais.
3. Apšiltintos sienos turi tenkinti gaisrinės saugos pagrindinus reikalavimus.
4. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės specifikacijos
reikalavimus.
5. Jeigu nėra galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo sluoksnio storiu (prie
nekeičiamų langų), tuomet langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių
šilumos izoliacija.
6. Palangės prijungimas prie lango rėmo turi būti patikimai užsandarintas.
8. Projektuojant šią šiltinimo sistemą, reikia atsižvelgti į apdailos plytelių svorį pagal tiekėjo
nuorodas. Kitais atvejais priimtina:klinkerinių plytelių 14 mm storio - 23 kg/m², akmens masės
plytelių 9 mm storio - 21 kg/m², 10,5 mm storio - 24 kg/m², 14 mm storio - 32 kg/m².
9. Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus. Būtina laikytis polistireninio putplasčio
plokščių tvirtinimo reikalavimų.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

- esamos konstrukcijos
- polistireninis putplastis
- armuotas tinko sluoksnis
- fasadinis dekoratyvinis tinkas

Atestato
Nr.

30365

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

SPV

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:
Angokraščių šiltinimo detalės
(rūsio langai),
M 1:10

Laida

Žymuo:

Lapas

Lapų

1

1

PLP21002-TDP-SA.SK-18

0

1.
2.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
31.
32.
36.
51.
52.
53.

Šiltinimo sistemos deformacinė siūlė,
M 1:10

_

+
53

22

23

32

53

51

52

21

32

25

Šiltinimo sistemos deformacinė siūlės detalė
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
PVC nulašėjimo profilis
Armuotas tinko sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Šilumos izoliacijos kamštis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Neoporas EPS70N*, t=180 mm, λd≤0,032 W/(m·K)
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Kampinis PVC profilis su armavimo tinkleliu
Sandarinimo putos
Vidinių kampų armavimo profilis
Sandarinimo glaistas
Deformacinės siūlės profiliuotis
Sandarinimo tarpinė

180

180

Projektuojamas sienų šilumos laidumo
2
koeficientas U (W/(m ·K)) = 0,180

52
24

1

18

+

51

_

Laida
PASTABOS:
1. Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7],
turintis ETĮ ir paženklintos CE, ženklu. Išorinė sudėtinė termoizoliacinė sistema turi būti sertifikuota.
2. Sienų šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos,
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais.
3. Apšiltintos sienos turi tenkinti gaisrinės saugos pagrindinus reikalavimus.
4. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės specifikacijos
reikalavimus.
5. Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.
6. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės specifikacijos
reikalavimus.
8. Visais atvejais į tarpą tarp šilumos izoliacijos sluoksnių būtina įdėti specialų deformacinės siūlės
profiliuotį. Atstumai tarp deformacinių siūlių turi būti suplanuoti, atsižvelgiant į sistemai naudojamos
izoliacinės medžiagos rūšį, pastato angų skaičių ir dydį, apdailos projektą.

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esamos konstrukcijos

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

- polistireninis putplastis
- armuotas tinko sluoksnis
- fasadinis dekoratyvinis tinkas

30365

SPV

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:
Deformacinių siūlių įrengimas šiltinant
pastato sienas,
M 1:10

Laida

Žymuo:

Lapas

Lapų

1

1

PLP21002-TDP-SA.SK- 19

0

Detalė Y,
Sienos su akmens masės plytelių apdaila šiltinimo detalė
(sienutės prie įėjimų į laiptines), M 1:20
30 20-30

Klijų kiekis ir tepimas nustatomas,
įvertinant plytelių svorį bei dydį

30
29
28
18

1.
2.
15.
18.
21.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
34.
40.
41.
42.
54.
55.
56.

Įėjimų į laiptines sienučių šiltinimas
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Vertikali hidroizoliacija
Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
Armuotas tinko sluoksnis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Fasadinių plytelių klijų sluoksnis
Apdailinė fasadinė plytelė
Plytelių tarpų užpildas
Deformacinis sandarinimo profiliuotis
Sandarinimo tarpinė
PVC vidaus palangė
Išsiplečianti sandarinimo tarpinė
Fenolio putų termoizoliacinė plokštė PF
tinkuotoms sistemoms, t=30 mm, λd≤0,022
W/(m·K)
Sandarinimo profilis
Remontuojama laiptų aikštelė

21
54

-

24
1
55
56
15

PASTABOS:
1. Apšiltinimo storis parenkamas taip kad, laiptinės durys galėtų lengvai atsidaryti. Sienutės tinkuojamos armuoto tinko sluoksniu,
apdailinamos fasadinėmis plytelėmis. Sistemos atsparumas smūgiams - I kategorija.
2. Akmens masės turi būti pritaikytos naudoti lauko sąlygomis (atsparios atmosferos poveikiui, purvui, drėgmei, druskoms ir kt.). Plytelių
paviršius turi būti matinis, neglazūruotas. Tarpų tarp plytelių glaisto spalva turi būtri artima plytelių spalvai. Plytelių spalva nurodyta fasadų
brėžiniuose.
3. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus.
4. Sienų šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“,
ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais.

Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

30365

SPV

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Sienučių prie įėjimų į laiptines
šiltinimo detalės, M 1:20
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA.SK-20

0

Lapas

Lapų

1

1

1.
2.
3.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
65.
66.
67.
68.

78

Detalė J,
parapeto detalė, M 1:10

850*
Varžtai su
poveržlėmis
Metalinis apvalus vamzdis

27

81

74

82

79

Metalinė tvorelės juosta/atrama

≥25

Tvirtinimo elementas
Guminė trapinė tarp tvorelės ir parapeto apskardinimo

_

100

76

≥600

i>2,9°

69.

75

≥50

≥300

250*

25

73

≥50

72

70

71

69

80

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

30

23
18

180

21
77
22

80.

24
esama konstrukcija

81.
82.

1

_

3

65

68

67

Projektuojamas stogo šilumos laidumo
2
koeficientas U (W/(m ·K)) = 0,140

PASTABA:
Termoizoliaciniai statybos produktai turi atitikti šiuos
mechaninio atsparumo reikalavimus: termoizoliacinių statybos
produktų panaudojimo tinkamumas stogo konstrukcijoje turi
būti nurodytas šių produktų gamintojo instrukcijose, statybos
produktų mechaninio atsparumo rodikliai turi atitikti
gamintojo nurodymus.

66

2

+
180

500*

Laida
PASTABOS:
1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir
ST 121895674.215.01:2012 "Stogų įrengimo darbai" reikalavimų.
2. Atitvarų apšiltinimui naudojami tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu
ženklinti statybos produktai.
3. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės specifikacijos
reikalavimus.
4. Atliktus stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, stogas turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus
reikalavimus.
5. Parapeto tvorelė turi būti patikimai įtvirtinta, o jos aukštis nuo naujai įrengto dangos sluoksnio turi
būti ≥600 mm. Tvorelė nudažyta atmosferos poveikiui atspariais metalo dažais, spalva kaip stogo
apskardinimo.

Parapeto šiltinimo detalė
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Esama perdanga
Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
PVC nulašėjimo profilis
Armuotas tinko sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Šilumos izoliacijos kamštis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Neoporas EPS70N*, t=180 mm, λd≤0,032 W/(m·K)
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Esama garo izoliacija
Esamas nuolydį formuojantis sluoksnis
Esamas hidroizoliacinis sluoksnis
Termoizoliacijos tvirtinimo smeigė
Polistireninis putplastis stogui EPS 100N*, t=180 mm,
λd≤0,030 W/(m·K), su suformuotu nuolydžiu
Kieta mineralinė vata stogui, t=30 mm, λd≤0,038
W/(m·K)
Hidroizoliacija, 2 sl.
Papildomas hidroizoliacijos sluoksnis
Nuosvyra
Medinis tašas
Skardos laikiklis
Skardos lankstinys
Paaukštinta parapeto dalis
Apsauginė tvorėle
Tvirtinimo varžtas
Nuolydį formuojanti sluoksnis iš polistireninio
putplasčio
Hidroizoliacinė tarpinė
Drėgmei atspari, impregnuota, OSB plokštė 18 mm

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- mineralinė vata

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

- esamos konstrukcijos
- polistireninis putplastis stogui
- armuotas tinko sluoksnis
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MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

- mediena
- naujas mūras
Statytojas/Užsakovas:

- fasadinis dekoratyvinis tinkas
LT
- polistireninis putplastis

Laida

Parapeto šiltinimo detalė,
M 1:10

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA.SK-21

0

Lapas

Lapų

1

1

1.
2.
3.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
65.
66.
67.
68.

78

Detalė K,
stogo karnizo detalė, M 1:10

Varžtai su
poveržlėmis
Metalinis apvalus vamzdis
Metalinė tvorelės juosta/atrama
Tvirtinimo elementas

84

83

i≥2,0°

69.

71

30

71

70.

70

82

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

69

180

27

68

85
esama konstrukcija

80

86
26
18
25
19

50

87

3

65

65

67

22
21
25

Parapeto šiltinimo detalė
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Esama perdanga
Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
PVC nulašėjimo profilis
Armuotas tinko sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Šilumos izoliacijos kamštis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Neoporas EPS70N*, t=50/180 mm, λd≤0,032 W/(m·K)
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Esama garo izoliacija
Esamas nuolydį formuojantis sluoksnis
Esamas hidroizoliacinis sluoksnis
Termoizoliacijos tvirtinimo smeigė
Polistireninis putplastis stogui EPS 100N*, t=180 mm,
λd≤0,030 W/(m·K), su suformuotu nuolydžiu
Kieta mineralinė vata stogui, t=30 mm, λd ≤0,038
W/(m·K)
Hidroizoliacija, 2 sl.
Papildomas hidroizoliacijos sluoksnis
Nuosvyra
Medinis tašas
Skardos laikiklis
Skardos lankstinys
Paaukštinta parapeto dalis
Apsauginė tvorėle
Tvirtinimo varžtas
Nuolydį formuojanti sluoksnis iš polistireninio putplasčio
Hidroizoliacinė tarpinė

Drėgmei atspari, impregnuota, OSB plokštė 18 mm
Medinis tašas
Karkaso tvirtinimo elementai
Lietaus latakas
Lietaus latako laikiklis
Lietvamzdis

Projektuojamas stogo šilumos laidumo
2
koeficientas U (W/(m ·K)) = 0,140

24
1

_

2
180

+

500*

Laida
PASTABOS:
1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir
ST 121895674.215.01:2012 "Stogų įrengimo darbai" reikalavimų.
2. Atitvarų apšiltinimui naudojami tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu
ženklinti statybos produktai.
3. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės specifikacijos
reikalavimus.
4. Atliktus stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, stogas turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus
reikalavimus.
5. Parapeto tvorelė turi būti patikimai įtvirtinta, o jos aukštis nuo naujai įrengto dangos sluoksnio turi
būti ≥600 mm. Tvorelė nudažyta atmosferos poveikiui atspariais metalo dažais, spalva kaip stogo
apskardinimo.

PASTABA:
Termoizoliaciniai statybos produktai turi atitikti šiuos
mechaninio atsparumo reikalavimus: termoizoliacinių statybos
produktų panaudojimo tinkamumas stogo konstrukcijoje turi
būti nurodytas šių produktų gamintojo instrukcijose, statybos
produktų mechaninio atsparumo rodikliai turi atitikti
gamintojo nurodymus.

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- mineralinė vata

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

- esamos konstrukcijos
- polistireninis putplastis stogui
- armuotas tinko sluoksnis

30365

SPV

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

- mediena

Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Stogo karnizo šiltinimo detalė,
M 1:10

- naujas mūras
Statytojas/Užsakovas:

- fasadinis dekoratyvinis tinkas
LT
- polistireninis putplastis

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA.SK-22

0

Lapas

Lapų

1

1

Detalė K,
išlipimo liuko detalė,
M 1:10

Detalė L,
vėdinimo kaminėlio detalė,
M 1:10

_

1.
2.
3.
27.
40.
65.
66.
67.
68.

72

73

92

88

76

91
71

70

69

68

27

72

_

69.

80

30

70

≥250

71

30

90

70

70.

180

40

300

89
76

71.
72.
73.
74.
75.
76.
79.

70
180

69
68
80

esama konstrukcija

esama konstrukcija

80.
81.
82.
88.
89.
90.
91.
92.

Stogo šiltinimo detalės
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Esama perdanga
Elastinis hermetikas
Sandarinimo tarpinė
Esama garo izoliacija
Esamas nuolydį formuojantis sluoksnis
Esamas hidroizoliacinis sluoksnis
Termoizoliacijos tvirtinimo smeigė
Polistireninis putplastis stogui EPS 100N*, t=180 mm,
λd≤0,030 W/(m·K), su suformuotu nuolydžiu
Kieta mineralinė vata stogui, t=30 mm, λd≤0,038
W/(m·K)
Hidroizoliacija, 2 sl.
Papildomas hidroizoliacijos sluoksnis
Nuosvyra
Medinis tašas
Skardos laikiklis
Skardos lankstinys
Tvirtinimo varžtas
Nuolydį formuojanti sluoksnis iš polistireninio
putplasčio
Hidroizoliacinė tarpinė
Drėgmei atspari, impregnuota, OSB plokštė 18 mm
Metalinės išlipimo ant stogo kopetėlės
Apšiltintas išlipimo ant stogo liukas (daugiasluoksnė
plokšė*)
Vėdinimo kaminėlis
Smulkinta termoizoliacija
Paaukštinta dalis

Projektuojamas stogo šilumos laidumo
2
koeficientas U (W/(m ·K)) = 0,140

3

+

65

66

67

3

65

66

67

+

PASTABA:
Termoizoliaciniai statybos produktai turi atitikti šiuos
mechaninio atsparumo reikalavimus: termoizoliacinių statybos
produktų panaudojimo tinkamumas stogo konstrukcijoje turi
būti nurodytas šių produktų gamintojo instrukcijose, statybos
produktų mechaninio atsparumo rodikliai turi atitikti
gamintojo nurodymus.

Laida

Išleidimo data

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Atestato
PASTABOS:
Nr.
1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" ir ST
- perdangos plokštė
121895674.215.01:2012 "Stogų įrengimo darbai" reikalavimų.
2. Vienas stogo dangos vėdinimo kaminėlis įrengiamas ne mažesniame kaip 60 - 80 m² stogo plote.
- nuolydį formuojantis sluoksnis
3. Per stogo konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai, ventiliacijos deflektoriai, atraminės konstrukcijos ir
30365
SPV
D. Franckevičius
pan. turi būti užsandarinamos naudojant atitinkamo diametro guminius flanšus.
37353
SK
PDV
S. Šiaulys
- polistireninis putplastis
4. Atitvarų apšiltinimui naudojami tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti
MK009513
Arch.
G. Vabuolaitė
statybos produktai. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės
- mineralinė vata
specifikacijos reikalavimus.
5. Atliktus stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, stogas turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus
- smulkinta termoizoliacija
reikalavimus.
6. Stogo liukas virš stogo dangos turi būti iškilęs ne mažiau kaip 250 mm.
Statytojas/Užsakovas:
- naujas mūras
LT

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

2021
2021
2021

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida
Stogo elementų detalės,
M 1:10

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA.SK- 23

0

Lapas

Lapų

1

1

1.
2.
3.
26.
27.
40.
65.
66.
67.
68.

Detalė M,
ventiliacijos šachtos apšiltinimo detalė, M 1:10

26
94
93

95

26

≥ 150

76

100

76
75

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
79.

92

_

≥600

70

80.
81.
82.
92.
93.
94.
95.

73
71

69

72

70

68

69
30

80

Projektuojamas stogo šilumos laidumo
2
koeficientas U (W/(m ·K)) = 0,140

180
esama konstrukcija
3

+

65

66

NATŪRALIOS VENTILIACIJOS KAMINO STOGELIO SU
GROTELĖMIS PAVYZDYS (spalva nurodoma fasadų brėžiniuose):

PASTABA:
Termoizoliaciniai statybos produktai turi atitikti šiuos
mechaninio atsparumo reikalavimus: termoizoliacinių statybos
produktų panaudojimo tinkamumas stogo konstrukcijoje turi
būti nurodytas šių produktų gamintojo instrukcijose, statybos
produktų mechaninio atsparumo rodikliai turi atitikti
gamintojo nurodymus.

67

+
Laida

PASTABOS:
1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir ST
121895674.215.01:2012 "Stogų įrengimo darbai" reikalavimų. Atitvarų apšiltinimui naudojami tik turintys
Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti statybos produktai.
3. Ant stogų esantys natūralios ventiliacijos kanalai išvalomi, remontuojami, dezinfekuojami. Jų šachtų aukštis
nuo naujos stogo dangos paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 600 mm.
4. Visa esama vėdinimo kaminų laikančioji konstrukcija ardoma iki nesuirusio mūro. Nauja vėdinimo kaminų
laikančioji konstrukcija pakeliama iki projektinės padėties.
5. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus.
6. Atliktus stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, stogas turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus
reikalavimus.
11. Aukštinant ventiliacijos šachtų išvadus, kanalai keliami išlaikant esamų kanalų sudalinimus (perskyrimus), jų
skaičių, matmenis. Esamų angų plotą mažinti, sujungti kanalus draudžiama;

Ventiliacijos šachtos įrengimo detalė
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Esama perdanga
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Sandarinimo tarpinė
Esama garo izoliacija
Esamas nuolydį formuojantis sluoksnis
Esamas hidroizoliacinis sluoksnis
Termoizoliacijos tvirtinimo smeigė
Polistireninis putplastis stogui EPS 100N*, t=180 mm,
λd ≤0,030 W/(m·K), su suformuotu nuolydžiu
Kieta mineralinė vata stogui, t=30 mm, λd≤0,038
W/(m·K)
Hidroizoliacija, 2 sl.
Papildomas hidroizoliacijos sluoksnis
Nuosvyra
Medinis tašas
Skardos laikiklis
Skardos lankstinys
Tvirtinimo varžtas
Nuolydį formuojanti sluoksnis iš polistireninio
putplasčio
Hidroizoliacinė tarpinė
Drėgmei atspari, impregnuota, OSB plokštė 18 mm
Paaukštinta dalis
Standi plokštė
Metalinės grotelės
Metalinis karkasas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- perdangos plokštė

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

- nuolydį formuojantis sluoksnis

30365

- polistireninis putplastis

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

- mineralinė vata

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

SPV

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Ventiliacijos šachtos įrengimo detalė,
M 1:10

- smulkinta termoizoliacija
Statytojas/Užsakovas:

- naujas mūras
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA.SK- 24

0

Lapas

Lapų

1

1

1.
2.
3.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

N detalė,
Įėjimo stogelio detalė (skersinis pjūvis),
M 1:10
180

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
34.
40.
65.
66.
67.
68.

24
25
21

1

22

2

23

+

18
75

76

26

96

_

32

34

20
40

i>2,9°

80

70

71

72

69.

26

60
73

70.

97

≥300

100

40

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
96.
97.
98.

82

98

25

82

24

28
29

3
50

19

21

69

24

18

22

34

Laida
PASTABOS:
1. Prieš pradedant atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio gyvenamojo namo išorinių atitvarų
apšiltinimo darbus, privalo būti įvertinta pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė (vadovaujantis
STR 1.04.01:2006 "Esamų statinių tyrimai".
2. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Apšiltinant stogą, būtina laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės
įėjimo durys“ reikalavimų.
4. Sienų šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos,
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais.
5. Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuvestas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams,
šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos aplinkai. Lietaus nuvedimas nuo stogelio išorinis.

Įėjimo stogelio įrengimo detalė
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Esama perdanga
Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
PVC nulašėjimo profilis
Termoizoliacinė tarpinė
Armuotas tinko sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Šilumos izoliacijos kamštis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Neoporas EPS70N*, t=130/180 mm, λd≤0,032
W/(m·K)
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Fasadinių plytelių klijų sluoksnis
Apdailinė fasadinė plytelė
Plytelių tarpų užpildas
Kampinis PVC profilis su armavimo tinkleliu
Sandarinimo putos
Deformacinis sandarinimo profiliuotis
Sandarinimo tarpinė
Esama garo izoliacija
Esamas nuolydį formuojantis sluoksnis
Esamas hidroizoliacinis sluoksnis
Termoizoliacijos tvirtinimo smeigė
Polistireninis putplastis EPS 100N*, t=50 mm,
λd≤0,030 W/(m·K)
Kieta mineralinė vata stogui, t=30 mm, λd≤0,038
W/(m·K)
Hidroizoliacija, 2 sl.
Papildomas hidroizoliacijos sluoksnis
Nuosvyra
Medinis tašas
Skardos laikiklis
Skardos lankstinys
Paaukštinta parapeto dalis
Apsauginė tvorėle
Tvirtinimo varžtas
Nuolydį formuojanti sluoksnis
Hidroizoliacinė tarpinė
Drėgmei atspari, impregnuota, OSB plokštė 18 mm
L profilio gembė
Inkarinis varžtas
Karkaso tvirtinimo elementas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esamos konstrukcijos

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

- polistireninis putplastis
30365
- armuotas tinko sluoksnis
- dekoratyvinis fasadinis tinkas

SPV

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

- mediena
- mineralinė vata
- nuolydį formuojantis sluoksnis

Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Įėjimo stogelio apšiltinimo detalė
(skersinis pjūvis),
M 1:10
Žymuo:
Lapas
PLP21002-TDP-SA.SK-25

1

0
Lapų
1

ORIENTACINIS STOGELIŲ KONSTRUKCIJOS KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
O detalė,
Balkono stogelio detalė (skersinis pjūvis),
M 1:10

Eil. Nr.

Kiekis,
Mato vnt.
vnt.

Pozicija

Žymuo

Kiekis
Pastabos
Vieneto

Viso

S-1

Sija

32

kg

4,20

134,50

SHS 50x50x3, S275

PL-1

Plokštelė

32

kg

1,35

43,20

10x130x130 mm, S235

S-2

Sija

32

kg

4,50

144,00

SHS 50x50x3, S275

PL-1

Plokštelė

32

kg

1,35

43,20

10x130x130 mm, S235

S-3

Sija

8

kg

14,75

118,00

RHS 70x50x3, S275

Daugiasluoksnė plokštė

8

m²

6,30

50,40

t=120 mm

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
31.
32.
34.
39.
42.
40.
47.
48.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Pjūvis 1 - 1
27

99

120

i≥2,0°

76
27
S-1

76

S-2

BASIS

76

39

BASIS

BASIS
SISAB

BASIS

0

BASIS

42

BASIS

1

i≥7,0

26
76

PL-1
25

42
S-1

26
20

Balkono stogelio įrengimo detalė
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Esama perdanga
Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
PVC nulašėjimo profilis
Termoizoliacinė tarpinė
Armuotas tinko sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Šilumos izoliacijos kamštis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Neoporas EPS70N*, t=180 mm, λd≤0,032 W/(m·K)
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Kampinis PVC profilis su armavimo tinkleliu
Sandarinimo putos
Deformacinis sandarinimo profiliuotis
PVC lango rėmas
Išsiplečianti sandarinimo tarpinė
Sandarinimo tarpinė
Vėjo izloliacinė juosta
Garo izoliacinė juosta
Skardos laikiklis
Skardos lankstinys
Paaukštinta parapeto dalis
Apsauginė tvorėle
Tvirtinimo varžtas
Nuolydį formuojanti sluoksnis
Hidroizoliacinė tarpinė
Drėgmei atspari, impregnuota, OSB plokštė 18 mm
L profilio gembė
Inkarinis varžtas
Karkaso tvirtinimo elementas
Daugiasluoksnė plokštė stogams, t=120 mm
Drėgmei atspari gipso kartono plokštė
Gipso kartono tvirtinimo karkasas
Kieta akmens vata, t=50 mm, λd≤0,038 W/(m·K)

76

S-3

PL-1

39
BASIS

S-2

BASIS

BASIS

1

100

101

BASIS

27

BASIS

Žr. balkono vidaus
šiltinmo mazgas

SISAB

BASIS

102

99

80

Laida
PASTABOS:
1. Prieš pradedant atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio gyvenamojo namo išorinių atitvarų
apšiltinimo darbus, privalo būti įvertinta pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė (vadovaujantis
STR 1.04.01:2006 "Esamų statinių tyrimai".
2. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Apšiltinant stogą, būtina laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės
įėjimo durys“ reikalavimų.
4. Sienų šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos,
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais.
5. Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuvestas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams,
šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos aplinkai. Lietaus nuvedimas nuo stogelio išorinis.
4. Stogelio šonai dengiami tokia pačia daugiasluoksne plokšte kaip ir stogelis.
5. Stogelio elementų sujungimo elementai - pagal daugiasluoksnės plokštės gamintojo nurodymus.
6. Metalinės konstrukcijos padengiamos antikoroziniais dažais.
7. Apskardinimo elementus bei jų užsandarinimą nurodo daugiasluoksnės plokštės gamintojas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esamos konstrukcijos

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

- polistireninis putplastis
30365
- armuotas tinko sluoksnis
- dekoratyvinis fasadinis tinkas

SPV

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

- mediena
- mineralinė vata
- nuolydį formuojantis sluoksnis

Laida

Balkono stogelio detalė
(skersinis pjūvis),
M 1:10
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA.SK-26

0

Lapas

Lapų

1

1

Detalė R,
Langų į balkoną angokraščių šiltinimo detalė,
horizontalus pjūvis, M 1:10

39

18-22°C

34

31

57

24

21

22

Detalė P,
Balkonų langų apšiltinimas prie piliastrų,
horizontalus pjūvis, M 1:10

80

35-60 %
18
43

180
SISAB

SISAB

SISAB

58
BASIS

BASIS

18

SISAB

58

SISAB

_

23

27

22

41

49

45

21

1

25

+

47

37

34

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
57.
58.

24

49
40

BASIS

39

+

SISAB

BASIS

SISAB
BASIS

BASIS

BASIS

48

34

1

21
24

22
24

57

1.
2.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
31.
32.
34.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

27
80

49

31

BASIS

45

BASIS

BASIS

58

SISAB

BASIS
BASIS
BASIS

27

21
57

58
Detalė S,
Durų į balkoną apšiltinimas ties viršutiniu
durų angokraščiu, vertikalus pjūvis, M 1:10

Projektuojamas sienų šilumos laidumo koeficientas
2
U (W/(m ·K)) = 0,300

22

43
80

Angokraščių šiltinimo detalės (langai į balkonus)
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
PVC nulašėjimo profilis (paslėptas)
Termoizoliacinė tarpinė
Armuotas tinko sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Šilumos izoliacijos kamštis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Neoporas EPS70N*, t=180 mm, λd≤0,032 W/(m·K)
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Kampinis PVC profilis su armavimo tinkleliu
Sandarinimo putos
Deformacinis sandarinimo profiliuotis
Skardinė palangė
Nuolajos laikiklis
PVC lango rėmas
Sandarinimo tarpinė
PVC vidaus palangė
Išsiplečianti sandarinimo tarpinė
Standus polistireninis putplastis angokraščiams, t=30
mm, λd ≤0,030 W/(m·K)
PVC deformacinis profilis, apšiltinimo sistemos ir
skardos sujungimui
Atstatoma angokraščio apdaila
Sandarinimo profilis po palange
Vėjo izloliacinė juosta
Garo izoliacinė juosta
Praplatinimo profilis PVC profiliui
Neoporas EPS100N*, t=80 mm, λd≤0,030 W/(m·K)
Universali sandarinimo juosta

34
39

PASTABOS:
1. Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo
Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Laida
Išleidimo data
statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis ETĮ ir paženklintos CE
ženklu. Didžioji dalis pastato išorinių sienų apšiltinamos įrengiant išorinę tinkuojamą sudėtinę termoizoliacinę
Kompleksas:
sistemą. Šiltinimo sistema turi būti sertifikuota. Sienų apdaila fasadinis dekoratyvinis tinkas. Tinko apdaila
Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atliekama pagal gamintojo reikalavimus. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Atestato
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Tel.
8652
44457
techninės specifikacijos reikalavimus.
Nr.
esamos
konstrukcijos
el.p.
info@pletrospartneriai.lt
2. Sienų šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai,
Objektas:
langai ir išorinės įėjimo durys“, ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais.
polistireninis
putplastis
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
3. Apšiltintos sienos turi tenkinti gaisrinės saugos pagrindinus reikalavimus.
30365
SPV
D. Franckevičius
2021
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
4. Jeigu nėra galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo sluoksnio storiu (prie nekeičiamų
37353
SK
PDV
S.
Šiaulys
2021
- armuotas tinko sluoksnis
langų), tuomet langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių šilumos izoliacija.
Brėžinys:
5. Palangės prijungimas prie lango rėmo turi būti patikimai užsandarintas.
MK009513
Arch.
G. Vabuolaitė
2021
Laida
- fasadinis dekoratyvinis tinkas
Angokraščių šiltinimo detalės
6. Visi esami balkonų atitvarai demontuojami (stiklinimai, metalinės tvorelės, skardiniai ir kt. užpildai,
(langai į balkonus),
apskardinimai) demontuojami. Balkonai įstiklinami pagal vieningą projektą - vienodos spalvos ir sudalinimo, per
0
- mineralinė akmens vata
M 1:10
visą aukštį. Balkonų horizontalaus dalinimo aukštis nuo balkono perdangos 1,10 m.
7. Atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus būtina patikrinti balkoninių perdangos plokščių tvirtumą ir
Statytojas/Užsakovas:
Žymuo:
Lapas
Lapų
stabilumą, būtinas kiekvieno balkono būklės įvertinimas. Esant reikalui būtina balkonines perdangos plokštes
stiprinti, atstatyti pažeistas vietas. Atstatoma, remontuojama balkonų plokščių geometrija, pašalinami kiti
LT
PLP21002-TDP-SA.SK-27
AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis
1
1
defektai. Balkonų matmenis būtina tikslinti vietoje, demontavus esamus turėklus.

Detalė T,
Balkonų šiltinimo ir įstiklinimo schema,
M 1:20

>5 %

50

42

27

37

48

38

1.
2.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
31.
32.
34.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

SISAB
BASIS

SISAB

BASIS
SISAB

BASIS

SISAB

46
BASIS

19

BASIS

27

2

49

45

BASIS

50

SISAB

BASIS
BASIS

1

BASIS

80

47

>5 %

34

BASIS
BASIS

BASIS
SISAB

BASIS
BASIS

- lubos išlyginamos,
dažomos baltai

BASIS

43.
44.

18-22°C

45.
46.
47.
48.
49.
50.
57.
58.
59.

_

+

35-60 %
SISAB
BASIS

SISAB

BASIS
SISAB

BASIS

SISAB

BASIS

BASIS

Balkonų šiltinimo ir stiklinimo detalės
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
PVC nulašėjimo profilis (paslėptas)
Termoizoliacinė tarpinė
Armuotas tinko sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Šilumos izoliacijos kamštis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Neoporas EPS70N*, t=180 mm, λd≤0,032 W/(m·K)
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Kampinis PVC profilis su armavimo tinkleliu
Sandarinimo putos
Deformacinis sandarinimo profiliuotis
Skardinė palangė
Nuolajos laikiklis
PVC lango rėmas
Sandarinimo tarpinė
PVC vidaus palangė
Išsiplečianti sandarinimo tarpinė
Standus polistireninis putplastis angokraščiams, t=30
mm, λd ≤0,030 W/(m·K)
PVC deformacinis profilis, apšiltinimo sistemos ir
skardos sujungimui
Atstatoma angokraščio apdaila
Sandarinimo profilis po palange
Vėjo izloliacinė juosta
Garo izoliacinė juosta
Praplatinimo profilis PVC profiliui
PVC apdailinė juosta
Neoporas EPS100N*, t=80 mm, λd≤0,030 W/(m·K)
Universali sandarinimo juosta
Neoporas EPS100N*, t=130 mm, λd≤0,030 W/(m·K)

39
1100

42

>5 %

- atnaujinama
grindų danga

47
32

50
48

SISAB
BASIS

SISAB

BASIS
SISAB

Pastaba:
Vykdant statybos darbus, balkonų stiklinimų tiekėjas/gamintojas ar jo atstovas privalo atvykti į objektą, tiksliai
imatuoti balkonų angas, esamus nuokrypius, kiekvienam gaminiui individualiai, ir pagal tai pateikti savo (kaip konkretaus
gamintojo, pagal rangovo pasirinktą gamintoją gali skirtis gaminių savybės ir jų tvirtinimas) gaminius pritaikytus objektui.
Balkonų stiklinimų gamintojas įvertinęs esamą situaciją turi pateikti detalius balkonų stiklinimų darbo brėžinius,
skaičiavimus, techninę dokumentaciją, montavimo/tvirtinimo schemas, gaminių deklaracijas ir kt. Projektuotojas negali
tinkamai įvertinti esamos situacijos, nes esami stiklinimai, tvoreles, jų apdailos demontuojamos tik pradėjus statybos darbus,
todėl visus reikiamus skaičiavimus, konkrečius tvirtinimus ir jų pritaikymą konkrečiai situacijai rengia stiklinimų
gamintojas, kuris su pateikiamais gaminiais turi pateikti jų montavimo, naudojimo, priežiūros instrukcijas ir kitus būtinus
reikalavimus. Pagal gamintojo instrukcijas sumontuotiems gaminiams suteikiama gamintojo garantija.

37
38

BASIS

SISAB

130

46
22
21

23

31

18

59

19

24
180
PASTABOS:
1. Prieš pradedant atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio gyvenamojo namo išorinių atitvarų
apšiltinimo darbus, privalo būti įvertinta pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė (vadovaujantis
STR 1.04.01:2006 "Esamų statinių tyrimai".
2. Naudojamos medžiagos ir taikoma darbų technologija turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Sienų šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys“, ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais.
4. Visi esami balkonų atitvarai demontuojami (stiklinimai, metalinės tvorelės, skardiniai ir kt. užpildai,
apskardinimai) demontuojami. Balkonai įstiklinami pagal vieningą projektą - vienodos spalvos ir
sudalinimo, per visą aukštį. Balkonų horizontalaus dalinimo aukštis nuo balkono perdangos 1,10 m.
5. Atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus būtina patikrinti balkoninių perdangos plokščių tvirtumą ir
stabilumą, būtinas kiekvieno balkono būklės įvertinimas. Esant reikalui būtina balkonines perdangos
plokštes stiprinti, atstatyti pažeistas vietas. Atstatoma, remontuojama balkonų plokščių geometrija, pažeista
armatūra.
6. Balkonų matmenis būtina tikslinti vietoje, demontavus esamus turėklus.

Laida

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

- esamos konstrukcijos
30365
- polistireninis putplastis
- armuotas tinko sluoksnis

SPV

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Balkono stiklinimo ir šiltinimo detalės,
M 1:20

- fasadinis dekoratyvinis tinkas
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA.SK- 28

0

Lapas

Lapų

1

1

Betoninės šaligatvio trinkelės 100*200 mm, 80 mm aukščio,
Skaldos atsijos, Ev=120 MPa, 3 cm
Skaldos pagr. sl. iš nesurišto m. fr.0/32, Ev=100 MPa, 15 cm
Šalčiui atsparus sluoksnis, Ev=45 MPa, k>2.0/parą, 25 cm
Sutankintas gruntas
50

Sutvarkoma veja aplink taką

50

400

250

150

30

80

kintama

Vejos bet. bortas, 25x100x5 cm,
ant betono pagrindo C12/15.

Detalė U,
Betoninių trinkelių dangos tako įrengimo mazgas, M 1:20

Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

30365

SPV

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Betoninių plytelių dangos įrengimo mazgas,
M 1:20

Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA.SK-29

0

Lapas

Lapų

1

1

1.
2.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
31.
32.
36.

_

Iškeltas dujų
įvado vamzdis

Esamas dujų
įvado vamzdis

23

18

21

25

180

22

Dujų iškėlimo vamzdžio detalė
Esama siena
Esamas tinko sluoksnis
Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė
PVC nulašėjimo profilis
Armuotas tinko sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Šilumos izoliacijos kamštis
Šilumos izoliacijos klijų sluoksnis
Neoporas EPS70N*, t=180 mm, λd≤0,032 W/(m·K)
Tvirtinimo elementas
Elastinis hermetikas
Kampinis PVC profilis su armavimo tinkleliu
Sandarinimo putos
Vidinių kampų armavimo profilis

24

1
2

+

Laida
PASTABOS DĖL DUJOTIEKIO ATITRAUKIMO, ŠILTINANT FASADĄ:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Rangovas turi numatyti lėšas požeminio dujotiekio įvado (jei buvo pertvarkytas) ir antžeminio dujotiekio
rekonstravimui.
Dujotiekis ir jo įrenginiai nuo pastatų sienų turi būti atitraukti prieš pastato apšiltinimo darbus;
Po dujotiekio atitraukimo darbų dujotiekį nudažyti namo fasado spalva;
Antžeminis ir požeminis dujotiekis nuo statinių konstrukcijų ir žemės paviršiaus turi būti nutiestas tokiais
atstumais ir aukštyje, kad jis būtų apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų bei metalų korozijos poveikio
tiesioginės grėsmės, jį būtų patogu prižiūrėti, remontuoti. Atstumas tarp dujotiekio ir sienos, ant kurios jis
nutiestas, ar kitų statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 50 % vamzdžio skersmens dydžio.
Dujų vamzdžio iškėlimą ant naujų sienos sluoksnių gali vykdyti tik nustatyta tvarka atestuota
įmonė. Minimalus atstumas nuo naujos sienos apdailos iki dujų vamzdžio turi būti ≥ 3 cm.
Vietose, kur dujų vamzdis kerta konstrukcijas ar grindinį, turi būti sumontuoti futliarai (dėklai) vamzdžiui
apsaugoti.

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esamos konstrukcijos

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

- polistireninis putplastis
30365

SPV

37353

SK PDV

MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Dujų tiekimo vamzdžio
atitraukimo detalė,
M 1:10
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA.SK-30

0

Lapas

Lapų

1

1

Gelžbetoninių konstrukcijų
defektų užtaisimas

1. Nuskėlimai (2), plyšiai (3), susidėvėjimas - remontuojami torkretiniu betonu.
2. Suiręs (1) ar silpnas betonas nuskutamas metaliniais šepečiais, kirstukais,
pneumatiniais įrankiais, smėlio arba vandens srove.

2

3. Armatūra (jai yra) (1) valoma tol, kol pradeda blizgėti.

3

4. Armatūra gruntuojama.
5. Gerai sudrėkintas betono paviršius tepamas cementine tešla, o ant viršaus
krečiamas naujas betono sluoksnis. Betonas naudojamas ne mažesnės kaip
C30/37 su plastifikatoriais, turintis mažą vandens pralaidumą (W2-W4).
6. Pašalinto betono pakeitimui (betonavimui) g/b plokštės kraštuose bei
apačioje įrengiami klojiniai.

2
1

Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

Atestato
Nr.

30365

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt
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SK PDV

MK009513

Arch.

D. Franckevičius

2021

S. Šiaulys

2021

G. Vabuolaitė

2021

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Gelžbetoninių konstrukcijų
defektų užtaisimas
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA.SK-31

0

Lapas

Lapų

1

1

TERITORIJOS SITUACIJOS SCHEMA

TERITORIJOS TVARKYMO PLANAS, M 1:500

Š

iki įėjimų į laiptines suformuojami
≤5% nuolydžio pėsčiųjų takai be
aukščių skirtumo

R

V
P

5B

3.50

EKSPLIKACIJA
1.

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
ū

ATSĖJAMA VEJA

1.

TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA
MODERNIZUOJAMAS PASTATAS
3.50

ĮVAŽIAVIMAS Į TERITORIJĄ
ĮĖJIMAS Į PASTATĄ
BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
BETONINĖS TRINKELĖS SU VEDIMO
PAVIRŠIUMI - lygiagrečių juostelių (4-5 mm
aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm),
skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui
pažymėti
BETONINĖS TRINKELĖS SU ĮSPĖJAMUOJU
PAVIRŠIUMI - apvalių kauburėlių (kauburėlių
skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp
centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius
aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).
NUŽEMINTAS GATVĖS BORTAS/NUOŽULNA

įrengiama nuožulna
užvažiavimui ant šaligatvio

INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

SAUGOMI MEDŽIAI/KRŪMAI

PASTABOS:
1. Modernizuojamo daugiabučio gyvenamojo namo grindų altitudė išlieka esama. Altitudės
tikslinamos pagal esamą situaciją.
2. Aplink pastatą įrengiama ≥50 cm pločio nuogrinda.
3. Veja atstatoma statybos metu pažeistose vietose.
4. Ant fasadų esantys šilumos punkto ir signalizacijos davikliai, lauko šviestuvai, elektros
spintos, vėliavos laikikliai, dujotiekio vamzdynai ir kt. įrenginiai išsaugomi, esant
poreikiui, atkeliami, permontuojant ant naujai įrengtos apdailos. Perkėlimo darbus gali
vykdyti tik nustatyta tvarka atestuota įmonė.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
6. Įspėjamieji paviršiai ir atnaujinami pėsčiųjų takai įrengiami pagal STR 2.03.01:2019
„Statinių prieinamumas“ ir ISO 21542:2011 reikalavimus. Atnaujinamų pėsčiųjų takų
išilginis nuolydis ≤5%.
7. Automobilių stovėjimo aikštelėje įrengiama 1 žmonėms su negalia pritaikyta automobilio
stovėjimo vieta, vieta įrengiama pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
reikalavimus, pažymėta specialiu vertikaliu ir horizontaliu ženklinimu.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS, SĄRAŠAS:
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija 2019 01 01)
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011
 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (aktuali redakcija 2019 05 01)
 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (aktuali redakcija 2015 03 27)
 HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (Įsigalioja 2010 01 01)
 STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (aktuali redakcija 2019 01 09)
 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“
 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas
ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų
paskyrimas ir paskelbimas“
 STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys"
 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“
 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“
 LST1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”
 „Biocidinių produktų autorizacijos taisyklės“ 2016 m. vasario 24 d. SAM ministro įsakymas Nr. V-289; LST 1516:2015.
 2011 m. birželio 17 d. LREM įsakymu Nr. 1-160 patvirtintos „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“
 2010 m. spalio 25 d. LREM įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“ pakeitimo 2017 m. gegužės 23 d. Nr. 1138
 HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" (aktuali redakcija 2017 10 27)
 HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje"
 RSN 37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo taisyklės“
 2010 m. balandžio 7 d. Nr. 1-111 „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“
 LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“
 LST EN 12170:2006 Pastatų šildymo sistemos. Eksploatavimo, techninės priežiūros ir naudojimo dokumentų rengimo procedūra. Šildymo
sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto operatoriaus.
 LST EN 12828:2012+A1:2014 Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas.
 LST EN 16798-1:2019 „Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas. 1 dalis. Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir
vertinimo vidaus aplinkos įvesties parametrai, susiję su patalpų oro kokybe, šilumine aplinka, apšvietimu ir akustika“
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2. BENDRIEJI DUOMENYS
2.1. Projektiniai lauko ir vidaus oro parametrai:
Eil.
Nr.
1

Pavadinimas
2
Projektiniai lauko oro parametrai:
- temperatūra
- entalpija

3

Normuojamos vertės
šaltuoju metų šiltuoju metų
laiku
laiku
4
5

°C
kJ/kg

-26,0
-25,0

24,4
53,1

°C

0,1

-

paros

218

-

- vidutinė šalčiausio mėnesio per žiemos sezoną
oro temperatūra

°C

-7,5

-

- santykinis oro drėgnumas

%

80

-

- vidutinė šildymo sezono oro temperatūra
1.

Mato
vnt.

- šildymo sezono trukmė

Projektiniai vidaus oro parametrai:
- gyvenamieji kambariai
(miegamieji,
svetainės,
2.
18-22
virtuvės, koridoriai)
- temperatūra:
14-16
bendrojo
naudojimo
patalpos - laiptinės
2.2. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai:
Eil.
Mato
Pavadinimas
Reikšmė
Nr.
vnt.
1
2
3
4
1.
Išorinių sienų (UIS)
0,20
2.
Rūsio perdanga (UPR) - esamas
0,71
2
3.
Langų (UL)
W/(m ·K)
1,30
4.
Lauko durų (UD)
1,60
5.
Stogo (perdangos) (UST)
0,16

Pastabos
6
RSN 156-94
4.6 lentelė
RSN 156-94
2.6 lentelė
RSN 156-94
2.6 lentelė
RSN 156-94
2.10 lentelė
RSN 156-94
3.2 lentelė

-

HN 42:2009
STR
2.02.01:2004

-

Pastabos
5
Atitvarinių konstrukcijų šilumos
perdavimo koeficientai nurodyti pagal AK
projekto dalies sprendinius

Projekto sprendiniai neprieštarauja projektavimo užduoties nuostatoms.
Projekto dalis atitinka projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.
Projektas parengtas Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD kompiuterinių programų pagalba.
3. ŠILDYMO SISTEMOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Pagal projektavimo užduotį daugiabučiame gyvenamajame name, adresu Laisvės g. 5B, Rokiškis, remontuojama esama šildymo sistema:
esama dvivamzdė šildymo sistema: naujai projektuojami ir izoliuojami (rūsyje) magistraliniai vamzdynai, prie radiatorių projektuojami
automatiniai termostatiniai ventiliai; laiptinėse keičiami šildymo prietaisai; keičiami šildym sistemos stovai. Įrengiama šildymo sistema su
individualia šilumos apskaita – šilumos kiekio dalikliais butuose. Pastaba: dalikliai ant vonios šildymo prietaisų nemontuojami.
Šilumos punktas – automatizuotas; šildymo sistema prie šilumos tinklų pajungta pagal priklausomą schemą, karšto vandens ruošimui
sumontuotas šilumokaitis. Šilumos punkte keičiamas tik šildymo cirkuliacinis siurblys.
Asbesto-cemento apsauginis sluoksnis ir šiluminė izoliacija turi būti nuimami nuo vamzdžių ir išvežami į toksinių medžiagų sąvartyną
(būtina laikytis „Darbo su asbestu nuostatų“ 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A1-184/V-546).
Esama šildymo sistema – dvivamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė. Butuose ir laiptinėje sumontuoti špižiniai sekcijiniai M140-AO
radiatoriai. Esama šildymo sistema yra neefektyvi, nėra termostatinių ventilių, ant stovų nėra reguliavimo armatūros. Dėl išbalansuotos šildymo
sistemos patalpos atskirose pastato vietose šyla nevienodai – vienos patalpos peršildomos, kitose oro temperatūra nesiekia 20°C.
Iki modernizavimo: esamos šildymo sistemos temperatūrinis grafikas 95/70⁰C, šilumnešio eksploatacinis slėgis 2,0 bar. Apsauginio
vožtuvo šildymui suveikimo slėgis 2 bar.
Privaloma atlikti esamų radiatorių cheminį praplovimą.
Daugiabučio gyvenamojo namo patalpų šildymui paliekami esami radiatoriai. Prie radiatorių numatyti automatiniai termostatiniai ventiliai
(RA-DV) su slėgio pamatavimo - siurblio darbo optimizavimo galimybe. Termostatas statomas prie radiatoriaus, jis yra su membrana – pats
automatiškai palaiko reikalingą srautą, todėl balansiniai ventiliai ant stovo nereikalingi.
Kadangi RA-DV vožtuvas turi įmontuotą slėgio skirtumo reguliatorių, papildoma balansavimo armatūra prie šildymo prietaisų, ar stovuose,
ar magistralėse netenka prasmės.
Naudojant RA-DV vožtuvus balansavimo aktas sudaromas matuojant tolimiausius, kritinius taškus ir pagal juos reguliuojant (optimizuojant)
cirkuliacinio siurblio išvystomą slėgio skirtumą šilumos punkte. Reguliavimo - balansavimo metu visi šildymo prietaisai turi būti nustatyti
projektiniam srautui, o termostatinės galvutės nuimtos arba atsuktos maksimaliai. Kritinis taškas yra tas, kuris yra labiausiai nutolęs nuo
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cirkuliacinio siurblio. Jų gali būti pasirenkama keletas. Kritiniame taške slėgio kritimas vožtuve prie padėties „2” turi būti 10 kPa. Tada RA-DV
praleidžia nustatytą srautą ribose nuo 1 iki N, o tai lygu srautui nuo 15 iki 135l/h.
Prie automatinių termostatinių ventilių numatytos termostatinės galvos su skysčio užpildu, temperatūros reguliavimo diapazonas (min. 1628°C).
Laiptinėse projektuojami nauji šildymo prietaisai. Laiptinėse prie automatinių termostatinių ventilių numatyti įtakai atsparūs su apsauginiu
gaubtu termostatiniai davikliai, su dujiniu užpildu, temperatūros ribojimo funkcija ir apsauga nuo užšalimo.
Keičiami šildymo sistemos vamzdynai numatyti iš plieninių cinkuotų presuojamų vamzdžių.
Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai projektuojami rūsio palubėje ir pirmame aukšte prie grindų su ne mažesniu kaip 0,002
nuolydžiu į šilumos punkto pusę. Rūsyje visi vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su al. folija.
Šildymo sistemos vamzdynų altitudės nėra nurodytos, nes montuojant vamzdynus, prisitaikoma prie esamos situacijos ir tikslinamos darbo
eigoje.
Paskirstomieji šildymo sistemos vamzdynai kompensuojasi per posūkius.
Vandens išleidimui iš stovų projektuojami trišakiai su aklėmis (komplektuojami su rutuliniais ventiliais).
Šildymo sistema nuorinama per 3 aukšte ant stovų numatytus nuorintojus.
Šildymo magistralės aukščiausiose lūžio vietose turi būti numatyti automatiniai nuorinimo ventiliai DN15, o žemiausiose – vandens
išleidimo ventiliai.
Vamzdžius, kurie kerta sienas, pertvaras ir perdangas, montuoti futliaruose.
Sumontavus sistemą, atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis išbandymai.
Visų vamzdynų montavimo ir šildymo prietaisų vietas tikslinti darbų metu.
Montuojamoji armatūra turėtų būti lengvai keičiama (turi būti išardoma jungtis).
Šildymo sistemoje šildymo prietaisai nekeičiami, paliekamas esamas srautas, bet sumažinama paduodamo šilumnešio temperatūra ir
ΔT, mažinant šildymo kreivę (kokybinis šilumos kiekio sumažinimas).
3.1. Šildymo sistemos projektinė šilumos galia ir projektinis metinis šilumos poreikis:
Eil.
Mato
Pavadinimas
Nr.
vnt.
1
2
3
1.
Šildomasis pastato plotas
m2
Skaičiuotinas temperatūros grafikas šildymo
2.
ºC
sistemai
3.
Šildymo sistemos pasipriešinimas iki ŠP
kPa
Projektinė pastato šildymo sistemos galia iki
4.
kW
renovacijos
Projektinis metinis šilumos poreikis šildymui iki
5.
MWh
renovacijos
6.
Metinis šilumos poreikis šildymui iki renovacijos
kWh/m2/metus
Projektinė pastato šildymo sistemos galia po
7.
kW
renovacijos
Projektinis metinis šilumos poreikis šildymui po
8.
MWh
renovacijos
9.
Metinis šilumos poreikis šildymui po renovacijos
kWh/m2/metus
10. Prognozuojama pasiekti ener. naudingumo klasė
11. Šilumnešio didžiausiais eksploatacinis slėgis
bar
12. Šilumnešio didžiausia eksploatacinė temperatūra
ºC
13. Šildymo sistemos darbinis slėgis
bar
Šildymo sistemos hidraulinio pasipriešinimo skaičiavimas iki ŠP:
Stovas su automatinių termostatinių ventilių prie radiatorių – 13 kPa;
Magistraliniai vamzdynai – 11 kPa; (priimta 100 Pa/m);
Rankinis balansinis ventilis – 5 kPa;
Rezultatas: 13+11+5=29 kPa (šildymo sistemos pasipriešinimas iki ŠP).

Reikšmė

Pastabos

4
1049,73

5

62/48
29,0
91,0
284,20
298,33
59,41
80,52
76,71
C
5,0
105
2,0

1)

Šilumos įvado, kitų inžinerinių tinklų įvadų į pastatą vietos turi būti hermetizuotos, kad į pastatą nepakliūtų, pastate nesikauptų dujos,
jei į pastatą įeina dujotiekis.
3.2. Šildymo punkto sprendinai
 Termofikato pusė: Ps– 16 bar; Ts– 105 oC.
 Karšto vandens kontūras: Ps– 6 bar; Ts– 90 oC.
 Šilumos punktas – automatizuotas; šildymo sistema prie šilumos tinklų pajungta pagal priklausomą schemą, karšto vandens
ruošimui sumontuotas šilumokaitis. Šilumos punktas paliekamas esamas.
 Esamas dvieigis vožtuvas šildymui VS2-15, kvs=1,6 m3/h yra paliekams esamas. Pavara paliekama esama AMV10.
 Esamas dvieigis vožtuvas karšto vandens ruošimui VM2-20, kvs=4,0 m3/h paliekams esamas. Pavara paliekama esama AMV30.
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Atliekant šildymo sistemos renovacija, reikia keisti esamą šildymo cirkuliacinį siurblį be dažnio keitiklio. Esamą cirkuliacinį siurblį
reikia keisti į aukšto efektyvumo cirkuliacinį siurblį šildymui MAGNA3 25-100, G=3,65 m3/h; H=7,0 m; Nel.=200 W; komplekte su
prijungimo detalėmis. Demontuotas cirkuliacinis siurblys grąžinamas savininkui.
 Šilumos punkto esami įrenginiai: automatika, vamzdynai ir izoliacija yra tinkama tolimesnei eksploatacijai. Šilumos punktas
automatizuotas ir lieka esamas. Keičiami įrenginiai pajungiami prie esamos automatikos.
 Patalpoje lieka esami: apšvietimas, vėdinimas, trapas.
 Po pastato modernizavimo sumažėjus šildymo galiai, esamas šilumos apskaitos prietaisas, Gnom=1,5 m3/h (Gmin=0,015 m3/h;
Gmax=3,0 m3/h) paliekamas esamas.
Pastaba:
Šilumos punkte projektuojamos technologinės įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis besiribojančiai gyvenamajai aplinkai turi atitikti
HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" bei HN 30:2018 „Infragarsas
ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ reikalavimams.
Rangovas privalo atlikti triukšmo matavimus statybos užbaigimo etape gyvenamose patalpose dėl šilumos punkto keliamo triukšmo
(įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis besiribojančiai gyvenamajai aplinkai turi atitikti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" reikalavimams).
3.3. Daliklinė šilumos apskaita
Pastato bendras suvartojimas ir šilumos paskirstymas butams turi būti atliekamas pagal „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles“, patvirtintas
LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 (2010.10.25). Efektyviam šilumos taupymui, bei suvartotos energijos apskaičiavimui numatyta
kiekvienoje patalpoje įrengti kiekvienam šildymo prietaisui reguliuojamą termostatą, kurio pagalba šilumos vartotojas pats palaiko norimą
vidaus patalpos temperatūrą.
Nuo patalpos temperatūros ir langų užsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansinių galimybių priklausys mokėjimo už šilumą suma.
Šiam tikslui pasiekti ant kiekvieno šildymo prietaiso (išskyrus laiptines), yra įrengiamas elektroninis šilumos indikatorius – daliklis, kurio
parodymų pagrindu apskaičiuojami ir pristatomi mokesčiai už šilumos energiją. Dalikliai-indikatoriai matuoja radiatoriaus ir patalpos oro
temperatūrų skirtumą bėgant laikui ir įvertina sąlyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatūros jutiklio plotas yra mažas palyginti su radiatoriaus
plotu, todėl jis įvertina temperatūrą viename taške. Skirtingų dydžių radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus paviršiaus bei patalpos oro
temperatūroms, daliklis skaičiuoja tą patį sąlyginių vienetų skaičių, todėl daliklio-indikatoriaus rodmenys dauginami iš koeficiento, įvertinančio
radiatoriaus dydį t.y. tipą, galią. Daliklių energijos šaltinis – baterijos.
Prieš daliklinės sistemos montavimą (montuojanti įmonė) parengia: šilumos daliklių įrengimo, rodmenų registravimo bei jų paskirstymo
vartotojams projektą. Prieš montuojant daliklius, reikės atlikti esamų radiatorių matavimus, nustatyti jų tipą bei gamintoją bei nuspręsti kurioje
radiatoriaus vietoje turi būti montuojamas daliklis, nes jo veikimo principas pagristas netiesioginiu šilumos kiekio, atiduodamo nuo
radiatoriaus paviršiaus, matavimu.
Siekiant sukurti galimybę namo gyventojams individualiai reguliuoti šilumos sąnaudas, daugiabučių namų gyvenamosiose patalpose ant
kiekvieno radiatoriaus turi būti numatyti šilumos paskirstymo dalikliai bei termoreguliatoriai. Prie radiatorių įrengiamų termoreguliatorių pagalba
butų savininkai turi galėti individualiai reguliuoti į radiatorių patenkančio karšto vandens kiekį (t.y. patalpos temperatūrą). Kad būtų
įgyvendintas socialiai teisingas šilumos sąnaudų išdalijimo būdas, turi būti įrengtas termoreguliatorių užblokavimo įtaisas, neleidžiantis
nustatyti žemesnei nei 16°C patalpos temperatūrą.
Daliklių duomenų automatizuotam surinkimui namo bendro naudojimo patalpose turi būti įrengta duomenų surinkimo radijo ryšiu sistema
bei namo centrinis duomenų kaupiklis su GPRS/3G ryšio įrenginiu nuotoliniam duomenų perdavimui į pastatą administruojančios įmonės
energetinių resursų apskaitos ir valdymo informacinę sistemą.
Rangovas turi užtikrinti, kad kiekviename bute sunaudotos šilumos kiekiai bus apskaičiuoti remiantis Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos patvirtintu aktualios redakcijos šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodu Nr. 6.
Apskaičiuoti šilumos kiekiai turi būti pateikti kiekvienam gyventojui Namo Informacinės sistemos (NIS) duomenų portalo gyventojo srityje.
4. Vėdinimas
4.1. Esama padėtis
Esama vėdinimo sistema – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas į patalpas vyksta per varstomus langus ir duris, oro ištraukimas – per
vertikalius vėdinimo kanalus.
4.2. Projektiniai sprendiniai
Daugiabučiui gyvenamajam pastatui atliekamas natūralios traukos kanalų pravalymas, dezinfekavimas, vėdinimo kanalų dalies virš
stogo remontas, pakelimas, apšiltinimas ir grotelių keitimas. Virš šachtų kanalų keičiami apskardinimai. Kiekvienas aukštas jungiasi į atskirus
(esamus) vėdinimo kanalus, o grotelių montavimo vietos tikslinamos darbo eigoje. Keičiamas vėdinimo grotelės virtuvėse, WC ir vonios
kambariuose.
Esamų ant stogo kaminėlių paaukštinimą dėl stogo šiltinimo, jų apskardinimą žiūrėti projekto architektūrinėje – konstrukcinėje dalyje.
Norint užtikrinti norminį oro pritekėjimą ir vėdinimą, gyvenamajame name langų konstrukcijoje reikia įrengti reguliuojamas orlaides ar
kitus reguliuojamus oro įleidimo įtaisus, kad būtų galimybė reguliuoti patenkantį oro srautą, užtikrinti pastovų patalpų vėdinimą, šviežio oro
normą pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai” reikalavimus, bei išvengti kondensato, pelėsio susidarymo.
Oro kiekiai:
 gyvenamosios patalpos – tiekiamo lauko oro kiekis 0,35 l/s/m2;
 butų virtuvėse – šalinamo oro kiekis 10 l/s/patalpai;
 tualeto patalpose – šalinamo oro kiekis 10 l/s/patalpai.
 butų vonios – šalinamo oro kiekis 15 l/s/patalpai.
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Pastaba: Tam, kad patalpose užtikrinti natūralaus vėdinimo sistemos veikimą (pakankamą šviežaus oro pritekėjimą), būtina įrengti languose
orlaides (minimalūs angų plotas 60 cm2). Vėdinimo užtikrinimas turi būti sprendžiamas atskiru vėdinimo projektu.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
1. Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdžiai
1.1. Plieninių cinkuotų presuojamų vamzdžių techninės charakteristikos
Eil. Nr.
Techniniai duomenys
1
2
1.
Plieno rūšis ir standartas
Plieno mechaninės savybės:
- tempimo įtempimas
2.
- takumo riba
- pailgėjimo koeficientas
Plieno fizikinės savybės:
- šiluminis plėtimasis
3.
- šiluminis laidumas
- paviršiaus šiurkštumas
Vamzdžio darbo režimas:
4.
- didžiausias eksploatacinis slėgis
- didiausia eksploatacinė temperatūra
Vamzdžio sienelės storis:
5.
- DN 15
- DN 20

Reikalavimai
3
1.0034 (E 195) pagal EN 10305
Rm = 290 – 420 N/mm2
REH < 260 N/mm2
As > 25 %
0,012 mm/(m·K)
60 W/(m·K)
0,01 mm
5 bar
105ºC
18 x 1,2 mm
22 x 1,5 mm



Tiekėjas turi pateikti rangovui ar techninės priežiūros vadovui vamzdžių technines sąlygas ir kokybę liudijančius dokumentus,
kuriuose turi būti atžymos apie atliktus vamzdžių bandymus ir rezultatus. Jie turi būti paženklinti štampuotu ženklu.
1.2. Plieninių cinkuotų vamzdžių presuojamų sujungimų montavimas
 Vamzdžiai turi būti supjaustyti tinkamais ilgiais statmenai vamzdžio ašiai. Jungiamieji vamzdžiai bei jungiamųjų detalių paviršiai
turėtų būti švarūs, neįbrėžti ar neįlenkti.
 Reikiamo ilgio vamzdžiai pjaunami stačiu kampu tam skirtu įrankiu.
 Vamzdis kalibruojamas bei turi būti nusklembtos aštrios briaunos. Vamzdžio kalibravimas reikalingas tam, kad vamzdis atgautų po
pjovimo prarastą apvalią formą, bei būtų nusklembta briaunelė. Teisingas briaunelės nusklembimas užtikrina lengvą vamzdžio
sujungimą su jungtimi, bei garantuoja, kad jungties viduje esantis sandarinimo žiedas nebus pažeistas.
 Nuo vamzdžių nuvalomos atplaišos. Ant vamzdžio specialios liniuotės pagalba pažymimas įstūmimo atstumas; ant presuojamos
jungties lygaus galo taip pat pažymimas įstūmimo atstumas.
 Nuo presuojamos jungties nuimama aklė, patikrinama tarpinė. Presuojama jungtis užmaunama ant vamzdžio, iki pažymėto atstumo.
 Presavimo reples išskleidžiamos ir apgaubiama presuojamos jungties mova. Presavimo replės turi būti dedamos lygiagrečiai presui.
Presavimo procesas yra užbaigtas, kai presavimo replių trinkelės yra visiškai uždarytos. Po presavimo reples vėl išskleisti ir nuimti
nuo presuojamos jungties.
Skermuo
ir Vandens
1m vamzdžio 6m
vamzdžio
sienelės storis, kiekis 1m svoris
svoris
dxs
vamzdžio
(kg/m)
(kg)
(ltr/m)
15 x 1,2
0,13
0,41
2,5
18 x 1,2
0,19
0,50
3,0
22 x 1,5
0,28
0,80
4,8
28 x 1,5
0,49
1,00
6,0
35 x 1,5
0,80
1,20
7,2
42 x 1,5
1,19
1,50
9,0
54 x 1,5
2,04
2,00
12,0
0
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1.3. Vamzdžių įvorės
 Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas.
 Įvorės turi būti pagamintos iš metalo.
 Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir ugniasienes, turi būti naudojamos specialios ugnies nepraleidžiančios tarpinės,
kurios užtikrintų dviejų valandų atsparumą ugniai.
 Tarpelis tarp vamzdžio ir įvorės turi būti užsandarintas elastinga mastika.
 Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ p.58-59 ir 77, 3 lentelę,
atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus.
 LST EN 1366-3:2009 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“.
2. Vamzdynų šiluminis izoliavimas
 Vamzdynų šilumos izoliacija turi būti tvirta, atspari įvairiam išoriniams poveikiui, chemiškai ir mechaniškai stabili, nedegi.
 Armatūrą reikia izoliuoti taip, kad izoliaciją būtų galima nuimti jos nesuardant.
 Šilumos izoliacijai montuoti turi būti naudojami specialiai pagaminti izoliaciniai gaminiai (kevalai, dembliai) ir detalės jiems tvirtinti.
 Šilumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinės sudedamosios dalys: šilumos izoliacijos sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo
detalės, šilumos izoliacijos sluoksnio apsauginė danga.
 Šilumos izoliuojamųjų medžiagų ir gaminių iš jų izoliuojami paviršiai turi būti padengti patikima apsaugine danga, neleidžiančia iš
šių medžiagų ir gaminių kilti dulkėms ir joms patekti į aplinką.
 Neleidžiama šilumos izoliuojamosiose konstrukcijose naudoti medžiagų ir gaminių, kurių sudėtyje yra asbesto.
 Šilumos izoliuojamoji konstrukcija turi būti tokia, kad izoliuojamoji medžiaga nesideformuotų ir nenuslystų nuo paviršiaus.
 Šilumos izoliacijos dangai draudžiama naudoti drėgmę sugeriančias medžiagas.
 Izoliuoti paviršiai dengiami armuotos folijos danga. Kiekvienas vamzdis turi būti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdžiais neturi būti
sujungti į bendrą izoliacijos dangą.
 Kai izoliuoti paviršiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpės temperatūra aukštesnė kaip 100°C, izoliuoto paviršiaus
temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 45°C, ir kai terpės temperatūra mažesnė kaip 100°C arba lygi jai, izoliuoto paviršiaus
temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 35°C esant projektinei aplinkos temperatūrai 20°C.
 Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad jį būtų galima padengti tokia šilumos izoliacija ir tokiu storiu, kaip numatyta projekte.
 Prieš atliekant vamzdynų šilumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi būti pagal galiojančius reikalavimus išbandyti, padengti
antikorozine danga.
 Dėl vamzdynų paruošimo šilumos izoliavimo darbams atlikti rezultatų turi būti surašytas paslėptų darbų aktas.
 Vamzdynų šilumos izoliacija turi būti įrengta taip, kad vykstant temperatūrų pokyčiams, joje neatsirastų plyšių ar įtrūkių.
 Vamzdžiuose įmontuota reguliavimo ir uždaromoji armatūra bei kiti įrenginiai turi būti izoliuojami nuimamosiomis šilumą
izoliuojančiomis konstrukcijomis, kurių šiluminė varža būtų ne mažesnė už gretimų vamzdžių šilumos izoliacijos šiluminę varžą.
 Jeigu šilumos izoliacija izoliuoti vamzdynai uždengiami (pvz., nepereinamuosiuose kanaluose), prieš tai turi būti surašomas
paslėptų darbų aktas.
 Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti pažymėtos gamintojo antspaudu arba
ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimui bei medžiagos aprašymu.
 Visi darbai turi būti atliekami pagal taisyklių, STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas;
 Akmens vatos vamzdinio kevalo su aliuminio folijos danga savybės:
Rodiklis
Matavimo vnt.
Vertė
Standartas
Tankis
kg/m3
80-90
LST EN 1602
Dėgumo klasė
A2L-s1
LST EN 13501-1:2019
Didžiausia
eksploatacinė
˚C
105
temperatūra
Šilumos laidumo koeficientas
W/m·K
0,037
LST EN ISO 8497
Trumpalaikis vandens įmirkis WS
kg/m²
Wp - ≤ 1
LST EN 13472:2013
- vandens garų difuzijos varža - MV2 (LST EN 13469:2013).
 Vamzdynų ir armatūros izoliavimas atliekamas vadovaujantis LST EN 12828:2012+A1:2014 „Pastatų šildymo
sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas“. 4.8 skyrius. Eksploatacinis parametras I – 0,86. Izoliacijas klasė 4.
3. Ženklinimas
 Įrengimai ir armatūra žymima etiketėmis, nurodant pagrindinius techninius duomenis (nustatymas, apkrova (W) ir srautas (l/h).
 Žymėjimai turi atitikti šilumos punkto eksploatacinę schemą.
 Ant izoliuotų vamzdynų paviršių užnešami skiriamieji ženklai pagal vamzdynų paskirtį ir rodyklės rodančios tekėjimo kryptį (ant
magistralinių vamzdynų) pagal „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“.
4. Šildymo sistemos su plieniniais vamzdžiais hidraulinis bandymas ir reguliavimas
 Hidraulinis sistemų bandymas vykdomas prieš apdailos darbų pradžią, kai yra atlikti suvirinimo darbai, sumontuotos vamzdynų
tvirtinimo detalės, šiluminio pailgėjimo kompensatoriai ir nejudamos atramos.
 Vamzdynų izoliavimas, kanalų, nišų, angų užtaisymas atliekamas išbandžius sumontuotus vamzdynus.
 Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatūrai patalpose.
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Hidrauliniam bandymui atlikti reikia:
- kilnojamo, mažo našumo, aukšto spaudimo, stūmoklinio, dviejų eigų siurblio (gali būti rankinis);
- dviejų užplombuotų manometrų, specialiai tam skirtų, su nepažeista plomba;
- vamzdynai turi būti atjungti nuo šilumos šaltinio;
- hidraulinio bandymo metu išsiplėtimo indai turi būti atjungti.
 Vanduo hidrauliniam sistemos praplovimui ir išbandymui turi būti imamas išstatytos aikštelėje esančių vandentiekio sistemų, po
vandens kiekio apskaitos.
Hidrauliniu slėgiu bandoma:
 Pagal „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių" p. 286.1.
 Šildymo sistema slėgiu, kuris lygus 6,0 baro.
 Šildymo sistemos pripažįstamos tinkamos eksploatuoti, jeigu per 5 min. bandymo, slėgis nesumažėjo, o suvirinimo siūlėse,
vamzdžiuose, reguliuojamoje armatūroje neaptinkama nesandarių vietų.
 Bandymo rezultatai įforminami aktu.
 Jei bandymo rezultatai neatitinka šių reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir sistemos sandarumą bandyti dar kartą.
 Bandymo metu reikia naudoti spyruoklinius manometrus, kurių tikslumo klasė ne mažesnė kaip 1,5, skersmuo ne mažesnis kaip
160 mm, padalos vertė 0,01 MPa ir bandomojo slėgio dydis būtų rodomas manometro skalės antrame trečdalyje.
 Turi būti atliktas esamos sistemos ir šildymo prietaisų praplovimas ir bandymo darbai. Darbams yra naudojamas specialusis
plovimo aparatas, kuris yra sujungiamas su šildymo sistema. Įvedus visas būtinas, specialiai parinktas chemines medžiagas į
šildymo sistemą, valymo tirpalas cirkuliuoja šildymo sistemoje 4-5 valandas, priklausomai nuo sistemos užteršimo lygio.
Balansavimo darbai – rekomenduojama atlikimo seka:
 Automatinių termostatinių ventilių išankstinis nustatymas pagal gamintojo rekomendacija
 Automatinių termostatinių ventilių nustatymo perkrytis 10 kPa
 Stovų sužimėjimas
 Ventilių sureguliavimas su balansavimo aparatu pagal reikiamus srautus
 Balansavimo protokolo užpildymas pagal nustatytas reikšmes
 Termostatinių elementų montavimas ant automatinių termostatinių vožtuvų
5. Šildymo sistemos šiluminis išbandymas
 Įjungiant sumontuotą, suremontuotą ar rekonstruotą šildymo sistemą, būtina atlikti šiluminį bandymą. Šiluminio bandymo metu
šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike pagal lauko oro temperatūrą. Šiluminio bandymo metu sistema
derinama ir reguliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. Bandymo rezultatai įforminami aktu.
 Pagal „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių" p. 292, p. 298.1. p. 307.
6. Šildymo sistemos sistemos priėmimas į eksploataciją, eksploatacija
 Šildymo sistemos pridavimas ir perdavimas eksploatacijai turi būti vykdomas pagal LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo
sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“ reikalavimus.
 Šildymo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta: sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai, šiluminio išbandymo rezultatai,
atliktų darbų kokybės įvertinimas.
 Pateikiami reikiami dokumentai: darbo brėžiniai, montavimo darbų aktai, įmontuotų į statybines konstrukcijas vamzdynų bandymo
ir priėmimo aktai, šildymo sistemos hidraulinio ir šiluminio išbandymo aktai.
 Priimant šildymo sistemą į eksploataciją, turi būti nustatoma: ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles, ar teisingai atlikti
vamzdžių sujungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, ar pakankami nuolydžiai, ar sumontuota uždaromoji ir apsauginė
armatūra, vandens ir oro išleidikliai.
 Šildymo sistemos eksploatuojamos pagal LST EN 12170:2006 „Pastatų šildymo sistemos. Eksploatavimo, techninės priežiūros ir
naudojimo dokumentų rengimo procedūra. Šildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto operatoriaus“.
 Rangovas pateikia užsakovui: Šildymo sistemos ir karšto vandens aprašus (aprašo forma derinama su užsakovu).
7. Šildymo sistemos armatūra
 Rangovas turi patiekti ir sumontuoti armatūrą taip, kaip nurodyta brėžiniuose. Ji turi būti sumontuota taip, kad sistema patikimai
veiktų, būtų patogu ją aptarnauti, stebėti ir kontroliuoti jos darbą ir atlikti remontą.
 Uždaromoji armatūra vamzdynams, kurių skersmuo  50 mm – movinė.
 Ant visos naudojamos armatūros korpusų turi būti gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas, skersmuo, slėgis. Ženklai gali būti
išlieti gaminant gaminį, įspausti arba įkirsti. Armatūros neturinčios skiriamųjų ženklų turi būti atsisakyta.
 Uždaromoji ir balansavimo armatūra turi atitikti: LST EN 593:2018; LST EN 1984:2010; LST EN 12288:2010; LST EN
13547:2014; LST EN 13709:2010; srieginėms jungtims LST EN ISO 228-1:2003 ir LST EN 16722:2016, LST EN 102262:2005.
7.1. Termostatinis elementas, su apsauga nuo nuėmimo ir išreguliavimo
 Termostatinis elementas turi būti su specialia apsauga nuo nuėmimo.
 Gamikliškai apribotos temperatūros nustatymo ribos nuo 16 iki 28°C.
 Montuojamas įspaudžiamos jungties pagalba ir nustatomas remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis.
7.2. Termostatinis elementas, viešos paskirties – antivandalinis
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Įtakai atsparus termostatinis elementas su apsauginiu gaubtu, apsaugotas nuo neleistino temperatūros nustatymo bei nuėmimo.
Termostatinis elementas užpildytas dujų mišiniu maksimaliam efektyvumui pasiekti.
Temperatūros nustatymo ribos nuo 5 iki 26°C, su apsauga nuo užšalimo.
Montuojamas ir nustatomas remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis.

7.3. Uždaromoji armatūra
Uždaromieji moviniai ventiliai:
Eil. Nr.
Techniniai duomenys
Reikalavimai
1.
Ventilio skersmuo
DN 15 – 50
2.
Ventilio tipas
Rutulinis
3.
Korpusas
Bronzinis (rečiau ketinis)
4.
Prijungimas
Movinis
5.
Didžiausia eksploatacinė temperatūra
105ºC
6.
Didžiausias eksploatacinis slėgis
5 bar
Draudžiama montuoti armatūra iš ketaus ten, kur ji gali būti veikiama lenkimo jėgų. Uždaromąją armatūrą iš pilkojo ketaus naudoti
draudžiama.
7.4. Vandens išleidimo įtaisas
 Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno.
 Montuojamas žemiausiuose taškuose.
 Reikalingą vandens išleidimo priemonių skaičių įvertina Rangovas.
 Didžiausias eksploatacinis slėgis 5 barai.
 Didžiausia eksploatacinė temperatūra 105°C.
7.5. Automatinis nuorinimo ventilis su atbuliniu vožtuvu
 Didžiausias eksploatacinis slėgis 5 barai.
 Didžiausia eksploatacinė temperatūra 105°C.
 Automatinis oro išleidiklis turi būti su srieginiu sujungimu.
7.6. Automatinis termostatinis ventilis šoninio jungimo radiatoriams su slėgio pamatavimo galimybe
 Didžiausias eksploatacinis slėgis 5 barai.
 Didžiausia eksploatacinė temperatūra 105°C.
 Maksimalus slėgio skirtumas vožtuve 0,6Bar.
 Nustatomas srautas 15....135l/h.
 Srauto nustatymas turi būti nustatomas be specialių įrankių.
 Automatinis termostatas turi slėgio pamatavimo galimybę. Slėgio matavimas vožtuve reikalingas cirkuliacinio siurblio darbo taško
optimizavimui, automatinio vožtuvo darbo parametrų užtikrinimui.
 Turi atitikti pagal LST EN 215:2019 „Termostatinės radiatorių sklendės. Reikalavimai ir bandymo metodai“.
7.7. Rankinis balansavimo ventilis
 Rankinis balansavimo ventilis skirtas srautui balansuoti.
 Tinkantis termofikacinio ir geriamo vandens sistemoms.
 Balansinis ventilis turi būti su nuimama rankena, drenavimo atvamzdžiu srautui užpildyti ir išleisti prieš ir už balansinio ventilio.
 Skaitmeninė nustatymo skalė matoma iš įvairių pusių.
 Balansavimo ir uždarymo funkcijos vykdomos atskiru vožtuvu.
 Srauto uždarymui yra integruotas rutulinis uždarymo vožtuvas, užtikrinantis 100% sandarumą. Paklaida ne daugiau 8%, kai
balansinis ventilis atidarytas 25%. DN15-20 su vidiniu/išoriniu sriegiu. DN15-50 su vidiniu sriegiu.
 Darbinė reguliavimo zona nuo 10 iki 100% Kvs vertės. Korpusas pagamintas iš DZR žalvario, rutulys iš chromuoto žalvario,
sandarinimo žiedai iš EPDM gumos.
 Didžiausias eksploatacinis slėgis 5 barai.
 Didžiausia eksploatacinė temperatūra 105°C.
 Balansinio ventilio DN32, Kvs = 18,0 m3/h
8. Vėdinimo sistemos valymas
Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. Valymas atliekamassausu būdu nuo dulkių ir
kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro ventiliacijos kanalų vidinio paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus
agresyvumo ir diametro besisukančiais šepečiais. Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150, Ø200 ir Ø250
arba kvadratiniai šepečiai100x100, 150x150, 200x200 ir 250x250.
Dulkėms iš ventiliacijos kanalų ištraukti naudojama vakuuminų ištraukimo įranga: dulkės ir šiukšlės nešamosoro srovės patenka į
siurblių filtrus. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios atliekos, pavyzdžiui buteliai ar plytos, tokiu atveju šių daiktų pašalinimas
sprendžiamas kiekvienu atveju individualiai. Gali būti, kad vienintelisbūdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute esančią vėdinimo
angą.Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo kanalą baigiamoji dezinfekcija,kuriai naudojamas žmonių
sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas. Ventiliacijos šachtą sienelės apdorojamos nuo kenksmingų žmogaus sveikatai
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mikroorganizmų (pelėsių, virusų, bakterijų, alergenų), jeigu reikia ir nuo parazitų (žmonių kirmšlinių ligų įvairių sukėlėjų - askaridžių, spalinių,
mažojo kaspinuočio kiaušinėlių).
8.1. Vėdinimo kanalų dezinfekatas
Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų dezinfekavimui naudojamas biocidas (dezifekatas), atitinka ES
direktyvų 91/155/EB, EP ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimus. Biocidas registruotas Lietuvoje ir išduotame produkto
autorizacijos liudijime, specialiose autorizacijos sąlygose nurodyta: „...daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalams ir (arba) šiukšlių
šalintuvų vamzdžiams dezinfekuoti. ...“
Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų dezinfekacijai naudojami 1,0% koncentracijos darbiniai tirpalai.
8.2. Vėdinimo kanalų valymas ir dezinfekavimas
Visi technologiniame procese naudojami preparatai turi atitikti ES direktyvų 91/155/EB ir 2001/58/EB reikalavimus ir taikomi kartu su
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) Nr. 19007/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir
apribojimų (REACH) reikalavimai bei 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) nr. 528/2012 dėl biocidinių
produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimus.
Vėdinimo kanalų valymo ir dezinfekavimo darbų seka:
1. Vėdinimo kanalų vidinių paviršių apžiūra (videozondas) esant būtinybei, kai kyla įtarimas, kad kanalai užteršti ir užkimšti. Darbai
atliekami nuo stogo, išimtiniais atvejais, butuose.
2. Mechaninis vėdinimo kanalų vidinių paviršių valymas lanksčiais velenais su besisukančiais šepečiais (800-3000 aps/mim.). Darbai
atliekami nuo stogo.
3. Dezinfekavimas ir biocheminis apdorojimas. Darbai atliekami nuo stogo.
4. Oro srautų matavimai. Matavimai atliekami vėdinimo kanaluose ant stogo, išimtiniais atvejais, butuose.
Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų dezinfekcijai naudojamas žemo slėgio akumuliatorinis purkštuvas-rūko
generatorius (1-4 MPa) ir kitą įranga. Prieš atliekant dezinfekciją, vėdinimo kanalai turi būti išvalyti nuo statybinių atliekų, dulkių ir kitų pašalinių
daiktų. Dezinfekcija atliekama šalto aerozolio generavimo principu, tam panaudojant šalto aerozolio (10-30µm) arba šalto rūko purkštukus (4060 µm). Nuo purkštukų pasirinkimo priklauso išpurškiamo dezinfekanto darbinio tirpalo kiekis ploto vienetui: šaltas aerozolis – 0,5-0,6 l/100m2;
šaltas rūkas – 1-5 6/100 m2. Kai darbai atliekami nuo stogo būtina įvertinti susidariusį papildomą slėgį žarnose (aukšto slėgio armuotos
guminės Ǿ4-5mm. Žarnos atsparios rūgštims/šarmams). Medžiagų sąnaudos pagal R61P-2511 normatyvus nuo 30 ml iki 3 litrų 10-čiai metrų
vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus apdirbimui. Sąnaudos priklauso nuo apdirbamo kanalo skerspjūvio dydžio ( 300 ml – 100 cm2, ... 3 litrai – 1
m2). Atliekant purškimo darbus reikia įvertinti pridėtinį slėgį žarnose, kai purkštukas nuleistas į žemiausią tašką, todėl būtinas slėgio
vožtuvas/reguliatorius.
8.3. Atsargumo priemonės
1. Ne vėliau kaip prieš tris dienas iki vėdinimo dezinfekcijos pradžios gyventojai privalo būti informuoti apie numatomus atlikti darbus,
jų pradžią ir pabaigą bei būtinumą sandariai uždengti vėdinimo kanalų angas butuose.
2. Suteikti gyventojams sveikatos saugos informaciją apie dezinfekcijai naudojamą darbinį tirpalą. Informuoti gyventojus, kad, nors
darbinis tirpalas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai, siekiant išvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti įkvėpti
rūko/aerozolio.
3. Vėdinimo kanalų dezinfekciją atliekanti įmonė privalo: užtikrinti, kad gyventojų butuose būtų sandariai uždengtos vėdinimo kanalų
angos; įspėti gyventojus, kad vėdinimo kanalų angos gali būti atidengtos tik praėjus dviem valandom po dezinfikacijos. Negalint užtikrinti, kad
bute dezinfekcijos metu ir dvi valandas po jos bus uždengtos vėdinimo kanalų angos, to buto vėdinimo kanalų dezinfekcija neatliekama.
8.4. Rangovas, atlikęs darbus, pateikia sekančią dokumentaciją
Naudojamų medžiagų Saugos Duomenų Lapus, atitinkančius ES reglamento 1907/2006/EB-REACH reikalavimus;
Galiojantį biocido autorizacijos liudijimą;
VSVP Licencijos kopiją;
Licencijuotų juridinių asmenų, atliekančių dezinfekciją, atliktų darbų ataskaitą-deklaraciją (Lietuvos higienos normos);
Ataskaita-deklaracija pateikiama VSC Užkrečiamų Ligų ir AIDS Centro Epidemiologinės Priežiūros Skyriui ir užsakovui;
Atliktų darbų aktai;
Užpildomas Statybų žurnalas.
9. Šildymo prietaisai
9.1. Plieninių radiatorių (šilumnešis - vanduo) pagrindinės techninės charakteristikos, jų gamybai, transportavimui keliami
reikalavimai
 Radiatoriai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės mažai anglingo šalto valcavimo lakštinio plieno, skirto giliam štampavimui; lakšto
storis konvekcinėms vertikaliosioms briaunoms – 0,5 mm.
 Aukštos kokybės lako danga, neišskirianti kenksmingų aplinkai medžiagų, lakavimas kataforezės ir elektrostatinio purškimo būdu.
Išorinis blizgesys, atsparumas korozijai. Spalva – balta (RAL 9016) Kitos lako spalvos – pagal pageidavimą.
 Radiatoriai turi atitikti pagal LST EN 442-1:2015; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. Techninės specifikacijos ir
reikalavimai“.
 Plieniniai radiatoriai, pagaminti iš kokybiško plieno DC01.
 Didžiausias eksploatacinis slėgis 5 barai.
 Didžiausia eksploatacinė temperatūra 105°C.
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Gamykloje plieniniai radiatoriai turi būti supakuoti į polietileninę plėvelę; šildymo plokštumų briaunos turi būti apsaugotos kartonu,
o radiatoriaus kampai – plastmasiniais antdėklais; prijungimo angos turi būti užaklintos plastmasinėmis technologinėmis aklėmis,
kurios po sumontavimo turi būti pakeistos plieninėmis aklėmis ir oro išleidikliais.
Specialus įpakavimas, apsaugantis radiatorių kraštus nuo smūgių. Be to, jie aptraukti plėvele. Įpakavimas turi likti ant radiatoriaus
montavimo ir vidaus apdailos darbų atlikimo metu. Ji nuimama tik pasibaigus statybos darbams. Tai apsaugo radiatorius nuo
nešvarumų ir apgadinimų.
Supakuoti plieniniai radiatoriai turi būti sandėliuojami ant padėklų uždarose ir sausose patalpose, kuriose nėra agresyvių, koroziją
sukeliančių medžiagų; net supakuotų į polietileninę plėvelę radiatorių negalima sandėliuoti atvirame ore; nuimti nuo padėklų
radiatoriai turi būti laikomi vertikaliai.
Radiatorių tvirtinimas nematomų kronšteinu būdu. Naudojami du arba trys gamykloje sukomplektuoti kronšteinai. Galimybė
radiatorių tvirtinti jo neišpakavus. Komplektacijoje tiekiami aklė ir nuorintojas.

10. Daliklinė sistema
10.1. Šilumos dalikliai
Turi būti naudojami dviejų temperatūros daviklių šilumos dalikliai: vienas aplinkos temperatūros, kitas – radiatoriaus paviršiaus
temperatūros matavimui.
Daliklis turi pradėti veikti kai šilumnešio temperatūra viršija 23oC, o aplinkos temperatūros ir vidutinės šilumnešio temperatūros
skirtumas viršija 4oC
Turi būti numatytos sekančios apsaugos nuo nesankcionuotų veiksmų:
 nuėmus daliklį nuo radiatoriaus, turi būti fiksuojamas įspėjantis pranešimas su laiko žyme;
 bandant „apgauti“ daliklį jį apšildant (uždengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti į vieno daviklio darbo režimą, kuriame
priimama, kad kambario aplinkos temperatūra yra lygi 20oC;
Techninės charakteristikos:
1. Daliklio veikimo diapazonas - tmin,š=35oC, tmax,š= 90oC (tmin,š, tmax,š – šilumnešio temperatūra šildymo sistemoje).
2. Daliklio atmintyje turi būti fiksuojami:
 suvartojimas per paskutinius metus;
 paskutinių 11 mėnesių daliklių rodmenys (mėnesių archyvas)
 kiekvieno šildymo sezono mėnesio minimali, vidutinė bei mažiausia užfiksuota radiatoriaus temperatūra;
 Turi būti integruotas radijo ryšio modulis: veikimo dažnis 432 iki 870 MHz, galingumas – <5mW; duomenys turi būti
koduojami.
 Korpuso apsaugos klasė neblogesnė nei – IP42;
3. Ekranas vietinei duomenų peržiūrai – LCD, ne mažiau nei 5 skaitmenų indikatorius su ne mažiau kaip 2 papildomai simboliais;
4. Dalikliai turi turėti IrDA sąsają konfigūravimui;
5. El. maitinimas – ličio baterija. Baterijos tarnavimo trukmė – ne mažiau 10 metų
Daliklis turi atitikti sekančių standartų reikalavimus:
 EN 834:1995 - Šilumos sąnaudų dalikliai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai nustatyti. Elektros energijos maitinami
prietaisai.
 EN 13757-4:2005 - Skaitiklių ryšio ir jų nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitiklių rodmenų skaitymas (skaitiklių
rodmenų skaitymas nuo 432 iki 870 MHz artimojo nuotolio įtaisų juostoje.
 EN 60950 - Informacijos technologijos įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
 EN 300 220 – 1 V1.3.1, EN 300 220 – 3 V1.1.1 - Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Mažojo
nuotolio įranga. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 870 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 500 mW. 3
dalis.
10.2. Duomenų koncentratorius (aukšto antena)
Šilumos daliklių radijo ryšiu siunčiamų duomenų tarpiniam priėmimui bei persiuntimui pastato kiekvienoje laiptinėse ar kitose bendro
naudojimo patalpose turi būti sumontuoti tarpiniai duomenų kaupikliai (aukšto antenos).
Pagrindiniai reikalavimai:
 pilnai suderinami su tiekiamais šilumos dalikliais bei namo duomenų kaupikliu;
 eksploatacijos eigoje turi būti galimybė įdiegti (ar aktyvuoti) papildomas programines tvarkykles, leisiančias ateityje pagal poreikį
prijungti bei perduoti radijo ryšiu ne mažiau kaip 3 skirtingų gamintojų buitinių vandens skaitiklių duomenis siunčiamus radijo ryšiu.
10.3. Duomenų kaupiklis
Visų namo apskaitos prietaisų bei šilumos punkto valdiklio duomenų nuskaitymui, kaupimui bei nuotoliniam perdavimui pastato šilumos
punkto ar kitoje bendro naudojimo patalpoje turi būti sumontuotas centrinis namo duomenų kaupiklis.
Naudojama duomenų priėmimui iš šilumos daliklių (ir jeigu naudojami vandens skaitiklių) radijo ryšiu, jų kaupimui bei saugojimui.
Pagrindiniai reikalavimai:
 Radijo ryšio sąsaja (868MHz) duomenų priėmimui radijo ryšiu iš tarpinių duomenų kaupiklių;
 Laidinės sąsajos ne mažiau kaip 4 įvadinių šilumos bei vandens skaitiklių duomenų nuskaitymui (M-Bus arba analogiškos);
 Duomenų kaupiklis turi būti sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinklą daliklinės
sistemos duomenys turi būti perduodami į pastatą administruojančios įmonės energetinių resursų apskaitos ir valdymo informacinę
sistemą.
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 Standartinė RJ45 (Ethernet) sąsaja kaupiklio konfigūravimui bei aptarnavimui;
 Vidinė atmintis duomenų saugojimui ne trumpiau kaip 60 dienų.
 Skydelio korpuso apsaugos klasė: IP40
 Darbo aplinkos temperatūra: 0-40⁰C;
10.4. Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema
Turi būti įdiegta priemonė - Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema - skirta autorizuotų vartotojų prisijungimui ir kurios
pagalba (pvz. standartinės interneto naršyklės lange) būtų atliekamos sekančios funkcijos:
 asmeninių vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingų periodų apskaitos duomenis.
 pagal patvirtintą metodiką, namo išeities bei šilumos daliklių duomenų automatiškas paskaičiavimas (šiluminės energijos
suvartojimas kiekvienam gyventojui).
 apskaitos duomenų atnaujinimas turi būti vykdomas ne rečiau kaip vieną kartą per dieną ir vykdomas automatiškai duomenis
perduodant į administrojnčios įmones energetinių resursų apskaitos ir informacinę sistemą.
Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistemos pagalba yra atliekamas šilumos daliklių duomenų paskaičiavimas (pagal šilumos
šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6) ir perduodami AB „Panevėžio energija“ atsiskaitymo (bilingo) sistemą sąskaitų išrašymui.
11. Montavimo, paleidimo derinimo darbai
11.1. Šilumos daliklių montavimas, konfigūravimas
Šilumos daliklių montavimas turi būti atliktas remiantis daliklių gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.
Darbus gali atlikti tik įmonė turinti specialias aparatines bei programines priemones daliklių montavimui bei konfigūravimui:
specializuotą taškinio suvirinimo aparatą daliklių tvirtinimui prie radiatorių;
daliklių bei skaitiklių radijo modulių gamintojo specializuotą programinę bei aparatinę įrangą įrenginių konfigūravimui;
specializuotą programinę įrangą telemetrijos įrenginio konfigūravimui;
Kartu su dalikliu turi būti tiekiami montavimo elementai, kurių komplektacija ir modifikacija priklauso nuo radiatoriaus tipo. Todėl prieš
užsakant daliklį būtina žinoti eksploatuojamų ar ketinamų montuoti radiatorių tipą, modelį ir gamintoją.
Daliklių montavimo vietos parinkimas ant panelinio radiatoriaus:

H – radiatoriaus aukštis
L – radiatoriaus ilgis
Daliklių montavimo vietos parinkimas ant sekcijinio ketaus radiatoriaus:

H – radiatoriaus aukštis
L – radiatoriaus ilgis
l – sekcijos plotis
Sumontavus daliklį turi būti atlikti jo konfigūravimo darbai. Konfigūravimo metu turi būti suvesti sekantys koeficientai:
koeficientas, įvertinantis radiatoriaus galingumą (dydį) – kadangi skirtingo dydžio radiatoriai, atiduoda skirtingą šilumos kiekį;
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koeficientas, įvertinantis radiatoriaus konstrukciją, medžiagą - priklausomai nuo radiatoriaus konstrukcijos bei medžiagos iš kurios pagamintas
radiatorius, radiatoriui pasiekti tą pačią temperatūrą reikalingas skirtingas šilumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami vienodos
konstrukcijos radiatoriai).

11.2. Duomenų surinkimo įranga montavimas, konfigūravimas
Duomenų surinkimo įrangos montavimo, konfigūravimo, paleidimo – derinimo darbai turi būti vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis
montavimo bei konfigūravimo instrukcijomis.
Tarpiniai duomenų kaupikliai turi būti montuojami kiekvienoje namo laiptinėje, kas antrame aukšte.
Taip pat turi būti atlikti visi tarpinių bei centrinio duomenų kaupiklių montavimo, paleidimo – derinimo darbai bei esamos Namo
Informacinės Sistemos išplėtimas atliekant būtinus konfigūravimo darbus.
12. Šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys su integruotu dažnio keitikliu
Rangovas turi patiekti ir sumontuoti visus siurblio komponentus ir priedus.
Cirkuliacinis siurblys atitinkantis Europos sąjungos direktyvą 2009/125/EC, kuri nustato ekologinio projektavimo reikalavimų sistemą su
energija susijusiems gaminiams.
Didelio efektyvumo šlapio rotoriaus siurblys su EC varikliu (energetinio efektyvumo indeksas EEI ne daugiau 0,23) ir elektroniniu galios
reguliavimu. Siurblys sukurtas termofikacinio vandens, šalto vandens bei vandens ir glikolio mišinių be abrazyvinių medžiagų pumpavimui
cirkuliacinėse sistemose.
Siurblio hidraulikos korpusas padengtas kataforezine danga apsaugai nuo korozijos. Maksimali pumpuojamos terpės temperatūra +105°C,
maksimali aplinkos temperatūra +40°C. Minimali pumpuojamos terpės temperatūra -20°C , minimali aplinkos temperatūra °-20°C. Maitinimo
įtampa 1~230V, 50Hz.
Siurblys turi kelis galimus valdymo režimus: Δp-c, Δp-v. Taip pat turi kontaktus siurblio darbo sutrikimams (SSM). Siurblys turi LED displėjų,
kuriame rodoma siurblio išvystomas slėgių perkrytis bei klaidų kodai. Siurblio slėgio nustatymo žingsnis kas 0,5 m.v.st.
siurblio išvystomas slėgių perkrytis bei klaidų kodai. Siurblio slėgio nustatymo žingsnis kas 0,5 m.v.st.
Eil. Nr.
Techniniai duomenys
Reikalavimai
1
2
3
1.
Prijungimas
Movinis arba flanšinis
2.
Elektros tiekimas
1230V/50Hz
3.
Galia
200 W
4.
Siurblio našumas
G=3,65 m3/h
5.
Sukeliamas slėgis
H=7,0 m
6.
Didžiausia leistinoji temperatūra
105ºC
7.
Didžiausias leistinas slėgis
5 bar
13. Demontavimo darbai
Šildymo sistemos vamzdžių izoliacijos danga su apsauginiu asbesto-cemento sluoksniu, todėl būtina laikytis „Darbo su asbestu nuostatų“
2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A1-184/V-546. Asbesto cemento apsauginis sluoksnis ir šiluminė izoliacija nuimama nuo vamzdžių ir
išvežama į toksinių medžiagų sąvartyną.
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Eil. Nr.

Žymėjimas

1

2

1.
2.
3.
4.

TS-13
TS-12

1.
2.

TS-9

3.

TS-7.6

4.
5.
6.
7.

TS-7.3
TS-7.4
TS-7.5
TS-7.7

8.

TS-1.2

9.

TS-1.2

10.

TS-2

11.

TS-3
TS-4
TS-5
TS-6

12.
13.
13.1.
13.2.

TS-11

13.3.
13.4.

ŠILDYMO SISTEMOS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Mato
Medžiagų ir darbų pavadinimas
vnt.
3
4
ŠILDYMO SISTEMOS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Demontavimo darbai
Esamų vamzdynų demontavimas DN iki 50
m
Armatūros DN iki 50 mm demontavimas
vnt.
Esamų šildymo prietaisų demontavimas
vnt.
Cirkuliacinio siurblio
kompl.
Montavimo darbai
Šildymo sistemos montavimo darbai
Plieninio radiatoriaus šoninio pajungimo
kompl.
Termostatinio daviklio („galvos“) montavimas
vnt.
Automatinis termostatinis ventilis šoninio jungimo
vnt.
radiatoriams su slėgio pamatavimo galimybe.
Uždaromosios armatūros DN iki 32 mm
vnt.
Vandens išleidimo ventilio DN15
vnt.
Automatinio nuorinimo ventilio su atbuliniu vožtuvu DN15
vnt.
Rankinių balansavimo ventilių
vnt.
Plieninių presuojamų vamzdžių su cinku dengta išore d iki
m
22x1,5 mm (stovai ir radiatorių pajungimų atstatymas)
Plieninių presuojamų vamzdžių iki d54x1,5 mm (rūsio,
m
šilumos punkto palubėje ir 1 aukšte prie grindų)
Vamzdžių presuojamų su cinku dengta išore iki d54x1,5
mm izoliavimas kevaline šilumos izoliacija iki 40 mm storio
m
su aliuminio folija (rūsio, šilumos punkto palubėje ir 1
aukšte)
Šildymo sistemos ženklinimas
sist.
Hidraulinis ir šiluminis šildymo sistemos bandymas ir
reguliavimas; balansavimas bei sistemos praplovimas
Šilumos daliklio montavimo darbai
Duomenų koncentratoriaus (aukšto antenos) montavimo
darbai
Duomenų kaupiklio montavimo darbai
Daliklių konfigūravimas ir pastato prijungimas prie pastatą
administruojančios įmonės eksploatuojamos šilumos
apskaitos sistemos
Sistemos paleidimo ir derinimo darbai

Pastabos
Analogas
6

Kiekis
5

315
32
6
1

Tikslinti
darbo eigoje

2
104
104
30
30
24
1
572,0
350,0

233,0
1

kompl.

1

kompl.

1

kompl.

1

kompl.

1

kompl.

1

kompl.

1

0

2021

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laida

Išleidimo data

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g.
5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Objektas:

30365
32360

SPV
SPDV

D. Franckevičius
V. Sklepovič

2021
2021

Gyvenamosios paskirties daugiabutis
Laida
Sąnaudų kiekių žiniatartis

Statytojas/Užsakovas:

LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis
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Eil. Nr.

Žymėjimas

Medžiagų ir darbų pavadinimas

1

2

1.

TS-7.6

2.

TS-7.1

3
Medžiagos
Šildymo sistema
Automatinis termostatinis ventilis šoninio jungimo
radiatoriams su slėgio pamatavimo-siurblio darbo
optimizavimo galimybe. DN15, nustatomas srautas
15...135l/h, Ps 5,0 bar, Ts 105ºC
Termostatinis daviklis su skysčio užpildu, temperatūros
ribojimo funkcija. Temperatūros nustatymo ribos nuo 1628°C (gamykliškai apribotos).
Įtakai atsparus su apsauginiu gaubtu termostatinis
elementas su dujiniu užpildu ir Min/Max temperatūros
užrakinimo funkcija. Temperatūros nustatymo ribos nuo 526 °C. Nustatyti, kad reguliavimo diapazonas būtų nuo 5
iki 16°C
Plieninis radiatorius, pagamintas iš štampuoto lakštinio
plieno, su šoniniu pajungimu; komplektuojamas su ventiliu
orui išleisti, aklėmis, tvirtinimo elementais:
11K-900-1400 (Qsk = 1230 W / 16 ⁰C)
Uždaromasis rutulinis ventilis:
- DN15, Ps 5,0 bar, Ts 105ºC
- DN20, Ps 5,0 bar, Ts 105ºC
- DN25, Ps 5,0 bar, Ts 105ºC
- DN32, Ps 5,0 bar, Ts 105ºC
Automatinis nuorinimo ventilis su atbuliniu vožtuvu DN15,
Ps 5,0 bar, Ts 105ºC:
Vandens išleidimo ventilis su akle :
-DN15, Ps 5,0 bar, Ts 105ºC
Plieninis presuojamas vamzdis su cinku dengta išore Ps
5,0 bar, Ts 105ºC:
- d18x1,2
- d22x1,5
Plieninis presuojamas vamzdis su cinku dengta išore Ps
5,0 bar, Ts 105ºC:
- d18x1,2
- d22x1,5
- d28x1,5
- d35x1,5
- d42x1,5
- d54x1,5
Kevalinė šilumos izoliacija su aliuminio folijos sluoksniu,
plieniniam presuojamam vamzdžiui izoliuoti:
- d18x1,2; izoliacijos storis s = 20 mm
- d22x1,5; izoliacijos storis s = 20 mm
- d28x1,5; izoliacijos storis s = 30 mm
- d35x1,5; izoliacijos storis s = 40 mm
- d42x1,5; izoliacijos storis s = 40 mm
- d54x1,5; izoliacijos storis s = 40 mm
Šilumos apskaitos sistema:
Elektroninis šilumos apskaitos daliklis – indikatorius su
radiobanginiu duomenų perdavimu, su tvirtinimo
komplektu
Duomenų kaupiklis – antena (šilumos daliklių duomenų
kaupimui), su akumuliatoriumi
Duomenų kaupiklis, 220V
GPRS/Ethernet duomenų nuotolinio perdavimo įrenginys
Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema

3.

4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

TS-7.2

TS-9

TS-7.3

6.

TS-7.5

7.
7.1.

TS-7.4

8.
8.1.
8.2.

TS-1.1

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

TS-1.1

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
11.

TS-2

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.4.

TS-10

Mato
vnt.
4

Kiekis
5

Pastabos
Analogas
6

vnt.

104

RA-DV
(Danfoss)

vnt.

102

RAW 5116
(Danfoss)

Vnt.

2

RA 2920
(Danfoss)
Laiptinėje ir
koridoriuje

kompl.

2

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

16
8
4
2

vnt.

24

vnt.

30

m
m

564,0
8,0

m
m
m
m
m
m

118,0
61,0
98,0
39,0
21,0
13,0

m
m
m
m
m
m
kompl.

72,0
36,0
54,0
37,0
21,0
13,0
1

kompl.

78

kompl.

4

kompl.
kompl.
kompl.

1
1
1
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Stovai ir
apvadai prie
radiatorių

t.sk. rūsio
palubėje
233 m ir 1a.
prie grindų
117 m.

Rūsio
palubėje
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Eil. Nr.

Žymėjimas

Medžiagų ir darbų pavadinimas

1

2

3
Rankinis balansavimo ventilis su skale, pasukamais
matavimo antgaliais, integruotu rutuliniu ventiliu, nuimama
rankena ir drenažu iš abiejų pusių:
- DN32, Ps 5,0 bar, Ts 105ºC, Kvs = 18,0 m3/h
Tvirtinimai plieniniams cinkuotiems vamzdžiams:
- d18x1,2
- d22x1,5
- d28x1,5
- d35x1,5
- d42x1,5
- d54x1,5

12.
12.1.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

TS-7.7

TS-1

Mato
vnt.
4

Kiekis
5

MSV-BD
(Danfoss)
vnt.

1

kompl.
kompl.
kompl.
kompl.
kompl.
kompl.

48
18
28
16
8
6

14.

TS-12

Cirkuliacinis siurblys šildymui, komplekte su prijungimo
detalėmis

kompl.

1

15.

TS-1

Fasoninės ir jungiamosios
cinkuotiems vamzdžiams

kompl.

1

butai

24

butai

24

detalės

plieniniams

Pastabos
Analogas
6

MAGNA3
25-100
(Grundfos)

VĖDINIMAS
TS-8

Vėdinimo kanalų vidinių paviršių valymas šepečiais ir
dezinfekavimas
Plastikinių ventiliacinių grotelių su traukos reguliavimo
funkcija įrengimas butuose 165x235 mm

PASTABOS:

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo
elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra
orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių
netekčių.

Žiniaraštyje neįvertinta angų ir vagų iškirtimas, perdangose ir vidinėse atitvarose, vamzdynams pravesti ir jų užtaisymas pastato
statybinėse konstrukcijose. Turi būti atstatyta apdaila į pradinę padėtį.

Medžiagas ir įrenginius galima keisti į analogiškus, atitinkančius technines charakteristikas.

Visi projektiniai sprendimai, šilumos poreikiai ir medžiagų kiekiai atitinka pirminį patalpų bei išorinių pastato atitvarų planavimą. Keičiantis
patalpų išplanavimui ar paskirčiai, išorinių atitvarų konstrukcijai bei išdėstymui, sprendimai gali keistis. Tai sprendžiama vietoje darbų
vykdymo metu.
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3

3

0

Rūsio patalpų eksplikacija

0,002

1P

1

2

3

4

5

6

7

43500

5500

0,002

0,002

R-10
9.49

0,002

2d42x1,5
rūsio palubėje

(2vnt.)

2d342x1,5
rūsio palubėje

0,002

A

R-32
4.02 R-31
3.85

R-30
3.99

St. 23; d18x1,2
2710 W; 166 l/h
2d28x1,5
1a. prie grindų

2d28x1,5
1a. prie grindų
9960

St. 21
St. 22; d18x1,2
1935 W; 119 l/h Esamas šilumos
tinklų įvadas
2d18x1,2
1a. prie grindų
2200

St. 20; d18x1,2
1935 W; 119 l/h

2d22x1,5
rūsio palubėje

2

3

R-28
3.58

R-26
4.12

0,002

DN15
(2vnt.)

R-25
4.43

R-24
4.45

9590

R-21
10.83

2d18x1,2
1a. prie grindų

DN15
(2vnt.)

2d18x1,5
rūsio palubėje

DN25
(2vnt.)

DN15
(2vnt.)

2d35x1,5
rūsio palubėje

B

R-33

R-22
1.70
R-23
4.38

2d18x1,2
1a. prie grindų

0,002

A
St. 17; d18x1,2
1935 W; 119 l/h
2d18x1,2
rūsio palubėje

9590

4

0,002

0,002

2d22x1,5
rūsio palubėje
43500

1

2d42x1,5
rūsio palubėje

L1
St. 18; d22x1,5
4565 W; 280 l/h

St. 19; d22x1,5
4565 W; 280 l/h

2d18x1,2
rūsio palubėje

DN20
(2vnt.)

Elektros skydinė
10.69
Sandėlis
4.27
Sandėlis
3.92
Sandėlis
3.89
Sandėlis
3.92
4.02
Sandėlis
3.96
Sandėlis
3.99
Sandėlis
Sandėlis
4.24
Koridorius
9.49
Koridorius
21.72
Sandėlis
4.11
Sandėlis
3.84
Sandėlis
3.84
Sandėlis
3.99
Koridorius
10.59
Sandėlis
3.93
Sandėlis
3.90
3.93
Sandėlis
4.14
Sandėlis
10.83
Sandėlis
Sandėlis
1.70
Sandėlis
4.38
Sandėlis
4.43
Sandėlis
4.43
Koridorius
4.12
Sandėlis
4.22
Sandėlis
3.58
4.01
Sandėlis
3.99
Sandėlis
Sandėlis
3.85
Sandėlis
4.02
Šilumos mazgas
18.34
Viso rūsyje: 188.28

R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32

DN25
(2vnt.)

R-20
2d35x1,5
4.14 rūsio palubėje

R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15

R-27
4.22

L1
St. 24; d18x1,2
2485 W; 153 l/h

R-19
3.93

R-29
4.01

0,002

R-18
3.90

St. 12; d18x1,2
2485 W; 153 l/h

C
0,002

0,002

R-16
10.59

R-12
4.11

R-11
21.72

Esamas automatizuotas
šilumos mazgas

0,002

2d18x1,2
rūsio palubėje

DN20
(2vnt.)

St. 11; d18x1,2
2710 W; 166 l/h

R-17
3.93

DN15
(2vnt.)

R-13 2d28x1,5
3.84rūsio palubėje

DN32
kvs=18 ,0 m³/h

0,002

R-14
3.84

0,002

R-33
18.34
0,002

R-9
4.24
DN20

DN15
(2vnt.)

0,002

5500

2d18x1,2
1a. prie grindų

R-15
3.98

2d28x1,5 R-8
rūsio palubėje3.99

11000

DN15
(2vnt.)

R-6
4.02

R-7
2d42x1,5
rūsio palubėje 3.96

DN15
(2vnt.)

R-2
2d35x1,5 4.27 2d35x1,5
rūsio palubėje rūsio palubėje

St. 9; d18x1,2
1315 W; 81 l/h
L1

St. 10; d18x1,2
1885 W; 116 l/h

2d18x1,2
1a. prie grindų

5500

0,002

R-1
10.69

DN32
(2vnt.)

2d18x1,2
rūsio palubėje

L1

R-5 0,002
3.92

R-3
3.92

B

St. 8; d18x1,2
1885 W; 116 l/h

L1

R-4
3.89

2d28x1,5
1a. prie grindų

St. 7; d22x1,5
4565 W; 280 l/h

DN20
(2vnt.)

L1

0,002

0,002

St. 6; d22x1,5
4565 W; 280 l/h

2d22x1,5
1a. prie grindų

11000

C

St. 5; d18x1,2
1885 W; 116 l/h
DN15
(2vnt.)

9960
2d28x1,5
rūsio palubėje

Pavadinimas

5500

St. 3; d18x1,2
1885 W; 116 l/h

2200

0,002

St. 4; d18x1,2
1315 W; 81 l/h

9590
2d22x1,5
rūsio palubėje

0,002

St. 2; d18x1,2
2710 W; 166 l/h

2d22x1,5
rūsio palubėje

0,002

2d18x1,2
rūsio palubėje

0,002

St. 1; d18x1,2
2485 W; 153 l/h

2d18x1,2
1a. prie grindų

9590
2d22x1,5
rūsio palubėje

0,002

2d22x1,5
1a. prie grindų

2200

0,002

9960

Plotas, m ²

Nr.

St. 16
St. 15; d18x1,2
1935 W; 119 l/h
2d28x1,5
rūsio palubėje
2200
2d28x1,5
rūsio palubėje

2d35x1,5
rūsio palubėje

5

6

Iš šilumos punkto pastato
šildymui 2d54x1,5
Q=59410 W, G=3649 l/h

St. 14; d18x1,2
2710 W; 166 l/h
2d22x1,5
1a. prie grindų

St. 13; d18x1,2
2485 W; 153 l/h
0

2d18x1,2
1a. prie grindų

1

2

3

4

5m

9960
0

2021

Laida

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
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Projekto pavadinimas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info @pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

Automatinis termostatinis
ventilis

Stovo Nr.

1P

30365

SPV

32360

SPDV

D. Franckevičius

2021

V. Sklepovič

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) ) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Esamas šildymo prietaisas
Galingumas (nuostoliai)

Laida

Šildymas.
Rūsio planas, M 1:100

0

Projektuojami tiekiamo šilumnešio vamzdynai
Statytojas/Užsakovas:

Projektuojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai
xx°C

xxxx W

- šaltuoju metų laikotarpiu patalpoje palaikoma temper atūra
- patalpos šilumos nuostoliai

LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP-21-002-TDP-B.Š- 01

Lapas

Lapų

1

1

1 aukšto patalpų eksplikacija

1P

Nr.
1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

1

2

3

4

5

6

7
2
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

43500
9960
Esamas šil . pr.
930 W

Esamas šil . pr.
1005 W
St. 2

≥500

St. 1

L3

C

2200

L4

Esamas šil . pr.
485 W
St. 3

9590

Esamas šil. pr.
500 W
St. 4

L3

Esamas šil. pr.
485 W
St. 5

L3

9590
Esamas šil . pr.
1005 W

Esamas šil. pr.
715 W
St. 6

L4

Esamas šil. pr.
715 W
St. 7

2200

Esamas šil . pr.
1005 W

Esamas šil. pr.
485 W
St. 8

9960

Esamas šil. pr.
500 W
St. 9

Esamas šil . pr.
485 W
St. 10

Esamas šil. pr.
1005 W
St. 11

Esamas šil . pr.
930 W
St. 12

L3

C
h-2.50 m

22°C
500 W
2-2
2.36

22°C
1005 W

3-3
2.03

B

11000

2-1
4.86

14-5
12.66

22°C
715 W

22°C
715 W

16°C
1230 W

1-1
3.40

14-2
2.24

4-2
2.15
4-4
17.54

4-5
13.07

13-5
13.21

22°C
930 W

22°C
1005 W

22°C
1005 W

22°C
715 W

22°C
715 W

22°C 1-3
525 W 5.04

4-3 22°C
5.15 525 W

TD1

22°C
930 W

16-1
3.52

Esamas šil. pr.
200 W

16-4
17.69

22°C 13-3
525 W 5.54

16-3 22°C
5.21 525 W

TD1
a-2
1.01

22°C
1005 W

16-5
12.92

13
13-1
13-2
13-3
13-4
13-5

3.40
2.36
5.04
17.94
13.14
Viso 1 buto: 41.88
Butas
Prieškambaris
4.86
2.36
Vonia
Virtuvė
5.40
Kambarys
17.45
Kambarys
13.21
Viso 2 buto: 43.28
Butas
Prieškambaris
5.25
Kambarys
6.69
2.03
Vonia
Virtuvė
5.16
Kambarys
17.64
Kambarys
12.52
Viso 3 buto: 49.29
Butas
Prieškambaris
3.02
2.15
Vonia
Virtuvė
5.15
Kambarys
17.54
Kambarys
13.07
Viso 4 buto: 40.93
Butas
Prieškambaris
3.09
2.07
Vonia
Virtuvė
5.54
Kambarys
16.34
Kambarys
13.21
Viso 13 buto: 40.25

15
15-1
15-2
15-3
15-4
15-5
15-6
16
16-1
16-2
16-3
16-4
16-5

Butas
Prieškambaris
4.78
2.24
Vonia
Virtuvė
5.29
Kambarys
16.98
Kambarys
12.66
Viso 14 buto: 41.95
Butas
Prieškambaris
5.54
Kambarys
6.45
Vonia
2.28
5.24
Virtuvė
Kambarys
17.72
Kambarys
13.11
Viso 15 buto: 50.34
Butas
Prieškambaris
3.52
Vonia
2.25
5.21
Virtuvė
Kambarys
17.69
Kambarys
12.92
Viso 16 buto: 41.59
Viso 1 aukšte: 351.59

a-1 Tambūras
a-2 Tambūras

1.07
1.01
Viso tamb ūrų: 2.08

22°C
930 W

≥500

A
Lv

St. 23
Esamas šil . pr.
930 W

9960

Esamas šil . pr.
1005 W

Lv

St. 21

D1

St. 22
Esamas šil . pr.
525 W

2200

600

St. 24

11K-900-1400
1230 W

St. 20
Esamas šil. pr.
525 W

St. 19

9590

Esamas šil . pr.
1005 W

Esamas šil. pr.
715 W

Esamas šil. pr.
715 W

Esamas šil . pr.
1005 W
9590

St. 16

D1

St. 17

St. 18

Esamas šil. pr.
525 W

2200

11K-900-1400
1230 W

St. 15

St. 14

Esamas šil . pr.
525 W

St. 13
Esamas šil. pr.
1005 W
9960

Esamas šil . pr.
930 W

43500
≤5%

1

B

16-2
2.25

a-1
1.07

A

15-6
13.11

≥500

16°C
1230 W

13-4
16.34

22°C
1005 W

4
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5

15-1
5.54

13-2
2.07

1-4
17.94

22°C
1005 W

15-3
2.28

13-1
3.09

Esamas šil. pr.
200 W

Esamas šil . pr.
200 W

1-5
13.14

5500

22°C
1005 W

14-1
4.78

4-1
3.02

1-2
2.36

Esamas šil. pr.
200 W
15-5
17.72

22°C
500 W

3-1
5.25

≥500
Esamas šil . pr.
200 W

22°C
1005 W

15-2
6.45

Esamas šil. pr.
200 W
14-4
16.98

3-6
12.52

15-4 22°C
5.24 485 W

5500

Esamas šil. pr.
200 W
3-5
17.64

14-3
5.29

11000

22°C
930 W

3-2
6.69

Esamas šil. pr.
200 W
2-4
15.45

22°C
485 W

Butas
Prieškambaris
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys

14
14-1
14-2
14-3
14-4
14-5

5500

2-5
13.21

3-4 22°C
5.16 485 W

600

5500

22°C 2-3
485 W 5.40

3
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6

Plotas, m ²

Pavadinimas

2

≤5%

3
300

4

5

6
300

0

2021

Laida

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
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Projekto pavadinimas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info @pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

Automatinis termostatinis
ventilis

Stovo Nr.

1P

30365

SPV

32360

SPDV

D. Franckevičius

2021

V. Sklepovič

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) ) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Esamas šildymo prietaisas
Galingumas (nuostoliai)

Laida

Šildymas.
1 aukšto planas, M 1:100

Projektuojami tiekiamo šilumnešio vamzdynai
Statytojas/Užsakovas:

Projektuojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai
xx°C

xxxx W

- šaltuoju metų laikotarpiu patalpoje palaikoma temperatūra
- patalpos šilumos nuostoliai

LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP-21-002-TDP-B.Š- 02

0

Lapas

Lapų

1

1

2 aukšto patalpų eksplikacija

1P

Nr.
5
5-1
5-2
5-3
5-4
5-4a
5-5

1

2

3

4

5

6

7

43500
9960
Esamas šil. pr.
705 W

2200
Esamas šil . pr.
760 W
St. 2

St. 1

Esamas šil. pr.
360 W
St. 3

9590

Esamas šil . pr.
365 W
St. 4

Esamas šil. pr.
360 W
St. 5

B1
B6-6
1.90

L3

C

9590
Esamas šil. pr.
760 W

Esamas šil. pr.
500 W
St. 6

Esamas šil . pr.
500 W
St. 7

2200

Esamas šil. pr.
760 W

Esamas šil . pr.
360 W
St. 8

9960

Esamas šil. pr.
365 W
St. 9

Esamas šil. pr.
360 W
St. 10

Esamas šil. pr.
760 W
St. 11

B1

B1

B1

B7-7
1.90

B18-6
L5*
1.90

B19-7
1.90

Esamas šil. pr.
705 W
St. 12

C

B6-6
7
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6

h-2.50 m

22°C
705 W

6-2
1.95

22°C
760 W

22°C
360 W
Esamas šil. pr.
200 W
7-5
15.91

22°C
365 W

6-4a
0.57

7-3
2.14

19-2
6.38

Esamas šil. pr.
200 W
18-4
17.54

7-6
13.36

18-5
13.26

22°C
500 W

22°C
500 W

19-4 22°C
5.20 360 W
Esamas šil. pr.
200 W
19-5
17.70

22°C
365 W

22°C
760 W

18-2
2.25

7-1
5.41

22°C
760 W

19-3
2.14

18-1
4.46

19-6
12.89

22°C
705 W

19-1
5.23

11000

6-1
4.73

22°C
760 W

18-3
5.14

11000

Esamas šil . pr.
200 W

5-1
3.23

5-4a
0.65

8-1
3.12

5-2
2.13

8-2
2.17

5-4
18.33

8-4
16.68

17-6
13.03

17-5
13.29

17-4
16.84

22°C
705 W

22°C
760 W

22°C
760 W

22°C
500 W

22°C
500 W

22°C
760 W

22°C 5-3
365 W 4.97

20-1
3.07

17-2
2.16

5-5
13.08

5500

17-1
3.68

Esamas šil. pr.
200 W

Esamas šil . pr.
200 W

8-3 22°C
5.29 365 W

B

Esamas šil. pr.
200 W

20-2
2.37
20-4
17.99
20-3 22°C
5.19 365 W

22°C 17-3
365 W 5.04

22°C
760 W

20-5
13.04

B7-7
8
8-1
8-2
8-3
8-4
B8-5
17
17-1
17-2
17-3
17-4
17-5
17-6

5500

B

7-2
6.63

Esamas šil. pr.
200 W
6-4
17.79

6-5
12.53

7-4 22°C
5.01 360 W

5500

5500

22°C 6-3
360 W 5.35

B5-6
6
6-1
6-2
6-3
6-4
6-4a
6-5

22°C
705 W

B17-7

A

L2

B5-6
1.90
St. 24

B1
Esamas šil. pr.
705 W

9960

St. 23
Esamas šil . pr.
760 W

B8-5
1.90

St. 22

St. 20

Esamas šil. pr.
365 W

Esamas šil. pr.
365 W

2200

B1

9590

L2

B17-7
1.90
St. 19
Esamas šil. pr.
760 W

St. 18
Esamas šil. pr.
500 W

Esamas šil . pr.
500 W

B1
Esamas šil. pr.
760 W
9590

St. 15
Esamas šil . pr.
365 W

St. 14

Esamas šil. pr.
365 W

2200

B1
Esamas šil. pr.
760 W
9960

2

3

4

5

6

3.23
2.13
4.97
18.33
0.65
13.08
Viso 5 buto: 42.39
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
Prieškambaris
4.73
Vonia
1.95
Virtuvė
5.35
Kambarys
17.79
Sieninė spinta
0.57
Kambarys
12.53
Viso 6 buto: 42.92
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
5.41
Prieškambaris
Kambarys
6.63
Vonia
2.14
Virtuvė
5.01
Kambarys
15.91
Kambarys
13.36
Viso 7 buto: 48.46
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
Prieškambaris
3.12
Vonia
2.17
5.29
Virtuvė
Kambarys
16.68
Viso 8 buto: 27.26
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
Prieškambaris
3.68
Vonia
2.16
5.01
Virtuvė
Kambarys
16.84
Kambarys
13.29
Kambarys
13.03
Viso 17 buto: 54.01
Įstiklinto balkono plotas 1.90

Butas
Prieškambaris
4.46
2.25
Vonia
Virtuvė
5.14
Kambarys
17.54
Kambarys
13.26
Viso 18 buto: 42.65
B18-6 Įstiklinto balkono plotas 1.90
19
Butas
19-1 Prieškambaris
5.23
19-2 Kambarys
6.38
19-3 Vonia
2.14
19-4 Virtuvė
5.20
19-5 Kambarys
17.70
19-6 Kambarys
12.89
Viso 19 buto: 49.54
B19-7 Įstiklinto balkono plotas 1.90
20
Butas
20-1 Prieškambaris
3.07
2.37
20-2 Vonia
20-3 Virtuvė
5.19
20-4 Kambarys
17.99
20-5 Kambarys
13.04
Viso 20 buto: 41.66
B20-6 Įstiklinto balkono plotas 1.90
Viso balkonų 2 aukšte: 15.20
Viso 2 aukšte: 348.95

St. 13
Esamas šil. pr.
705 W

43500

1

Butas
Prieškambaris
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Sieninė spinta
Kambarys

18
18-1
18-2
18-3
18-4
18-5

A

B20-6
1.90

St. 17

Plotas, m ²

Pavadinimas

0

2021

Laida

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
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Projekto pavadinimas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info @pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

Automatinis termostatinis
ventilis

Stovo Nr.

1P

30365

SPV

32360

SPDV

D. Franckevičius

2021

V. Sklepovič

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) ) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Esamas šildymo prietaisas
Galingumas (nuostoliai)

Laida

Šildymas.
2 aukšto planas, M 1:100

Projektuojami tiekiamo šilumnešio vamzdynai
Statytojas/Užsakovas:

Projektuojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai
xx°C

xxxx W

- šaltuoju metų laikotarpiu patalpoje palaikoma temperatūra
- patalpos šilumos nuostoliai

LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP-21-002-TDP-B.Š- 03

0

Lapas

Lapų

1

1

3 aukšto patalpų eksplikacija

1P

Nr.
9
9-1
9-2
9-3
9-4
9-4a
9-5

1

2

3

4

5

6

7

43500
9960
Esamas šil . pr.
850 W

2200
Esamas šil . pr.
945 W
St. 2

St. 1

Esamas šil . pr.
440 W
St. 3

9590

Esamas šil. pr.
450 W
St. 4

Esamas šil. pr.
440 W
St. 5

B2
B10-6
1.90

L3

C

L3

9590
Esamas šil . pr.
945 W

Esamas šil. pr.
640 W
St. 6

Esamas šil. pr.
640 W
St. 7

2200

Esamas šil . pr.
945 W

Esamas šil. pr.
440 W
St. 8

Esamas šil. pr.
450 W
St. 9

Esamas šil . pr.
440 W
St. 10

Esamas šil. pr.
945 W
St. 11

B2

B2

B2

B11-7
1.90
L5

B22-6
1.90

B23-7
1.90

L3

B9-6
10
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5

9960
Esamas šil . pr.
850 W
St. 12

C
h-2.50 m

10-5
12.82

Esamas šil. pr.
200 W
11-5
15.91

22°C
450 W
10-2
2.15

11-3
2.23

22°C
945 W

23-2
6.35

Esamas šil. pr.
200 W
22-4
17.69

11-6
13.16

22-5
12.80

22°C
640 W

22°C
640 W

23-4 22°C
4.93 440 W
Esamas šil. pr.
200 W
23-8
19.30

22°C
450 W

22°C
945 W

22-2
2.13

22°C
945 W

23-3
2.26

10-1
5.39

11-1
5.48

22-1
4.65

23-7
3.90

9-1
3.10

12-1
3.16

21-1
3.14

24-1
3.28

23-6
13.30

22°C
850 W

11000

22°C
945 W

22-3
5.50

Esamas šil . pr.
200 W

9-4a
0.65

9-2
2.30

Esamas šil. pr.
200 W

Esamas šil . pr.
200 W

12-2
2.23

21-2
2.27

9-4
17.65

12-4
17.05

12-5
12.39

21-5
13.50

21-4
17.49

22°C
850 W

22°C
945 W

22°C
945 W

22°C
640 W

22°C
640 W

22°C
945 W

5500

9-5
13.23

A

22°C 9-3
445 W 5.28

12-3 22°C
5.23 445 W

L2

B9-6
1.90
St. 24

B2
Esamas šil . pr.
850 W

9960

St. 23
Esamas šil . pr.
945 W

B12-5
1.90

St. 22

St. 20

Esamas šil . pr.
445 W

Esamas šil. pr.
445 W

2200

9590

Esamas šil . pr.
945 W

St. 18
Esamas šil. pr.
640 W

Esamas šil. pr.
640 W

B2
Esamas šil . pr.
945 W
9590

24-4
0.54

Esamas šil. pr.
200 W

24-4
17.36
24-3 22°C
5.32 445 W

22°C 21-3
445 W 5.51

L2

22°C
850 W

B21-7

St. 15

St. 14

Esamas šil . pr.
445 W

2200

B2
Esamas šil. pr.
945 W
9960

2

3

4

5

6

3.10
2.30
5.28
17.65
0.65
13.23
Viso 9 buto: 42.21
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
Prieškambaris
5.39
Vonia
2.15
Virtuvė
5.02
Kambarys
17.35
Kambarys
12.82
Viso 10 buto: 42.73
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
5.48
Prieškambaris
Kambarys
6.69
Vonia
2.23
Virtuvė
5.05
Kambarys
15.91
Kambarys
13.16
Viso 11 buto: 48.52
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
Prieškambaris
3.16
Vonia
2.23
5.23
Virtuvė
Kambarys
17.05
Kambarys
12.39
Viso 12 buto: 40.06
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
Prieškambaris
3.14
Vonia
2.27
5.51
Virtuvė
Kambarys
17.49
Kambarys
13.50
Viso 21 buto: 41.91
Įstiklinto balkono plotas 1.90

Butas
Prieškambaris
4.65
2.13
Vonia
Virtuvė
5.50
Kambarys
17.69
Kambarys
12.80
Viso 22 buto: 42.77
B22-6 Įstiklinto balkono plotas 1.90
23
Butas
23-7 Prieškambaris
3.90
23-2 Kambarys
6.35
23-3 Vonia
2.26
23-4 Virtuvė
4.93
23-8 Kambarys
19.30
23-6 Kambarys
13.30
Viso 23 buto: 50.04
B23-1 Įstiklinto balkono plotas 1.90
24
Butas
24-1 Prieškambaris
3.28
2.30
24-2 Vonia
24-3 Virtuvė
5.32
24-4 Kambarys
17.36
24-4a Sieninė spinta
0.54
24-5 Kambarys
13.26
Viso 20 buto: 42.06
B24-6 Įstiklinto balkono plotas 1.90
Viso balkonų 3 aukšte: 15.20
Viso 3 aukšte: 350.30

St. 13
Esamas šil . pr.
850 W

43500

1

Butas
Prieškambaris
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Sieninė spinta
Kambarys

22
22-1
22-2
22-3
22-4
22-5

A

B24-6
1.90

St. 17
Esamas šil. pr.
445 W

22°C
945 W

24-5
13.26

B11-7
12
12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
B12-5
21
21-1
21-2
21-3
21-4
21-5

24-2
2.30

B21-7
1.90
St. 19

B2

B

a

5500

B

11-2
6.69

Esamas šil. pr.
200 W
10-4
17.35

22°C
440 W

11000

22°C
850 W

11-4 22°C
5.05 440 W

5500

5500

22°C 10-3
440 W 5.02

B10-6
11
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6

Plotas, m ²

Pavadinimas

0

2021

Laida

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
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Projekto pavadinimas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info @pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

Automatinis termostatinis
ventilis

Stovo Nr.

1P

30365

SPV

32360

SPDV

D. Franckevičius

2021

V. Sklepovič

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) ) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Esamas šildymo prietaisas
Galingumas (nuostoliai)

Laida

Šildymas.
3 aukšto planas, M 1:100

Projektuojami tiekiamo šilumnešio vamzdynai
Statytojas/Užsakovas:

Projektuojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai
xx°C

xxxx W

- šaltuoju metų laikotarpiu patalpoje palaikoma temperatūra
- patalpos šilumos nuostoliai

LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP-21-002-TDP-B.Š- 04

0

Lapas

Lapų

1

1

PROJEKTUOJAMA RADIATORI Ų PAJUNGIMO
PRIE STOV Ų PRINCIPIN Ė SCHEMA

St. 3
St. 1

St. 2

Stovas

3 a.
3 a.

3 a.
Termostatinis ventilis su
išankstini u nustatymu

Esami radiatoriai

2d18x1,2
2d18x1,2

2d18x1,2

St. 5
2 a.

360W
2 a.

2 a.

705W

760W

2d18x1,2

930W

0,002

3 a.

2d18x1,2

1005W

2d22x1,5
1a. prie grindų

St. 22

2 a.

760W

2d18x1,2

St. 8; d18x1,2
1885 W; 116 l/h

2 a.

360W

00

2d28x1,5
1a. prie grindų

2
2d35x1,5
rūsio palubėje
2d18x1,2
rūsio palubėje

Iš šilumos punkto pastato
šildymui 2d54x1,5
Q=59410 W, G=3649 l/h

St. 11; d18x1,2
2710 W; 166 l/h

St. 17
3 a.

2

St. 14

St. 12; d18x1,2
2485 W; 153 l/h

3 a.
2d18x1,2
*1.0

2 a.

2d18x1,2
1a. prie grindų

2d18x1,2

365W

3 a.

2d18x1,2

2d18x1,2

365W

2 a.

705W

*1.0

St. 15; DN15
1935 W; 119 l/h

3 a.
2 a.

760W

2d18x1,2

St. 19

2d18x1,2
*1.0

DN25
(2vnt.)

St. 13

St. 18

2d28x1,5
rūsio palubėje

0,

00

2d18x1,2
1a. prie grindų

3 a.
1 a.

St. 10; d18x1,2
1885 W; 116 l/h
2d22x1,5
1a. prie grindų

*1.0

DN25
(2vnt.)

*6.0
St. 16

2d22x1,5
rūsio palubėje

2d18x1,2
1a. prie grindų

2d18x1,2

525W

1005W
2d18x1,2
*1.0

11K-900-1400
1230 W
2d28x1,5
rūsio palubėje

525W

2d18x1,2
rūsio palubėje

00
2d35x1,5
rūsio palubėje

DN15
(2vnt.)

*1.0

2d18x1,2

2

2d42x1,5
rūsio palubėje

0,002

930W

0,002

1 a.

0,

2
00

2d22x1,5
rūsio palubėje

DN20
(2vnt.)

00

kvs=18,0 m³/h

2d42x1,5
rūsio palubėje

485W

DN15
(2vnt.)

2

2

DN32

2d18x1,2
rūsio palubėje

0,

2
DN20
(2vnt.)

2d18x1,2

St. 20; d18x1,2
1935 W; 119 l/h

Automatinis termostatinis
ventilis

2d18x1,2
rūsio palubėje

0,002

1005W

2d18x1,2

0,

365W

0,
00

00

2 a.

2

St. 22; d18x1,2
1935 W; 119 l/h

DN15
(2vnt.)

2d18x1,2

St. 15

500W

485W

2d28x1,5 rūsio palubėje
2d28x1,5
rūsio palubėje
rūsio palubėje
2d35x1,5 DN15
(2vnt.)
0,002 rūsio palubėje

0,002

705W

2d18x1,2

2d18x1,2

St. 9; d18x1,2
1315 W; 81 l/h

2d22x1,5
rūsio palubėje
0,002
DN15
(2vnt.)

2 a.

760W

2d18x1,2

0,
00

DN15
(2vnt.)

2d35x1,5
rūsio palubėje

2d28x1,5
rūsio palubėje
2d42x1,5
rūsio palubėje

2

2d18x1,2

DN20
(2vnt.)

00

0,002

2 a.

365W
360W

1005W

0,

DN32
(2vnt.)

2d35x1,5
rūsio palubėje

715W

2d22x1,5
rūsio palubėje

2

525W

1 a.

Stovo Nr.

500W

St. 7; d22x1,5
4565 W; 280 l/h

0,002
2d22x1,5
rūsio palubėje

00

*6.0
St. 21

1 a.

715W

0,

3 a.

2 a.

2d
rūsio palubėje

2d35x1,5
rūsio palubėje

00

St. 20

1005W

DN20
(2vnt.)

(2vnt.)

2d18x1,2

St. 23; d18x1,2
2710 W; 166 l/h

St. 6; d22x1,5
4565 W; 280 l/h

DN15
(2vnt.)

2d18x1,2
rūsio palubėje DN15

11K-900-1400
1230 W

0,

2d28x1,5
1a. prie grindų
St. 24; d18x1,2
2485 W; 153 l/h

500W

0,

2 a.

2d18x1,2
2d18x1,2
*1.0
1a. prie grindų

1005W

0,002

485W

2

365W

0,

930W

1 a.

St. 5; d18x1,2
1885 W; 116 l/h
2d18x1,2

1 a.

St. 4; d18x1,2
1315 W; 81 l/h

2

2d18x1,2

1 a.

00

2
00
0,
2d28x1,5
rūsio palubėje

2 a.

2d18x1,2

2d18x1,2

0,002

2d18x1,2

760W

2 a.

500W

2d18x1,2

2d18x1,2

2d18x1,2

3 a.

2 a.

705W

760W

3 a.

2d18x1,2
*1.0
2d18x1,2

365W

2d18x1,2

1 a.
3 a.

2 a.

2d18x1,2

2d18x1,2

2d18x1,2

2d18x1,2

360W

0,

St. 23

2 a.
2d18x1,2
1a. prie grindų

*1.0

Šilumos kiekio
daliklis - indikatorius
2d18x1,2
(butuose)

3 a.

St. 8

0,002

St. 24

3 a.

3 a.

485W

St. 2; d18x1,2
2710 W; 166 l/h

St. 1; d18x1,2
2485 W; 153 l/h

St. 12

2d18x1,2

St. 3; d18x1,2
1885 W; 116 l/h

1 a.

St. 10

3 a.

3 a.

3 a.

St. 11

St. 9

St. 7

St. 6

St. 4
2d18x1,2

2d18x1,2

3 a.

2d18x1,2
rūsio palubėje

1 a.

525W
St. 17; d18x1,2
1935 W; 119 l/h

500W

St. 8; DN15
1885 W; 116 l/h

715W

760W

760W

2d18x1,2

1005W

500W

0,002
2d22x1,5
1a. prie grindų

2 a.

St. 14; d18x1,2
2710 W; 166 l/h

2d18x1,2

1 a.

St. 18; d22x1,5
4565 W; 280 l/h

0,002

930W

2d18x1,2

2 a.

1005W

715W

0

2021

Laida

Išleidimo data

2d18x1,2
1a. prie grindų

St. 13; d18x1,2
2485 W; 153 l/h
0

1

2

3

Statybos leidimui, konkursui, statybai
Projekto pavadinimas:

1 a.
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info @pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.
St. 19; d22x1,5
4565 W; 280 l/h

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

32360

SPDV

D. Franckevičius

2021

V. Sklepovič

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) ) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Šildymo sistemos schema
0

Projektuojami tiekiamo šilumnešio vamzdynai
Statytojas/Užsakovas:

Projektuojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai
xx°C

- šaltuoju metų laikotarpiu patalpoje palaikoma temper atūra
- patalpos šilumos nuostoliai

5m

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Esamas šildymo prietaisas
Galingumas (nuostoliai)

xxxx W

4
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AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP-21-002-TDP-B.Š- 05

Lapas

Lapų

1

1

Užsakovas

AB ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS, NEPRIKLAUSOMYBĖS A. 12A,
ROKIŠKIS

Projekto Nr.

PLP-21-002-TDP

Projekto pavadinimas

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LAISVĖS G. 5B,
ROKIŠKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

Statinio paskirtis

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ
(DAUGIABUČIAI) PASTATAI (6.3.)

Statinio kategorija

NEYPATINGAS

Statybos rūšis

PAPRASTASIS REMONTAS

Projekto dalis

VANDENTIEKIO - NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

Projekto dalies Nr.

PLP-21-002-TDP-VN

Projekto rengimo etapas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. pavelas@pletrospartneriai.lt

PROJEKTO VADOVAS

DARIUS FRANCKEVIČIUS
Atest. Nr. 30365

PROJEKTO DALIES VADOVAS

ALVIRE KIBURIENĖ
Atest. Nr. 35951

Vilnius, 2021

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
Eilės
Nr.
1

Žymėjimas

Laida

Pavadinimas

Pastabos

Viršelis

2

PLP-21-002-TDP -VN-DŽ

0

Dokumentų žiniaraštis

1 lapas

3

PLP-21-002-TDP -VN-T

0

Turinys

1 lapai

4

PLP-21-002-TDP VN-AR

0

Aiškinamasis raštas

4 lapai

5

PLP-21-002-TDP -VN-TS

0

Techninės specifikacijos

7 lapai

6

PLP-21-002-TDP -VN-SŽ

0

Sąnaudų žiniaraštis

5 lapai

Priedai
3

Projektavimo užduotis

14 lapai

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS
Eilės
Nr.

Žymėjimas

Laida

Pavadinimas

Pastabos

PLP-21-002-TDP-VN.B.01

0

Rūsio planas
M
vandntiekio sistema

PLP-21-002-TDP-VN.B.02

0

Rūsio planas
sistema

PLP-21-002-TDP-VN.B.03

0

1-3 tipinio aukšto planas M1:100 su
vandentiekio ir nuotekų stovais

4.

PLP-21-002-TDP-VN.B.04

0

Stogo planas M1:100

5.

PLP-21-002-TDP-LVN.B.01

0

Sklypo sutvarkymo planas M1:500

1.

2.
3.

Laida

Išleidimo data

1:100

su

M 1:100 su nuotekų

1 lapas
1 lapas

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p.info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g.
5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Objektas:

30365
35951

SPV
SPDV

D. Franckevičius
A.Kiburiene

Daugiabutis gyvenamasis namas

2021
2021

Laida
TURINYS
0
Statytojas/Užsakovas:

Žymuo:

Lapas

Lapų

1

1

LT
AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

PLP-21-002-TDP-VN.T

Bendrieji duomenys.
Pastatas-Gyvenamas namas . Šiuo metu atnaujinamas (modernizuojamas) . Pastatas yra 3 aukštų,
jame yra24 būtai.
Daugiabučio gyvenamojo namo vandentiekio sistemų atnaujinimo ( modernizavimo ) darbai atliekami
siekiant sumažinti didelius šilumos nuostolius karšto vandentiekio sistemoje , bei užtikrinti gyventojams
normalias vandens tiekimo sąlygas.
Atliekant projektavimo darbus vadovautasi:
Užsakovo patvirtinta projektavimo užduotimi.
Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniais dokumentais:
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 2.07.01:2003 - „Vandentiekis, nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai
tinklai“;
RSN 26-90 - Vandens vartojimo normos;
HN24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
.„Pastatų karšto vandentiekio sistemų įrengimo Taisyklės“- LR ŪM 2017.07.19 Nr. 1-196.
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; LST 1516:2015 „Statinio
projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
LST 1569:2000 Statinio projektas . Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai.
Naudota kompiuterinė įranga Auto CAD LT 2017 TL (561-74656926); Microsoft Office

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas

Mato
viene
tas

Kiekis

Pastabos

m
m

9,0
110

išvadai

5. NUOTEKŲ TINKLAI
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
5.1.Inžinerinių tinklų ilgis
5.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
Vandens suvartojimo sąnaudų lentelė
sum
Bendras šalto ir karšto vandens sekundinis kiekis

1,62

qhsum
max

Bendras šalto ir karšto vandens valandinis kiekis

3,52

q sum
p vid

Bendras šalto ir karšto vandens paros kiekis

9,66

q s max

Laida

Išleidimo data

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p.info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g.
5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Objektas:

30365
35951

SPV
SPDV

D. Franckevičius
A.Kiburiene

Daugiabutis gyvenamasis namas

2021
2021

Laida
Aiškinamasis raštas
0
Statytojas/Užsakovas:

Žymuo:

Lapas

Lapų

1

4
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Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Aiškinamasis raštas

q sum
p vid

Šalto vandens sekundinis kiekis

0,78

qhš max

Šalto vandens valandinis kiekis

1,23

q sk max

Karšto vandens sekundinis kiekis

1,06

qhk max

Karšto vandens valandinis kiekis

2,29

q ssum
max

Bendras buitinių nuotekų sekundinis kiekis

3,10

qhsum
max

Bendras buitinių nuotekų valandinis kiekis

3,52

q sum
p vid

Bendras buitinių nuotekų vandens paros kiekis

9,66

q ssum
max

Lietaus nuotekų sekundinis kiekis

11,26

Pastato vandentiekio ir nuotekų sistemų techninės būklės įvertinimas.
Karšto vandentiekio inžinerinės sistemos – karštas vanduo ruošiamas šiluminiame punkte. Karšto
vandens magistralinės sistemos ir stovų būklė bloga. Magistralinių vamzdynų izoliacija susidėvėjusi ,
armatūra rūsyje nesandari. Būtinas magistralių rūsyje ir stovų demontavimas , bei naujų įrengimas, nes
neatitinka STR ir HN reikalavimų.
Šalto vandentiekio inžinerinės sistemos –šalto vandens sistema prijungta prie miesto tinklų.
Vandentiekio sistemos būklė bloga. Magistraliniai vamzdynai ir stovai vietomis sutrūniję, armatūra
nesandari. Būtina visos magistralinių vamzdynų ir stovų demontavimas , bei naujų įrengimas, nes
neatitinka STR ir HN reikalavimų.
Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos- Buitinių nuotekų šalinimo sistemų būklė bloga.
Magistraliniai vamzdynai užakę , sutrūniję. Būtinas magistralinių vamzdynų rūsyje ir
stovų
demontavimas ir naujų įrengimas , nes neatitinka STR ir HN reikalavimų.
Lietaus nuotekų sistema išorinė ( lietvamzdžiai) žiūr. AS dalyje
VANDENTIEKIS (V1, T3, T4)
Reikalingas slėgis vandentiekio įvade yra 19,80 m, esamas slėgis pagal UAB ‘‘ Rokiškio vandenų
‘‘ dauomenis yra 25,00m.
Reikalingas buitinio vandentiekio slėgio aukštis HR skaičiuojamas pagal formulę
HR = hg +hįv + hskt +hf +sum hw ;
Kur hg – geometrinis aukštis , hg =5,60m
hįv – hidr., nuostoliai įvade , hįv =0,2m
hskt – hidr., nuostoliai skaityklyje , hskt =3,0m
hf – laisvas slėgis ištekėjime iš nepatogiausio čiaupo , hf =3,0m ( vonios su dušu)
sum.hw– hidr. nuostoliai ruože , sum hfw =8,0m
HR = 5,60+0,2+3,0+3,0+8 =19,80m
Vandentiekio slėgis 3 aukštų gyvenamajame name yra pakankamas.
Pagal techninę užduotį atnaujinami šalto vandens magistraliniai vamzdynai rūsyje ir uždaromoji
armatūra, keičiami naujais, po esamo apskaitos mazgo. Numatytas karšto vandens sistemų pertvarkymas
PLP-21-002-TDP-VN.AR

Lapas

Lapų

Laida

2

4

0

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Aiškinamasis raštas

ir keitimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Pagal techninę užduotį šalto ir karšto vandentiekio
stovai taip pat keičiami.
Keičiami vandentiekio vamzdynai suprojektuoti iš PPR polymutan geriamojo vandens vamzdžių,
Vandentiekių vamzdynus kloti demontuotų vamzdynų vietose , esamose šachtose, izoliuojant: karštas
ir cirkuliacinis vandentiekis d25, 32 ir d40 izoliuoti 40 mm storio šilumos izoliacijos kevalais su
aliuminio folija, o d20- izoliuoti 30 mm storio šilumos izoliacijos kevalais su aliuminio folija,
šaltas putų polietileno izoliacija -20mm nuo rasojimo .
Vandens apskaitos mazgas nekeičiamas. Vandentiekių atšakose nuo magistralinių vamzdynų į stovus
suprojektuota uždaromoji armatūra.
Vandentiekį neįrūsintoje pastato dalyje montuoti pagal vietą, o kur vandentiekis praeina el/skudinės
palubėje, vandentiekio vamzdžius montuoti dėkle be sujungimo ir aptaisyti gibso kartonu, hidrauliškai
nebandyti.
Po vamzdynų paklojimo, sugadinta apdaila turi būtį atstatyta.
Buities vandentiekio legioneliozių prevencija ir vandens kokybė
Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 24:2017 reikalavimus
atitinkančio geriamojo vandens.
Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų.
Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios
taršos:
1. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos,
neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37°C temperatūroje.
2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50°C (išmatavus
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas
vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų
čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65°C.
3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama,
kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos
rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.
4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos
ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau
nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos
priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba)
imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir
kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.
5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro
koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą
užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30°C. Baigus trumpalaikę cheminę
karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro
koncentracija jame neviršija 1 mg/l.
6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto
vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.
Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant statybos
produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios yra
autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka.
Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos HN 24:2017
VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra.
Šalto vandens temperatūra +5°C (ne aukštesnė kaip 20°C).
Terminė karšto vandens vamzdyno dezinfekcija. Visoje karšto vandens sistemoje pakeliama
temperatūra iki 66°C ir laikoma 25–30 minučių, po to atsukus visus čiaupus ne trumpiau kaip 5 min
plaunami visi sistemos vamzdžiai. Tie darbai atliekami naktį, vandens vartotojai įspėjami, kad bus
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vykdomi dezinfekcijos darbai, iškabinami skelbimai su užrašu „Nenaudoti vandens – atliekama
dezinfekcija“ ar pan. Po terminio apruošimo vanduo ataušinamas iki 55°C ir tiktai tada galima jį naudoti.
BUITINIS NUOTAKYNAS (F1)
Pagal techninę užduotį numatomas, pastato buitinio nuotakyno rūsio magistralinių vamzdynų ir stovų
keitimas iki kiemo šulinio. Buitinių nuotekų išvadai keičiami naujais. Vidaus rūsio nuotekynės tinklai
numatyti iš PVC nuotekoms skirtų vamzdžių,
klojami tose pačiose vietose esamus demontavus.
Nuotekų vamzdžius kloti su ne mažesniais nuolydžiais d110 mm - 0,02 , išvadų pusėn.
Ūkio – buities nuotekų nuvedamųjų linijų pravalymui grindyse numatomos priveržiamos pravalos.
Nuotekų užterštumai : BDS5-250mg/l, SM – 250mg/l, naftos produktų -1,0mg/l.
Patalpoje šilumos punkto ir vandentiekio įvado patalpoje suprojektuota prieduobė 0,5x0,5x0,8h su
kiknojamu drenažiniu siurbliu. Buitinių nuotekų stovus montuotį iš betriukšmių vamzdžių ir jungiamųjų
dalių iš mineralizuoto polipropileno (PP), kurių
Tankis ~ 1,9 g/cm3 DIN 53479
Trūkstamasis pailgėjimas ~ 29 %
Tempiamasis stipris ~ 13 N/mm2
Tamprumo modulis ~ 3800 N/mm2
Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas ~ 0,09 mm/mK
Buitinės nutekas neįrūsintoje pastato dalyje montuoti pagal vietą, nuotekų stovas praeinantys
el/skydinės sienoje turi būti uždarytas nepralaidžiame gaubte ( dėkle) , amzdyno hidrauliškai nebandyti.
Esamų stovų vietas būtina tikslinti statybos vietoje. Esamų išvadų vietas tikslinti statybos metu ,
pradedant pastato vidaus tinklų statybą nuo išvado pravalos ir gylio nustatymo. Esamo išvado vietą
tikslinti statybos vietoje, pradedant pastato vidaus tinklų statybą nuo lauko išvadų vietos . Esamus
šulinius reikalui esant išvalytį, jeigu reikia įrengti lypines, pabetonuoti šulinio siūles ir latakus.
Po paklojimo sugadintą apdailą atstato rangovas
LIETAUS NUOTAKYNAS (L1)
Nuo stogo lietaus vanduo nuvedamas išoriniais lietvamzdžiais žiūr., architektūrinę –statybinę dalį.
Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo (nuolydžio, didesnio kaip 0,015) stogo gali būti
apskaičiuojamas taip (STR 2.07.01:2003, 9 priedas):
F  I5
10000 , l/s
Kai: F – stogo plotas, m2, I5 – kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus intensyvumas,
l/(s.ha), apskaičiuojamas pagal formulę (imant T=5min):
F=478,50m2;
A
I
c
T B
, l/(s.ha)
Kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno
ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min.
A = 7807, B = 25, c = -25 (kai nuotakyno retmuo p = 5, metai
I= (7807:(5+25)+(-25) =235,23 l/s
Qmax = F X I5 / 10000 =478,50 X 235,23 /10000 =11,26 l/s
Qmax 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Šios techninės specifikacijos taikomos renovuojamo pastato:
vamzdynams;
reguliavimo ir uždarymo armatūrai;
šilumos izoliacijai.
Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, o tik juos papildo. Montuojant
turi būti naudojami tik Lietuvoje įteisinti įrenginiai ir gaminiai. Visi darbai turi būti įforminti
atitinkamuose aktuose.
VANDENTIEKIS
1.1. Vandentiekio PPR vamzdžiai ( ANALOGAS)
Pastatuose šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemose naudojami plastikiniai storasieniai PPR virinami
vamzdžiai ir fasoninės dalys. Plastikiniai vamzdžiai PPR PN20; PN16 naudojami magistraliniams
vamzdynams klojamiems grindyse, stovams ir prietaisų prijungimui. Karšto vandentiekio tinklo
propileniniams vamzdžiams numatomi temperatūrinių deformacijų kompensatoriai išdėstomi sutinkamai
pritaikymo techninėms sąlygoms. Po to sistemos vamzdynus išbandyti 0,7MPa slėgio vandeniu ir surašyti
išbandymo rezultatus į aktą.
Grindų konstrukcijų sluoksnius, į kuriuos įbetonuojami plastikiniai vamzdžiai,būtina paruošti
vadovaujantis vamzdžius pateikusios firmos instrukcija bei DIN 4046; DIN 8077 ir 16962 nurodymais.
Vamzdžiai tvirtinami sutinkamai polipropileninių vamzdžių pritaikymo techninėms sąlygoms. Vamzdžius
klojamus paslėptai būtina izoliuoti: šalto vandens- nuo rasojimo, karšto-dėl šilumos nuostolių.
Vamzdžių techninės charakteristikos:
Linijinio plėtimosi koeficientas 1,5x10-4K.
Šilumos laidumas prie 20*C 0,24Wt/mK DIN 52612
Šilumos imlumas prie 20*C 2,0kDž/kgK
Garantija vamzdynams 10 metų.
1.1.1 PPR vamzdžių ir fasoninių dalių charakteristikos
PPR vamzdžiai – greitas, paprastas, nebrangus ir saugus montavimas, vamzdyno sistemos
patikimumas, ilgaamžiškumas ir hidraulinis stabilumas. Šių vamzdynų sistemos išlaiko net iki 25 barų
darbinį slėgį, o esant tipiniams parametrams (950 C; 0,6 MPa) tarnauja virš 50 metų (atsargos
koeficientas 1,5).
PPR vamzdžiai ir fasoninės dalys sujungiami (suvirinami) polifuziniu metodu, kas užtikrina 100%
sujungimo patikimumą. Montuojant plastikinius vamzdynų sistemas polifuzinio suvirinimo metodu
užtikrinama žymiai didesnė darbų sparta. Daug laiko užmanančios operacijos, kaip įsriegimas,
suvirinimas dujomis, litavimas – nereikalingos.
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PPR vamzdžiai yra lengvi, patogūs transportuoti ir sandėliuoti.
PPR vamzdžiai turi mažą hidraulinį pasipriešinimą. Žaliava, iš kuriuos gaminami vamzdžiai ir fasoninės
dalys – polipropilenas. Polipropilenas – tai ekologiškai švarus angliavandenių mišinys, nekenksmingas
aplinkai, be skonio, be kvapo, ilgaamžis, atitinkantis visus reikalavimus. Jis atsparus daugiau kaip 300
cheminių junginių ir elementų poveikiui, ultravioletiniams spinduliams, vibracijai, mechaniniams
smūgiams, nekeičia vandens skonio, kvapo ir chemines sudėties.
PPR vamzdžiai ir fasoninės dalys yra smėlio bei baltos spalvos, todėl klojant juos atviru būdu, jie mažai
pastebimi ir lengvai pritaikomi prie patalpų interjero. Pastaruosius galima kloti tiek atviru būdu, tiek sienų
nišose, užtinkuoti sienose arba užbetonuoti grindyse.
Geriamo vandens vamzdynų sistemos, sumontuotos iš PPR komponentų yra atsparios korozijai ir todėl
nerūdija. Polipropileno kaip medžiagos savybių dėka beveik visiškai užkertamas kelias kalkių nuosėdoms
susidaryti. Termoplastinių savybių dėka užšalus vamzdynų sistemai vamzdžiai netrūkinėja, o medžiagos
plastiškumas ir gera izoliacija žymiai sumažina tekančio vandens garsą. Mažas polipropileno šilumos
koeficientas sumažina galimybę vamzdžio išorėje atsirasti vandens kondensatui.
Produkcija atitinka tarptautinius standartus, reglamentuojančius kokybės sistemų įvairiuose veiklos
srityse įgyvendinimą, tokius kaip DIN EN ISO 9001, SKZ, DVG, Ö Norm, GL.
1.1.2 PPR vamzdžių temperatūrinių deformacijų kompensavimo būdai
Jeigu vamzdžiai klojami įmūrijant juos sienoje arba įbetonuojant grindyse jie nepailgėja dėl natūralios
trinties jėgos, t.y. kompensavimo nebereikia.
Vamzdžiams, kurie nėra klojami mūro sienose arba grindyse – reikalingas vamzdynų temperatūrinių
deformacijų kompensavimas.
Eksploatuojant vandentiekio tinklus, sumontuotas iš plastikinių vamzdžių, ir susidarius temperatūrų
skirtumui vamzdynas keičia savo ilgį. Šiems vamzdynų pailgėjimams neutralizuoti sistemose numatomi
įvairūs kompensatoriai.
Vamzdžio pailgėjimas gali būti kompensuojamas vienu iš žemiau pateiktų būdų:
a) naudojant kompensacines kilpas arba išlenkimo atramas;
b) įmūrijant ar įbetonuojant vamzdžius; šiuo atveju trinties jėga kompensuos ilgėjimo jėgą;
c) naudojant specialius plieninius atraminius vamzdžių kevalus.
1.1.3 PPR vamzdžių suvirinimas
Sujungiant vamzdį su fasonine dalimi įmovoje, polifuzinis suvirinimas atliekamas tuo pat metu,
tolygiai aplydant jungiamuosius paviršius. Nuimti nuo suvirinimo aparato aplydyti paviršiai tuoj pat
sujungiami iki galutinės padėties, nesukinėjant nejudinant sujungtų dalių. Aplydytos dalys turi būti
sujungtos ne ilgiau kaip per 3 sekundes. Suvirintoji siūlė po 30 sekundžių dalinai atšąla ir jau galima
suvirintas dalis kilnoti, nepaveikiant siūlių mechaniškai. Nerekomenduojama suvirinti skirtingų tipų
plastikus. Tik virinant vienodas medžiagas (PP-3 su PP-3) garantuojama aukšta kokybė ir visos sistemos
patikimumas. Žiemos metu suvirinimo darbai turi būti atliekami patalpose su teigiama temperatūra.
Suvirinimo darbams turi būti pasiruošta: atrinktos detalės pagal išorinį skersmenį ir sienelių storį,
patikrinta vamzdžių ovališkumas (negali viršyti 10% sienelės storio), patikrinta ar vamzdžiai nepažeisti
(neįskilę, nesubraižyti giliau kaip 0,5mm). Negalima sumaišyti skirtingo slėgio vamzdžius. Nuvalyti
nešvarumus, riebalus, dažus ir pan. nuo vamzdžių ir fasoninių dalių galų iš vidaus ir išorės.
Rekomenduojama prieš suvirinimo pradžią atlikti bandomąjį naujos partijos vamzdžių suvirinimą.
Vamzdžiai virinami sutinkamai DVS 2207 T11 reikalavimams.
PPR vamzdžių suvirinimo parametrų orientacinės reikšmės
Vamzdžio
išorinis
Suvirinimo
Kaitinimo
diametras
ilgis [mm]
laikas [s]
[mm]
16
13
5
20
14
5

Maksimalus
jungimo
laikas [s]

Sutvirtėjimo
laikas [min.]

4
4

2
2
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25
32
40
50

15
16.5
18
20

7
8
12
18

4
6
6
6

2
4
4
4

* Jeigu aplinkos temperatūra mažesnė negu +50C kaitinimo laiką prailginti 50%.
1.1.4 Hidraulinis bandymas PPR vamzdžiams
Prieš atliekant hidraulinį bandymą reikia patikrinti, ar instaliacijos sujungimuose neprateka vanduo. Jei
prateka, Nesandarumus pašalinti. Užsandarinus ir pašalinus vandens pratekėjimus galima pradėti
hidraulinius bandymus.
Bandymo sąlygos ir parametrai turi atitikti žemiau nurodytus:
Reikia atjungti sanitarinės armatūros elementus, kurie, esant aukštiems slėgiams, gali būti pažeisti arba
kenktų bandymui. Atjungtos armatūros vietoje pastatyti kamščius, akles arba uždaryti ventilius.
Didžiausio slėgio vietoje prijungiamas manometras, kurio atskaitymo tikslumas 0,1bar.
Paruoštą instaliaciją pripildyti šaltu vandeniu ne ilgiau 24 valandas prieš bandymą, rūpestingai nuorinti ir
gerai patikrinti visus elementus ar jie sandarūs prie statinio vandens stulpo slėgio instaliacijose.
Slėgis turi būti didinamas specialiu siurbliu su taruotu manometru, kurio parodymų apimtis 50proc.
Didesnė už bandymų slėgį ir elementarios padalos reikšmė 0,1bar;
Šalto ir karšto vandentiekio bandymų kontrolinis slėgis pasiekiamas pridedant iki 5bar prie maksimalaus
darbo slėgio. Kontrolinio slėgio paklaida iki 0,2bar.
Instaliaciją reikia bandyti ne trumpiau kaip 2 valandas.
Atlikus hidraulinį bandymą, būtina apžiūrėti visus vamzdžių sujungimus, instaliaciją būtina praplauti
vandeniu ir prapūsti oru, kad joje neliktų nešvarumų, kurie atsiranda pjaustant vamzdžius. Tada galima
vėl įjungti armatūrą ir sureguliuoti ją kaip prieš atjungimą.
Visi hidrauliniai bandymai turi būti atlikti prieš užtaisant vamzdynus statybinėse konstrukcijose ir prieš
patalpų apdailos darbus ir įforminami .
1.1.5 Vamzdynų izoliavimas
Vandentiekio vamzdyno izoliavimui skirtos medžiagos ir gaminiai turi būti gamykloje išbandyti ir
turėti atitinkamą sertifikatą. Jie turi būti atsparūs ugnies ir dūmų poveikiui, netirpti ir neirti vandenyje.
Vamzdynų, sumontuotų atvirai, izoliacijos storis standartinis ir pateiktas 4 lentelėje.
3 lentelė. Izoliacijos storių lentelė.
Nominalus vamzdžio skersmuo, mm
50 ir mažiau
70-100
100-150
Karšto ir cirkuliacinio vandens vamzdynai 40
60
60
Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus izoliacijos gamintojo nurodymais.
Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta.
Izoliuojant šaltą vamzdyną, užsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidžia mastika. Taip pat
izoliuoti metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. Visos izoliacinės medžiagos
turi būti skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis izoliuoti vamzdynai.
1.1.6 Izoliavimo darbai
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti
sausas ir švarus - nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. Kiekvienas
vamzdynas izoliuojamas atskirai.
Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 16°C temperatūros skystį ar dujas,
jo izoliacijos garo barjeras turi būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip
pat nuo rasojimo turi būti izoliuotos vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys
mažiausiai 15 mm atstumu.
Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus kurių ilgis iki 0,9 m,
gali būti neizoliuojamos. Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus izoliacijos gamintojo nurodymais.
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Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta. Taip
pat izoliuoti metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas.
1.4 Korozijai atsparūs ventiliai
Skirti montuoti vamzdynuose nuo DN15 iki DN50 mm, darbinis slėgis iki 16 bar, bandomasis slėgis 24
bar. Tiekiamo vandens maksimali temperatūra +150°C. Vožtuvai montuojami gulsčiuose ir vertikaliuose
vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkančių Europinio sriegio standartą.
1.5 Uždaroji armatūra
Karšto vandens sistemos – rutuliniai vožtuvai:
Savybės:
Korpusas – žalvarinis, chromu padengtas žalvario rutulys;
Nominalus slėgis - PN 1,0 MPa.
1.6 Automatinis nuorintojas
Nuorinimo įtaisas turi būti 15 mm skersmens. Jo ruošinys susideda iš rutulinio ventilio ir 300 ÷ 500 mm
ilgio vamzdyno. Aukščiausiose karšto vandentiekio sistemos taškuose susikaupusio oro išleidimui
montuojamas automatinis, žalvarinis nuorintojas, kurio maksimalus slėgis 16 barų, maksimali
temperatūra 120 °C.
1.7 Termobalansiniai temperatūros reguliatoriai
Termobalansinis temperatūros reguliatorius su dezinfekciniu vožtuvu naudojamas buitinio vandens
cirkuliacinėse sistemose . Sukuria temperatūrinį balansą cirkuliacinėje sistemoje, palaikydamas pastovią
iš anksto nustatytą temperatūrą visoje sistemoje, iki minimumo apriboja pro jį pratekantį vandens srautą.
Termobalansinis temperatūros reguliatorius automatiškai sureguliuoja visą cirkuliacinę sistemą pagal iš
anksto nustatytą temperatūrą. Ventiliai gaminami d15mm ir d20mm matmenų. Temperatūrą galima
reguliuoti nuo 35*C iki 60*C.
2. BUITINIS IR LIETAUS NUOTAKYNAS
2.1. PVC Vidaus savitakiniai vamzdžiai (plonasieniai ir storasieniai)
PVC nuotekų vamzdžiai turi atitikti LST EN ISO 90001 reikalavimus.
Vamzdžių sistema skirta kanalizacijai pastato viduje. Vamzdžiai atsparūs korozijai, jų neveikia
cheminiais junginiais užterštas vanduo. Sistema taip pat atspari kaštam vandeniui, tačiau 95 C
temperatūros vanduo neturėtų tekėti ilgiau kaip 1-2 minutes.
Būdingos vidaus PVC vamzdžių medžiagos fizinės charakteristikos:
Tankis – 1410 kg/m3;
Elastingumo modulis (1mm/min) – 3000 MPa;
Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas - 0,06 mm/m0 C;
Šiluminė talpa - 1,0 J/g K;
Šilumos laidumo koeficientas - 0,15 W/m K
Buitinių nuotekų stovus montuotį iš betriukšmių vamzdžių ir jungiamųjų dalių iš mineralizuoto
polipropileno (PP), kurių
Tankis ~ 1,9 g/cm3 DIN 53479
Trūkstamasis pailgėjimas ~ 29 %
Tempiamasis stipris ~ 13 N/mm2
Tamprumo modulis ~ 3800 N/mm2
Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas ~ 0,09 mm/mK
2.3. PVC lauko savitakiniai vamzdžiai
Buitinių nuotekų vamzdžiai po grindimis gali būti montuojami iš lauko tinklams skirtų savitakinių
nuotekų vamzdžių. Šie nuotekų savitakiniai (beslėgiai) PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti
Lietuvoje galiojančius standartus. Guminės tarpinės pagamintos iš SBR arba kitokios gumos pagal
standartus SS 367612.
Būdingos lauko PVC vamzdžių medžiagos fizinės charakteristikos:
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Tankis -1410 kg/m3;
elastingumo modulis - 3000 MPa;
linijinis šilumos plėtimosi koeficientas - 0,7×10-4 °K-1;
specifinė šiluma -1,0 J/g K;
šilumos laidumas - 0,15 W/m K;
mažiausias lenkimo spindulys - 300x .
Vamzdžiai ir jungiamosios dalys gaminami su movomis ir komplektuojami su guminiais žiedais.
2.4. Nuotekų vamzdynų montavimas
Nuotekų gulstieji vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo
kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną.
Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Vamzdžiai ir jungiamosios
detalės turi movas su guminiais žiedais esančiais griovelyje ir tvirtinamais plastikiniais laikikliais.
Stovai per visus pastato aukštus tiesiami vienodo skersmens ir iškeliami tinklo vėdinimui 0,5 m virš stogo.
Stovai tiesiami atvirai arba paslėpti vagose, šachtose, ir tais atvejais, ties revizijomis, dengiančioje
sienelėje paliekama anga su durelėmis 0,3x0,2 m dydžio. Revizijos stovuose įrengiamos 1,0 m virš grindų.
Stovai negali nukrypti nuo vertikalės daugiau 2 mm vienam ilgio metrui.
Prie statybinių konstrukcijų vamzdynai pritvirtinami laikikliais.
Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos kamščiu. Įrengiant pravalą žemiau grindų, ties ja paliekamas
0.3 x 0.2 m dydžio liukas.
Užtikrinti, kad pastato viduje nuotėkų sistemos dalys nerasotų ir vamzdynas nekeltų triukšmo.
Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad jungiant vamzdį su mova nebūtų
pažeistas guminis žiedas.
Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Vamzdynai tiesiami atvirai
arba paslėptai. Stovai nuo vertikalės negali nukrypti daugiau kaip 2,0 mm vieno metro ilgiui.
Prie statybinių konstrukcijų vamzdynai pritvirtinami laikikliais.
Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį, taip pat
turi būti išlaikyti projektiniai nuolydžiai.
2.5. Plastikinių savitakinių vamzdžių montavimas
Prieš įstatant plastikinio vamzdžio lygų vamzdžio galą į movą, būtina patikrinti:
ar lygusis vamzdžio galas nušlifuotas ir be drožlių;
ar movos tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista;
ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs.
Montuojant, vamzdžio ar jungiamosios detalės lygųjį galą patepti silikoniniu tepalu, tada lygųjį vamzdžio
ar detalės galą įstumti iki atramos. Pažymėti vietą, kur vamzdis sutampa su movos pradžia. Patraukti
lygųjį vamzdžio galą 12 mm atgal.
2.7. Nuotekų vamzdžių tvirtinimas
Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m.
Tvirtinant vamzdžius vertikaliai tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 2,6 m.
Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis kaip 4 cm.
Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, nuotekų vamzdžių tvirtinimo prie sienų atstumai turi būti skirtingi.
Tvirtinimo detalės – su gumine tarpine.
Plastikinių vertikalių vamzdžių tvirtinimo atstumai tarp atramų pateikiami
Vamzdžio skersmuo, mm
Horizontalus tvirtinimas, m
Vertikalus tvirtinimas,m
50
0,5
1,0
75
1,0
1,5
90
1,0
2,6
110/100
1,0
2,6
2.8. Konstrukcijų kirtimas
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Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, leidžiantis
vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad dėklas išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant vamzdis
pertraukiamas per jį.
Per perėjimus tarp aukštų motuoti apsaugos nuo ugnies plitimo vožtuvus.
2.9. Sistemos bandymas
Buitinių nuotėkų šalinimo sistemos bandymas vykdomas pildant ją vandeniu ir apžiūrint, vienu metu
atidarius 75 % sanitarinių prietaisų čiaupų. Jeigu apžiūrint sistemą, vamzdyne ir sujungimo vietose
nerasta nutekėjimų, ji laikoma išbandyta.
Lietaus nuotekų šalinimo sistemos bandymas vykdomas pildant ją vandeniu iki stogo lygio ir apžiūrint.
Jeigu, apžiūrint sistemą, vamzdyne ir sujungimo vietose nėra nutekėjimų, ji laikoma išbandyta.
Visi hidraulinio išbandymo darbai turi būti atlikti prieš vamzdžių uždengimą. Baigus bandymo darbus yra
sudaromi hidraulinio išbandymo ir paslėptų darbų aktai.
2.11. Trapas
Trapas veikia kaip vandens surinkimo sistema. Trapas komplektuojamas dviem atbuliniais vožtuvais
skirtas rūsio patalpoms.
Trapų išvalymui reikia nuimti groteles, išimti nešvarumų indą, iškratyti susikaupusius nešvarumus. Gerai
išvalius trapą, įstatyti sifoną, nešvarumų indą, uždėti groteles
2.13.Ugnį sulaikančios movos.
Plastikiniams vamzdžiams pereinant per perdangas ir šachtų sienas – ant stovų numatomos tarpaukštinės
ugnį sulaikančios movos.

3. TECHNINĖ DALIS
3.1. Darbų kokybė
Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje
nustatyta tvarka.
Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai
priimtų standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais.
Visi įrengimai ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi būti lengvai pasiekiami. Įrengimų ar
armatūros dalių keitimas turi būti atliekamas lengvai be didelių ardymų. Jeigu paleidimo – derinimo
darbų metu, projekto vadovas pastebi, kad kai kurie įrengimų mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie
turi būti pakeisti kokybiškais.
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Varžtai turi būti tokio ilgio, kad pilnai užveržus veržlę, už jos liktų trys sriegio atsukos. Varžtai turi
lengvai įsisukti ir išsisukti ir tiksliai atitikti skyles kur jie yra įsukti, o sriegio skersmuo turi būti toks kad
įsukimo ir išsukimo metu nebūtų pažeisti. Be to jie turi būti sužymėti, kad surinkimo metu būtų lengva
atsekti koks varžtas kur įsisuka.
Visi varžtai, veržlės ir medvaržčiai, kuriuos numatoma dažnai atsukti dėl einamojo remonto ar
reguliavimo, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno.
3.2. Įrangos montavimas
Technologinės įrangos montavimui, Rangovas turi turėti detalų projektą, pagal kurį įrengia būtinas ertmes
varžtams, ankeriams ir pan. vietose nurodytose darbo brėžiniuose.
Rangovas turi užtikrinti, kad tiekiamai įrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui. Rangovas
turi įspėti Užsakovą apie visus numatomus pakeitimus.
3.3. Darbų sauga
Visų technologinių įrengimų ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti LR norminių aktų,
reglamentuojančių (įrenginių) projektavimą, jų priėmimo eksploatacijon reikalavimus.
3.4. Apsauga nuo korozijos
Visi naudojami vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti atsparūs korozijai. Naujai projektuojamuose
objektuose numatomi korozijai atsparūs vamzdžiai (ketiniai , plieniniai cinkuoti ir pan. vamzdžiai).
darbų defektai rasti patikrinimo metu turi būti pašalinti išardant ir pervirinant.
3.5. Vamzdynų, armatūros ir fasoninių dalių montavimas
Projekto Vadovas kartu su Rangovu turi patikrinti ir nustatyti visos numatomos instaliuoti įrangos, o taip
pat vamzdynų išdėstymą.
Vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti suvirinami jungiami flangais arba sriegiais.
Vamzdynams ir armatūrai turi būti numatytos atramos ir suderintos su projekto vadovu prieš pradedant
montavimo darbus. Sausose patalpose ir praėjimuose esančios atramos gali būti pagamintos iš paprasto
plieno, tačiau turi būti padengtos antikorozine danga. Atramos turi būti sumontuotos taip, kad keičiant
sklendes ar kitą armatūrą, jos nebūtų išardomos.
4. Drenažinis siurblys
Drenažinis panardinamas siurblys skirtas siurbti (duobių, talpų) švarų, lengvai užterštą vandenį ar
skysčius savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis analogiškus vandeniui su dalelėmis, kurių didžiausias
skersmuo iki 5mm
Techninių specifikacijų duomenys
Elektrotechniniai
Naudojama galia – P [W] 250
Įtampa [V] 1~220-240
Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
Hidrauliniai
Maksimalus našumas [l/h] 7800
Maksimalus kėlimo aukštis [m] 7
Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7
Kiti duomenys
Su plūde
Siurblio korpusas: plastikas
Siurblio darbo ratas: plastikas
Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPX8
Skystis vanduo
Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
Apvijų izoliacijos klasė F
Didž. dalelių matmenys [mm] 5
Pajungimas: 1 1/4″ (32mm) G
Svoris [kg] 4,0
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eilės
Nr.

1.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos
1. ŠALTO VANDENTIEKIO VAMZDYNAI IR
ARMATŪRA
Vamzdynai iš PPR PN 10 vamzdžių , homogeniškai sujungiamų
jungtimis, su tvirtinimo dtalėmis ir fasoninėmis dalimis , kampų
fiksatotiais Tinklų izoliacija putų polietileno
ծ -20mm,
apsugota nuo drėgmės ir garų su folija ds40( PPR d50x4,6)
(magistralės)

Žymuo

Mato vnt.

Kiekis

TS 1.1
TS 1.1.5

m

35,0

2.

Tas pats ds32( PPR d40x3,7) (magistralės)

TS 1.1

m

28,0

3.

Tas pats ds25( PPR d32x3,0) (magistralės)

TS 1.1

m

45,0

4.

Tas pats ds25( PPR d32x3,0) (8 stovai)

TS 1.1

m

56,0

5.

Tas pats ds20( PPR d25x2.3) (butų prijungimui)

TS 1.1

m

32,0

6.

Žalvariniai uždaromieji rutuliniai ventilis d25 mm

TS 1.4

vnt

8

7.

Žalvariniai uždaromieji rutuliniai ventilis d50mm

TS 1.5

vnt

3

8.

Žalvariniai rutuliniai ventilis d15mm butuose prieš skaitliuką (viso
yra 32 butų ,)

TS 1.4

vnt

32

9.

Išleidimo čiaupai rutuliniai, žalvariniai, stovų žemiausioje vietoje
dn15mm su aklėmis dn15mm plombuojami

TS 1.4

vnt

10.

Priešgaisrinės movos PPR d25 mm vamzdžiams

TS 2.13

vnt

24

11.

Fasoninės ir jungiamosios detalės PPR vamzdžiams

TS 2.2.1

kompl

1

-

vnt

2

m

196,0

sist

1

8

KITI DARBAI
12.

Šalto vandentiekio pajungimas prie esamo VAM tinklų

13.

Esamo magistralinio ir stovų, plieninio vandentiekio
demontavimas su izoliacia ir statybiniu laužu ir Jų iš vežimas į

14.

prėmimo punktą
Sistemos hidraulinis išbandymas

Laida

Išleidimo data

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p.info@pletrospartneriai.lt
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15.

Sistemos praplovimas ir dezinfekavimas

16.

sist

1

Tvirtinimai vamzdžiui d32x3,0 mm

kompl

1

17.

Tvirtinimai vamzdžiui d40x3,7 mm

kompl

1

18.

Tvirtinimai vamzdžiui d50x4,6 mm

kompl

1

19.

Dėklas be sujungimų ds25 vamzdžiams praeinantiems el/skydinėje
ds110 PE100( tikslinti dabo metu)

m

10,0

20.

Išardytų ar pažeistų paviršių , dangų
atstatymas ( reikalui esant 32 butų

kompl

32

21.

Būtų prijungimas prie esamų būtuose šalto vandentiekio tinklų

Prisij.

32

1.

TS 1.1.4

klojant vamzdynus

2. KARŠTO VANDENTIEKIO VAMZDYNAI IR
ARMATŪRA
Vamzdynai iš PPR/AL/PPR PN 16 vamzdžių , homogeniškai
sujungiamų jungtimis, su tvirtinimo dtalėmis ir fasoninėmis
TS 1.1
dalimis , kampų fiksatotiais Tinklų šilumos ir kondensato nedegi
izoliacija kevalai ծ-30mm, apsugota nuo drėgmės ir garų su folija TS 1.1.5
ds20( PPR d25x3,5) (magistralės)

m

35,0

m

58,0

2.

Vamzdynai iš PPR/AL/PPR PN 16 vamzdžių , homogeniškai
sujungiamų jungtimis, su tvirtinimo dtalėmis ir fasoninėmis
dalimis , kampų fiksatotiais Tinklų šilumos ir kondensato nedegi
izoliacija kevalai ծ-40mm, apsugota nuo drėgmės ir garų su folija T
ds25( PPR d32x4,4) (magistralės)

TS 1.1

3.

Tas pats ds32( PPR d40x5,5) (magistralės)

TS 1.1

35,0

4.

Tas pats ds40( PPR d50x5,5) (magistralės)

TS 1.1

15,0

5.

Vamzdynai iš PPR/AL/PPR PN 16 vamzdžių , homogeniškai
sujungiamų jungtimis, su tvirtinimo dtalėmis ir fasoninėmis
dalimis , kampų fiksatotiais Tinklų šilumos ir kondensato nedegi
izoliacija kevalai ծ-30mm, apsugota nuo drėgmės ir garų su folija
Tas pats ds20( PPR d25x3,5) (stovai 8)

TS 1.1
TS 1.1.5

m

65,0

6.

Tas pats ds25 su tinklų šilumos ir kondensato nedegi izoliacija
kevalai ծ-40mm, apsugota nuo drėgmės ir garų su folija ( PPR
d32x4,4) (stovai 8)

TS 1.1

m

65,0

7.

Tas pats ds20 ( PPR d25x3.5) butų pajungimui su tvirtinimo
dtalėmis ir fasoninėmis dalimis , kampų

TS 1.1

m

32,0

8.

Tas pats ds20 ( PPR d25x3.5) gyvatukų pajungimui su
TS 1.1
tvirtinimo dtalėmis ir fasoninėmis dalimis , kampų fiksatotiais

9.

Išleidimo čiaupai rutuliniai, žalvariniai, stovų žemiausioje vietoje
dn15mm su aklėmis dn15mm plombuojami

TS 1.4

vnt

16

10.

Žalvariniai uždaromieji rutuliniai ventilis d20 mm

TS 1.4

vnt

8

11.

Žalvariniai uždaromieji rutuliniai ventilis d25 mm

TS 1.4

vnt

8

12.

Žalvariniai uždaromieji rutuliniai ventilis d40 mm

TS 1.4

vnt

1

PLP-21-002-TDP-VN.SŽ

m

225,0

Lapas

Lapų

Laida

2

5

0
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13.

Žalvariniai uždaromieji rutuliniai ventilis d32 mm

TS 1.4

vnt

1

14.

Oro išleidėjas d15 mm su atjungimo ventiliu d15mm

TS 1.6

kompl

8

15.

Daugfunkcinis termostatinis balansinis ventilis d20mmsu
dezinfekcijos moduliu ir temperatūros nustatymo skale (Danfoss
MTCV, versija B ar jos atitikmuo)

TS 1.7

kompl

8

16.

Gyvatukai ,nerūdijančio plieno cinkuoti trijų bangų 160W
(jungiami nuosekliai prie karšto vandens cirkuliacinių
stovų).

17.

Žalvariniai rutuliniai ventilis d15mm butuose prieš skaitliuką

TS 1.4

vnt

32

18.

Priešgaisrinės movos PPR d25 mm vamzdžiams

TS 2.13

vnt

24

19.

Priešgaisrinės movos PPR d20 mm vamzdžiams

TS 2.13

vnt

24

20.

Dėklas be sujungimų ds25 vamzdžiams praeinantiems el/skydinėje
ds160 PE100( tikslinti dabo metu)

m

10,0

21.

Dėklas be sujungimų ds20 vamzdžiams praeinantiems el/skydinėje
ds160 PE100( tikslinti dabo metu)

m

10,0

kompl

32

KITI DARBAI
22.
23.

projektuojamo karšto vandens sistemos vamzdžių
pajungimas prie karšto vandens pašildytuvo šilumos punkte
projektuojamo karšto cirkuliacinio vandens sistemos
vamzdžių pajungimas prie karšto vandens pašildytuvo
šilumos punkte

sist

1

sist

1

24.

Sistemos hidraulinis išbandymas

TS 1.1.4

sist

2

25.

Sistemos praplovimas ir dezinfekavimas

TS 1.1.5

sist

2

26.

Tvirtinimai vamzdžiui d25x3,5 mm

kompl

1

27.

Tvirtinimai vamzdžiui d32x4,4 mm

kompl

1

28.

Tvirtinimai vamzdžiui d40x5,5 mm

kompl

1

29.

Tvirtinimai vamzdžiui d50x5,5 mm

kompl

1

30.

Išardytų ar pažeistų paviršių , dangų
atstatymas ( reikalui esant butuose)

kompl

32

31.

Išmontuti seni plieniniai vamzdynai su izoliacia ir statybiniu laužu
ir Jų iš vežimas į prėmimo punktą

m

273,0

32.

Būtų prijungimas prie esamų būtuose karšto vandentiekio tinklų

But.

32

33.

Esamų gyvatukų išmontavimas ir naujų prijungiamas prie
karšto vandens sistemos cirkuliacinių stovų nuosekliu būdu.

Kompl

32

m

56,0

klojant vamzdynus

2.1 BUITINĖ NUOTEKYNĖ (F1)
1.

Vamzdynai iš PVC SN dn110mm homogeniškai,sujungiamų
jungtimis , su tvirtinimo detalėmis ir fasoninėmis dalimis.
Įskaitant sutankintą smėlį po vamzdžiais H*0,10m, virš
PLP-21-002-TDP-VN.SŽ

TS 2.1

Lapas

Lapų

Laida

3

5

0
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vamzd-ių H*0,15m, ir įskaitant žemės darbus kai tranšėjos
vidutinis gylis 0,40-1,50m. Duomenų apie gruntų sudėtį ir
požeminį vandenį negauta , tikslinti ststybos vietoje
2.

3.

4.

5.

Grindų ardymas ir atstatymo darbai projektuojamiems
demontuojamiems vamzdynams po rūsio grindimis

ir

Betriukšmiai buitinių nuotekų stovų vamzdžiai ir jungiamosio
s dalys iš mineralizuoto polipropileno (PP). d110 diametro v
amzdžio sienelės storis ne mažiau kaip 5,3mm. ( 8stovai)
Vamzdynai iš PVC SN dn110mm homogeniškai,sujungiamų
jungtimis , su tvirtinimo detalėmis ir fasoninėmis dalimis.
Prisijungimams bute
Vamzdynai iš PVC SN dn110mm skirti lauko tinklams
homogeniškai,sujungiamų jungtimis , su tvirtinimo detalėmis
ir fasoninėmis dalimis. Įskaitant sutankintą smėlį po
vamzdžiais H*0,10m, virš vamzd-ių H*0,15m, ir įskaitant
žemės darbus kai tranšėjos vidutinis gylis- 2,50m. Duomenų
apie gruntų sudėtį ir požeminį vandenį negauta , tikslinti
ststybos vietoje

m
TS 2.1

TS 2.1

56,0

m

104,0

m

32,0

m

9,0

TS 2.3

6.

Trapas su sifonu d100mm montuojamas techninėse patalpse

Kompl

2

7.

g/b prieduobe 0.5x0.5x0.8h uždengta refliuota skarda ( žiūr.
AS dalyje)

Kompl

2

8.

Kilnojamas drenažinis siurblys Q*7,8m3/h, H*7,0m, KW
=0,25 su visomis reikalingomis prisijungimo detalėmis

kompl

2

9.

Vamzdis PE100, PN10 d32mm

m

15,0

10.
11.

Kaminėlis PVC d110x160mm
Pravala d110 mm su priveržiamu dangteliu

12.

Revizija d110 mm su užsukamu dangteliu ( Ra, 3a, )

13.

Priešgaisrinės movos
gaisro atsparumas 120min, d110mm
vamzdžiams, montuojamos kertant perdangą

14.
15.

TS 4.

vnt
vnt

8
13

vnt

16

vnt

24

tarpinė d110mm PVC vamzdžiui prisijungiant prie esamo
šulinio

vnt

2

Dėklas be sujungimų d110 vamzdžiams praeinantiems el/skydinėje
ds35 PE100( tikslinti dabo metu)

m

3,0

kompl

1

TS 2.13

KITI DARBAI
16.

Sistemos praplovimas , hidraulinis bandymas

TS 2.9

17.

Prisijungimas prie esamų nuotekų tinklų šulinio

prisij

2

18.

Būtų prijungimas prie esamų nuotekų tinklų

But.

32

19.

Išmontuti seni vamzdynai d100mm su statybiniu laužu ir Jų iš
vežimas į prėmimo punktą

m

169,0

PLP-21-002-TDP-VN.SŽ
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20.

Išvadų hermenticija kertant pamatu d110mm vmzdžiui

21.

Esamų dangų išardymas ir atstatymas paklojus buitinių nuotekų
išvadus

22.

Išardytų ar pažeistų paviršių , dangų
atstatymas ( reikalui esant butuose)

23.

Esamų šulinių išvalymas, naujų latakų suformavimas, reikalui
esant naujų lipynių įrengimas, pažeistų ar nutrupėjusių siūlių
užtaisymas

TS 2.8

klojant vamzdynus

PLP-21-002-TDP-VN.SŽ

vnt

2

M2

27,0

kompl

32

kompl

2

Lapas

Lapų

Laida

5

5

0

Rūsio patalpų eksplikacija

P1

Magistralinius vamzdynus montuotį rūsio palubėje -0,40 m aukštyje išmontuotų vamzdynų
vietoje ir izoliuoti - karšto vandentiekio ds 20 šilumine kevaline izoliacija su aliuminio folija
30mm, ds25-ds50 šilumine kevaline izoliacija su aliuminio folija 40mm pagal '' Šilumos
perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklų'' 2 priedas izoliacijos storis mm , kai
šilumonešio temperatūra 80-50C
-šaltas vanduo pūsto polietileno kevalais -20mm

1

2

3

Stovo V1,T3, T4 schema
visi stovai analogiški

4

5

6

7

Automatinis oro
išleidimo ventilis d15

43500
9960

2200

9590

9590

2200

R.D

9960

ds20

L1

T4 T3
V1

T4
T3
V1

St.V1-1 ds25
St. T3-1 ds25
St.T4-1 ds20

R-2
4.27

durys
V1

V1ds25 l=1.00m
T3 ds25 l=1.00m
T4 ds20 l=1.00m
St.V1-4 ds25
St. T3-4 ds25
St.T4-4 ds20R-33

5500

T3

su grotelėmis
(85*325 mm)

T4
T3

R-11
21.72

V1

V1ds32 l=5.50m
T3 ds32 l=5.50m
T4 ds25 l=5.50m
V1ds40 l=5.00m
T3 ds40 l=5.00m
T4 ds32 l=5.00m

R-12
4.11

T4
T3
V1

R-31
3.85

R-30
3.99

R-28
3.58

A

V1ds25 l=3.00m
T3 ds25 l=3.00m
T4 ds20 l=3.00m

R-20
4.14

T4
T3

V1

V1

V1

V1

R-24
4.45

V1ds40 l=3.5m
T3 ds25 l=3.50m
T4 ds20 l=3.50m

R-22
1.70

R-23
4.38

R.D
ds20

1A
0.00

V1-ds25, T3-ds25, T4-ds20 montuoti pagal vietą
rūsio palubėje izoliuojant šilumine izoliacija, šaltas
pūsto polietileno kevalais

V1
T3
T4

B

St.V1-5 ds25
St. T3-5 ds25
St.T4-5 ds20

V
V1
T3
T4

Elektros skydinė
10.69
4.27
Sandėlis
Sandėlis
3.92
Sandėlis
3.89
3.92
Sandėlis
4.02
Sandėlis
Sandėlis
3.96
Sandėlis
3.99
Sandėlis
4.24
Koridorius
9.49
Koridorius
21.72
Sandėlis
4.11
3.84
Sandėlis
3.84
Sandėlis
3.99
Sandėlis
10.59
Koridorius
3.93
Sandėlis
Sandėlis
3.90
Sandėlis
3.93
Sandėlis
4.14
Sandėlis
10.83
Sandėlis
1.70
Sandėlis
4.38
Sandėlis
4.43
4.43
Sandėlis
4.12
Koridorius
Sandėlis
4.22
Sandėlis
3.58
Sandėlis
4.01
Sandėlis
3.99
Sandėlis
3.85
Sandėlis
4.02
Šilumos mazgas
18.34
Viso rūsyje: 188.28

-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32

V1ds40 l=4.00m
V1 ds40 l=4.00m

- esama sienos konstrukcija
L1

- keičiamų gaminių žymuo
- betoninių trinkelių danga
- cokolis šiltinimas 180 mm polistireniniu putplasčiu rūsio
sienoms, įgilinama iki ≥1000 mm po žeme

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose
pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal
inventorinės bylos duomenis. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė. Gaminiai į
statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti
sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms
akustinėms ir higienos normoms;
3. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina
patikslinti santechnikos, dujų ir elektros prietaisų vietas;
4. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas
detalėse;
5. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais,
tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti
tik keičiami langai;
6. Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų aplink visa pastatą įrengiama
min ≥0,5 m pločio nuogrinda su vejos bortais;
7. Hidroizoliacija rūsio sienoms įrengiama iki pamatų apačios.

Esamas vandentiekis

Projektuojamas karštas vandentiekis
Projektuojamas cirkuliacinis vandentiekis
Termostatinis temperatūros reguliatorius
Rutulinis čiaupas

A
R.D

Gyvatukas ( rankšluoščių džiovintuvas)

esamas vandentiekio
įvadas d50mm projektavimo
užduotį nekeičiamas

V
9590

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

-33

L1

9590

Pavadinimas

-15

St.V1-8 ds25
St. T3-8 ds25
St.T4-8 ds20

esamas vandentiekio
VAM pagal projektavimo
užduotį nekeičiamas

2200

2A
+2.80

R-27
4.22

ŠILUMOS
PUNKTAS
L1

9960

Vandentiekį montuoti pagal vietą neįrūsintoje
pastato dalyje. Tikslinant esamų stovų vietas

R.D
ds20

V1ds25 l=2.00m
T3 ds25 l=2.00m
T4 ds20 l=2.00m

T4
T3
V1

V1ds25 l=1.00m
T3 ds25 l=1.00m
T4 ds20 l=1.00m
V1ds40 l=2.00m
T3 ds32 l=2.00m
T4 ds25 l=2.00m

R-25
4.43

St.V1-7 ds25
St. T3-7 ds25
St.T4-7 ds20

St.V1-3 ds25
St. T3-3 ds25
St.T4-3 ds20

T3

T4

Į (iš) šilumos punkto

V1ds40
T3ds40
T4ds32

R-19
3.93

V1

R-26
4.12

R-21
10.83

5500

R-16
10.59

V1ds32 l=4.00m
R-29T3
ds40 l=4.00m
4.01T4 ds32 l=4.00m

R-32
4.02

18.34

V1ds25 l=3.00m
T3 ds25 l=3.00m
T4 ds20 l=3.00m

V1 ds40 l=15,00
V1ds32 l=10.00m
T3 ds32 l=10.00m
T4 ds25 l=10.00m

R-9
4.24

R-18
3.90

V1ds25 l=4.50m
T3 ds25 l=4.50m
T4 ds20 l=4.50m

11000

T4

R-13
3.84

R-8
3.99

St.V1-6 ds25
St. T3-6 ds25
St.T4-6 ds20

V1

V1

V1ds25 l=3.00m
T3 ds25 l=3.00m
T4 ds20 l=3.00m

R-14
3.84

h-2.00 m

T4
V1

R-10
9.49

V1ds32 l=3.00m
T3 ds32 l=3.00m
T4 ds25 l=3.00m

T4
T3

R-7
3.96

R-17
3.93

V1

11000

B

R-3
3.92

St.V1-3 ds25
St. T3-3 ds25
St.T4-3 ds20

R-4
3.89

R-15
3.98

C

T3

R-1
10.69

V1ds25 l=2.00m
T3 ds25 l=2.00m
T4 ds20 l=2.00m
V1ds25 l=3.5m
T3 ds25 l=3.50m
T4 ds20 l=3.50m

V1ds25 l=4.50m
T3 ds25 l=4.50m
T4 ds20 l=4.50m

T4
V1

St.V1-2 ds25
St. T3-2 ds25
St.T4-2 ds20

T3

5500

Vandentiekį montuoti pagal vietą neįrūsintoje
pastato dalyje, praeinančius el/skydinės palubėje
vamzdžius montuoti dėkluose ir aptaisyti gibso
kartonu , vamzdyno hidrauliškai bandyti negalima.

V1ds25 l=3.00m
T3 ds25 l=3.00m
T4 ds20 l=3.00m

R-6
4.02

T4

R-5
3.92

L1

5500

L1

V1 T3

L1

C

esami stovai , pagal užduotį jų
keitimas numatytas iki butų V1 VAM

3A
+5.60

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Plotas, m²

Nr.

2200

0

1

2

3

4

5m

9960

43500
Laida

1

2

3

4

5

6

Išleidimo data

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

7
PASTABOS:

P1

Karštas vanduo bus atvedamas iš šiluminio mazgo pagal vietą, šaltas vanduo iš
vandentiekio įvadinės patalpos , pasijungiant po skaitliuko. Įvadinis mazgas nekeičiamas.
Vandentiekio stovus įrengti tose pačiose vietoje, esamus demontuojant.
Vandentiekio stovus ir magistralinius vamzdynus rūsio palubėje izoliuoti - karšto
vandentiekio šilumine kevaline izoliacija su aliuminio folija 40mm,
-šaltas vanduo pūsto polietileno kevalais -20mm
Ant atsišakojimų į stovus numatyta uždaromoji armatūra, ant kiekvieno stovo įrengiant
drenažinius ventilius d15, stovų ištuštinimui.
Ant karšto vandentiekio stovų 3 aukšte aukščiausiame taške įrengti automatinius oro
išleidimo ventilius.
Vamzdžių diametras duotas salyginis.
Vykdant demontavimo darbus , išgriovus esamą sieną ar apdailą , jos tūti būtį
atstatytos , į pirminę padėtį.

Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

35951

SPDV

A. Kiburiene

2021

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Rūsio planas, M 1:100
su vandentiekio sistema
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-SA- 01

0

Lapas

Lapų

1

1

Rūsio patalpų eksplikacija

P1

1

2

3

4

5

6

7

43500
9590

L1

C

9590

L1

L1

R-5
3.92

Principinė buitinių nuotekų
stovų schema
St.F1-1,-10 d110
vėdinimo kaminėlis
d110x160

R-15
3.98

R-17
3.93

0.50m

Stogas
+9.50

L1

R

Pr.

St.F1-1 d110

F1

v.l.alt.
-3.04

5500

FS1
d32 l=2.00
palubeje pagal
vietą

d110 l=5.00m
i=0.02

v.l.alt.
-3.12

i=0.02

F1

d110 l=4.00m
i=0.02

F1

R-30
3.99

R-28
3.58

Pr.

d110 l=2.00m
i=0.02

R-25
4.43

5500

prijungti buto
buitines nuotekas d110
ugnies vožtuvas
vamzdžiui d110

d110 l=1.00m
i=0.02

d110 l=1.00m
i=0.02

Pr.

B

d110 l=3.00m
i=0.02

1A
0.00

R-24
4.45

R-23
4.38

d110

prijungti buto
buitines nuotekas d110
ugnies vožtuvas
vamzdžiui d110

v.l.alt.
-2.88
St.F1-8 d110

R-22
1.70

St.F1-5 d110

d110 l=2.00m
i=0.02

trapas

d110

d110

2A
+2.80

R

v.l.alt.
-3.10

R-27
4.22

-3.22

d110 l=4.00m
i=0.02 Pr.

d110 l=4.00m
i=0.02

R-26
4.12

St.F1-7 d110

Pr.

v.l.alt.
-2.89

v.l.alt.
-3,02

R-29
4.01
R-31
3.85

v.l.alt.
-2.80

F1

Pr.

R-32
4.02

v.l.alt.
-2.80

R-19
3.93
R-20
4.14

d110 l=3.00m
i=0.02

v.l.alt.
-2,94

R-11
21.72

trapas

F1

Pr.

R-12
4.11

v.l.alt.
Pr. -2.94

g/b prieduobė 0,5x0,5x0,8h
uždengta refliuota skarda
drenažinis siurblys Q*7,8m3/h,
d110 l=4.00m
i=0.02 R-33 h*7,0m KW=0,25
18.34
ŠILUMOS
d110 l=5.00m
v.l.alt. PUNKTAS

St.F1-4 d110

R-9
4.24

R-16
10.59

11000

d110 l=1.00m
i=0.02

F1

F1

d110 l=2.00m
i=0.02

Pr.

d110 l=3.00m
i=0.02

v.l.alt.
-2.88

d32 l=4.00
palubeje pagal
vietą

g/b prieduobė 0,5x0,5x0,8h
uždengta refliuota skarda
drenažinis siurblys Q*7,8m3/h,
h*7,0m KW=0,25

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

Elektros skydinė
10.69
4.27
Sandėlis
Sandėlis
3.92
Sandėlis
3.89
3.92
Sandėlis
4.02
Sandėlis
Sandėlis
3.96
Sandėlis
3.99
Sandėlis
4.24
Koridorius
9.49
Koridorius
21.72
Sandėlis
4.11
3.84
Sandėlis
3.84
Sandėlis
3.99
Sandėlis
10.59
Koridorius
3.93
Sandėlis
Sandėlis
3.90
Sandėlis
3.93
Sandėlis
4.14
Sandėlis
10.83
Sandėlis
1.70
Sandėlis
4.38
Sandėlis
4.43
4.43
Sandėlis
4.12
Koridorius
Sandėlis
4.22
Sandėlis
3.58
Sandėlis
4.01
Sandėlis
3.99
Sandėlis
3.85
Sandėlis
4.02
Šilumos mazgas
18.34
Viso rūsyje: 188.28

-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32

prijungti buto
buitines nuotekas d110
ugnies vožtuvas
vamzdžiui d110

rūsio
grindys

5500

d110 l=2.00m
i=0.02

R-2
4.27

R-13
3.84

FS1

d110 l=3.00m
i=0.02

F1

R-8
3.99

R-21
10.83

F1

v.l.alt.
-2.86

v.l.alt.
-2.88

Pr.

R-18
3.90St.F1-6 d110

F1

d110 l=1.00m
i=0.02

d110 l=4.00m
i=0.02

R-14
3.84

Pavadinimas

-15

C

h-2.00 m

F1

v.l.alt. R-3
-2.80 3.92

v.l.alt.
-2.80

R-10
9.49

R-7
3.96

F1

R-1
10.69

F1

5500

R-4
3.89

St.F1-3 d110

Pr.

11000

R-6
4.02

9960

3A
+5.60

Buitines nuotekas montuoti pagal vietą, nuotekų
stovas praeinantis el/skydinės sienoje turi būti
uždarytas nepralaidžiame gaubte , vamzdyno
hidrauliškai bandyti negalima.
St.F1-2 d110

B

2200

1.0m

2200

v.l.alt.-2.50
v.l.alt.-2.80

1.0m

9960

d110
i=0.02

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Plotas, m²

Nr.

-33

- esama sienos konstrukcija
L1

- keičiamų gaminių žymuo
- betoninių trinkelių danga
- cokolis šiltinimas 180 mm polistireniniu putplasčiu rūsio
sienoms, įgilinama iki ≥1000 mm po žeme

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose
pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal
inventorinės bylos duomenis. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė. Gaminiai į
statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti
sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms
akustinėms ir higienos normoms;
3. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina
patikslinti santechnikos, dujų ir elektros prietaisų vietas;
4. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas
detalėse;
5. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais,
tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti
tik keičiami langai;
6. Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų aplink visa pastatą įrengiama
min ≥0,5 m pločio nuogrinda su vejos bortais;
7. Hidroizoliacija rūsio sienoms įrengiama iki pamatų apačios.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojama buitinė nuotekynė
F1
FS1
Projektuojama spaudimine nuotekynė
Remontuojama buitinė nuotekynė
FR1

d110 į buitinių nuotekų sistemą
kuri nuvedama į esamą šulinį

X

v.l.alt.
-2.80
F

X

Vamzdžio latako altitudė
Esama demontuojama buitinė nuotekynė
rūsio trapas
v.l.alt.-2.80 tikslinti darbo
metu

vertikaliojo stovo sklandus
posūkis 90 kampu su dviem
atlankom po 45

Pr.

Pravala

Pr.
x

x

A

L1

A

L1

F

x

V. l. alt. 130,05
alt.tikslinti darbo metu

x

V. l. alt. 129,93
alt.tikslinti darbo metu

9590

9590

2200

FR1

2200

x

x

9960

1

2

3

4

5m

F

FR1

0

9960

43500
x

2

3

4

x

1

Žem.pav. alt.132,08
V. l. alt.129,83
tikslinti darbo metu

Žem.pav. alt.132,10
V. l. alt.129,97
tikslinti arbo metu

Laida

5

6

Išleidimo data

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

7
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

35951

SPDV

A. Kiburiene

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)

P1

Brėžinys:

Laida

Rūsio planas, M 1:100
su nuotekų sistema

0.00=133.15
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-VN-02

0

Lapas

Lapų

1

1

P1

1

2

3

4

5

6

7

43500

≥500

9960

C

L3

2200

L4

9590

L3

L3

L4

9590

2200

9960

L3

C
h-2.50 m

2-4
15.45

St.V1-2 ds25
St. T3-2 ds25
St.T4-2 ds20
St.F1-2 d110

3-2
6.69

2-2
2.36

3-3
2.03

St.V1-3 ds25
St. T3-3 ds25
St.T4-3 ds20
St.F1-3 d110

3-5
17.64

3-6
12.52

14-5
12.66

14-4
16.98

St.V1-6 ds25
St. T3-6 ds25
St.T4-6 ds20
St.F1-6 d110

15-4
5.24

15-2
6.45

14-2
2.24

3-1
5.25

15-3
2.28

14-1
4.78

St.V1-7 ds25
St. T3-7 ds25
St.T4-7 ds20
St.F1-7 d110

15-5
17.72

15-6
13.11

15-1
5.54

≥500

≥500

5500

1-5
13.14

1-4
17.94

St.V1-1 ds25
St. T3-1 ds25
St.T4-1 ds20
St.F1-1 d110

4-1
3.02

1-2
2.36

St.V1-4 ds25
St. T3-4 ds25
St.T4-4 ds20
St.F1-4 d110

4-2
2.15

1-3
5.04

13-1
3.09

4-4
17.54

4-5
13.07

13-5
13.21

13-4
16.34

4-3
5.15

TD1

St.V1-5 ds25
St. T3-5 ds25
St.T4-5 ds20
St.F1-5 d110

16-1
3.52

13-2
2.07

16-2
2.25

St.V1-8 ds25
St. T3-8 ds25
St.T4-8 ds20
St.F1-8 d110 16-4

17.69
13-3
5.54

16-5
12.92

Butas 0.00
Prieškambaris
4.78
Vonia
2.24
Virtuvė
5.29
Kambarys
16.98
Kambarys
12.66
Viso 14 buto: 41.95
15
Butas
15-1 Prieškambaris
5.54
15-2 Kambarys
6.45
15-3 Vonia
2.28
15-4 Virtuvė
5.24
15-5 Kambarys
17.72
15-6 Kambarys
13.11
Viso 15 buto: 50.34
16
Butas 0.00
16-1 Prieškambaris
3.52
2.25
16-2 Vonia
16-3 Virtuvė
5.21
16-4 Kambarys
17.69
16-5 Kambarys
12.92
Viso 16 buto: 41.59
0.00
Viso 1 aukšte: 351.59
0.00
a-1 Tambūras
1.07
a-2 Tambūras
1.01
Viso tambūrų: 2.08

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esama sienos konstrukcija
L1

- keičiamų gaminių žymuo
- betoninių trinkelių be nuožulnų danga
- tinkuojama šiltinimo sistema su fasadinio dekoratyvinio
apdaila, sienų šiltinimas 180 mm polistireniniu putplasčiu
(neoporu)
- balkonų vidaus sienų šiltinimas 80 mm polistireninio
putplasčiu (neoporu), su fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila
- įrengiamos kojų valymo grotelės 0.5*1.0 m, viename lygyje
su danga

- įspėjamieji paviršiai (taktilinės betoninės trinke

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose
pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal
inventorinės bylos duomenis. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė. Gaminiai į
statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti
sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms
akustinėms ir higienos normoms;
3. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina
patikslinti santechnikos, dujų ir elektros prietaisų vietas;
4. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas
detalėse;
5. Įstiklintų balkonų plotus būtina tiklsinti po atliktų statybos darbų;
6. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais,
tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti
tik keičiami langai;
7. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojami esami šviestuvai
ir kiti įrenginiai, vėliavos laikikliai, kurie po atnaujinimo darbų
sumontuojami jų pirminėse vietose, antenos nuo pastato fasadų
perkialiamos ant pastato stogo;
8. Atliekant balkonų atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono
konstrukcijų stiprumą ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos
privalo būti stiprinamos, remontuojamos;
9. Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų aplink visa pastatą įrengiama
min ≥0,5 m pločio nuogrinda su vejos bortais.

16-3
5.21

TD1
a-2
1.01

a-1
1.07

A

≥500

Lv

Lv

D1

600

A

B

14
14-1
14-2
14-3
14-4
14-5

5500

1-1
3.40

lietvamzdis ir žemo
profilio lietaus latakas
9960

2200

D1

600

B

11000

2-1
4.86

14-3
5.29

11000

2-5
13.21

3-4
5.16

5500

5500

2-3
5.40

1 aukšto patalpų eksplikacija
Plotas, m²
Nr.
Pavadinimas
1
Butas 0.00
1-1
Prieškambaris
3.40
1-2
2.36
Vonia
1-3
Virtuvė
5.04
Kambarys
1-4
17.94
Kambarys
1-5
13.14
Viso 1 buto: 41.88
2
Butas 0.00
2-1
Prieškambaris
4.86
2-2
Vonia
2.36
2-3
Virtuvė
5.40
Kambarys
2-4
17.45
Kambarys
13.21
2-5
Viso 2 buto: 43.28
3
Butas
3-1
Prieškambaris
5.25
Kambarys
3-2
6.69
3-3
Vonia
2.03
3-4
Virtuvė
5.16
Kambarys
3-5
17.64
Kambarys
3-6
12.52
Viso 3 buto: 49.29
4
Butas 0.0000
3.02
4-1
Prieškambaris
4-2
Vonia
2.15
4-3
Virtuvė
5.15
Kambarys
17.54
4-4
Kambarys
4-5
13.07
Viso 4 buto: 40.93
13
Butas 0.00
13-1 Prieškambaris
3.09
13-2 Vonia
2.07
13-3 Virtuvė
5.54
13-4 Kambarys
16.34
13-5 Kambarys
13.21
Viso 13 buto: 40.25

lietvamzdis ir žemo
profilio lietaus latakas

ant naujų atitvarų
perkeliamas dujų vamzdis
9590

9590

2200

ant naujų atitvarų
perkeliamas dujų vamzdis

0

1

2

3

4

5m

9960

43500
≤5%

1

2

≤5%

3
300

4
iki įėjimų į laiptines suformuojami
≤5% nuolydžio pėsčiųjų takai

Laida

5

6
300

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Išleidimo data

7
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

D. Franckevičius

2021

35951

SPDV

A. Kiburiene

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)

P1

Brėžinys:

1-3 tipinio aukšto planas, M 1:100
su vandentiekio ir nuotekų stovais
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-VN-03

Laida
0

Lapas

Lapų

1

1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esama sienos konstrukcija
L1

- keičiamų gaminių žymuo

- mūrijama
- apsauginė stogo tvorelė

1

2

3

4

5

6

7

- įrengiami kanalai (vamzdžiai) televizijos kabeliams per stogą
į kiekvieną laiptinę nuvedimui, vedimo vietą tikslinti vietoje

43500
9960

2200

9590

9590

2200

9960

- nauji stogo vėdinimo kaminėliai

įrengiami nauji apšiltinti 3
aukšto balkonų stogeliai

- šiltinimas 30 mm kieta mineralinė vata

≥7.0°

≥7.0°

≥7.0°

≥7.0°

įrengiamas lietaus latakas su įlajomis
- ventiliacijos šachtos
PASTABOS:
1. Lietaus nuvedimo sistema - išorinė. Įrengiama nauja lietaus vandens
surinkimo sistema ir drenažas aplink pastatą žr. LVN dalyje;
2. Įrengiamas ne mažiau kaip 1 stogo apšiltinimo sluoksnių vėdinimo kaminėlis
60 m² ploto stogo dangos. Kanalizacijos vėdinimo kaminėlius, kurie atsiduria
apšiltinimo sluoksniuose, būtina atitraukti, pakelti žr. LVN dalyje;
3. Esamas parapetas pakeliamas mūrijant iki ≥300 mm nuo naujai
įrengiamos stogo dangos. Parapetas apskardinamas, ant parapeto įrengiama
apsauginė tvorelė, kurios aukštis ≥600 mm nuo naujai įrengiamos stogo
dangos paviršiaus;
4. Stogo konstrukcijas kertančios komunikacijos turi būti užsandarinamos
specialiais guminiais flanšais, pagal gamintojo reikalavimus;
5. Išlipimo ant stogo liukas keičiamas nauju gaminiu, įrengiamos naujos išlipimo
ant stogo kopetėlės, apdailinama liuko anga. Esamas stogo liukas keičiamas į
apšiltintą liuką, kurio matmenys turi būti ne mažesni nei 0,8x0,6 m, liuko
angos viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš stogo paviršiaus;
6. Ant stogo išeinantys natūralios ventiliacijos kanalai turi būti 0,6 m aukščio
nuo naujai įrengiamos stogo dangos ir 0,3 m nuo parapetų viršaus (išvalomi,
dezinfekuojami, pakeliami mūrijant, apšiltinami, apskardinami). Ant kanalų
įrengiami apsauginiai stogeliai su grotelėmis;
7. Aukštinant ventiliacijos šachtų išvadus, kanalai keliami išlaikant esamų
kanalų sudalinimus (perskyrimus). Esamų angų plotą mažinti
draudžiama. Ventiliacijos kanalų išdėstymas tikslinimas vietoje demontavus
ant kanalų esančius stogelius;
8. Ant stogo esančios antenos ir kiti įrenginiai vykdant statybos darbus laikinai
demontuojami, gavus juos eksploatuojančios įmonės sutikimą, po apšiltinimo
darbų vėl sumontuojamos;
9. Matmenis būtina tikslinti vietoje, brėžiniai ruošti pagal kadastrinės bylos
duomenis.

5500

≥2.0°

≥2.0°

5500

≥2.0°

C

≥2.0°

C

St.F1-2 d110

11000

St.F1-6 d110

5500

≥2.0°

≥2.0°

St.F1-5 d110

≥2.0°

5500

B

St.F1-8 d110

St.F1-4 d110

St.F1-1 d110

≥2.0°

11000

B

St.F1-7 d110

St.F1-3 d110

esamas išlipimo ant stogo liukas
demontuojamas
keičiamas išlipimo
ant stogo liukas, min 0,8*0,8 m

≥7.0°

2.0°

≥7.0°

≥7.0°

A

≥7.0°

A
2.0°

įrengiamas lietaus latakas su įlajomis
9960

2200

9590

9590

2200

9960

įrengiami nauji apšiltinti 3
aukšto balkonų stogeliai

43500
Laida

1

įėjimo stogelis atnaujinamas, įrengiamas
lietaus nuvedimas nuo stogelio

2

3

4

5

6

įėjimo stogelis atnaujinamas, įrengiamas
lietaus nuvedimas nuo stogelio

Išleidimo data

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

7

Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiš kis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

D. Franckevičius

35951

SPDV

A. Kiburiene

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastatas (6.3)

2021
2021

Brėžinys:

Laida

Stogo planas, M 1:100
0
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:
PLP21002-TDP-VN-04

Lapas

Lapų

1

1

TERITORIJOS SITUACIJOS SCHEMA

TERITORIJOS TVARKYMO PLANAS, M 1:500

Š

iki įėjimų į laiptines suformuojami
≤5% nuolydžio pėsčiųjų takai be
aukščių skirtumo

R

V
P

5B

1.

3.50

EKSPLIKACIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

F

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

FR1
F

ATSĖJAMA VEJA
TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA

v.l.a.-129.83

ESAMA BUITINĖ NUOTEKINĖ

V. l. alt. 129,93
alt.tikslinti darbo metu

REMONTUOJAMA BUITINĖ NUOTEKINĖ
ESAMA BUITINĖ NUOTEKINĖ DEMONTUOJAMA

1.

V. l. alt. 130,05
alt.tikslinti darbo metu

VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖ, TIKSLINTI
KLOJIMO METU

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS
Žem.pav. alt.132,10
V. l. alt.129,97
tikslinti arbo metu

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

Esamą buitinių nuotekų išvado vietą tikslinti
statybos metu ir jį demontavus toje pačioje
vietoje paklotį projektuojamą vamzdį
d110 l*4.0m i=0.02 į esamą šul.Nr.42 šulinį išvalyti

3.50

ĮVAŽIAVIMAS Į TERITORIJĄ

BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
BETONINĖS TRINKELĖS SU VEDIMO
PAVIRŠIUMI - lygiagrečių juostelių (4-5 mm
aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm),
skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui
pažymėti
BETONINĖS TRINKELĖS SU ĮSPĖJAMUOJU
PAVIRŠIUMI - apvalių kauburėlių (kauburėlių
skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp
centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius
aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).
NUŽEMINTAS GATVĖS BORTAS/NUOŽULNA

įrengiama nuožulna
užvažiavimui ant šaligatvio

INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

SAUGOMI MEDŽIAI/KRŪMAI

PASTABOS:
1. Modernizuojamo daugiabučio gyvenamojo namo grindų altitudė išlieka esama. Altitudės
tikslinamos pagal esamą situaciją.
2. Aplink pastatą įrengiama ≥50 cm pločio nuogrinda.
3. Veja atstatoma statybos metu pažeistose vietose.
4. Ant fasadų esantys šilumos punkto ir signalizacijos davikliai, lauko šviestuvai, elektros
spintos, vėliavos laikikliai, dujotiekio vamzdynai ir kt. įrenginiai išsaugomi, esant
poreikiui, atkeliami, permontuojant ant naujai įrengtos apdailos. Perkėlimo darbus gali
vykdyti tik nustatyta tvarka atestuota įmonė.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
6. Įspėjamieji paviršiai ir atnaujinami pėsčiųjų takai įrengiami pagal STR 2.03.01:2019
„Statinių prieinamumas“ ir ISO 21542:2011 reikalavimus. Atnaujinamų pėsčiųjų takų
išilginis nuolydis ≤5%.
7. Automobilių stovėjimo aikštelėje įrengiama 1 žmonėms su negalia pritaikyta automobilio
stovėjimo vieta, vieta įrengiama pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
reikalavimus, pažymėta specialiu vertikaliu ir horizontaliu ženklinimu.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Bendroji dalis
Šiame elektrotechninės dalies projekte sprendžiami daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo
(modernizavimo), bendros paskirties elektros magistraliniai ir apšvietimo tinklai, apsauga nuo žaibo.
Elektrotechninės dalies projektiniai sprendiniai yra atlikti remiantis projektavimo technine užduotimi, elektros
įrenginių įrengimo taisyklėmis 2012m ir statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 reikalavimais.
Esamas bendros paskirties vidaus elektros tinklas yra pasenęs, todėl vykdant pastato modernizavimą bendros
paskirties elektros instaliaciją būtina atnaujinti.
Projektuojamas rūsio patalpų, laiptinių, įėjimų apšvietimo instaliacijos, šviestuvų bei jungiklių keitimas,
magistralinių tinklų į laiptinių paskirstymo skydus (PS) keitimas, įvadinio skirstomojo skydo ĮASS rekonstravimas
pakeičiant esamą apsauginę/komutacinę įrangą nauja ir laiptinių paskirstymo skydų (PS) keitimas, apsaugos nuo
žaibo sistemos įrengimas.
Pastatas yra užmaitintas nuo esamo skydo KS-795 iš TR-4, įrengto elektros skydinės patalpoje rūsyje.
Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija – III. Atsakomybės riba nustatyta KS-795 ant kabelio į
namo vidaus elektros tinklą prijungimo gnybtų.
Elektrotechninio tinklo, prietaisų, elektros aparatūros montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis
„Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančių statybinių normų reikalavimais. Įranga ir medžiagos
turi atitikti patalpų, kurioje jos bus panaudojamos, aplinkos sąlygas. Taip pat visi prietaisai, įrengimai, kabeliai,
montavimo medžiagos ir gaminiai, naudojami projektuojamame objekte turi atitikti nacionalinių standartų LST ir
standartų IEC ir EN reikalavimus, bei turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
Projektuojamų elektros sistemų projektiniai sprendimai, įrangos komplektacija ir išpildymas rengiami
remiantis užsakovo pateikta projektavimo užduotimi bei galiojančiais techninių reikalavimų statybos reglamentais:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0
Laida

Dokumento pavadinimas

Santrauka

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos
įrengimo taisyklės
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros
įrenginių įrengimo taisyklės
Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo
taisyklės
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
Statybos darbai, statinio statybos priežiūra
Gyvenamieji pastatai
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo

2021
Išleidimo data

EĮĮBT-2012 (Žin., 2012-02-09, Nr. 18-816)
ELIĮT-2012 (Žin., 2012 Nr. 2-58)
EĮRAAĮT-2011 (Žin., 2011-06-02, Nr. 673199)
AEĮĮT-2011 (Žin., 2011-02-10, Nr. 17815)
SPTPEĮĮT-2013 (Žin., 2013-03-13, Nr. 271299)
GEĮĮT-2012 (Žin., 2012-01-07, Nr. 5-151)
Žin., 2011-06-23, Nr. 76-3673
STR 1.04.04:2017
STR 1.06.01:2016
STR 2.02.01:2004
STR 2.01.06:2009

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B,
Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365
17572

SPV
SPDV

D. Franckevičius
K. Šližys

Gyvenamosios paskirties daugiabutis
(trijų ir daugiau butų) namas (6.3)

2021
2021

Laida

Dokumento pavadinimas:

Aiškinamasis raštas
Statytojas/Užsakovas:

LT

AB „Rokiškio butų ūkis“,
Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:

PLP-21-002-TDP-E.AR

0
Lapas

Lapų

1

5

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

12.
13.
14.
15.
16.
17.

žaibo
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas
Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas
Elektros tinklų apsaugos taisyklės
Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika
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V
kW
A
m
vnt.; mm2

Rodiklis
III
400/230 ± 10%; TN-C-S
99,0
158,7
5
4x95

1. Elektros energijos tiekimas
Elektros energijos tiekimas pastatui projektuojamas nuo esamo kabelinio skydo KS-795 iš TR-4. Numatytas
kabelis Al-1-4x70mm2.
Elektros skydinės patalpoje yra sumontuotas pastato įvadinis apskaitos skirstomasis skydas ĮASS. Jo korpusą
numatoma palikti esamą, jame sumontuota įranga pakeičiama nauja. Skyde montuojamą įrangą žiūr. brėž. –E.B-07.
ĮASS turi būti numatyta prieš apskaitą esančios apsauginės komutavimo įrangos plombavimo galimybė.
Butų užmaitinimui projektuojamos naujos Cu-5x25mm2 magistralės nuo ĮASS. Kabeliai su Cca s1,d1,a1
degumo klasės izoliacija ir apvalkalu. Kabeliai numatyti montuoti rūsyje įtraukiant į apsauginius vamzdžius ir
laiptinėse esamose kabelių šachtose. Jeigu atliekant montavimo darbus bus nustatyta, kad esamuose kanaluose
sumontuoti naujus kabelius galimybės nėra, iškirsti naujas vagas kabelių sumontavimui. Vamzdžiai ir šachtos tarp
aukštų turi būti užsandarinami nesunkiai pašalinamomis ugniai atspariomis priemonėmis.
Esami laiptinių paskirstymo skydai (PS) išmontuojami. Vietoje jų, toje pačioje vietoje projektuojami
potinkiniai skydai. PS montuojami nauji automatiniai išjungikliai ir gnybtynai magistralinio kabelio atšakojimams į
gyventojų elektros energijos apskaitos prietaisus. Gnybtynai plombuojami. Automatinių išjungiklių nominalus
tikslinti darbų atlikimo metu. Prieš apskaitos prietaisą įrengiami komutavimo įrenginiai turi turėti plombavimo
galimybę. Butai nuo laiptinių paskirstymo skydų užmaitinami esamais kabeliais. Atlikus montavimo darbus
atstatyti apdailą.
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Vidaus elektros tinklas montuojamas pagal TN-S tinklo posistemę, kai yra atskiras nulinis laidas ir atskiras
apsauginis laidas.
Projektuojami magistralinių linijų kabeliai numatyti variniai penkių gyslų, instaliaciniai kabeliai variniai,
penkių arba trijų gyslų. Kabelių skerspjūviai nurodyti bendro naudojimo ir magistralinių tinklų schemoje.
Bendrų vartotojų maitinimui ĮASS montuojami nauji automatiniai išjungikliai nueinančių linijų apsaugai nuo
trumpų jungimų ir perkrovų. Nuo ĮASS užmaitinamas rūsio patalpų, laiptinių, įėjimų apšvietimas, elektros įranga
elektros skydinėje.
Laiptinių apšvietimas ir rūsio patalpų apšvietimas maitinami nuo skirtingų ĮASS grupių. Į rekonstruotą ĮASS
perjungti esamą elektros įrangą. Prieš perjungiant atlikti esamų kabelių izoliacijos varžų matavimus, pažeistas
atkarpas sutvarkyti.
Nereikalingus elektros tinklus ir įrangą išmontuoti ir išvežti.
2. Elektros instaliacija
Pastate projektuojamas rūsio patalpų, įėjimų į laiptines ir laiptinių apšvietimo elektros tinklas. Elektros
energijos paskirstymas numatytas iš ĮASS bendrų vartotojų dalies. Apšvietimo valdymas prie įėjimų į laiptines ir
laiptinėse nuo foto/judesio jutiklių. Rūsio patalpose numatyti paviršiniai jungikliai.
Apšvietimas suprojektuotas šviestuvais su LED šviesos šaltiniais 10W, 12W, 13W ir 22W galingumo.
Šviestuvų apsaugos laipsnis ne mažiau IP2x laiptinėse, ne mažiau IP44 rūsyje ir lauke prie įėjimų po stogeliu.
Laiptinių ir rūsio koridorių apšviestumas turi būti ne mažiau kaip 50Lx, šilumos punkto ir elektros skydinės
apšvietimas ne mažiau kaip 150Lx. Klavišiniai jungikliai įrengiami 1,5 - 1,7m aukštyje nuo grindų.
Apšvietimas turi būti perskaičiuotas parinkus konkrečius šviestuvų modelius.
Paskirstymo tinklai laiptinėse numatyti kabeliais su varinėmis gyslomis, atitinkamo skerspjūvio su Cca,
s1,d1,a1 degumo klasės izoliacija ir apvalkalu. Rūsio patalpose numatyti kabeliai su Eca degumo klasės izoliacija
ir apvalkalu. Rūsio patalpose apšvietimui numatyta paviršinė instaliacija variniais kabeliais 3x1,5mm 2 skerspjūvio,
įtraukiant į apsauginius vamzdžius. Laiptinių ir įėjimų apšvietimo elektros tinklus montuoti paslėptai po tinku.
Atlikus montavimą atstatyti apdailą.
Perėjimuose per sienas kabeliai klojami vamzdžiuose, vamzdžiai užsandarinami ugniai atsparomis
medžiagomis.
3. Įžeminimas ir apsauga nuo žaibo
ĮASS įžeminimui projektuojamas įžeminimo kontūras, kurio varža bet kuriuo metų laikų neturi būti didesnė
kaip 10. Kontūrui naudojami plieniniai cinkuoti įžeminimo elektrodai. Įžeminimo elektrodų kiekį tikslinti darbų
metu pagal pasiektą varžą. ĮASS prie įžeminimo kontūro prijungiamas plienine cinkuota juosta 30x4mm. ĮASS
įžeminimo kontūrą sujungti su apsaugos nuo žaibo sistemos įžeminimo kontūru.
Nuo pastato įvadinio apskaitos skirstomojo skydo ĮASS elektros tinklai projektuojami pagal TN-S tinklo
posistemę, elektros įrenginių įžeminimas atliekamas elektros instaliacijos trečia arba penkta įžeminimo gysla.
Apsaugai nuo aukšto potencialo perdavimo antžeminėmis ir požeminėmis metalinėmis komunikacijomis visi
inžineriniai tinklai (metaliniai vamzdynai), technologinių įrengimų korpusai, statybinės ir gamybinės metalinės
konstrukcijos turi būti pajungiamos prie įžeminimo tinklo.
Visus montavimo darbus atlikti pagal EĮĮT, 2012 taisyklių reikalavimus. Darbų vykdymo metu paaiškėjus
nenumatytoms aplinkybėms, atsiradus papildomiems darbams, kurie nėra įvertinti projekte, Rangovas kartu su
Užsakovu turi spręsti apie būtinumą ir papildomus darbus užsakyti atskirai.
Visi naudojami įrenginiai turi būti pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC
standartus ir sertifikuoti Lietuvoje.
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Apsaugos nuo žaibo rizikos skaičiavimas
(IEC 62305-2 normatyvas)

Apsaugos nuo žaibo projektiniai sprendiniai
Apsaugai nuo tiesioginio žaibo smūgio montuojamas aktyvinis žaibo priėmiklis. Stiebas pastatomas ant
stogo panaudojant specialų stovą. Priėmiklio aukštis ≥4m virš stogo. Tvirtinimą tikslinti darbo vietoje.
Objekte projektuojama dvigubo veikimo aktyvusis žaibo priėmiklis, IV kategorijos, ΔL = 30m.
Saugomos zonos spindulys Rpx imamas iš gamintojų katalogų.
Aktyviojo žaibo priėmiklio apsaugos spindulys, ΔL = 30m
h, m
2
3
4
5
6
Rp, m
28
42
57
71
72

8
75

10
75

15
78

20
81

45
89

60
90

Žaibo išlydžio energijai nuvesti į žemę numatyti du srovės nuvedikliai.
Įžeminimo varža ne daugiau kaip 10 Ω bet kuriuo metų laiku. Srovės nuvediklis - plieninė cinkuota arba
aliuminio viela  8 mm ore ir 40x4 mm plieninė cinkuota juosta žemėje. Srovės nuvedikliai numatyti ne arčiau
kaip 2 m nuo įėjimų ir langų arba taip kad žmonės negalėtų prie jų prisiliesti.
Jei statinio išorėje neįmanoma įrengti srovės nuvediklių laidininkų, arba negalima išlaikyti 2,0m atstumo nuo
langų ir durų, juos galima įrengti A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose statinio išorėje arba po statinio apdaila.
Įžemintuvą sudaro du įžemikliai tarpusavyje sujungti plienine cinkuota juosta. Įžemikliai turi būti išdėstyti
ne mažesniu kaip 2,0m atstumu nuo esamu metalinių požeminių komunikacijų vamzdžių. Nuo kitų komunikacijų
išlaikyti 0,5m atstumą. Srovės nuvediklius su įžemintuvais sujungti per išardomas jungtis (matavimo gnybtus).
Plieninė cinkuota juosta žemėje turi būti montuojama 0,5-0,7m gylyje ir 0,8-1,0m atstumu nuo statinio
pamato arba pagrindo.
Prieš kalant įžeminimo elektrodus, atlikti šurfavimą ir įsitikinti, kad kalimo vietose nėra esamų požeminių
komunikacijų, kurias būtų galima pažeisti.
Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas į buvusį lygį.
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais žaibosaugos instaliavimo darbų užbaigimui ir
tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūra atliekama kas dveji
metai, sistema tikrinama – kas 4 metai. Neplaninis patikrinimas atliekamas po žaibo išlydžio, jeigu atliekami
remonto darbai, arba pakeičiamos kai kurios apsaugos nuo žaibo sistemos dalys.
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Visi naudojami įrenginiai turi būti pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC
standartus ir sertifikuoti Lietuvoje.
Visus montavimo darbus atlikti pagal EĮĮT, 2012 taisyklių reikalavimus. Darbų vykdymo metu paaiškėjus
nenumatytoms aplinkybėms, atsiradus papildomiems darbams, kurie nėra įvertinti projekte, Rangovas kartu su
Užsakovu turi spręsti apie būtinumą ir papildomus darbus užsakyti atskirai.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų numatytų darbų
paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas
sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.
Darbų vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, atsiradus papildomiems darbams, kurie nėra
įvertinti projekte, Rangovas kartu su Užsakovu turi spręsti apie būtinumą ir papildomus darbus užsakyti atskirai.
Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas,
išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems
normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, elektros
aparatūra, elektros skydai , kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte
turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų
standartus arba technines sąlygas.
Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos
Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu
naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.
Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų
reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu.
Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra
specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms
sąlygoms. Įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir
montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų.
Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama.
Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus
pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija,
surinkimo instrukcija ir schemos.
Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus,
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose.
Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje
pateiktų nurodymų.
Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant. Varžtais sujungiama tik
ten, kur reikalingas išardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jų negalima virinti.
Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis.
Rangovas užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su
elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą savo įrangą
užsakovui.
Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos
perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir
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duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros
paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai.
Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą.
1.1. SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE
1.1.1.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Klimato sąlygos lauke
Temperatūra
Santykinė drėgmė
Altitudė
Klimato sąlygos patalpose
Elektros patalpos
Valdymo patalpa
Santykinė drėgmė
1.1.2.

Klimato sąlygos
Maksimum

Minimum

+35C
80%
1000m virš jūrosl lygio

-35C
-

Maksimum

Minimum

+30C
+25C
60% prie +25C

+5C
+18C
-

Korpusų apsaugos klasės

Minimali korpusų apsaugos klasė laiptinėse IP2x, rūsio patalpose IP4x, nebent nurodoma kitaip.
1.1.3.

Žymės ir žymėjimas

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir
instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai turi
būti su žymėmis, pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga turi
būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. Visa įranga,
sumontuota aikštelėje, turi būti su inventorinėm plokštelėmis ir pozicijų numeriais, atitinkamai pagal pozicijas
įrangos ir kabelių sąrašuose. Fazių žymėjimas turi būti pagal EĮĮT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3).
2. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDŽIAGOS
2.1. Elektros skirstymo skydai
2.1.1. Paviršinio montavimo skydai
Paskirtis - elektros energijos paskirstymui kintamos 400 V / 230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose bei
nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Skyduose turi būti sumontuota įvadinė,
paskirstymo ir valdymo aparatūra.
Skydai paviršinio montavimo su durimis, su užraktu. Skydų apsaugos laipsnis turi būti ne mažiau IP30 (PS),
IP65 (JS-ŠP). Konkrečius reikalavimus žiūr. brėžiniuose ir medžiagų žiniaraštyje. Korpusas turi būti pagamintas iš
lakštinio plieno arba plastiko. Skydai turi turėti vietą skydo schemai tvirtinti.
Prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių.
Skydai turi būti pritaikyti aptarnavimui, kabelių prijungimui ir prietaisų pakeitimui iš priekio.
Skydai turi turėti kabelių įėjimus apačioje ir/arba viršuje.
Skydai turi turėti:
- įžeminimo šyną, elektriškai sujungtą su metaliniu korpusu bei gnybtus kabelių ir laidų įžeminimo
laidininkų prijungimui;
- nulinę šyną su gnybtais kabelių ir laidų nulinių laidininkų prijungimui;
- elektrinę izoliaciją, atlaikančią bandymo 2500 V, 50 Hz kintamą įtampą 1 minutę.
Kiti reikalavimai jėgos spintoms:
- vidaus jungiamųjų laidų izoliacija įtampai 660 V,
- metalinės skydo konstrukcijos turi būti pagamintos iš lakštinio plieno ir padengtos antikorozine
danga (miltelinis dažymas).
PLP-21-002-TDP-E.TS
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- Skydai turi būti paruošti pagal brėžinyje duotą skaičiavimo schemą ir montuojami plane
nurodytoje vietoje;
- Prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių;
- Skydai turi turėti 30% vietos rezervą išplėtimui ateityje.
Skydai yra vienpusiam aptarnavimui iš priekio: durys turi atsidaryti ne mažesniu, kaip120 kampu.
Duomenys skydui pateikiami vienlinijinėje schemoje.
Visi metaliniai skydų elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru.
Su skydu pateikiama: pasas lietuvių kalba; Komplektuojančių įrenginių pasai lietuvių ir anglų kalbomis;
Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba; gabaritinis
brėžinys.
2.1.2. Skydai įleidžiami į sieną
Paskirtis - elektros energijos paskirstymui kintamos 400 V / 230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su
įžeminta neutrale bei nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Montuojami įleidžiant į
nišas sienose, pertvarose.
Atšakojimo gnybtynai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelio gyslų prijungimą.
Skydų aptarnavimas vienpusis iš priekio; durys turi atsidaryti ne mažiau 120 ir būti rakinamos;
Korpusas turi būti pagamintas iš lakštinio plieno. Skydai turi turėti vietą skydo schemai tvirtinti. Apsaugos
laipsnis ne mažiau IP30.
Skydai turi turėti:
- nulinę šyną su gnybtais kabelių ir laidų nulinių laidininkų prijungimui;
- įžeminimo šyną bei gnybtus kabelių ir laidų įžeminimo laidininkų prijungimui;
- elektrinę izoliaciją, atlaikančią bandymo 2500 V, 50 Hz kintamą įtampą 1 minutę.
Kiti reikalavimai jėgos spintoms:
- šynos turi atlaikyti smūginę 10 kA trumpo jungimo srovę;
- vidaus jungiamųjų laidų izoliacija įtampai 660 V;
- metalinės skydo konstrukcijos turi būti pagamintos iš lakštinio plieno ir nudažytos antikorozine danga.
Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. Visi
metaliniai skydų elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru.
2.2. Apsaugos ir komutacinė įranga
2.2.1 Automatiniai jungikliai
Automatiniai jungikliai (In nuo 2A iki 63A) turi būti kompensuojantys aplinkos poveikį, valdomi ranka ir
užtikrinantys šiluminę ir trumpo jungimo apsaugas. Jei reikia, turėti srovės nuotėkio apsaugą ir galimybę pajungti
nepriklausomą atkabiklį. Taip pat atitikti reikalavimus:
- DIN 35 bėginis tvirtinimas;
- polių skaičius – 1 ir 3;
- vardinė srovė pagal sąnaudų žiniaraštyje nurodytus reikalavimus;
- apsaugos laipsnis IP20;
- Aplinkos temperatūra: -25 C … +35 C;
- Vardinė įtampa: 230 V/400 V AC
- Vardinis dažnis: 50 Hz;
- Vardinė izoliacijos įtampa: ≥ 500 V;
- Vardinė impulsinė įtampa: ≥ 4 kV;
- Atjungimo pajėgumas: ≥ 6 kA.;
- Atkabiklio poveikis: nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos;
- Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje): pagal schemą
2.2.2 Kirtikliai (galios skyrikliai)
Galios skyrikliai – naudojami elektros energijos tiekimo mechaniškam įjungimui ir atjungimui, valdymui.
Galios skyrikliai turi būti nurodyto nominalo. Turi būti galimybė prijungti laidus prie gnybtų varžtais.
Pagrindiniai reikalavimai:
- įjungimo ir išjungimo signalizacija;
- vardinė srovė pagal sąnaudų žiniaraštyje ir brėžiniuose nurodytus reikalavimus;
- apsaugos laipsnis IP20;

PLP-21-002-TDP-E.TS

Lapas

Lapų

Laida

3

17

O

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

-

Aplinkos temperatūra: -25 C … +35 C;
Vardinė įtampa: 230 V/400 V AC
Vardinis dažnis: 50 Hz;
Vardinė izoliacijos įtampa: ≥ 500 V;
Vardinė impulsinė įtampa: ≥ 4 kV;
Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje): pagal schemą

2.2.3 Nuotėkio srovės automatiniai jungikliai
Nuotėkio srovės automatiniai jungikliai naudojami automatiniam el. energijos tiekimo atjungimui, atsiradus
nuotėkio srovei. Turi būti pagaminti ir patikrinti pagal atitinkamus IEC reikalavimus.
Pagrindiniai reikalavimai:
- polių skaičius – 2 arba 4;
- įjungimo ir išjungimo signalizacija;
- nominali nuotėkio srovė – 30mA;
- vardinė srove - pagal nurodytus sąnaudų žiniaraštyje reikalavimus;
- apsaugos laipsnis IP20.
- DIN 35 bėginis tvirtinimas;
- Aplinkos temperatūra: -25 C … +35 C;
- Vardinė įtampa: 230 V/400 V AC
- Vardinis dažnis: 50 Hz;
- Vardinė izoliacijos įtampa: ≥ 500 V;
- Vardinė impulsinė įtampa: ≥ 4 kV;
- Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje): pagal schemą
- apsaugos laipsnis IP20.
2.2.4 Vidaus tipo viršįtampių ribotuvai
Techniniai reikalavimai
Eilės
Techniniai parametrai ir reikalavimai
Nr.
1
Įrenginiai turi būti išbandyti tipiniais bandymais
2
Skirtas naudoti
3
Aplinkos sąlygos
4
Vardinė įtampa
5
Vardinis dažnis
6
Paskirtis
7

Bendrieji reikalavimai:
-tipiniai bandymai turi būti atlikti
akredituotoje laboratorijoje
-viršįtampių ribotuvai gamykloje turi būti
išbandomi pagal IEC 61643-1
-pastatymo aukštis virš jūros lygio
-korpuso medžiaga
-viršįtampių ribotuvai montuojami
-tarnavimo laikas

8

-garantinis laikas
“B+C” klasės pagrindiniai rodikliai:
-maksimali ilgalaikė darbo įtampa
-impulsinė srovė
-įtampos apsaugos laipsnis
-reagavimo laikas
-darbo temperatūra
-prijungimo gnybtai

Dydis, sąlyga
Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas
Patalpoje, spintoje
+5ºC…+35ºC
400-230 V AC
50 Hz
apsauga nuo viršįtampių ir tiesioginių žaibo smūgio
srovių
-pateikti bandymų protokolų kopijas;
-pateikti bandymų protokolų kopijas;
1000 m;
-polimeras;
-tarp fazės, PE ir žemės;
25 metų;
12 mėnesių.
-255 V, 50 Hz;
-50 kA;
<0,9 kV;
25 ns;
-40…+80 OC;
-iki 16 mm2 skerspjūvio laidui;
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-montuojamas
-sandarumas

-ant DIN bėgio;
-IP 20.
2.3. Apšvietimo jungikliai

Klavišiniai jungikliai ir perjungikliai, turi būti vieno arba dviejų klavišų, klavišai įspaudžiami, laidai
priveržiami, baltos spalvos. Nominalioji srovė turi būti ne mažiau 10A, įtampa 250 V kintamosios įtampos.
Paviršinio montavimo tipo jungikliai turi būti pateikti komplekte su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo
dėžutėmis ir tvirtinimo detalėmis. Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos, bet ne
mažiau kaip IP44.
2.4. Judesio jutikliai
Judesio jutiklis montuojamas prie sienos arba lubose. Judesio jutiklis įjungia apšvietimą, jeigu yra
užfiksuotas judėjimas zonoje ir jeigu aplinkos apšviestumo lygis yra mažesnis už nustatytą slenkstinę reikšmę. Po
to, kai buvo užfiksuota paskutinis judėjimas jutiklis išjungia apšvietimą, kai baigiasi nustatytas laiko uždelsimas.
Maitinimo įtampa 230V, 50Hz. Minimalus detekcijos atstumas ≥12m. Laiko uždelsimas nuo 10s iki 15min.
Kontroliuojamo apšvietimo: galia pagal schemą, apsaugos laipsnis ≥IP2x arba ≥IP4x montuojamiems patalpose ir
≥IP54 montuojamiems lauke. Darbinė temperatūra nuo -20C iki +40C.
Jutiklis gali būti įtaisytas šviestuve.
2.5. Kištukiniai lizdai
Paskirtis - buitinių, pernešamų elektros prietaisų ir vietinio elektrinio apšvietimo maitinimui nuo elektros
tinklų.
Visi kištukiniai lizdai turi būti skirti komerciniam naudojimui. Kištukiniai lizdai su atskiru įžeminimo
kontaktu turi būti tokios konstrukcijos, kad, įjungus bet kokį kilnojamą elektros įrenginį, būtų užtikrintas jo
įžeminimas.
Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Kištukiniai lizdai 16A, 250 V
kintamos srovės, nebent jei pažymėta kitaip. Kištukiniai lizdai turi būti paviršiniai.
Nuo aptaškymo apsaugoti kištukiniai lizdai turi būti su ant vyrių įrengtais paviršiaus dangteliais.
Paviršinei instaliacijai, su įžeminimo kontaktu, 230 V įtampai, 50 Hz dažniui, 16 A srovei, išpildymas IP54 su
dangteliu.
2.6. Sujungimų dėžutės, pratraukimo dėžutės
Sujungimų dėžutės skirtos kabelių sujungimui.
Sujungimų dėžutės turi būti pagamintos iš PVC ir pakankamai didelės, kad sutalpintų visus sujungiamus
kabelius. Korpuso apsaugos klasė turi atitikti aplinkos sąlygas: rūsio patalpose ne mažiau kaip IP44.
Visi paviršiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi būti pateikti sukomplektuoti su atitinkančiomis to
paties gamintojo montavimo dėžutėmis.
Visos sujungimų dėžutės turi būti su žalvariniais įžeminimo gnybtais, įmontuotais dėžutės pagrinde.
Visos sujungimų dėžutės turi būti pateiktos su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais.
Pratraukimo dėžutės.
Skirta montuoti vamzdžiuose tiesiamos kabelių trasos posūkiuose ir atsišakojimuose. Pagaminta iš
termoplastiko. Su prisukamu dangčiu. Komplektuojama su varžtiniai gnybtinais 16mm2 ÷ 120mm2 gyslų
skerspjūvio kabeliams. Tvirtinamos prie sienų arba prie lubų
2.7. Šviestuvai ir lempos
Šviestuvai skirti darbui kintamos sroves tinkle su nominalia įtampa 230V, 50 Hz dažnio. Šviestuvai turi ne
tik paskirstyti šviesos srautą erdvėje, bet ir užtikrinti elektrinį šviesos šaltinių prijungimą bei stabilų darbą fiziškai
apsaugoti šviesos šaltinius ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo kenksmingo aplinkos poveikio bei mechaninio
pažeidimo, normaliomis darbo sąlygomis turi būti patvarūs ir ilgaamžiški bei ekonomiški. Šviestuvai turi atitikti
reikalavimus, nurodytus brėžiniuose ir medžiagų žiniaraštyje, turi būti tinkami montavimui numatytose vietose.
Šviestuvai turi būti pateikti su reikiamo tipo šviesos šaltiniais. Šviestuvai turi būti pateikti su visom jų pakabinimui,
montavimui skirtom medžiagom. Šviestuvų dizainas ir konkrečios montavimo vietos turi būti derinamas su
Užsakovu. Nepavojingose patalpose naudojami IP20, pavojingose patalpose IP44-65 apsaugos laipsnio šviestuvai.
PLP-21-002-TDP-E.TS
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Apšviestumas turi atitikti STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai.
Papildomai saugiam darbui ir pasišalinimui iš patalpos išsijungus pagrindiniam apšvietimui elektros
skydinėje ir šilumos punkte numatyta po šviestuvą su įmontuotais akumuliatoriais, kurie garantuos šviestuvo 1 val.
nepertraukiamą darbą dingus el. įtampai. Akumuliatorių blokai turi turėti automatinę savitikros funkciją su diodine
gedimo indikacija.
Paviršiniai šviestuvai rūsio patalpose
Skirtas naudoti – vidaus patalpų apšvietimui;
Atsparumas smūgiams - ≥ IK06;
Šviestuvo galingumas – iki 60W;
Vardinė maitinimo įtampa – 230 V, 50Hz;
Šviestuvo lempų laikiklis – 1xE27;
Šviestuvas su lempa – LED ≤ 13W;
Šviesos šaltinio kuriamas šviesos srautas – ≥ 1000 lm;
Šviesos šaltinio efektyvumas - ≥ 100 lm/W;
Spalvinė temperatūra – 3000-4000K;
Šviestuvo apsaugos laipsnis – IP44;
Elektrosaugos klasė – I;
Montavimas paviršinis, ant lubų, sienų;
Kiti šviestuvo duomenys - šviestuvas su lempa, korpuso medžiaga plastikas,
gaubtas stiklinis.
Paviršiniai šviestuvai laiptinėse
Šviestuvo tipas – plafonas;
Atsparumas smūgiams - ≥ IK02;
Šviesos šaltinis – LED;
Vardinė maitinimo įtampa – 230 V, 50Hz;
Šviestuvo galingumas – ≤ 12 W;
Šviesos šaltinio kuriamas šviesos srautas – ≥ 1000 lm;
Šviesos šaltinio efektyvumas - ≥ 83 lm/W;
Spalvinė temperatūra – 3000K
Šviestuvo apsaugos laipsnis – IP2x;
Elektrosaugos klasė – I;
Kiti šviestuvo duomenys – šviestuvo pagrindas lakštinis plienas, gaubtas
matinis stiklas, su judesio jutikliu.
Paviršiniai šviestuvai lauke, tambūruose
Skirtas naudoti – lauke;
Atsparumas smūgiams - ≥ IK08;
Šviesos šaltinis – LED;
Vardinė maitinimo įtampa – 230 V, 50Hz;
Šviestuvo galingumas – ≤ 10 W;
Šviesos šaltinio kuriamas šviesos srautas – ≥ 1000 lm;
Šviesos šaltinio efektyvumas - ≥ 100 lm/W;
Spalvinė temperatūra – 3000K;
Šviestuvo apsaugos laipsnis – IP44;
Elektrosaugos klasė – I;
Montavimas paviršinis, ant lubų, sienų;
Kiti šviestuvo duomenys – šviestuvo korpusas plastikas su matiniu gaubtu, su
judesio jutikliu.
Šviestuvo tipas – paviršinis šviestuvas
Atsparumas smūgiams - ≥ IK08;
Šviestuvo galingumas – ≤ 22W;
Šviesos šaltinio kuriamas šviesos srautas – ≥ 3700 lm;
Šviesos šaltinio efektyvumas - ≥ 160 lm/W;
Spalvinė temperatūra – 3000-4000K;
Šviestuvo apsaugos laipsnis – ≥ IP44;
Elektrosaugos klasė – I;
Kiti šviestuvo duomenys – šviestuvo gaubtas polikarbonatas (PC), korpusas
PLP-21-002-TDP-E.TS
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plastikas.
2.8. Kabeliai
Elektros kabeliai turi atitikti klases pagal Lietuvos standartą LST EN 50575:2015 „Galios, valdymo ir ryšių
kabeliai. Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį
reikalavimai“.
Elektros tinklo kabeliai, kurių vardinė įtampa Uo / U ≤ 0,6 / 1 kV, turi atitikti Lietuvos standarto LST 1702
„Skirstomieji 0,6 / 1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994 + HD 603 S1:1994 / A1:1997)“ arba Lietuvos
standarto LST 1703 /A 3 „Elektrinėse naudojami 0,6 / 1 kV ir 1,9 / 3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai
(HD 604 S1:1994 / A3:2005)“ nustatytus reikalavimus.
2.8.1. Vidaus instaliacijos kabeliai su varinėmis gyslomis.
Kabeliai turi atitikti reikalavimus, apsprendžiamus aplinką, kurioje jie turi būti instaliuoti. Jie turi būti
pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių standartų reikalavimus.
Kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis ir kitais dokumentais.
0,4kV kabeliai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus ir konstrukciją:
- vario laidininkas (gyslos monolitinės)
- gyslų skaičius ir skerspjūvis – 5x25mm2 (magistraliniai tinklai), 5x6mm2 (apskaitos prietaisų prijungimui),
3x2,5mm2 (šilumos punkto įrangos maitinimas), 3x1,5mm2 (apšvietimo elektros tinklai);
- Eca degumo klasės izoliacija ir išorinis apvalkalas kabeliams montuojamiems rūsio patalpose;
- halogenų neskleidžiančio plastiko Cca,s1,d1,a1 degumo klasės izoliacija ir apvalkalas kabeliams
montuojamiems evakuacinėse laiptinėse;
- nominali įtampa 0,45/0,75kV; magistraliniams kabeliams 0,6/1kV;
- srovės dažnis 50Hz;
- maksimali laidininko įšilimo temperatūra, esant pastoviam apkrovimui ne mažesnė kaip 70ºC;
- leistina trumpo sujungimo temperatūra (iki 5 sek.) ne mažesnė kaip 160ºC;
- minimalus lenkimo kampas - 10 kabelio diametrų su apvalkalu;
- Kabelio apvalkalo žymėjimas turi nurodyti:
- gamintojo pavadinimą
- tipą
- gyslų skaičių
- skerspjūvio plotą
- vardinę įtampą
Nulinių (N) ir apsauginių (PE) laidininkų izoliacijos klasė turi būti tokia pat, kaip ir fazinių laidininkų.
2.8.2.Iki 1000V kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore.
Eil.
Nr.
1.
2.

Dydis, sąlyga

Techniniai parametrai ir reikalavimai

LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;
Pateikti:
 akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio
sertifikatą;
 pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją
redakciją) tipinių bandymų protokolų
kopijas.

3.
4.

Standartas
Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje
akredituotoje laboratorijoje arba.
Akredituota laboratorija – laikoma tokia
laboratorija, kuri yra akredituota Europos
akreditacijos organizacijos (European co-operation
for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos
įstaigoje bandymų (testing) srityje.
Vardinė įtampa U0/U
Maksimalioji įtampa

5.
6.

Vardinis dažnis
Eksploatavimo sąlygos

7.
8.

Aplinkos temperatūra
Kabelio konstrukcija:

50 Hz
patalpose;
žemėje;
atvirame ore;
-35 ... +35 °C

≥ 0,6/1 kV
1,2 kV

PLP-21-002-TDP-E.TS

Lapas

Lapų

Laida

7

17

O

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

8.1.
8.2.

Laidininkų skaičius
Laidininkas

8.3.
8.4.
8.5..
8.6..

Laidininko tipas
Laidininkų izoliacija
Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas
Išorinis apvalkalas

8.8.

Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir
išorinio apvalkalo

9.
10.
11.

Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra
Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam
jungimui ( 5 s)
Žemiausia klojimo temperatūra

12.
13.

Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai
Minimalus lenkimo spindulys

14.
15.

Tarnavimo laikas
Garantinis laikas

4
Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto
aliuminio
1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą.
XLPE
Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757
Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE
 užpildas;
 visos gyslos apsuktos tampria izoliacine
juosta
+ 90 °C
+ 250 °C
-10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis
Nustatoma užsakant pagal lentelę
≤ 12xD
D – išorinis kabelio skersmuo
> 40 metų
≥ 24 mėnesiai

Iki 1kV kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai
Aktyvioji varža
Ilgalaikė gyslos
Ilgalaikė gyslos
esant 20 °C,
(+70°C) darbinė
(+90°C) darbinė
Ω/km
srovė grunte, A**
srovė ore, A**
Aliuminio gyslomis
4x70
SM
0,443
186
196
* RE – apvalus monolitinis; RM – apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.
**Ilgalaikės darbinės srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, kai
grunto temperatūra +15 °C, oro +25 °C.
Laidininko skerspjūvio
plotas, mm2

Laidininko
konstrukcija*

2.9. Apsauginiai vamzdžiai
2.9.1. Apsauginiai vamzdžiai vidaus instaliacijai.
Apsaugai naudojami plastmasiniai vamzdžiai turi būti vidutinio mechaninio stiprumo. Vamzdžių savybės:
- išorinis diametras 40mm, 20mm;
- mechaninis atsparumas nemažesnis kaip 450N/5 cm;
- eksploatacijos temperatūra -25ºC iki +60ºC;
- vamzdžio sienelių storis 2-5mm
Vamzdžiai turi atitikti IEC 423,614 standartą.
Elektros kabelių paklojimui gali būti naudojami kieto plastiko vamzdžiai. Vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos
ir panašiai, turi būti daromi iš gamyklinių detalių.
Įvorių sujungimai turi būti besrieginiai. Vamzdžių tvirtinimo detalės, sujungimai ir įvorės turi būti to paties
gamintojo.
2.10. Užsandarinimo puta
Užsandarinimo puta turi būti naudojama kabelių praėjimo vietose per sienas, perdangas ir kt.
Lengva, speciali masė. Paskirtis - angų užsandarinimui betono bei gelžbetonio sienose ir perdangose,
nutiesus elektros ir ryšio kabelius ar vamzdžius.
Atsparumas ugniai - 90 min.
2.11. Žaibosaugos ir įžeminimo elementai
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2.11.1. Cinkuota plieninė juosta
Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota
juosta 40x4 mm klojant lauke grunte. Žemėje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo būti nemažesnės kaip
150 μm.
2.11.2. Cinkuota plieninė viela
Kaip srovės nuvediklis naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota
viela ∅8mm. Cinko sluoksnis nemažiau 40 μm. Naudojama įžeminamų dalių pajungimui prie įžeminimo kontūro.
2.11.3. Kontrolinis sujungimas
Šis sujungimas leidžia sujungti įžeminimo kontūro laidininką su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela,
juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas.
Skirti naudoti
Lauke
Aplinkos temperatūra
-350 ... +350 C
Metalo konstrukcijų padengimas
Karštas cinkavimas
Vidutinis minimalus dangos storis, kai gaminio storis:
≥ 85 μm
Varžtų ir veržlės didesnio kaip 9 mm skersmens vidutinis ≥ 50 μm
minimalus dangos storis
2.11.4. Kryžminis sujungimas
Šis sujungimas leidžia sujungti įžeminimo laidininkus susikirtimo arba atsišakojimo vietose.
Skirti naudoti
Lauke
Aplinkos temperatūra
-350 ... +350 C
Metalo konstrukcijų padengimas
Karštas cinkavimas
Vidutinis minimalus dangos storis, kai gaminio storis:
≥ 85 μm
Varžtų ir veržlės didesnio kaip 9 mm skersmens vidutinis ≥ 50 μm
minimalus dangos storis
2.11.5. Įžeminimo elektrodas
Tai 17,2-20mm plieninis strypas, 1,5 m ilgio padengtas  0,07 mm cinko danga. Jis turi aukštą atsparumą
tempimams, todėl su vibraciniu plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę. Strypai sujungiami movomis ar be jų.
2.11.6. Plieninis antgalis
Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina
strypo įkalimą kietame grunte.
2.11.7. Įkalimo galvutė
Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. Galvutės
matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne mova.
2.11.8. Aktyvinis žaibo priėmiklis
Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, su numatyta vieta tvirtinimui prie žaibolaidžio strypo.
Maksimali nuvedama srovė ne mažiau 100kA. Atvirkštinio išlydžio kibirkšties ilgis – ne mažiau 30m. Žaibo
priėmiklis turi būtų sumontuotas taip, kad virš aukščiausios stogo dalies išsikištų ≥4,0m.
Aktyviojo žaibo priėmiklio apsaugos spindulys, ΔL = 30m
h, m
2
3
4
5
6
Rp, m
28
42
57
71
72

8
75

10
75

15
78

20
81

45
89

60
90
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2.11.9. Stiebas žaibo priėmiklių tvirtinimui
Medžiaga karštai cinkuotas plienas;
Ilgis:4 m;
Skersmuo: 40-48 mm;
Sienelės storis: 3-4 mm.
Plokštiems stogams tvirtinamas ant specialaus stovo
PLP-21-002-TDP-E.TS
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Medžiaga karštai cinkuotas plienas;
Turi tikti pasirinktam stiebo diametrui;
Konstrukcijos spindulys R~600mm.

Iki 4 metrų aukščio stiebui rekomenduojama naudoti 3 betonines 19 kg atsvaras ir guminius kilimėlius po
atsvaromis. Taip pat rekomenduojama naudoti atotampų komplektą, bei žiedą atotampų tvirtinimui prie stiebo.
Atotampos yra montuojamos prie pastatomos konstrukcijos, todėl stogo dangos tvirtinimui gręžioti nereikia.
2.11.10. Magnetinė žaibo iškrovų apskaitos kortelė
Magnetinė žaibo iškrovų apskaitos kortelė su hermetiniu dėklu. Tvirtinimas ant 8 - 10mm vielos. Dėklo
matmenys 104x72mm.
2.11.11. Vamzdžiai
Apsaugai naudojami polietileniniai vamzdžiai. Vamzdžių savybės: mechaninis atsparumas nemažesnis kaip - 950
N/5 cm., eksploatacijos temperatūra -35C iki +90C, A2 degumo klasė, vamzdžio sienelių storis 2-5 mm, atsparūs
UV spinduliams. Vamzdžiai turi atitikti IEC 423.641 standartą.
2.12. Plombuojamas gnybtynas
Gnybtynas skirtas apskaitos skydų instaliacijos laidų prijungimui prie magistralinių laidų:
Eilės
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Techniniai parametrai ir
reikalavimai
Standartas
Skirtas naudoti
Vardinė įtampa
Vardinė srovė
Prijungiamų kabelių skerspjūvis
Ypatybės

Dydis, sąlyga

Pastabos

IEC 60998-2-1
Atsišakojimui nuo magistralės
≥ 450 V AC
≥ 125A / 70A
5P, 35mm2 / 16 mm2
Plombuojamas dangtelis

2.13. Butų „0“ laidų prijungimo gnybtas
Eilės
Nr.

Techniniai parametrai ir
reikalavimai

Dydis, sąlyga
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1.
2.
3.
4.
5.

Standartas
Skirtas naudoti
Vardinė įtampa
Vardinė srovė
Prijungiamų kabelių skerspjūvis

IEC 60998-2-1
Atsišakojimui nuo magistralės
≥ 450 V AC
≥ 100A / 50A
1P, 6-25mm2 / 0,75-10 mm2

2.14. Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinės ir jungiamosios movos. Techniniai reikalavimai
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Tipiniai movos arba komponentų
bandymai turi būti atlikti akredituotoje
laboratorijoje
Vardinė įtampa
Maksimalioji įtampa
Vardinis dažnis
Movos technologija
Eksploatavimo sąlygos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aplinkos temperatūra
Darbinė kabelio temperatūra
Kabelių izoliacija
Kabelio gyslų skaičius
Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis
Galinės movos išorinės izoliuojančios
medžiagos

13.

Jungiamosios movos išorinės
izoliuojančios medžiagos

14.

18.

Jungiamosios movos
termosusitraukiančių vamzdelių sienelių
storis po užsodinimo
Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų
movų sujungikliai
Galinės movos ilgis
Įžeminimo sujungimas ir kontaktų
atstatymas movoje
Pateikiami dokumentai lietuvių kalba

19.
20.
21.

Sandėliavimo laikas
Tarnavimo laikas
Garantinis laikas

15.
16.
17.

Dydis, sąlyga

Techniniai parametrai ir reikalavimai

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties
deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1)
standartą
1 kV
1,2 kV
50 Hz
Termosusitraukianti
 atvirame ore;
 patalpose;
-35 ... +35 °C
≥ +90 °C
Plastiko
 4
 70 mm²;
Atsparios:
 atmosferos veiksniams
 ultravioletinių spindulių poveikiui
Atsparios:
 atmosferos veiksniams;
 agresyvaus grunto poveikiui;
 atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui;
 ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui
 ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui
Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su
nulūžtančiomis galvutėmis
≥ 2 skirtingi ilgiai
Visi kontaktai be litavimo
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos)
 Gamyklinis aprašmas
 Montavimo instrukcija
Neribotas
> 40 metų
≥ 24 mėnesių

3. MONTAVIMAS IR IŠBANDYMAS
3.1. Bendroji dalis
Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Atsiradus
neatitikimams tarp gamintojo rekomendacijų ir šių specifikacijų, įskaitant ir čia minimas normas ir standartus,
rangovas turi tai suderinti su užsakovu, prieš pradedant montuoti.
Atlikti montažo darbus užtikrinant nepertraukiamą elektros tiekimą greta esantiems pastatams. Darbus
vykdyti atjungus tik modernizuojamą pastatą.
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Darbų vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, atsiradus papildomiems darbams, kurie nėra
įvertinti projekte, Rangovas kartu su Užsakovu turi spręsti apie būtinumą ir papildomus darbus užsakyti atskirai.
Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimą el. energijos
tiekimo sistemoje, kurio charakteristikos yra tokios:
- įtampa 400/230V ± 10%;
- fazės – 3 arba 1;
- dažnis 50Hz ± 4%.
El. tinklų nutiesimas, jų gyslų sujungimas paskirstymo dėžutėse ir prijungimas prie el. aparatūros turi atitikti
EĮĮBT ir EL ir IĮT. Darbai turi būti atliekami laikantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius“.
Rangovas Užsakovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros įrangą
priimančiu asmeniu. Prijungus elektros srovę Rangovas turi perduoti visą įrangą Užsakovui. Rangovas turi
garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo
reikalavimai.
Rangovas turi atsakyti už pagal sutartį atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą.
Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi
statybiniai darbai.
Rangovas privalo padaryti užrašus ant paskirstymo skydų pagal žymėjimus projekte, pritvirtinti schemas
skydų durelių vidinėje pusėje, atitinkančiais išpildymui, o išorinėje durelių pusėje priklijuoti lipdukus pagal saugos
taisyklių reikalavimus.
Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išpildomuosius brėžinius, išsamius
atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus, bei instrukcijas lietuvių kalba.
3.2. Instaliacijos atlikimas
Elektros instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti
pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Įrenginiai turi būti
montuojami kiek galima arčiau vietų nurodytų brėžiniuose.
Magistraliniams ir paskirstymo tinklams turi būti naudojami kabeliai su varinėmis gyslomis, atitinkamo
skerspjūvio su degimo nepalaikančia izoliacija.
Kabelių išėjimo į lauko vietos turi būti užhermetizuojamos su hermetine pasta.
Vietose, kur galimas mechaninis pažeidimas kabelius ir laidus apsaugoti PVC vamzdžiais. Perėjimuose tarp
aukštų ir per priešgaisrines sienas atlikus kabelių pravedimą, vamzdžius užsandarinti ugniai atsparia puta arba
medžiaga ne mažiau A1 degumo klases. Kabelių išėjimo į lauką vietas užhermetizuoti hermetine pasta.
Elektros laidininkus tiesti lygiagrečiai pastato architektūrinėms linijoms. Paslėptosios instaliacijos laidai ir
kabeliai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliųjų instaliacijos zonų plotis yra 30 cm, o
vertikaliųjų – 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo lubų ir 15 ir 90 cm atstumu
nuo grindų. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm
atstumu nuo patalpų kampų.
Tiesiant kabelius lygiagrečiai vamzdynams, išlaikyti 0,5 m atstumą nuo dujotiekio arba degių skysčių
vamzdynų, bei 0,1 m atstumu nuo kitų vamzdynų. Elektros kabelis tiesiant lygiagrečiai silpnųjų srovių tinklams,
išlaikyti 0,25 m atstumą. Elektros kabelius tiesiant lygiagrečiai gaisro signalizacijos kabeliams, išlaikyti ne
mažesniu kaip 0,5 m atstumą. Leidžiama šį atstumą sumažinti iki 0,25 m, kai lygiagrečiai tiesiamas tik vienas
elektros kabelis. Kertant vamzdynų trasas, kabelius tiesti 0,1 m atstumu nuo dujotiekio arba degių skysčių
vamzdynų, bei 0,05 m atstumų nuo kitų vamzdynų. Jeigu atstumas nuo kabelių iki vamzdynų yra mažesnis nei
0,025 m, tai kabelius apsaugoti vamzdžiais po 0,025 m į abi puses nuo kertamo vamzdžio.
Kabelius tvirtinti kas 0,5 m tiesiuose trasos ruožuose ir 0,15 m atstumu nuo posūkio kampo viršūnės, bei
0,05-0,1 m atstumo nuo atšakų dėžučių arba aparatų.
Patalpose su pakabinamomis lubomis atšakų dėžutes montuoti:
- virš pakabinamų lubų kai ertmė virš jų lengvai prieinama,
- 0,1m žemiau lubų, kai ertmė virš jų yra neprieinama.
Paskirstymo dėžutės turi būti sumontuotos taip, kad jas galima būtų atidaryti, prieiti prie kabelių sujungimų,
esant reikalui, pratraukti kabelius, neardant pertvarų.
Vamzdžius tiesti taip, kad juose negalėtų kauptis drėgmė. Vamzdžių lenkimo spinduliai turi atitikti
tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius. Traukiant laidininkus į vamzdžius negalima viršyti jiems
leidžiamos tempimo jėgos.
3.3. Laidininkų prijungimas
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Laidininkų sujungimo ir šakojimosi vietos turi būti prieinamos apžiūrai ir remontui. Laidininkų sujungimui
turi būti naudojami jų gyslų medžiagą ir skerspjūvį atitinkantys varžtiniai arba spyruokliniai gnybtai.
Kiekvienas laidininkas, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugotas riebokšliu,
užtikrinančiu įvadą ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrenginio ir gnybtų
pažeidimas. Gyslos negali susipinti.
Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti
tvirtinamos izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik
su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui.
Laidininkai ≤ 10 mm2 gali būti sujungiami arba surišami užsukamomis jungtimis, o laidininkai ≥ 16 mm2 turi
būti sujungiami, naudojant užspaudžiamas jungtis.
Laidininkų sujungimo, atsišakojimo ir prijungimo vietose turi būti paliekama ne mažesnė kaip 50 mm ilgio
atsarga pakartotiniam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui.
Visi kabeliai turi būti su nepalaikančia degimo izoliacija.
3.4. Nenaudojamos angos
Dėžes ir skydai turi turėti tik tiek angų, kiek reikia kabelių ir vamzdžių įvedimui montavimoo metu.
Nenaudojamos išpjovos vamzdžiuose, tvirtinimo detalėse ir dėžėse turi būti užkištos įvorių aklėmis. Nenaudojamos
angos lakštinio plieno skyduose ir dėžėse turi būti užkištos įpresuojamomis aklėmis.
3.5. Jungikliai. Kištukiniai lizdai
Atstumai nuo užbaigtų grindų lygio iki prietaiso centro turi būti tokie, kokie yra nurodyti brėžiniuose.
Paviršinio montavimo rozetės, jungčių ir jungiklių dėžutės turi būti patikimai pritvirtintos prie pastato
konstrukcijų. Vamzdžiai, instaliuoti į dėžutę, turi būti saugiai pritvirtinti 200mm atkarpoje iš kiekvienos dėžės
pusės. Vamzdžiai, instaliuoti į dėžę, turi turėti patikimai užsandarintas angas, kad nepatektų dulkės ir drėgmė.
Erdvė apie paslėpto montažo rozetę, jungiklį, jungčių dėžę, skirtą atmosferiniams poveikiams atspariai įrangai, turi
būti rūpestingai užsandarinta, kad apsaugotų pastatą arba konstrukciją nuo drėgmės arba dulkių patekimo.
Fazių kaita trifaziuose kištukiniuose lizduose turi būti patikrinta.
Klavišiniai jungikliai, perjungikliai, mygtukai įrengiami +0,8 - +1,7m aukštyje nuo grindų.
3.6. Šviestuvai
Šviestuvai turi būti tvirtinami taip, kad jų padėtis būtų stabili. Kabamų šviestuvų tvirtinimo įranga turi
išlaikyti penkis kartus didesnę negu šviestuvo svoris apkrovą. Šviestuvo tvirtinimui naudoti kartu su šviestuvais
teikiamus montavimo aksesuarus.
Stacionarių šviestuvų srovinės srieginės patrono dalys turi būti prijungtos prie nulinio laidininko. Laidų
įvedimo į armatūrą vietose turi būti sumontuotos izoliacinės įvorės arba izoliaciniai antgaliai. Į šviestuvo armatūrą
laidai turi būti įtraukiami taip, kad įvedimo vietoje nebūtų pažeidžiama izoliacija ir patrono kontaktai nebūtų
tempiami. Lankstinių armatūros sujungimų vietose laidai neturi būti tempiami ir trinami. Jie neturi savaime
persislinkti ir judėti judamuosiuose armatūros elementuose.
Maitinimo laidai neturi būti sujungiami šviestuvų tvirtinimo gembių, vamzdžių ir kitų tvirtinimo
konstrukcijų viduje. Laidų sujungimo vietos turi būti prieinamos apžiūrėti.
Šviestuvų armatūroje naudojamų laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti tinklo laidininkų izoliacijos klasę.
Tiesiogiai prie patronų prijungiamų varinių laidininkų skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 mm2 patalpose ir
1mm2 lauke.
Projekte numatyti būtinos elektros saugos klasės ir būtino mechaninio atsparumo šviestuvai, todėl jų
keitimas galimas tiktai gavus raštišką projekto autoriaus sutikimą.
Naudojamų lempų galia, šviesos srautas, bei spalvų patekimo geba turi atitikti projekte nurodytas technines
specifikacijas.
3.7. Įžeminimas, potencialų išlyginimas
Elektros įrenginių įžeminimas atliekamas trečia arba penkta elektros instaliacijos įžeminimo gysla (PE
laidininkas). Elektros instaliacija turi būti atlikta pagal TN-C-S tinklo posistemę.
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Visos metalinės konstrukcijos, elektros prietaisai ir įrenginiai, technologiniai vamzdynai, ortakiai, galintys
patekti po įtampa pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, prijungiant prie PE šynos. Įžeminimui reikia
naudoti ne mažesnio kaip fazinio laidininko skerspjūvio viengyslius kabelius, su žalios ir geltona spalvos izoliacija.
Elektros prietaisai prie įžeminimo tinklo turi būti prijungti naudojant kištukinius lizdus su PE kontaktu.
Visos san. mazguose esančios pasiekiamos elektros įrenginių pasyviosios dalys ir pašalinės laidžiosios dalys
turi būti prijungtos prie potencialą suvienodinančio laidininko, sujungto su įžemintuvu.
3.8. Apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo įrengimas
Darbų apimtį sudaro įžeminimo ir žaibosaugos sistemų instaliavimas, įskaitant visus susijusius darbus bei
montavimo medžiagas, reikalingas visiems darbams užbaigti ir užtikrinti sistemų saugų darbą.
Darbus gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus
statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Įrenginiai turi būti montuojami
kiek galima arčiau vietų nurodytų brėžiniuose.
Įžeminimo laidininkas jungiamas prie žaibolaidžio stiebo. Sujungimo sistema sudaryta iš jungties,
užtikrinančios ilgalaikį elektrinį kontaktą. Naudojant tvirtinimo laikiklius plieninė viela montuojama ant stogo ir
sienos. Pereinant nuo stogo ant sienos plieninė viela lenkiama taip, kad lenkimo spindulys būtų ne mažiau kaip
20cm. Įžeminimo laidininkų kelias turi būti kiek galima trumpesnis ir tiesesnis, be stačių kampų. Nusileidimo nuo
stogo vietose, plieninė viela 2,5-3,0m iki žemės klojama16mm vamzdyje. Parenkant įžeminimo laidininko kelią
reikia įvertinti įžeminimo sistemos įrengimo vietą. Visi srovėlaidžiai turi būti tarpusavyje sujungti jungtimis iš
atitinkamo metalo arba suvirinti egzoterminiu būdu. Vengti srovėlaidžių gręžimo. Apsaugos nuo žaibo sistemos
įžemintuvas turi būti įrengtas išlaikant saugų atstumą iki žemėje esančių metalinių vamzdynų, elektros ir ryšio
kabelių, bei dujotiekio vamzdžių. Minimalus atstumas pateiktas 1 lentelėje. Šie atstumai taikomi tik vamzdynams
nesujungtiems su pastato įžeminimo sistema. Jei vamzdynai yra ne metaliniai, šie atstumai taip pat neprivalomi.
Objekto įžeminimo kontūrui numatyta plieninė cinkuota juosta 40x4mm. Juosta klojama žemėje 0,5 – 0,7m
gylyje (po asfaltu klojama 1m gylyje), 0,8-1,0m atstumu nuo statinio pamato arba pagrindo.
Tam, kad būtų pasiekta reikiama įžeminimo varža, į žemę kalami vertikalūs įžemikliai. Įžemiklį sudaro
plieniniai cinkuoti strypai L-1,5m, kalami vienas virš kito, tarpusavyje sujungiami movomis arba be jų, naudojant
elektrodus, kurių galai paruošti sujungimui be movų. Įžemikliai turi būti kalami į žemę, kol bus pasiekta ≤ 10
įžeminimo varža. Dėl žaibo išlydžio srovės geresnio sklidimo, įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du
įžemikliai ir visų įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje.
1 lentelė. Įžemiklių minimalūs (saugūs) atstumai nuo požeminių metalinių komunikacijų
Minimalūs atstumai nuo požeminių metalinių konstrukcijų, m
Požeminės komunikacijos
Grunto varža  500/m
Grunto varža  500 /m
Įžeminti elektros kabelių
0,5
0,5
apsauginiai vamzdžiai
Neįžeminti elektros kabelių
2
5
apsauginiai vamzdžiai
Elektros tiekimo linijų
10
20
įžeminimo sistema
Metaliniai dujotiekio
2
5
vamzdžiai
3.9. Apsaugos nuo žaibo sistemos aptarnavimas ir priežiūra
Visi įrangos aptarnavimo ir remonto darbai turi būti atliekami specialistų turinčių reikalingą kvalifikaciją.
Apsaugos nuo žaibo įrenginių tikrinimo periodiškumas pateiktas 2 lentelėje.
2 lentelė. Apsaugos nuo žaibo įrenginių apžiūros ir tikrinimo periodiškumas
Apsaugos klasė
Apžiūra
Tikrinimas
I ir II
1 metai
2 metai
III ir IV
2 metai
4 metai
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Apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūra visada atliekama po uraganinio vėjo, potvynio, žemės drebėjimo,
gaisro ir intensyvios audros, žaibo išlydžio, remonto darbų arba kai pakeičiamos kai kurios žaibolaidžio dalys..
3.10. Vietiniai bandymai
Bandymai atliekami remiantis norminiu dokumentu „Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių
aprašas“ (patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos Ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281).
Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinėti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas vyksta
patenkinamai ir atitinka kontrakto reikalavimus. Turi būti registruojamas kiekvieno bandymo laikas ir užrašomos
visos klaidos ir/arba gedimai.
Rangovas užtikrina aprūpinimą kvalifikuota darbo jėga ir aparatūra bei prietaisais, reikalingas efektyviam
darbui bei priežiūrą.
3.11. Darbų sauga
Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių:
“Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai”
“Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” DT 5-00.
“Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius”.
“Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai ”
kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.
Visus darbus turi atlikti elektrotechninis personalas. Elektrotechninis personalas organizuoja ir vykdo
elektros įrenginių remonto, montavimo, derinimo ir bandymo darbus, vykdo juose operatyvinius perjungimus.
Elektrotechninis personalas, dirbdamas veikiančiuose elektros įrenginiuose, privalo užtikrinti pagal jam suteiktas
teises „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“ ir kitų darbų saugos ir sveikatos norminių aktų
vykdymą.
Elektrotechniniu personalu gali būti asmenys, turintys atitinkamą elektrotechninį išsilavinimą, nustatyta
tvarka atestuoti ir turintys pažymėjimus, suteikiančius teisę eksploatuoti veikiančius atitinkamų įtampų elektros
įrenginius (iki 1000V ar iki ir per 1000V).
Visi montavimo darbai turi būti vykdomi gręžtai laikantis „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius
taisyklių“ reikalavimų. Leidimus vykdyti technines priemones, ruošti darbo vietą ir leisti dirbti pagal pavedimus bei
nurodymus operatyvinių darbuotojų valdomuose ar tvarkomuose elektros įrenginiuose duoda operatyviniai
darbuotojai, visuose kituose elektros įrenginiuose – darbų vadovas, išdavęs pavedimą ar nurodymą, arba kitas
darbdavio įgaliotas asmuo.
Vykdant darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus, techninės priemonės,
susijusios su įrenginių atjungimu ir įžeminimu, būtinos darbuotojų saugiam darbui užtikrinti, nustatomos duodant
nurodymą arba pavedimą. Vykdant darbus techninės priežiūros tvarka, techninės priemonės, būtinos darbuotojų
saugai ir sveikatai užtikrinti, nustatomos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose. Kitos techninės priemonės
gali būti nustatytos darbų vykdymo technologinėje dokumentacijoje arba darbuotojo nuožiūra. Techninės
priemonės darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti parenkamos ir nustatomos atsižvelgiant į darbų, vykdomų
veikiančiuose elektros įrenginiuose, kategorijas.
Dirbant relinės apsaugos, automatikos, valdymo, savų reikmių ir elektros matavimų grandinėse,
administracinių, buitinių, gamybinių, gyvenamųjų patalpų, ūkinių pastatų bei sandėlių vidaus elektros įrenginiuose,
kur nėra galimybės įžeminti ar tai atlikti pavojinga, leidžiama dirbti neįžeminus, o tik įvykdžius šias priemones:
1. atjungti įrenginį iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. Atjungiama komutaciniu aparatu, turinčiu
matomą nutraukimą. Jei yra saugikliai, tai juos reikia išimti (išsukti). Kai komutacinis aparatas neturi matomo
nutraukimo, reikia nuo komutacinio aparato atjungti remontuojamą elektros įrenginį maitinančius laidus (šynas) ir
juos izoliuoti arba aparatą išjungti ir, nesant galimybės techninėmis priemonėmis užkirsti kelią klaidingam
įjungimui, pastatyti instruktuotą asmenį, kuris neleistų įrenginio įjungti;
2. būtina įvykdyti priemones, neleidžiančias atsitiktinai įjungti įtampos į darbo vietą (užrakinti komutacinių
aparatų pavaras, užrakinti spintas ar patalpas, kuriose yra komutaciniai aparatai, atjungti komutacinių aparatų
valdymo ir jėgos grandines, komutacinių aparatų kontaktus atskirti izoliaciniu įtarpu ar gaubtu ir pan.). Atjungimo
vietose iškabinti ženklą „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“;
3. darbo vietoje patikrinti, ar nėra įtampos ant srovinių dalių.
Asmenys, planuojantys dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybės ar
patikėjimo teise, privalo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, pateikti
prašymą dėl leidimo dirbti ne savo elektros įrenginiuose, pridedant Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą
atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus, ir vadovaujančių elektrotechnikos darbuotojų (t. y. darbuotojai,
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kuriems įmonės vadovo suteikta teisė pateikti darbų paraiškas, pasirašyti darbuotojų saugos ir atsakomybės ribų
aktus, išduoti nurodymus, taip pat operatyviniai ir operatyviniai remonto darbuotojai ir darbų vadovai) sąrašą,
kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacinė kategorija ir jų teisės.
Nepateikus tokio dokumento ir sąrašo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros
įrenginiai, leisti dirbti kitos įmonės darbuotojams arba pavieniams asmenims draudžiama. Leidimas dirbti
įforminamas įrenginių savininko tvarkomuoju dokumentu.
Juridiniai asmenys, sudarę rangos sutartį ir turintys Taisyklių 166 punkte nurodytą leidimą, prieš pradėdami
dirbti užsakovo elektros įrenginiuose pateikia darbuotojų sąrašą (darbų paraišką), kur nurodo darbuotojų (įskaitant
subrangovus), dirbsiančių šiame objekte, vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas ir
privalo surašyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktus (sudaryti sutartis), kuriuose turi
būti nustatyta darbų organizavimo ir vykdymo tvarka, atsakomybė, rangovo ir užsakovo darbuotojų santykiai,
nustatoma komandiruotų darbuotojų instruktavimo tvarka.
Rangovai, dirbdami užsakovo objektuose, yra atsakingi už savo subrangovų darbuotojų, dirbsiančių šiuose
objektuose, tinkamą parengimą ir saugos reikalavimų laikymąsi.
Darbų saugai užtikrinti, dirbant pastočių elektros įrenginiuose, būtina prijungti įžemiklius ant atjungto
darbams elektros įrenginio visų fazių iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa, išskyrus atjungtas renkamas
šynas, kurias pakanka įžeminti vienoje vietoje.
Jeigu prijungti įžemikliai yra atskirti nuo srovinių dalių, ant kurių dirbama, atjungtais jungtuvais, skyrikliais,
skirtuvais, galios skyrikliais, išimtais saugikliais, demontuotomis šynomis arba laidais, tai papildomą kilnojamąjį
įžemiklį darbo vietoje prie srovinių dalių būtina prijungti tik tuomet, kai šiose dalyse gali atsirasti indukuota
įtampa. Šiuo atveju visi prijungti kilnojamieji įžemikliai turi būti matomi iš darbo vietos.
Išimti bei įstatyti saugiklius reikia išjungus įtampą. Prijungimuose, kurių schemoje prieš saugiklius nėra
komutacinių aparatų, leidžiama išimti bei įstatyti saugiklius esant įtampai, tačiau kai nėra apkrovos.
Darbų saugai užtikrinti, dirbant kabelių linijose, būtina kabelį atjungti, iškrauti ir įžeminti atjungimo vietose
iš visų pusių, kur gali būti įjungta įtampa. Kabeliuose, išeinančiuose į oro linijas, gali atsirasti indukuota įtampa ar
statinis krūvis, dėl ko juos reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės.
Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kuris kabelis atjungtas darbams, darbo vietoje jį
praduriant specialiu įtaisu. Tai turi atlikti du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės kaip VK
kvalifikacijos, o antras - PK.
Prieš leidžiant dirbti orinėje kabelių linijoje, atjungtas darbams kabelis nustatomas, patikrinus įtampos
indikatoriumi įtampos nebuvimą kabelinių atšakų prijungimo vietose. Tai atlieka darbų vykdytojas.
Vidaus kabelių linijose, kur pagal brėžinius ir etiketes, kabelių ieškikliu galima tiksliai nustatyti atjungtą
remontuotiną kabelį, leidžiama prieš pjovimą ar movos ardymą kabelio nepradurti. Šiuo atveju, pjaunant kabelį ar
ardant movą, reikia naudoti įžemintus įrankius, akinius, mūvėti dielektrines pirštines ir stovėti ant izoliuoto
pagrindo arba apsiavus dielektrinius botus.
Kabeliai klojami ir movos montuojamos pagal specialią instrukciją.
Perkloti kabelius neatjungus įtampos leidžiama esant būtinumui, laikantis šių sąlygų:
- perklojamo kabelio temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C;
- perklojamame kabelyje esančios movos turi būti patikimai pritvirtintos prie lentos;
- dirbti reikia užsimovus dielektrines pirštines. Apsaugai nuo mechaninių pažeidimų ant dielektrinių pirštinių
reikia užsimauti brezentines pirštines.
Nelaimingi atsitikimai, susiję su darbo santykiais, tiriami pagal Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir
apskaitos nuostatus.
3.12. Priešgaisrinė sauga
Kabeliams ir vamzdžiams, kuriose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių
konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose,
loviuose, nišose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą
statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo vietose. Laiptinėse draudžiama elektros instaliacija, išskyrus elektros
instaliaciją laiptinėms ir koridoriams apšviesti. Jeigu pastato patalpose įrengiamos sistemos, skirtos įspėti žmones
apie gaisrą, elektros tiekimas joms turi būti atliekamas pagal pirmą patikimumo kategoriją. Elektros įrengimai,
įrengti užrakinamuose sandėliuose, kuriose yra gaisrui pavojingos zonos, turi turėti elektros jėgos ir apšvietimo
atjungimo aparatą sandėlio išorėje nepriklausomai nuo to, kad atjungimo aparatai yra sandėlio patalpose. Išorėje
montuojamas atjungimo aparatas turi būti sumontuotas dėžėje, pagamintoje iš nedegios medžiagos ir pritaikytas
plombavimui. Atjungimo aparatas turi būti prieinamas aptarnaujančiam personalui bet kuriuo paros metu.
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Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant statybines konstrukcijas, angos tarp jų užsandarinamos
nedegiomis medžiagomis nesumažinant konstrukcijos atsparumo ugniai.
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MEDŽIAGŲ, ĮRENGINIŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr.
1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos
2

Žymuo

3
1. Vidaus elektros tinklai

Elektros skirstymo skydas JS-ŠP, IP65, 24
modulių, paviršinio montavimo su durelėmis, su
spynele
Įvadinis kirtiklis 32A 1F
Automatinis išjungiklis C 16A 1F
Automatinis išjungiklis C 10A 1F
Srovės nuotėkio relė 25A, 30mA 2P
Elektros skirstymo skydas PS, IP30, 24 modulių,
potinkinio montavimo su durelėmis, su spynele

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Automatinis išjungiklis C 25A 1F
Plombuojamas gnybtynas kabelių atšakoms 5P,
35mm2 / 16 mm2
Gnybtas „0“ laidų prijungimui 1P, 25 mm2 / 10 mm2

3.4.

Elektros skirstymo skydas PS, IP30, 24 modulių,
potinkinio montavimo su durelėmis, su spynele
Automatinis išjungiklis C 40A 1F
Automatinis išjungiklis C 25A 1F
Plombuojamas gnybtynas kabelių atšakoms 5P,
35mm2 / 16 mm2
Gnybtas „0“ laidų prijungimui 1P, 25 mm2 / 10 mm2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kirtiklis 250A 3F
Automatinis išjungiklis C 80A 1F
Automatinis išjungiklis C 25A 3F
Automatinis išjungiklis C 20A 1F
Automatinis išjungiklis C 16A 1F
Automatinis išjungiklis C 10A 1F
Srovės nuotėkio relė 25A, 30mA 2P
Plombuojamas skydelis 5 modulių, IP30
Plombuojamas skydelis 3 modulių, IP30

3.
3.1.
3.2.
3.3.

0
Laida

2021
Išleidimo data

Mato
vnt.
4

5

Papildomi
duomenys
6

JS-ŠP

Kiekis

TS p. 2.1.1.

kompl.

1

TS p. 2.2.2.
TS p. 2.2.1.
TS p. 2.2.1.
TS p.2.2.3.

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

1
2
1
1

TS p. 2.1.2.

kompl.

5

TS p. 2.2.1.

vnt.

4

TS p. 2.12.

vnt.

1

TS p. 2.13.

vnt.

4

TS p. 2.1.2.

kompl.

1

TS p. 2.2.1.
TS p. 2.2.1.

vnt.
vnt.

1
3

TS p. 2.12.

vnt.

1

TS p. 2.13.

vnt.

4

TS p. 2.2.2.
TS p. 2.2.1.
TS p. 2.2.1.
TS p. 2.2.1.
TS p. 2.2.1.
TS p. 2.2.1.
TS p.2.2.3.
TS p. 2.1.1.
TS p. 2.1.1.

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

1
6
1
1
2
7
1
2
1

PS-1-1, PS1-2, PS-1-3,
PS-2-2, PS2-3

PS-2-1

Montuojama
ĮASS

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B,
Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Objektas:

30365
17572

SPV
SPDV

D. Franckevičius
K. Šližys

Gyvenamosios paskirties daugiabutis
(trijų ir daugiau butų) namas (6.3)

2021
2021

Laida

Dokumento pavadinimas:

Medžiagų, įrenginių ir darbų kiekių
žiniaraštis
Statytojas/Užsakovas:

LT

AB „Rokiškio butų ūkis“,
Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Viršįtampių ribotuvai „B+C“ ≥50kA 3L+N
Klavišinis jungiklis su vienu klavišu, 230 V, 10 A,
IP44, paviršinis
Judesio jutiklis, 230V, 6A, 360⁰, 10m, IP4x
Judesio jutiklis, 230V, 6A, 360⁰, 10m, IP54
Kištukinis lizdas 230 V, 16 A, IP54, paviršinis
Dėžė su pažeminančiu transformatoriumi 230/36V,
250W, su kištukiniu lizdu, IP44
Paviršinis šviestuvas rūsio patalpoms 230V, 50Hz su
LED lempa 1x13W, IP44, I apsaugos klasės nuo
elektros srovės poveikio
Paviršinis šviestuvas laiptinėms 230V, 50Hz, LED
12W, IP2x, I apsaugos klasės nuo elektros srovės
poveikio
Paviršinis šviestuvas lauke prie įėjimų 230V, 50Hz,
LED 10W, IP44, I apsaugos klasės nuo elektros
srovės poveikio
Paviršinis šviestuvas techninėms patalpoms 230V,
50Hz, šviesos šaltinis LED 22W, IP44, I apsaugos
klasės nuo elektros srovės poveikio
Rezervinio maitinimo modulis įmontuojamas į LED
šviestuvus. Nepertraukimo maitinimas 1 val. Su auto
testu ir indikacija.
0,6/1 kV kabelis Al 4x70mm2 montavimui žemėje ir
atvirame ore
Galinė mova kabeliui Al 4x70mm2, komplekte su
antgaliais
0,6/1kV kabelis varinėmis gyslomis su Cca s1,d1,a1
degumo klasės izoliacija ir apvalkalu 5x25 mm2
0,45/0,75kV kabelis varinėmis gyslomis su Cca
s1,d1,a1 degumo klasės izoliacija ir apvalkalu 3x1,5
mm2
0,45/0,75kV kabelis varinėmis gyslomis su Eca
degumo klasės izoliacija ir apvalkalu 5x6 mm2
0,45/0,75kV kabelis varinėmis gyslomis su Eca
degumo klasės izoliacija ir apvalkalu 3x2,5 mm2
0,45/0,75kV kabelis varinėmis gyslomis su Eca
degumo klasės izoliacija ir apvalkalu 3x1,5 mm2
Nepalaikantis degimo plastikinis vamzdis, Ø40 mm
Nepalaikantis degimo plastikinis vamzdis, Ø20 mm
Apkabos vamzdžių ir kabelių tvirtinimui
Sujungimų dėžutės
Pratraukimo dėžės
Statybinės putos, kabelių praėjimo vietų sandarinimui

TS p.2.2.4.

kompl.

1

TS p. 2.3.

vnt.

34

TS p. 2.4.
TS p. 2.4.
TS p. 2.5.

vnt.
vnt.
vnt.

8
2
1

vnt.

1

TS p. 2.6.

vnt.

38

TS p. 2.7.

vnt.

6

TS p. 2.7.

vnt.

4

TS p. 2.7.

vnt.

4

TS p.2.7.

vnt.

2

TS p. 2.8.2.

m

TS p. 2.14.

kompl.

TS p. 2.8.1.

m

70

TS p. 2.8.1.

m

140

TS p. 2.8.1.

m

5

TS p. 2.8.1.

m

40

TS p. 2.8.1.

m

360

TS p. 2.9.1.
TS p. 2.9.1.
TS p. 2.9.
TS p. 2.6.
TS p. 2.6.
TS p. 2.10.

m
m
vnt.
vnt.
vnt.
kg

60
380
260
45
2
5,0

vnt.
vnt.
m

6
20
250

5
2

2. Išmontavimo darbai
37.
38.
39.

Esamų paskirstymo skydų išmontavimas
Esamų šviestuvų išmontavimas
Laidų ir kabelių išmontavimas
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40.

Mechanizmų išmontavimo darbai

vnt.

20

TS p.2.11.2.
TS p.2.11.1.

m
m

60
35

TS p. 2.8.1.

m

20

TS p.2.11.5.

vnt.

45

TS p.2.11.6.
TS p.2.11.7.

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

5
5
2
5
2

TS p.2.11.9.

kompl.

1

TS p.2.11.8.

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
m

1
25
25
2
5
1
25

3. Įžeminimas ir žaibosauga
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Cinkuota plieninė viela 8mm
Cinkuota plieninė juosta 40x4mm
Įžeminimo laidininkas Cu 1x16mm2 su PVC
izoliacija
Įžeminimo elektrodas cinkuotas l-1,5m, (tikslinti
montavimo metu pagal pasiektą varžą)
Plieninis antgalis
Įkalimo galvutė
Antikorozinė izoliacinė juosta
Sujungimas strypas-viela-juosta
Jungtis žaibo priėmiklio prijungimui
Žaibo priėmiklio stiebas iš cinkuoto plieno arba
nerūdijančių metalo lydinių h-4,0m su montavimo
konstrukcijomis
Aktyvinis žaibo priėmiklis, ΔL = 30m
Vielos laikiklis stoginis
Vielos laikiklis sieninis
Matavimo gnybtai
Revizijos dėžutė
Žaibo iškrovų skaitiklis
A2 degumo klasės vamzdis 16mm

TS p.2.11.4.

TS p.2.11.3.
TS p.2.11.10.
TS p.2.11.11.

4. Montavimo darbai žaibosaugai ir įžeminimui
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Tranšėjų kasimas plieninės juostos paklojimui
Tranšėjų užpylimas
Plotų išlyginimas
Plieninės juostos montavimas tranšėjoje
Plieninės juostos montavimas patalpose
Cinkuotos plieninės vielos montavimas ant stogo
Cinkuotos plieninės vielos montavimas ant pastato
sienos
Skylių iki 50mm gręžimas per pamatus
Perėjimų per pamatus sandarinimas
Aktyvinio žaibo priėmiklio įrengimas
Įžemiklių įrengimas
Žaibosaugos techninės dokumentacijos parengimas

m
m
m2
m
m
m
m

30
30
9
30
5
35
25

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
kompl.

1
1
1
5
1

vnt.
vnt.

5
5

vnt.
vnt.

2
1

6. Matavimai
70.
71.
72.
73.

Įžeminimo varžos matavimas
Įžeminimo įrenginių kontaktų pereinamosios varžos
matavimai
Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai
Kištukinių lizdų apsauginio laidininko pereinamosios
varžos matavimai

PLP-21-002-TDP-E.MDŽ

Lapas

Lapų

Laida

3

3

O

Rūsio patalpų eksplikacija

1

2

3

4

5

6

7

43500
9960

2200

9590

9590

9960

Fe-Zn (Al) Ø8mm

Į 1-ą aukštą
M1/Cu-5x25mm²/v.v.Ø40mm
Gr.1.1/Cu-3x1,5mm²/v.v.Ø20mm

Fe-Zn (Al) Ø8mm

2200

Į 1-ą aukštą
M2/Cu-5x25mm²/v.v.Ø40mm
Gr.1.2/Cu-3x1,5mm²/v.v.Ø20mm

Pavadinimas

R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14

Elektros skydinė
10.69
4.27
Sandėlis
Sandėlis
3.92
Sandėlis
3.89
3.92
Sandėlis
4.02
Sandėlis
Sandėlis
3.96
Sandėlis
3.99
Sandėlis
4.24
Koridorius
9.49
Koridorius
21.72
Sandėlis
4.11
3.84
Sandėlis
3.84
Sandėlis
3.99
Sandėlis
10.59
Koridorius
3.93
Sandėlis
Sandėlis
3.90
Sandėlis
3.93
Sandėlis
4.14
Sandėlis
10.83
Sandėlis
1.70
Sandėlis
4.38
Sandėlis
4.43
4.43
Sandėlis
4.12
Koridorius
Sandėlis
4.22
Sandėlis
3.58
Sandėlis
4.01
Sandėlis
3.99
Sandėlis
3.85
Sandėlis
4.02
Šilumos mazgas
18.34
Viso rūsyje: 188.28

R-15

C

C

5500

ĮASS
Esamas

R-6
4.02

R-15
3.98

R-17
3.93

R-4
3.89

R-7
3.96

R-14
3.84

R-18
3.90

R-3
3.92

R-8
3.99

R-13
3.84

R-2
4.27

R-9
4.24

R-12
4.11

R-10
9.49

R-16
10.59

R-21
10.83

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

R-19
3.93

jungiklis vienpolis, 230 V, 10A, IP44
šviestuvas LED 22W, 3700 lm, IP44
šviestuvas su LED lempa 1x13W, IP44
įvadinis apskaitos ir skirstomasis skydas (ĮASS)
plieninė cinkuota juosta 30x4mm
įžeminimo laidininkas Cu 1x6mm²
įrengiamas įžeminimo kontūras
šviestuvas su 1 val. akumuliatorių baterija

150 Lx

11000

B

R-20
4.14

11000

R-1
10.69

R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32

h-2.00 m

5500

KS-795
Esamas

R-5
3.92

B

R-11
21.72

trapas
ŠILUMOS
PUNKTAS

R-32
4.02

R-31
3.85

R-30
3.99

R-22
1.70

R-26
4.12

R-28
3.58

R-25
4.43

R-24
4.45

5500

R-29
4.01

JS-ŠP

5500

R-33
18.34

IP54
230/36V

R-33

150 Lx

R-23
4.38

PASTABOS:
R-27
4.22

A

A
Įžeminti šilumos
punkto įrangą

1.
2.
3.
4.

Apšvietimo instaliacija rūsio patalpose suprojektuota kabeliais varinėmis gyslomis 3x1,5mm² atvirai instaliaciniuose vamzdžiuose;
Patalpose apšvietimo jungikliai turi būti montuojami 1,5 - 1,8 m aukštyje nuo grindų, jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip;
Šviestuvų ir jungiklių montavimo vietą tikslinti darbo metu;
Montavimą atlikti laikantis EĮĮT reikalavimų.

0

9960

2200

Plotas, m

Nr.

9590

9590

2200

1

2

3

4

5m

9960

43500
Laida

1

2

3

4

5

6

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Išleidimo data

7

Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info @pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

17572

SPDV

D. Franckevičius

2021

K. Šližys

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) ) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Elektros tinklai.
Rūsio planas, M 1:100
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:

0

Lapas

Lapų

1

1

PLP-21-002-TDP-E.B-01

4
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5

1 aukšto patalpų eksplikacija
Nr.
1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

1

2

3

4

5

6

7
2
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

43500
9960

2200

9590

9590

9960

Fe-Zn (Al) Ø8mm

Į 2-ą aukštą
M1/Cu-5x25mm²/v.v.Ø40mm
Gr.1.1/Cu-3x1,5mm²/v.v.Ø20mm

Į 2-ą aukštą
M2/Cu-5x25mm²/v.v.Ø40mm
Gr.1.2/Cu-3x1,5mm²/v.v.Ø20mm

≥500

Fe-Zn (Al) Ø8mm

2200

C

C

3-5
17.64
2-2
2.36

11000

50 Lx

1-1
3.40

4-5
13.07

13-5
13.21

≥500

50 Lx

13-1
3.09

4-4
17.54

B

14
14-1
14-2
14-3
14-4
14-5
15
15-1
15-2
15-3
15-4
15-5
15-6
16
16-1
16-2
16-3
16-4
16-5

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

16-1
3.52

PS-2-1

jungiklis vienpolis, 230 V, 10A, IP44
šviestuvas LED 12W, IP2x
šviestuvas LED 10W, IP44
foto / judesio jutiklis su laikmačiu
paskirstymo skydas PS

16-2
2.25

13-4
16.34

4-3
5.15

15-6
13.11

16-4
17.69

13-3
5.54

16-5
12.92

Butas
Prieškambaris
Vonia
Virtuv ė
Kambarys
Kambarys

13
13-1
13-2
13-3
13-4
13-5

15-1
5.54

13-2
2.07

1-4
17.94

3.40
2.36
5.04
17.94
13.14
Viso 1 buto: 41.88
Butas
Prieškambaris
4.86
Vonia
2.36
Virtuvė
5.40
Kambarys
17.45
Kambarys
13.21
Viso 2 buto: 43.28
Butas
Prieškambaris
5.25
Kambarys
6.69
Vonia
2.03
Virtuvė
5.16
Kambarys
17.64
Kambarys
12.52
Viso 3 buto: 49.29

15-3
2.28

14-1
4.78

4-2
2.15

1-3
5.04

15-5
17.72
14-2
2.24

4-1
3.02

PS-1-1

1-2
2.36

15-2
6.45

14-4
16.98

3-1
5.25

≥500

5500

14-5
12.66

3-3
2.03

2-1
4.86

1-5
13.14

3-6
12.52

15-4
5.24

11000

2-4
15.45

14-3
5.29

Butas
Prieškambaris
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys

5500

5500

2-5
13.21

3-2
6.69

h-2.50 m

Fe-Zn (Al) Ø8mm

3-4
5.16

5500

2-3
5.40

Fe-Zn (Al) Ø8mm

B

3
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6

Plotas, m ²

Pavadinimas

3.02
2.15
5.15
17.54
13.07
Viso 4 buto: 40.93
Butas
3.09
Prieškambaris
Vonia
2.07
Virtuv ė
5.54
Kambarys
16.34
Kambarys
13.21
Viso 13 buto: 40.25
Butas
4.78
Prieškambaris
Vonia
2.24
Virtuv ė
5.29
Kambarys
16.98
Kambarys
12.66
Viso 14 buto: 41.95
Butas
Prieškambaris
5.54
Kambarys
6.45
Vonia
2.28
Virtuv ė
5.24
Kambarys
17.72
Kambarys
13.11
Viso 15 buto: 50.34
Butas
Prieškambaris
3.52
2.25
Vonia
Virtuv ė
5.21
Kambarys
17.69
Kambarys
12.92
Viso 16 buto: 41.59
Viso 1 aukšte: 351.59

a-1 Tambūras
a-2 Tambūras

1.07
1.01
Viso tamb ūrų: 2.08

16-3
5.21

PASTABOS:
a-2
1.01

a-1
1.07
≥500

Lv

600

Lv

A

9960

Iš Rūsio
M1/Cu-5x25mm²/v.v.Ø40mm
Gr.1.1/Cu-3x1,5mm²/v.v.Ø20mm

2200

1. Apšvietimo instaliaciją laiptinėse montuoti kabeliais varinėmis gyslomis 3x1,5mm² po tinku;
2. Šviestuvai laiptinėse valdomi foto / judesio jutikliais. Jutiklis gali būti įmontuotas į šviestuvą. Šviestuvų tipą tikslinti montavimo metu;
3. Montavimą atlikti laikantis EĮĮT reikalavimų.

600

A

9590

9590

0

Iš Rūsio
M2/Cu-5x25mm²/v.v.Ø40mm
Gr.1.2/Cu-3x1,5mm²/v.v.Ø20mm

2200

1

2

3

4

5m

9960

43500
≤5%

1

2

≤5%

3

4

5

Laida

6

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Išleidimo data
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Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info @pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

17572

SPDV

D. Franckevičius

2021

K. Šližys

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) ) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Elektros tinklai.
1 aukšto planas, M 1:100
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:

Laida
0

Lapas

Lapų

1

1

PLP-21-002-TDP-E.B-02

8
8-1
8-2
8-3
8-4

2 aukšto patalpų eksplikacija

1

2

3

4

5

6

Nr.
5
5-1
5-2
5-3
5-4
5-4a
5-5

2200

9590

9590

7

B6-6
1.90

9960

Fe-Zn (Al) Ø8mm

Į 3-ią aukštą
M1/Cu-5x25mm²/v.v.Ø40mm
Gr.1.1/Cu-3x1,5mm²/v.v.Ø20mm

Fe-Zn (Al) Ø8mm

2200

B7-7
1.90

Į 3-ią aukštą
M2/Cu-5x25mm²/v.v.Ø40mm
Gr.1.2/Cu-3x1,5mm²/v.v.Ø20mm

B18-6
1.90

B19-7
1.90

C

C

6-4
17.79

7-5
15.91
6-2
1.95

B

5-4a
0.65

6-1
4.73

50 Lx

5-1
3.23

5500

50 Lx

17-1
3.68

8-4
16.68

17-6
13.03

17-5
13.29

PS-2-2

B18-6
19
19-1
19-2
19-3
19-4
19-5
19-6

šviestuvas LED 12W, IP2x
foto / judesio jutiklis su laikmačiu
paskirstymo skydas PS
20-4
17.99

17-3
5.04

B19-7
20
20-1
20-2
20-3
20-4
20-5

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

20-2
2.37

17-4
16.84

8-3
5.29

B17-7
18
18-1
18-2
18-3
18-4
18-5

B

20-1
3.07

20-5
13.04

Butas
Prieškambaris
Vonia
Virtuv ė
Kambarys

B8-5
17
17-1
17-2
17-3
17-4
17-5
17-6

19-1
5.23

17-2
2.16

5-4
18.33

19-6
12.89

19-3
2.14

18-1
4.46

8-2
2.17

5-3
4.97

19-5
17.70
18-2
2.25

8-1
3.12

PS-1-2

19-2
6.38

18-4
17.54

7-1
5.41

5-2
2.13
5-5
13.08

18-5
13.26

7-3
2.14

11000

6-4a
0.57

7-6
13.36

19-4
5.20

11000

6-5
12.53

7-2
6.63

18-3
5.14

5500

5500

Fe-Zn (Al) Ø8mm

h-2.50 m

Fe-Zn (Al) Ø8mm

7-4
5.01

Prieškambaris
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Sieninė spinta
Kambarys

5500

6-3
5.35

Butas

3.23
2.13
4.97
18.33
0.65
13.08
Viso 5 buto: 42.39
B5-6 Įstiklinto balkono plotas 1.90
6
Butas
6-1
4.73
Prieškambaris
6-2
Vonia
1.95
6-3
Virtuvė
5.35
Kambarys
6-4
17.79
0.57
6-4a Sieninė spinta
Kambarys
6-5
12.53
Viso 6 buto: 42.92
B6-6 Įstiklinto balkono plotas 1.90
7
Butas
7-1
Prieškambaris
5.41
Kambarys
7-2
6.63
7-3
2.14
Vonia
7-4
Virtuvė
5.01
Kambarys
7-5
15.91
Kambarys
7-6
13.36
Viso 7 buto: 48.46
B7-7 Įstiklinto balkono plotas 1.90

43500
9960

Plotas, m ²

Pavadinimas

B20-6

3.12
2.17
5.29
16.68
Viso 8 buto: 27.26
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
3.68
Prieškambaris
Vonia
2.16
Virtuv ė
5.01
Kambarys
16.84
Kambarys
13.29
Kambarys
13.03
Viso 17 buto: 54.01
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
Prieškambaris
4.46
Vonia
2.25
5.14
Virtuv ė
Kambarys
17.54
Kambarys
13.26
Viso 18 buto: 42.65
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
Prieškambaris
5.23
Kambarys
6.38
Vonia
2.14
5.20
Virtuv ė
Kambarys
17.70
Kambarys
12.89
Viso 19 buto: 49.54
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
Prieškambaris
3.07
Vonia
2.37
5.19
Virtuv ė
Kambarys
17.99
Kambarys
13.04
Viso 20 buto: 41.66
Įstiklinto balkono plotas 1.90

20-3
5.19

Viso balkonų 2 aukšte: 15.20
Viso 2 aukšte: 348.95

PASTABOS:

A

B5-6
1.90

9960

B8-5
1.90
Iš 1-o aukšto
M1/Cu-5x25mm²/v.v.Ø40mm
Gr.1.1/Cu-3x1,5mm²/v.v.Ø20mm

2200

B17-7
1.90

9590

9590

A

B20-6
1.90

1. Apšvietimo instaliaciją laiptinėse montuoti kabeliais varinėmis gyslomis 3x1,5mm² po tinku;
2. Šviestuvai laiptinėse valdomi foto / judesio jutikliais. Jutiklis gali būti įmontuotas į šviestuvą. Šviestuvų tipą tikslinti montavimo metu;
3. Montavimą atlikti laikantis EĮĮT reikalavimų.
0

Iš 1-o aukšto
M2/Cu-5x25mm²/v.v.Ø40mm
Gr.1.2/Cu-3x1,5mm²/v.v.Ø20mm

2200

1

2

3

4

5m

9960

43500
Laida

1

2

3

4

5

6

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Išleidimo data
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Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info @pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

17572

SPDV

D. Franckevičius

2021

K. Šližys

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) ) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Elektros tinklai.
2 aukšto planas, M 1:100
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:

Laida
0

Lapas

Lapų

1

1

PLP-21-002-TDP-E.B-03

12
12-1
12-2
12-3
12-4
12-5

3 aukšto patalpų eksplikacija

1

2

3

4

5

6

Nr.
9
9-1
9-2
9-3
9-4
9-4a
9-5

2200

9590

9590

7

2200

9960

Fe-Zn (Al) Ø8mm
Fe-Zn (Al) Ø8mm

B10-6
1.90

B11-7
1.90

B22-6
1.90

B23-7
1.90

C

C

10-4
17.35

11-5
15.91
10-2
2.15

50 Lx

9-1
3.10

5500

9-5
13.23

23-8
19.30
22-2
2.13

50 Lx

12-4
17.05

12-5
12.39

21-5
13.50

24-1
3.28

PS-2-3

21-2
2.27

9-4
17.65

B12-5
21
21-1
21-2
21-3
21-4
21-5
B21-7
22
22-1
22-2
22-3
22-4
22-5
B22-6
23
23-7
23-2
23-3
23-4
23-8
23-6

23-7
3.90

21-1
3.14

12-2
2.23

23-6
13.30

23-3
2.26

22-1
4.65

12-1
3.16

PS-1-3

9-2
2.30

23-2
6.35

22-4
17.69

11-1
5.48

11000

9-4a
0.65

22-5
12.80

11-3
2.23

10-1
5.39

B

11-6
13.16

23-4
4.93

11000

10-5
12.82

11-2
6.69

22-3
5.50

5500

5500

Fe-Zn (Al) Ø8mm

h-2.50 m

Fe-Zn (Al) Ø8mm

11-4
5.05

Prieškambaris
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Sieninė spinta
Kambarys

B

24-4a
0.54

B23-1
24
24-1
24-2
24-3
24-4
24-4a
24-5

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
šviestuvas LED 12W, IP2x
foto / judesio jutiklis su laikmačiu
paskirstymo skydas PS

24-2
2.30

21-4
17.49

24-4
17.36

24-5
13.26

5500

10-3
5.02

Butas

3.10
2.30
5.28
17.65
0.65
13.23
Viso 9 buto: 42.21
B9-6 Įstiklinto balkono plotas 1.90
10
Butas
10-1 Prieškambaris
5.39
10-2 Vonia
2.15
10-3 Virtuvė
5.02
10-4 Kambarys
17.35
10-5 Kambarys
12.82
Viso 10 buto: 42.73
B10-6 Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
11
11-1 Prieškambaris
5.48
11-2 Kambarys
6.69
11-3 Vonia
2.23
11-4 Virtuvė
5.05
11-5 Kambarys
15.91
11-6 Kambarys
13.16
Viso 11 buto: 48.52
B11-7 Įstiklinto balkono plotas 1.90

43500
9960

Plotas, m ²

Pavadinimas

B24-6
9-3
5.28

12-3
5.23

21-3
5.51

Butas
Prieškambaris
3.16
Vonia
2.23
Virtuv ė
5.23
Kambarys
17.05
Kambarys
12.39
Viso 12 buto: 40.06
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
3.14
Prieškambaris
Vonia
2.27
Virtuv ė
5.51
Kambarys
17.49
Kambarys
13.50
Viso 21 buto: 41.91
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
Prieškambaris
4.65
Vonia
2.13
5.50
Virtuv ė
Kambarys
17.69
Kambarys
12.80
Viso 22 buto: 42.77
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
Prieškambaris
3.90
Kambarys
6.35
Vonia
2.26
4.93
Virtuv ė
Kambarys
19.30
Kambarys
13.30
Viso 23 buto: 50.04
Įstiklinto balkono plotas 1.90
Butas
Prieškambaris
3.28
Vonia
2.30
5.32
Virtuv ė
Kambarys
17.36
Sieninė spinta
0.54
Kambarys
13.26
Viso 20 buto: 42.06
Įstiklinto balkono plotas 1.90

24-3
5.32

Viso balkonų 3 aukšte: 15.20
Viso 3 aukšte: 350.30

PASTABOS:

A

B9-6
1.90

9960

B12-5
1.90
Iš 2-o aukšto
M1/Cu-5x25mm²/v.v.Ø40mm
Gr.1.1/Cu-3x1,5mm²/v.v.Ø20mm

2200

B21-7
1.90

9590

9590

A

B24-6
1.90

1. Apšvietimo instaliaciją laiptinėse montuoti kabeliais varinėmis gyslomis 3x1,5mm² po tinku;
2. Šviestuvai laiptinėse valdomi foto / judesio jutikliais. Jutiklis gali būti įmontuotas į šviestuvą. Šviestuvų tipą tikslinti montavimo metu;
3. Montavimą atlikti laikantis EĮĮT reikalavimų.
0

Iš 2-o aukšto
M2/Cu-5x25mm²/v.v.Ø40mm
Gr.1.2/Cu-3x1,5mm²/v.v.Ø20mm

2200

1

2

3

4

5m

9960

43500
Laida

1

2

3

4

5

6

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Išleidimo data

7

Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info @pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

17572

SPDV

D. Franckevičius

2021

K. Šližys

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) ) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Elektros tinklai.
3 aukšto planas, M 1:100
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:

Laida
0

Lapas

Lapų

1

1

PLP-21-002-TDP-E.B-04

1

2

3

4

5

6

7

43500
9960

2200

9590

9590

2200

9960

Apsauginę tvorelę sujungti į
bendrą kontūrą ir prijungti prie
įžeminimo kontūro

Apsauginę tvorelę sujungti į
bendrą kontūrą ir prijungti prie
įžeminimo kontūro

C

C
Fe-Zn (Al) Ø8mm

5500

5500

Fe-Zn (Al) Ø8mm

Projektuojamas aktyvinis žaibo priėmiklis.
Priėmiklio aukštis virš stogo ³4,0m

Rp=28m
kai h-2,0m

11000

B

11000

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
plieninė cinkuota arba aliuminio viela

B

PASTABOS

5500

5500

keičiamas išlipimo
ant stogo liukas, min 0,8*0,8 m

A

A

9960

2200

9590

9590

2200

1. Pastato apsaugai nuo žaibo projektuojamas aktyvinis žaibo priėmiklis. Aktyvinio priėmiklio aukštis virš stogo ³4,0m. Montuojamas brėžinyje nurodytoje
vietoje. Tvirtinimo sprendinius tikslinti darbo vietoje;
2. Žaibo srovės nuvedimui projektuojami du srovės nuvedikliai;
3. Įžeminimo laidininkas ant stogo (plieninė cinkuota arba aliuminio viela Ø8mm) montuojamas atvirai ant stoginių laikiklių. Vertikaliose atkarpose
įžeminimo laidininką montuoti atvirai, tvirtinant prie sienos specialiais vielos laikikliais kas 1,0m;
4. Srovės nuvedikliai su įžemintuvais sujungiami per išardomą jungtį, matavimo gnybtus;
5. Srovės nuvediklius įrengti išlaikant ne mažiau 2,0m atstumą nuo langų ir durų. Jeigu atstumo išlaikyti neįmanoma, srovės nuvediklius montuoti A1, A2
degumo klasės vamzdžiuose po statinio apdaila arba atvirai išorėje. Srovės nuvediklius (apsauginį vamzdį) tvirtinti prie sienos ne rečiau kaip kas 1,0m;
6. Srovės nuvediklių įžeminimo kontūras numatytas iš dviejų po 9,0m gylio įžemiklių. Įžeminimo varža bet kuriuo metų laikų turi būti ne didesnė kaip 10 Ω.
Įvadinio apskaitos skirstomojo skydo (ĮASS) įžeminimo kontūrą sujungti su projektuojamu žaibosaugos įžeminimo kontūru;
7. Visus montavimo darbus atlikti laikantis EĮĮT, 2012 ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų;

9960

43500
Laida

1

2

3

4

5

6

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Išleidimo data

7

Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info @pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

17572

SPDV

D. Franckevičius

2021

K. Šližys

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) ) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Apsaugos nuo žaibo sistema.
Stogo planas, M 1:100
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:

Laida
0

Lapas

Lapų

1

1

PLP-21-002-TDP-E.B-05

TERITORIJOS SITUACIJOS SCHEMA

Š
R

V
Proj. įžemikliai
Rįž £10Ω

5B

P

Proj. ĮASS įžeminimo
kontūras Rįž £10Ω

1.

3.50

EKSPLIKACIJA
MODERNIZUOJAMAS PASTATAS DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

Proj. įžemikliai
Rįž £10Ω

ATSĖJAMA VEJA

1.
Rp=2
8m
k ai h2,0m

TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA
MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

Rp=5
7m
k ai h4,0m

3.50

ĮVAŽIAVIMAS Į TERITORIJĄ

Rp=4
2m
k ai h3,0m

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ
BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
BETONINĖS TRINKELĖS SU VEDIMO
PAVIRŠIUMI - lygiagrečių juostelių (4-5 mm
aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm),
skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui
pažymėti
BETONINĖS TRINKELĖS SU ĮSPĖJAMUOJU
PAVIRŠIUMI - apvalių kauburėlių (kauburėlių
skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp
centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius
aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Cinkuota plieninė juosta 40x4mm
Plieninė cinkuota arba aliuminio viela Ø8mm
Sujungimas strypas - viela - juosta
Projektuojamas įžemiklis
Kontrolinis sujungimas (matavimo gnybtai)

NUŽEMINTAS GATVĖS BORTAS/NUOŽULNA

INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

SAUGOMI MEDŽIAI/KRŪMAI

PASTABOS:

Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Išleidimo data

Kompleksas:

1. Pastato apsaugai nuo žaibo projektuojamas aktyvinis žaibo priėmiklis. Aktyvinio priėmiklio aukštis virš stogo ³4,0m. Montuojamas brėžinyje nurodytoje vietoje ant
stogo. Tvirtinimo sprendinius tikslinti darbo vietoje;
2. Žaibo srovės nuvedimui projektuojami du srovės nuvedikliai ant priešingų pastato sienų;
3. Įžeminimo laidininkas ant stogo (plieninė cinkuota arba aliuminio viela Ø8mm) montuojamas atvirai ant stoginių laikiklių. Vertikaliose atkarpose įžeminimo
laidininką montuoti atvirai, tvirtinant prie sienos specialiais vielos laikikliais kas 1,0m;
4. Srovės nuvedikliai su įžemintuvais sujungiami per išardomą jungtį, matavimo gnybtus;
5. Srovės nuvediklius įrengti išlaikant ne mažiau 2,0m atstumą nuo langų ir durų. Jeigu atstumo išlaikyti neįmanoma, srovės nuvediklius montuoti A1, A2 degumo
klasės vamzdžiuose po statinio apdaila arba atvirai išorėje. Srovės nuvediklius (apsauginį vamzdį) tvirtinti prie sienos ne rečiau kaip kas 1,0m;
6. Srovės nuvediklių įžeminimo kontūras numatytas iš dviejų po 9,0m gylio įžemiklių. Įžeminimo varža bet kuriuo metų laikų turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. Įvadinio
apskaitos skirstomojo skydo (ĮASS) įžeminimo kontūrą sujungti su projektuojamu žaibosaugos įžeminimo kontūru;
7. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti;
8. Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas.
9. Visus montavimo darbus atlikti laikantis EĮĮT, 2012 ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų;

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info @pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

17572

SPDV

D. Franckevičius

2021

K. Šližys

2021

Gyvenamosios paskirties daugiabutis (trijų ir daugiau butų)
namas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Apsaugos nuo žaibo sistema. Įžeminimo
kontūro įrengimo planas, M 1:500
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:

0

Lapas

Lapų

1

1

PLP-21-002-TDP-E.B-06

Bt. 1

PB

Pin=20,0 kW
Ps=19,5 kW
Is=31,3 A
kp=0,973
cosj=0,9

1C25A
1C40A
1C25A

Psk=40,9kW Isk=65,5A
Proj. Cu-1-5x25mm² L-45m
(Cca s1,d1,a1 )

Psk=40,9kW Isk=65,5A
Proj. Cu-1-5x25mm² L-25m
(Cca s1,d1,a1 )

Vart.

Esamas kab.
Esamas kab.

230V

kWh

230V

kWh

230V

kWh

Bt. 15

PS-2-1

Pin=20,0 kW
Ps=19,5 kW
Bt. 14 Is=31,3 A
kp=0,973
Bt. 13 cosj=0,9

Vart.

STO

RŪSYS

STO

Esamas kab.

Bt. 16

STO

Vartotojas

400V

kWh
PB

PB

3x1C80A

3x1C80A

M1

M2

"B+C"
50kA
3L+N

Proj.
Rįž £10Ω

3F250A

Vartotojas

3C25A
Gr.1

STO
Vartotojas

25A
30mA

1C10A

1C10A

1C10A

1C10A

1C10A

1C10A

1C20A

1C16A

1C16A

1C10A

Gr.1.1

Gr.1.2

Gr.1.3

Gr.1.4

Gr.1.5

Gr.1.6

Gr.1.7

Gr.1.8

Gr.1.9

Gr.1.10

Įvadinis apskaitos skirstomasis skydas (ĮASS).
Įranga montuojama esamame korpuse

KS-795 (TR-4)
100A
100A

Proj. Cu-1-5x6mm²
L-5m PB

BENDRA OBJEKTO:
Pin=123,5 kW
Ps=57,4 kW
Is=92,0 A

STO

Pin=3,5 kW
Ps=1,2 kW
Is=2,0 A

Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Išleidimo data

Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info @pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

ΔU=3,3 %
I t.j.=1035,7 A
Proj. Al-1-4x70mm²
L-5,0m

Rezervas

Bt. 2

PS-1-1

230V

kWh

Rezervas

kWh

Bt. 3

Esamas kab.

230V

kWh

Rezervas

230V

1C25A

Bt. 4

Esamas kab.

230V

kWh

PS-2-2

Bt. 19 Pin=20,0 kW
Ps=19,5 kW
Bt. 18 Is=31,3 A
kp=0,973
Bt. 17 cosj=0,9

Šilumos punkto JS-ŠP

kWh

1C25A

Esamas kab.

230V

kWh

Bt. 20

Psk=0,5kW Isk=2,3A
Cu 3x2,5mm² (Eca); L-25,0m

Esamas kab.

230V

1C25A

Esamas kab.

230V

kWh

El. skydinės
apšvietimas

Esamas kab.

230V

kWh

Bt. 5

Pin=20,0 kW
Ps=19,5 kW
Is=31,3 A
kp=0,973
cosj=0,9

Esamas kab.

230V

kWh

Psk=0,1kW Isk=0,5A
Cu 3x1,5mm² (Eca); L-10,0m

Esamas kab.

230V

kWh

Bt. 6

1C25A

Esamas kab.

230V

kWh

Apšvietimas
Rūsys II Laiptinė

Esamas kab.

230V

kWh

Bt. 7

PS-1-2

Bute

1C25A

Esamas kab.

230V

kWh

1C25A

Bt. 8

Esamas kab.

PS-2-3

Bt. 23 Pin=20,0 kW
Ps=19,5 kW
Bt. 22 Is=31,3 A
kp=0,973
Bt. 21 cosj=0,9

Psk=0,2kW Isk=0,9A
Cu 3x1,5mm² (Eca); L-150,0m

1C25A

Esamas kab.

230V

kWh

1C25A

230V

kWh

Apšvietimas
Rūsys I Laiptinė

1C25A

PB

1A

1C25A

Esamas kab.

230V

kWh

1C25A

Esamas kab.

Bt. 24

Psk=0,2kW Isk=0,9A
Cu 3x1,5mm² (Eca); L-130,0m

1C25A

Esamas kab.

230V

kWh

Bt. 11 Pin=20,0 kW
Ps=19,5 kW
Bt. 10 Is=31,3 A
kp=0,973
Bt. 9 cosj=0,9

1C25A

230V

kWh

Apšvietimas
Prie įėjimų į laiptines

1C25A

Esamas kab.

230V

kWh

PS-1-3

Esamas kab.

Psk=0,1kW Isk=0,5A
Cu 3x1,5mm² (Eca); L-60,0m

1C25A

PB

2A

1C25A

Esamas kab.

230V

kWh

1C25A

Bt. 12

Psk=0,1kW Isk=0,5A
Cu 3x1,5mm² ( Cca s1,d1,a1 ); L-80,0m

1C25A

Esamas kab.

230V

kWh

STO

Bute

1C25A

Esamas kab.

Vart.

PB

1C25A

PB

3A

1C25A

ΔU=4,4 %
I t.j.=782,9 A

STO

Psk=0,1kW Isk=0,5A
Cu 3x1,5mm² ( Cca s1,d1,a1 ); L-60,0m

Vart.

PB

ΔU=3,9 %
I t.j.=871,3 A

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

17572

SPDV

D. Franckevičius

2021

K. Šližys

2021

Brėžinys:

PASTABOS:
1. Nauja apsauginė-komutacinė įranga montuojama esamame ĮASS korpuse;
2. Prieš apskaitos prietaisus montuojami atšakojimo nuo magistralių gnybtynai ir
komutacinė įranga turi būti su plombavimo galimybe;
3. Montavimą atlikti laikantis EĮĮT reikalavimų.

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) ) pastatas (6.3)
Laida

Bendro naudojimo ir magistralinių tinklų
schema
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:

0

Lapas

Lapų

1

1

PLP-21-002-TDP-E.B-07

Žiūr. magistralinių tinklų schemą

Šaltinis
Skydo pavadinimas,
apsaugos klasė, kiti
duomenys

JS-ŠP, IP65, 24 modulių, paviršinis

Įvadinis aparatas
32A

Vardinė
automatinio
jungiklio srovė, A

Gr.2

Gr.3

"C"
16A

25A
30mA

Elektros tinklo atkarpos laidininko markė, gyslų skaičius ir
skerspjūvis, ilgis, klojimo būdas

Gr.3.1

Gr.3.2

"C"
16A

"C"
10A

Cu-1-3x2,5mm² (Eca); L-10,0m

Cu-1-3x2,5mm² (Eca); L-5,0m

Cu-1-3x1,5mm² (Eca); L-5,0m

Galia, kW

0,5

0,3

0,3

Srovė, A

2,3

1,3

1,3

Įtampa, V

230

230

230

Kištukinis lizdas katilinės
patalpoje

Pažeminantis
transformatorius
230/36V

Rįž £10 Ω

Šilumos punkto valdiklis

El. energijos imtuvai

Gr.1

Atkabiklio, magn.
paleidiklio srovė,
A

Elektros tinklas

Skirstymo skydas

Skydo bendra
instaliuota galia, kW
skaičiuojama galia, kW
srovė, A

Sutartinis
žymėjimas plane

Įrenginio pavadinimas
plane

Laida

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Išleidimo data

Kompleksas:
Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info @pletrospartneriai.lt

Atestato
Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

30365

SPV

17572

SPDV

D. Franckevičius

2021

K. Šližys

2021

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai) ) pastatas (6.3)
Brėžinys:

Laida

Šilumos punkto skydo JS-ŠP principinė
schema
Statytojas/Užsakovas:
LT

AB Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

Žymuo:

0

Lapas

Lapų

1

1

PLP-21-002-TDP-E.B-08

Lightning protection risk management calculations
To BS EN 62305-2:2012 (Edition 2)
Full case report

Project name:

'DXJLDEXþLRJ\YHQDPRMRQDPR/DLVYơVJ%5RNLãNLVDWQDXMLQLPR PRGHUQL]DYLPR 
projektas

Project ref:
Case name:

Original Case

Client:
Prepared by:

K. Šližys, Atest. Nr. 17572

Issue date:

18/02/2021

StrikeRisk v6.0.0 Run identification 18/02/2021 - 8:09:25
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'DXJLDEXþLRJ\YHQDPRMRQDPR/DLVYơVJ%5RNLãNLVDWQDXMLQLPR PRGHUQL]DYLPR 
projektas

Project details
Project name:

'DXJLDEXþLRJ\YHQDPRMRQDPR/DLVYơVJ%5RNLãNLVDWQDXMLQLPR PRGHUQL]DYLPR 
projektas

Client:
Standard:

BS EN 62305-2:2012 (Edition 2)

Project address:

/DLVYơVJ%5RNLãNLV

Project ref:
Calculation ref:
Calculation notes:
Project author:

K. Šližys, Atest. Nr. 17572

Created:

18/02/2021

Modified:

08/02/2021

Case details
Case name:

Original Case

Case title:

'DXJLDEXWLVJ\YHQDPDVLVQDPDV/DLVYơVJ%5RNLãNLV

Case notes:
The following primary risks and their relevant tolerable risks have been taken into consideration as part of this risk
management calculation

R1

1,8815E-06

Risk of loss of human life in the structure.
The tolerable risk of 1E-05 is not exceeded based on the application of the
protection measures listed below.

Protection system design parameters
Structural LPS

Requirement for a structural lightning protection system (LPS) and where
necessary the chosen Lightning protection level (LPL)
Lightning protection level (LPL) IV

Imax

Maximum peak current
100 kA

ProbImax

Probability that lightning current parameters are smaller than the maximum value
defined above
97%

Imin

Minimum peak current
16 kA
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ProbImin

Probability that lightning current parameters are greater than the minimum value
defined above
84%

r

Radius of rolling sphere
60 m

ISPD

Maximum peak current of SPDs for each of the 1 lines considered (based on the
simple current division concept).
NOTE: The worst case surge that could be expected on a two-wire telephone or data line is 2.5kA
(10/350 µs) per line (Category D test to IEC/EN 61643-21) to earth or 5 kA (10/350 µs) per pair.

50 kA

Line 1
1
Service entrance SPD

Requirement to protect Line 1 at its entrance to the structure with an equipotential
bonding SPD (rated to ISPD above) in accordance with BS EN 62305-2:2012
(Edition 2)
NOTE: Where SPDs are required but an LPS is not (ISPD = 0), protect overhead lines with Type 1
SPDs (mains 12.5kA 10/350µs, data/telecom 2.5kA 10/350µs), protect underground lines with
overvoltage or Type 2 SPDs (tested with an 8/20 µs waveform)

Lightning protection level (LPL) IV
Coordinated SPD set

Requirement to protect all internal systems connected to Line 1 with a coordinated
set of SPDs in accordance with BS EN 62305-2:2012 (Edition 2)
None

Zone 1
1
Fire protection system

None or risk of explosion

Environmental factors
NG

2,4

Lightning ground flash density (Flashes/km²/year)

CD

0,5

Location factor

CE

0,1

Environmental factor

Primary structure
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Structure ID: 1 - Primary Structure
Lb

43,9 m

Length of structure (metres)

Wb

11,4 m

Width of structure (metres)

Hb

10,7 m

Height of structure (metres)

KS3

1

Factor relevant to the characteristics of internal wiring

PEB

0,05

Probability of failure of internal systems or a service when
SPDs are provided for equipotential bonding (in accordance
with BS EN 62305-3)

PSPD

0,05

Probability of failure of internal systems or a service when
coordinated SPDs are provided

UW

1 kV

Rated impulse withstand voltage of a system (kV)

CLD

1

Factor depending on shielding, grounding and isolation
conditions of the line for flashes to a line

CLI

1

Factor depending on shielding, grounding and isolation
conditions of the line for flashes near a line

Type

1

Line factors
Line 1 - 1

Connected structure:
LL (Section 1)

544 m

Length of line section (metres)

LH (Section 1)

0m

Height of line section (metres)

CT (Section 1)

1

Factor taking into account the presence of an HV/LV
transformer on a line section

CI (Section 1)

0,5

Factor relating to the routing of a line section

Zone factors
Zone 1 - 1
Zone Location

Inside the structure LPZ 1...n

rp

1E00

Factor reducing the loss due to provisions against fire in zone

rf

1E-03

Factor reducing the loss due to the risk of fire in zone

rt

1E-04

Factor reducing the loss due to the type of floor/surface in
zone

hz1

1E00

Factor increasing the loss of human life due to presence of
special hazard in zone

LT1

1E-02

Loss due to injury due to touch and step voltages in zone

LF1

1E00

Loss to structure due to physical damage in zone

LO1

0E00

Loss to structure due to failure of internal systems in zone
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Assessment of Ax - Collection areas
Primary Structure
AD

7.287,85 m²

Collection area of structure (square metres)

AM

840.698,16 m²

Collection area of surrounding ground (square metres)

AL

21.760,00 m²

Collection area of flashes striking line (square metres)

AI

2.176.000,00 m²

Collection area of flashes near line (square metres)

AL

21.760,00 m²

Collection area of flashes striking line (square metres)

AI

2.176.000,00 m²

Collection area of flashes near line (square metres)

Line 1 - 1 (Section 1)

Assessment of Nx - Annual number of dangerous events
Primary Structure
ND

8,7454E-03

Average number of flashes to main structure

NM

2,0177E00

Average number of flashes to surrounding ground

NL

2,6112E-03

Average number of flashes to line

NI

2,6112E-01

Average number of flashes near line

NL

2,6112E-03

Average number of flashes to line

NI

2,6112E-01

Average number of flashes near line

Line 1 - 1 (Section 1)

Line 1 - 1

Assessment of Px - Probability of damage for a structure
PB

2E-01

Probability that a flash to a structure will cause physical
damages

PC

1E00

Probability that a lightning flash near to the structure will cause
failure of internal systems

KS1

1E00

Factor relating to screening effectiveness of the structure

PTA

1E00

Probability that lightning will cause injuries to living beings

PA

2E-01

Probability that lightning will cause injuries to living beings
present in zone

KS2

1E00

Factor relating to screening effectiveness of shields internal to
the structure

PM

1E00

Probability that a lightning flash near to the structure will cause
failure of internal systems

PMS

1E00

Probability of failure of internal systems (with protection
measures) associated with line

PM

1E00

Probability that a lightning flash near to the structure will cause
failure of internal systems

PU

5E-02

Probability that injuries of living beings will be caused by a
flash to line

Zone 1 - 1

Zone 1 - 1 (1)
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Line 1 - 1
PC

1E00

Probability that a lightning flash near to the structure will cause
failure of internal systems

KS3

1E00

Factor relevant to the characteristics of internal wiring

KS4

1E00

Factor relating to the impulse withstand voltage of a system
associated with line

PLD

1E00

Probability of failure of internal systems (flashes to a
connected service) associated with line

PLI

1E00

Probability of failure of internal systems (flashes near a
connected service) associated with line

PV

5E-02

Probability that physical damage will be caused by a flash to
line

PW

1E00

Probability that failure of internal systems will be caused by a
flash to line

PZ

1E00

Probability that failure to internal systems will be caused by a
flash near to line

Assessment of Lx - Amount of loss for a structure
Zone 1 - 1
LA1

1E-06

Loss related to injury to living beings in zone

LB1

1E-03

Loss in a structure related to physical damage (flashes to
structure) in zone

LC1

0E00

Loss related to failure of internal systems (flashes to structure)
in zone

LM1

0E00

Loss related to failure of internal systems (flashes near
structure) in zone

LU1

1E-06

Loss related to injury of living beings (flashes to service) in
zone

LV1

1E-03

Loss in a structure due to physical damage (flashes to service)
in zone

LW1

0E00

Loss related to failure of internal systems (flashes to service)
in zone

LZ1

0E00

Loss related to failure of internal systems (flashes near a
service) in zone

Assessment of Rx - Risk components
Zone 1 - 1
RA1

1,7491E-09

Risk component of risk R1 due to injury to living beings (D1)
caused by flashes to a structure (S1) in zone

RB1

1,7491E-06

Risk component of risk R1 due to physical damage to a
structure (D2) caused by flashes to a structure (S1) in zone

RC1

0E00

Risk component of risk R1 due to failure of internal systems
(D3) caused by flashes to a structure (S1) in zone

RM1

0E00

Risk component of risk R1 due to failure of internal systems
(D3) caused by flashes near a structure (S2) in zone

1,3056E-10

Risk component of risk R1 due to injury to living being (D1)
caused by flashes to a connected service (S3) associated with
line

Zone 1 - 1 (Line 1 - 1)
RU1
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RV1

1,3056E-07

Risk component of risk R1 due to physical damage to
structure (D2) caused by flashes to a connected service (S3)
associated with line

RW1

0E00

Risk component of risk R1 due to failure of internal systems
(D3) caused by flashes to a connected service (S3) associated
with line

RZ1

0E00

Risk component of risk R1 due to failure of internal systems
(D3) caused by flashes near a service (S4) associated with
line

1,8815E-06

Risk of loss of human life in the structure.

Primary risk totals
R1_T

Primary risk totals with respect to source of damage
R1_D

1,7508E-06

Risk of loss of human life in the structure due to flashes to the
structure (S1)

R1_I

1,3069E-07

Risk of loss of human life in the structure due to flashes
influencing, but not striking the structure (S2, S3, & S4)

Primary risk totals with respect to type of damage
R1_S

1,8796E-09

Risk of loss of human life in the structure due to injury to living
beings (D1)

R1_F

1,8796E-06

Risk of loss of human life in the structure due to physical
damage (D2)

R1_O

0E00

Risk of loss of human life in the structure due to failure of
internal systems (D3)
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PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS
Aiškinamasis raštas
Bendros žinios
Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projekte
numatyti sprendiniai tiesiogiai susiję su energijos taupymu ir šilumos išsaugojimu. Projekto sprendiniai
nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.
Projekto rengimo pagrindas:
- Techninė užduotis.
- Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.
Projektuojamo statinio (statinių grupės) statybos vieta (geografinė vieta)
Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis namas Laisvės g. 5B, Rokiškis.
Reljefas
Remontuojant pastatą esamas gamtinis karkasas nesikeis.
Statybos rūšis
Statinio paprastasis remontas – atnaujinamas esamas statinys.
Statinio paskirtis
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai)
Statinio kategorija
Neypatingas
Projektiniai sprendiniai
Pastate numatomi šie darbai:
1. Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų
pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą.
2. Stogo šiltinimas.
3. Nepakeistų langų ir balkonų durų keitimas.
4. Lauko durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus.
5. Inžinerinių sistemų pertvarkymas.

Laida

Išleidimo data

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
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Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis parengta vadovaujantis:
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
 2008 m. sausio 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių
įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo”;
 DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”;
 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas liepos 1 diena Nr. IX-1672 2003.07.01
 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637 (Galiojanti
suvestinė redakcija: 2018-07-01).
Klimatologiniai duomenys:
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Rokiškyje klimatinės sąlygos yra tokios:
1.
Vidutinė metinė oro temperatūra
5,9
°C
2.

Santykinis metinis oro drėgnumas

80

%

3.

Vidutinis metinis kritulių kiekis

605

mm

4.

Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus
80,3
maksimumas)

mm

5.

Vidutinis metinis vėjo greitis

3,7

mm/s

Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys:

sausio mėn. – iš P, PV, PR,
R
m/s
liepos mėn. – iš V, PV, P, ŠV

7.

Esamos būklės įvertinimas
Daugiabutis 3 – ių aukštų, 24 buto namas pastatytas 1964 m. iki šiol nemodernizuotas. Po pastatu
yra nešildomas rūsys. Pastato pamatai – juostiniai surenkamų gelžbetonio blokų. Sienos – plytų mūro.
Perdangos – tuštuminės gelžbetoninės plokštės. Stogas sutapdintas, dengtas ritinine prilydomąja danga.
Dalis langų – mediniai dvigubo įstiklinimo, kiti langai yra pakeisti naujais plastikiniais langais.
2.1.
Esamo statinio atitvarų esamos būklės įvertinimas
Daugiabučio gyvenamojo namo atitvarų konstrukcijų fizinė – techninė būklė įvertinama
vadovaujantis apžiūros metu nustatytais daugiabučių namų fizinės būklės ir vizualinių namo apžiūrų
rezultatais. Prieš rengiant namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, įvertinta pastato laikančiųjų
konstrukcijų techninė būklė.
Įvertinus pastatą vizualiai galima konstatuoti, kad pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė yra
patenkinama, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta. Laikančios konstrukcijos
atitinka esminius statinio reikalavimus.
 Pamatai, cokolis ir nuogrindos – pastato pamatai juostiniai iš surenkamų betoninių pamatinių blokų ant
surenkamų papėdžių, išorėje tinkuoti. Pamatai veikiami drėgmės, matoma sudrėkusių plotų. Cokolinė
pastato dalis paveikta kritulių – vietomis matomos sudrėkusios vietos, pelėsis, atšokęs tinko sluoksnis,
apdailos įtrūkimai. Rūsio sienos nešiltintos, reikalingas rūsio sienų nuvalymas, įtrūkimų užtaisymas,
pažeisto tinko nuardymas ir šiltinimo sistemai reikalingo lygumo ir tvirtumo paviršiaus įrengimas.
Vietomis aplink pastatą yra įrengta betoninė nuogrinda, kitur nuogrindos išvis nėra. Esamos nuogrindos
plytelės išsikraipiusios, suskilę, atitrūkę nuo pamato, pasvirę į pastato pusę arba jos visai nėra, todėl į
tarpą tarp pamatų ir nuogrindos patenka nuo pastato tinkamai nenuvedami atmosferiniai krituliai.
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Reikalingas nuogrindos sutvarkymas. Dėl netinkamai nuvedamų atmosferinių kritulių, drėkinami
pamatai gali tapti netolygaus pastato sėdimo ir trūkių sienose atsiradimo priežastimi.
Esamos cokolio šiluminės savybės (U=3,70 W/(m2·K)) netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai
statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Reikalingas rūsio sienų
atnaujinimas, tikslingas papildomas apšiltinimas iš išorės. Atlikus šiltinimo darbus reikalinga įrengti
nuogrindą.
 Išorinės sienos (fasadinės) – silikatinių plytų mūras, be išorinio tinko sluoksnio. Pastato sienos nešiltintos.
Vietomis pastebimos sudrėkusios sienų dalys, nedideli pavieniai aptrupėjusių/ ištrupėjusių plytų plotai,
ištrupėjęs skiedinys, pelėsis, nedideli įtrūkimai. Sienų ir atskirų elementų sandūros yra pralaidžios
drėgmei, šalčiui. Pastato išorinių sienų šiluminės savybės (U=1,27 W/ (m2·K)) netenkina STR
2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Reikalingas
fasado sutvarkymas, defektų pašalinimas: pažeisto mūro atnaujinimas, nuvalymas, siūlių sandarinimas,
užtaisymas ir kt. bei sienų apšiltinimas.
 Rūsio perdanga – gelžbetonio plokštės. Rūsio perdangos būklė patenkinama, perdanga neapšiltinta.
Nešildomą rūsį ir gyvenamąsias patalpas skirianti perdanga (U=0,71 W/(m2·K)) neatitinka STR
2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimų.
Rūsio perdangos šiltinimas ir lėšos jam nėra numatytas investiciniame projekte ir techninėje
projektavimo užduotyje, todėl rūsio perdangos šiltinimas TDP projekte taip pat nėra numatytas.
 Stogas – sutapdintas, neapšiltintas, stogo danga ruloninė, prilydoma, perdengimas – gelžbetonio plokštės,
lietaus nuvedimo sistema – išorinė. Stogo danga vietomis pūslėta, suaižėjusi, apsamanojusi. Skardinimas
pažeistas korozijos, deformuotas. Stogas sandarus, stogo dangos būklė patenkinama. Stogas – nešiltintas.
Stogo šiluminės savybės (U=0,85 W/K·m2) netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio
reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimų. Reikalingas stogo dangos remontas ir
papildomo termoizoliacijos sluoksnio įrengimas, lietaus sistemos atnaujinimas, stogo tvorelės įrengimas.
 Butų langai ir balkonų durys – langų būklė patenkinama. Didžioji dalis langų ir durų pastate pakeista
naujais plastikiniais langais ar durimis, jų būklė ir šiluminės savybės geros, likusi dalis langų ir balkono
durų yra dviejų stiklų suporintais mediniais rėmais. Nepakeisti mediniai langai ir balkono durys
nesandarūs, fiziškai nusidėvėję, deformuoti, papuvę, laidūs šilumai ir šalčiui, pati konstrukcija
neužtikrina sandarumo, senų langų kamša tarp sienos ir staktos nepakankama, langai prapučiami vėjo.
Nepakeistų langų ir balkonų durų šiluminės savybės netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio
reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimų. Reikalingas senų medinių langų ir balkono
durų keitimas.
 Balkonų ir lodžijų laikančiosios konstrukcijos, stiklinimai – laikančios ir atitvarinės konstrukcijos
gelžbetoninės. Balkonų plokščių kraštai vietomis aptrupėję, matosi atvira laikančioji armatūra veikiama
korozijos.
Gelžbetoninių aikštelių apsauginis sluoksnis nukritęs. Plokštės neapskardintos arba
apskardinimai paveikti korozijos.
Esami balkonų aptvėrimai – metaliniai turėklai su įvairiais užpildais (skarda, medinės lentelės, plastikas
ir kt.). Aptvėrimai pažeisti korozijos, chaotiški, netvarkingi. Metalinės aptvėrimų konstrukcijos
paveiktos korozijos, aprūdiję, deformuotos, nestabilios. Balkonų aptvėrimų estetinis vaizdas blogas.
Reikalingas senos balkonų aptvėrimų konstrukcijos demontavimas, naujos - įrengimas.
Didžioji dalis balkonų lodžijų nestiklinta, kita dalis – seni mediniai stiklinimai. Balkonų įstiklinimai yra
nesuderinti, chaotiški, įrengti ne pagal vieningą projektą – estetinis vaizdas blogas. Mediniai įstiklinimai
skirtingų spalvų ir sudalinimų, nesandarūs, fiziškai susidėvėję. Keletas stiklinimų plastikiniais (|PVC)
profiliais. Šių įstiklinimų būklė gera. Reikalingas balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą.
Balkonų stiklinimo ir lodžijų konstrukcijos šiluminės savybės netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai
statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimų.
 Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose. Laiptinių ir rūsio langai seni,
mediniai, fiziškai susidėvėję, nesandarūs. Bendro naudojimo patalpų langų būklė bloga. Reikalingas
senų medinių laiptinių ir rūsio langų keitimas.
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Tambūrų durys senos, medinės, nesandarios. Reikalingas tambūro durų keitimas. Lauko durys
nepakeistos – senos, medinės, nesandarios, fiziškai susidėvėję, deformuotos. Reikalingas senų medinių
lauko durų keitimas. Medinių langų ir lauko durų šiluminiai parametrai netenkina STR 2.01.01(6):2008
„Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” ir STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimų. Reikalingas senų medinių
langų ir durų keitimas.
 Įėjimo stogeliai – gelžbetonio plokščių. Stogeliai vietomis aptrupėję, paveikti drėgmės, pelėsio. Stogelių
danga susidėvėjusi, apskardinimas pasenęs, paveiktas korozijos. Reikalingas stogelių remontas, lietaus
nuvedimo suformavimas.
 Vėdinimo inžinerinė sistema – natūrali, kanalinė. Gyvenamieji kambariai vėdinami per atidaromus langus.
Sanitariniai mazgai ir virtuvės vėdinamos per ventiliacijos kanalus. Ventiliacijos kanalai nevalyti,
vietomis užsikimšę. Būtinas norminių vėdinimo parametrų užtikrinimas. Būtinas kanalų valymas ir
dezinfekavimas, išvesties kaminėlių ant stogo skardinimas, pakėlimas, traukos padidinimas.
Esama konstrukcijų būklė atitinka mechaninio patvarumo reikalavimus, nustatytos deformacijos yra
nežymios ir neviršija leistinų. Pastato statybos metai 1964 m., naudojamas 57 metus. Pastato
konstrukcijos gali būti naudojamos ir toliau.

Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai
Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios,
galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos
ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:
- statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
- galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
- patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir
darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
- gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
- apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
- apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei
priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos šsaugojimas; želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo
sistemų išsaugojimas.
1. Pasirengimas statybai
Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektinė dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas.
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:
 Įrengti laikinas buitines patalpas;
 Pagal statybos plane nurodytą kontūrą aptverti statybos aikštelę laikina tvora;
 Paruošti laikinas sandėliavimo vietas;
 Įrengti įėjimų į pastatą apsauginius stogelius;
 Iškabinti informacinius, įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus;
 Prieš pradedant darbus reikia nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir
numatyti jų reikiamą apsaugą bei aiškiai pažymėti;
 Atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems
darbams būtinai turi parengti technologijos projektą ar technologines korteles. Jei tokio
pobūdžio yra tik dalis darbų, technologinės kortelės rengiamos tik tai darbų daliai.
Užsakovas (Statytojas), vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatų 10 punkto
reikalavimais, turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie statybos pradžią.
Užsakovas (Statytojas), vadovaujantis Statybos įstatymo, paskelbti LR statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ apie rangovo pasamdymą, taip pat
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pagrindinių statybos sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto
vykdymo priežiūros dalies vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos specialiųjų darbų vadovų,
statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų)
pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo.
Darbų pradžia: Rangovas turi įteikti Statinio techninės priežiūros vadovui raštišką pranešimą apie
numatomus pradėti statybos darbus. Darbai negali būti pradėti tol, kol nebus gautas jo raštiškas
pritarimas.
Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė
dokumentacija, gautas leidimas statybai ir techninio prižiūrėtojo spaudu bei parašu patvirtinti brėžiniai ir
techninės specifikacijos. Rangovinė organizacija privalo parengti technologinį projektą. Rangovas darbų
metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai
nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų.
Prieš statybos darbų pradžią statybos teritorijoje rangovas(-ai) ir įmonės vadovas privalo
įforminti aktą - leidimą DT 5-00 (1 priedas), kuriame turi būti numatytos priemonės,
užtikrinančios darbų saugą.
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina:
nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir numatyti jų reikiamą apsaugą bei aiškiai
pažymėti, gauti leidimus kasinėjimams ir aptvėrimams.
inžinerinių tinklų iškėlimo atveju, Valstybinės statinių statybos inspekcijoje iforminti leidimą
vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimo darbus, gauti technines sąlygas atitinkamose miesto ūkio įmonėse.
Užsakovas (Statytojas) arba darbų vadovas, tuo atveju jei statybvietėje darbų trukmė numatoma
ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų, turi parengti saugos ir
sveikatos darbe priemonių planą. Be tokio plano negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų.
Žymint statybos koordinačių tinklą vietovėje, naudojami statybvietės rajono geodeziniai taškai.
Pagal jų koordinates ir koordinačių tinklo viršūnes nustatomi poliniai ilgiai ir kampai. Vietovėje teodolitu
ir juosta surandami reikiami taškai.
Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai
atstatytos pagal pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti.
Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais
aktais bei projektu.
Statybos geodezinė kontrolė (periodiškumas, tvarka, ataskaitos).
Vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
Statinio statybos vadovas privalo:
 užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų
inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus
bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinės
nuotraukos (žaibosauga).
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas),
vykdydamas Reglamento VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento VII
skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka:
- Statinio statybos techninis prižiūrėtojas dalyvauja vykdant geodezinių koordinačių, reperių,
raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir
įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
geodezines nuotraukas;
Žurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų pagrindinių
geodezinių kontrolinių nuotraukų rekomenduojamas sąrašas.
Visos statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruojamos formoje F-15, o formoje F-16
pateikti geodezinių kontrolinių nuotraukų blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja
geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovu –
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kai pildomi papildomi Žurnalai). Registruojant nurodoma schemų, nuotraukų pavadinimai, atlikimo data,
atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.
1. Statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų rekomenduojamų pagrindinių geodezinių
kontrolinių nuotraukų sąrašas:
1. elektros kabeliai (žaibosauga);
2. Takų nužymėjimas.
Pagrindiniai darbai
Atlikus išvardintus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai remonto darbai, kuriuos siūloma
vykdyti sekančia tvarka:
- keičiami seni mediniai pastato langai bei durys;
- inžinerinių sistemų remontas;
- parapeto pakėlimas apsaugine stogo tvorele;
- atliekami stogo remonto darbai - gerai išvalomas esamas stogo paviršius, nuimamos antenos
(suderinus su pastato administracija), formuojami reikalingi stogo nuolydžiai, atliekami stogo apšiltinimo
darbai, įrengiama nauja 2 sluoksnių danga, sutvarkomi atskiri stogo elementai (vėdinimo kaminėliai,
parapetas);
- išvalomi, dezinfekuojami ventiliacijos kanalai, šachtos;
- atliekami visų išorės sienų apšiltinimo darbai;
- atliekama fasadų apdaila;
- atliekami fasadų (palangių, stogelių) ir stogo (parapetų) apsakardinimo darbai;
- atliekami cokolio apšiltinimo darbai;
- įrengiama cokolio apdaila;
- įrengiama nauja nuogrinda;
- sutvarkoma teritorija (išardomas laikinas apsauginis tinklas, išardomi pastoliai, išardomas laikinas
aptvėrimas, išvežamos statybinės šiukšlės ir t.t.).
Atliekamų darbų eiliškumas gali būti ir kitoks, priklausomai nuo metų laikų, oro sąlygų ir kitų
veiksnių. Kai kurie darbai gali vyktu lygiagrečiai, kurie neturi jokios įtakos vieni kitiems (šildymo
sistemos modernizavimas ir lauko darbai).
Baigiamieji darbai.
- Teritorijos po statybos darbų tvarkymas;
- Šiūkšlių išvežimas;
- Inžinierinių tinklų bandymas.
Darbų atlikimo grafikas.
Kadangi nėra aiškus būsimo užsakovo su Rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai, todėl
pateikiamos preliminarus grafikas, o siūlomas darbų eiliškumas anksčiau aprašytas.

Darbų specifika:
1. Darbai šiltuoju metų laiku:
• Galimi visi numatytieji statybos darbai.
2. Darbai šaltuoju metų laiku.
Padidėjusi rizika pasitemti, peršalti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir
darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos metu papildomai
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išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. Galimai visi vidaus darbai, saugotis apsnigtų
konstrukcijų (prieš darbų atlikimą privaloma sniegą valyti kiekvieną dieną).
Darbų vykdymas žiemos laikotarpiu:
• Vykdant žemės darbus žiemos laikotarpiu privaloma neleisti peršalti gruntui ir ribojimas atviras
vandens nuvedimas.
• Pertraukų metu gruntas uždengiamas apšiltinimo sluoksniu arba atliekamas pašildymas. Statybos
metu atliekami temperatūros ir grunto sistemingi stebėjimai. Stebėjimo rezultatai užfiksuojami darbų
žurnale.
• Šaltuoju metų sezonų draudžiama atlikti šiuos darbus: keisti langus ir lauko duris, rekonstruoti
šildymo sistemą, ir šilumos punktą, atlikti sienų ar cokolio apdailą (šlapias procesas) ir kiti darbai.
2. Geologinės ir hidrogeologinė sąlygos
Atliekant modernizavimo darbus, kurie susiję su energijos taupymu ir šilumos išsaugojimu,
geologiniai tyrimai neatliekami.
Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos.
Daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimo darbai bus atliekami šiltuoju metu arba iškart jam
pasibaigus. Rangovas turi suderinti darbų atlikimo grafiką su daugiabučio gyvenamojo namo
administracija.
Kad statybinės mašinos kuo mažiau trukdytų gyventojų poilsį, darbus ir pan. visas medžiagas,
reikalingas atskiriems darbo barams atlikti, siūloma atvežti vienu metu ir laikinai sandėliuoti numatytose
vietose pagal medžiagų gamintojų nurodymus. Sutarus su gyventojais laiką statybos darbuotojai atliks
darbus butuose, pateks į laiptines arba rūsio patalpas. Prieš išvažiuojant iš statybvietės į gatvę,
automobilių ratai privalo būti išplauti.
Norint sandėliuoti ar įrengti laikinas buitines patalpas, bei tiesti lauko laikinus inžinerinius tinklus
privaloma gauti Nacionalinės žemėtvarkos tarnybos raštišką sutikimą.
3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms.
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą
kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai.
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.
Statybos aprūpinimas elektra:
Statybos aprūpinimui elektra siūloma pasijungti per įvadinį elektros skydą (pastato rūsyje).
Reikalinga įrengti atskirą elektros apskaitą skirtą statybos darbų vykdymui.
Statybos aprūpinimas vendentiekiu ir buitinių nuotekų įrengimas:
Geriamas vanduo statybos metu bus perkamas plastikinėse talpose, atvežamas ir laikomas
buitinėse patalpose. Vanduo buitiniems tikslams statybos metu taip pat bus atvežamas didelėse
plastikinėse arba metalinėse talpose. Lauke bus pastatytas biotualetas.
4. Statybos metu naudojamos transporto ir kt. priemonės:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Savivarčiai - talpa 12 m3;
Matavimo įranga - Nivelyras, gulščiukai;
Pjaustymo įranga.
Automobilinis bokštelis - keliamoji galia 200 kg, kėlimo aukštis 14,60 m;
Betono siurblys arba betono maišyklė - iki 68 barų darbinis slėgis, našumas iki 18 m3/h;
Statybinis keltuvas H=15 m, Q=300 kg. 1 vnt.;
Perforatorius 3 vnt.;
Grunto tankintuvas (rankinis) 1 vnt.;
Kompaktinis ekskavatorius mažos kaušo talpos 1 vnt.;
Kiti smulkesni mechanizmai.
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Inventoriniai pastoliai. Renkantis pastolius statybai reikia įvertinti šias sąlygas: darbų apimtį ir
pobūdį; darbų atlikimo vietą ir laiką; pagalbinį techninių priemonių naudojimą; numatomas apkrovas;
darbuotojų, dirbančių vienu metu ant pastolių, skaičių; darbo vietos plotį ir aukštį; medžiagas, laikomas
ant pastolių; pastolių pritvirtinimą, tvirtinimo tipą ir skaičių; medžiagų kritimo pavojų.
Technologiniame projekte turi būti nurodomas inventorinių pastolių tipas, keliamoji galia ir
gamintojas. Pastolių montavimą ir išmontavimą turi atlikti specialiai apmokyti darbininkai, turintys teisę
šiems darbams atlikti. Surenkami inventoriniai pastoliai turi būti išbandyti ir turėti atitinkamus sertifikatus.
Pastoliai turi būti surenkami pagal projektinę schemą ir patikimai pritvirtinti prie pastato laikančiųjų
konstrukcijų. Prieš pradedant montuoti pastolius, reikia įsitikinti, kad gruntas ir pagrindas, ant kurio
surenkami pastoliai, yra tvirtas ir patikimas. Ant minkšto ir ką tik supilto grunto pastoliai turi būti
montuojami naudojant papildomą atraminę plokštę. Draudžiama atrėmimui naudoti plytas ir blokelius.
Pritvirtinimas turi atlaikyti tempimo ir spaudimo jėgas, kurios veiks naudojantis pastoliais. Tvirtinimo
kronšteinai neturi išsikišti į judėjimo zoną. Pastoliai statomi tokia eilės tvarka ir tokiu būdu, kad juos
statantis darbuotojas būtų saugus. Aptvarai statomi, kai galima nukristi iš daugiau kaip 2 m aukščio ant
apačioje esančio pagrindo. Vidiniai aptvarai ant pastolių pakloto statomi tuomet, kai atstumas tarp pastato
ir pastolių pagrindo didesnis kaip 30 cm. Kiekvieną dieną prieš atliekant darbus, atsakingas darbuotojas
turi apžiūrėti ir patikrinti jų tvirtinimo vietas, atrėmimus ir pastolių būklę. Pastolių dalis su trūkumais
reikia nedelsliant pašalinti. Darbininkai dirbantys ant pastolių turi būti aprūpinti apsauginiais diržais.
Diržų prikabinimas prie pastolių konstrukcijų turi būti patikimas.
Kiti reikalavimai:
 specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai nekeliami;
 specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizė nereikalinga.
5. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos.
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis
statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:
 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos
būtų gerai apšviestos;
 keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;
 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš
zonų kur yra žmonės;
 nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali
nukristi;
 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal
SDTB-13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“;
 dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais;
 tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai
ant stogo būtų sustabdyti;
 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės;
 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti;
 esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis;
 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas;
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.
Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai,
gerai prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu
priešgaisriniu inventoriumi).
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Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės.
Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti
statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi
būti gamintojo paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos
standarto žymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis;
Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas
darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines;
Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST
EN 340 reikalavimus;
Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai
Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir
sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima
pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis.
Pagrindiniai naudojami ženklai:
 Draudžiamieji;
 Įspėjamieji;
 Įpareigojamieji;
 Evakuaciniai;
 Gaisrinių saugos priemonių;
 Informaciniai.
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir
galėtų jos išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės
ir/arba „STOP“ juosta.
Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios
tarnybos.
Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu
šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.
Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas,
apšviečiamos hologeniniais šviestuvais.
Objekte naudojami draudžiamieji ženklai:
 Rūkyti draudžiama;
 Pašaliniams įeiti draudžiama.
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai:
 Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų;
 Įspėjimas apie degiąją medžiagą;
 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų;
 Įspėjimas apie pakeltą krovinį;
 Įspėjimas apie pavojų nukristi.
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai:
 Būtina dėvėti apsauginį šalmą;
 Būtina dėvėti apsauginius batus;
 Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis.
Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš
aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta
apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu.
Asmeninių saugos priemonių naudojimas
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Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu
padu ir apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės
striukės.
Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę ir
kostiumą iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai
saugančiais veidą ir akis.
Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį,
darbuotojų fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius.
Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam
parinktose ir įrengtose vietose.
Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie
aprūpinti apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių
kėlimo rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip
taisyklingai atlikti kėlimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones.
Rankomis keliami svoriai negali būti sunkesni nei 25kg.
Keliamo gaminio
Max.7,5kg
Max. 0,6kg
masė
Gaminio plotis
Suėmimo vietoje

40-75mm

75-115mm

Darbo metu nuolat keliamų gaminių leidžiama masė kilogramais
Amžius, metais
moterys

Max. 25kg

>25kg

Keliama 2
Rankomis

Keliama kitais
Tam skirtais
įrenginiais

vyrai

15 - 17

10

15

18 - 39

15

25

Virš 40

10

20

Gamtosaugos priemonės
Bendruoju atveju pasiruošimo statybai metu nuo galimų pažeidimų apsaugomi medžiai, esantys
arti kelių, statinių. Ant kamienų dedamos 2 – 2,5 m aukščio lentos ir suveržiamos viela.
Jei rengiant darbuotojų buitines patalpas nėra galimybės prisijungti prie buitinės kanalizacijos
tinklų, statybvietėje įrengiami nusodinimo šuliniai, o nuotekos ir atliekos iš jų išvežamos.
Oro apsaugos nuo užterštumo reikalavimai:
Siekiant kuo mažiau užteršti orą reikia:
 vengti atviros ugnies kaitinant bitumą, vandenį;
 naudoti mažiau nuodingų medžiagų;
 valyti ir laistyti privažiavimo kelius bei aikšteles;
 atliekant tam tikrus darbus (valant ir svidinant grindis, valant fasadus smėliasvaidėmis ir pan.),
stengtis mažinti dulkėtumą;
 mašinų variklius sureguliuoti taip, kad išmetamų dujų kiekis neviršytų leidžiamųjų normų;
 išjungti nedirbančių mašinų variklius.
Gamtos apsaugos išsaugojimo priemonės:
Pagrindiniai reikalavimai:
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 Jokiais būdais negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje
vietoje ir pabaigus visus darbus panaudojamas gerbūvio darbams;
 Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose
taip, kad neišsipiltų ir neišbėgtų;
 Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose.
 Visi, teritorijoje esantys medžiai, turi būti aptverti ir surišti, kad juos nesugadinti;
Darbo su kranais saugos reikalavimai
Atliekant krovinio kėlimo darbus, krano veikimo zoną aptveriama „stop“ juosta ir pažymima
įspėjamaisiais ženklais. Tokiose zonose pašaliniams asmenims būti draudžiama.
Kranų naudojimas atvirame ore turi būti nutrauktas:
 esant vėjo greičiui 15 m/s ir daugiau;
 perkūnijos metu, esant plikšalai, rūkui, blogam matomumui;
Kranais keliami tik tie kroviniai, kurių masė ne didesnė už krano keliamąją galią, bei
nepažeidžiant gamintojo numatyto krano darbo rėžimo.
Ant kėlimo mechanizmų privalo būti aiškiai numatomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas
apkrovos dydis – keliamoji galia.
6. Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietėje atveju.
Darbininkai (sargai ir kt.), pastebėję gaisrą, privalo:
- Nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112;
- Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantį darbuotoją;
- Perspėti padalinyje dirbančius žmones, organizuoti jų bei turto evakuaciją;
- Gesinti gaisrą turimomis priemonėmis, kol neatvyks priešgaisrinė tarnyba.
Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo:
- Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iškviesti;
- Apie įvykį informuoti bendrovės statybos vadovą bei saugos ir sveikatos koordinatorių;
- Informuoti kitus asmenis / įmones, kurių veiklai / poilsiui / gyvenimo sąlygoms gaisras gali
padaryti žalos;
- Vadovauti evakuojant žmones ir gesinant gaisrą, kol atvyks ugniagesiai;
- Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenį, gerai pažįstantį padalinį ir žinantį priešgaisrinių
vandens telkinių vietas);
- Prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas. Kreiptis tu pačiu bendru
pagalbos telefonu 112;
- Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus užgesintas gaisras;
- Prireikus nutraukti elektros tiekimą, išjungti šilumos, oro tiekimo sistemas ir kt.;
- Vadovauti gaisrą gesinantiems padalinio darbuotojams;
- Imtis priemonių, kad gaisrą gesinantys asmenys būtų apsaugoti nuo galinčių griūti
konstrukcijų, apsinuodijimų ir apdegimų;
- Organizuoti galinčių perkaisti pastatų konstrukcijų aušinimą;
- Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes;
- Jei reikia, padėti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medžiagas.
7. Pagrindiniai transporto bei pesčiųjų keliai, būtini kelių ženklai.
Privažiuoti prie pastato naudojami esami keliai. Statybvietės keliai, patekę į pavojingą zoną, turi
būti pažymėti specialiais ženklais, o eismas kontroliuojamas. Mažiausias atstumas nuo kelio iki medžiagų
laikymo aikštelės – 1 m, iki statybos aikštelės aptvaro – 1,5 m. Jei kelias yra šalia iškasos, mažiausias
atstumas nuo važiuojamosios dalies iki iškasos šlaito pado priklauso nuo iškasos gylio ir natūralaus
grunto šlaito koeficiento.
8. Būtinos pirmosios pagalbos priemonės.
Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam.
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Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti
nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą.
Pirmosios pagalbos patalpos numatomos darbų vadovo vagonėlyje. Patalpose turi būti pagrindinė
pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios
patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo
darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais.
Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas.
Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti
aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos)
telefono numeriai ir adresai.
Pirmosios pagalbos rinkinys: Statybvietėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys,
sukomplektuotas pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V – 450 1 priedą. Pirmosios
pagalbos rinkinio sudėtis pateikta žemiau esančioje lentelėje:
Medicinos ir kitų pagalbos priemonių pavadinimas

Skaičius
Vnt.

1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm

2

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras,
10 cm x 6 cm

8

3. Lipnus pleistras, 2.5 cm x 5 m

1

4. Neaustinės medžiagos servetėlė, 20 cm x 5 m

10

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis

1

6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m

3

7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m

3

8. Pirmosios pagalbos žirklės

1

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės

20

10. Plastikinis maišelis, 30 cm x 40 cm

2

11. Sterilus akių tvarstis

2

12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 40 cm

1

13. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm

1

14. Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm

6

15. Speciali antklodė, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm

1

16.Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m

1

17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis,
8 cm x 10 cm

3

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės

4
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19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml
20. Žaizdų dezinfekavimo
dihidrochloridas), 250 ml

1
tirpalas

(oktenidino

1

Žaizdoms dezinfekuoti

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml

1

Pažeistoms akims ir
žaizdoms plauti

22. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba pirmosios
pagalbos teikimo atmintinė

1

23. Rinkinio aprašas

1

Tvirtinamas ant dėžutės/
spintelės
durelių/dangtelio
vidinės pusės

9. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų
medžiagų sandėliavimo vietą.
Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose.
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles.
Gaminiai sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas.
Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių
normatyvinių dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba eksploatacinių savybių
deklaracijas ir atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams.
Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos
medžiagos turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę.
Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių
mašinų, mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo
operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas.
Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų:
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų;
Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų arba kėlimo
priemonių pastatymo vietų;
Siūloma medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus,
draudžiama medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir
praėjimuose.
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų
inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.
10. Žemės darbai, kasant tranšėjas
Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai
1.
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.
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2.
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.
3.
Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti
klojinius (įtvarus).
4.
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.
5.
Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai,
jog netoliese yra pavojaus zona.
6.
Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo
ir užtikrinančias stabilumą.
7.
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.
8.
Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi
kirstis), kad nesužalotų vienas kito naudojamais įrankiais.
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.
10.
Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.),
reikia laikytis šių reikalavimų:
 veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei
pereinant darbininkams iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta;
 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;
 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 išdėstomos taip, kad per jas nevažinėtų
transportas ir nevaikščiotų žmonės;
 pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti
suvyniota į žiedą. Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos;
 tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta;
 tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m;
 tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama
važiuoti atbuline eiga.
11. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais
įrankiais taisyklių reikalavimų.
11. Pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės pertraukos,
statybos ribojimas ar dalinis konservavimas.
Visus darbus planuojama vykdyti dirbant vieną pamainą per parą.
Sumontavus šildymo sistemą, bus atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis
išbandymas - trukmė 30min.
Būtinos technologinės pertraukos yra numatytos g/b konstrukcijų (panduso) įrengimui.
Objekte nenumatytas statybos ribojimas ar dalinis konservavimas.
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12. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio
statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės
priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis)
Statybos darbų techniniai prižiūrėtojai turi būti atestuoti neypatingiesiems gyvenamiesiems
pastatams.
Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis
prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros
grupė.
Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos
techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė.
Neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos
išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos
techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo)
pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis
prižiūrėtojas.
Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros
sutartį Statybos reglamentais nustatyta tvarka. Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius
nurodomas viešųjų pirkimų dokumentuose.
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas),
vykdydamas Reglamentais nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento suteiktomis teisėmis,
vykdo statinio statybos techninę priežiūrą.
Statinio statybos techninės priežiūros laikas skaičiuojamas pagal STR 1.04.04:2017„Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedą.
Techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų
technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.
13. Atliekų ir statybinių šiukšlių galimos sandėliavimo zonos.
Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.
Statybos proceso metu statybos atliekos turi būti rūšiuojamos į:
 tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminių,
termoizoliacinės medžiagos ir kitos nedegios medžiagos);
 tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas;
 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis
medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), pagal sutartis išvežamos į sąvartynus.
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje, konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia
aplinkos. Statybos atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos
atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į
sąvartas.
Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia
dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.
Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3 m
aukščio.
Visas statybines šiūkšles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginių vamzdžiu į numatytą
konteinerį, kuris turi būti pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydžių.
Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose
nuleidžiamos statybinių keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į perdirbimo
vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą.
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Statybinio laužo važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas valstybinei
komisijai. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir
pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės
žaliavos, pavojingos atliekos.
Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos
ir susandėliuojamos. O statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių konteinerius.
Pavojingos medžiagos turi būti identifikuojamos ir deklaruojamos. Saugomos ir vežamos
jos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Pakuotės ar
konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų
išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką. Visi saugomų ar vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar
pakuotės turi būti paženklinti tam tikra forma.
Vežant pavojingas atliekas, būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį, kuris pridedamas kaip
priedas prie krovinio važtaraščio, nurodyto krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. Rugpjūčio 8 d. Įsakymu Nr.
300.
Visos atliekos, atsiradusios griovimo darbų metu turi būti išvežtos pagal savo rūšis:
betonas – į betono smulkinimo, metalas – į metalo supirkimo punktą, mediena – į medienos
perdirbimo gamyklą.
Planuojamos statybinės atliekos
(Atleikų sąrašo skyrius Nr.17 - Statybinės ir griovimo atliekos
("Atliekų tvarkymo taisyklės"))
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ASBESTO TURINČIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS
Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar
asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių
statinių rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės,
atitinkančios Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto,
griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Kompetencijos
reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar
asbesto šalinimo darbus, aprašo tvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo
reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo
taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų:
 asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų
statybinių atliekų;
 birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios
statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus
plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės
atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;
 asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6
mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;
 asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias
statybines atliekas šalinančioms įmonėms.
Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo,
eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
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SO DALIES SUTARTINIAI
ŽYMĖJIMAI:
Medžiagų sandėliavimo aikštelė

Laikinas statybvietės aptvėrimas

11

Pėsčiųjų patekimas į pastatą

10

Statybos metu planuojamas statybos darbams
naudojamo transporto judėjimas

Priešgaisrinis postas

1. laikinas statybvietės aptvėrimas
2. inventoriniai pastoliai
3. atliekų konteineriai
4. informacinis stendas
5. laikinasis statybos vadovų
pastatas (med. punktas)
6. laikinos pasitarimų patalpos
7. laikinos darbininkų buitinės patalpos
8. geriamas vanduo talpose
9. kėlimo įrangos vieta
10. grunto sandėliavimo zona
11. augalinio grunto zona

Sargas
Biotualetas
Med. punktas (vaistinėlė). Darbų vadovo vagonėlis

PASTABOS: 1. Iki pastato pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:
- įrengti laikiną statybos aikštelės aptvėrimą;
- įrengti laikinas buitines patalpas ir laikinus inžinerinius tinklus;
- įrengti laikinus įvažiavimus į statybos aikštelę.
2. Statybos metu neturi būti pažeisti esami funkcionuojantys inžineriniai tinklai. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas
virš esamų inžinerinių tinklų griežtai draudžiama.
3. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai
draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas gamtos aplinkai.
4. Iš statybos aikštelės išvažiuojančio autotransporto ir mechanizmų ratai turi būti nuplaunami vandeniu.
5. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos
pagal pirminę padėtį.
6. Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvėžimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą, paruošia Rangovinė organizacija
technologiniame projekte, suderinus su Užsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo
aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų.
7. Už darbų saugą statybos aikštelėje atsakingas Rangovas sutaręs su Užsakovu.
8. Atliekų utilizavimo klausimą sprendžia Rangovas.
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