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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. PE19-99-TDP-BD 0 Bendroji dalis   

2. PE19-99-TDP-SA  0 Statinio architektūros dalis   

3. PE19-99-TDP-VN  0 Vandentiekio – nuotekų šalinimo dalis   

4. PE19-99-TDP-ŠV  0 Šildymo, vėdinimo dalis  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

 

 Šioje projekto dalyje atlikti modernizuojamo gyvenamo namo Bitininkų g. 6, Vilnius, pastato  

išorinės apsaugos nuo žaibo projektiniai sprendimai. Remiantis Užsakovo projektavimo užduotimi, kiti 

elektrotechninės dalies sprendiniai šioje projekto dalyje, nesprendžiami. Apsaugos nuo žaibo projektas 

parengtas vadovaujantis: 

1. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

2. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 2011 m. 

3. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012 m. 

4. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2013 m. 

5. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010; 

6. STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo” 

7. Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius 2010m.; 

8. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. 

9. Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir ,,CE“ ženklinimas STR 1.01.04:2002; 

10. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės BPST-2010“; 

11. LST EN 62305-1; 

12. LST EN 62305-2; 

13. LST EN 62305-3; 

14. LST EN 62305-4; 

15. Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos 

 

Ruošiant projektą naudotasi licencijuota programinė įranga: 

1) WIN7 -operacinė sistema 

2) ZWCAD+ 2018 - grafinė programa 

3) Microsoft Office 365 - tekstinė, skaičiuoklių prog. įranga. 

 

Pagal STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo” IV skyriaus 

10 punktą ir LST EN 62305-2 nuostatas įvertinus riziką (žr. dok. PE19-99-TDP-E(Ž)-KS), šis pastatas 



UAB „Projektų ekspertai“ 

 

 
 

Dokumento žymuo 
PE19-99-TDP-E(Ž)-AR 

Lapas Lapų Laida 

2 4 0 
 

priskiriamas IV apsaugos nuo žaibo kategorijai. Vertinant riziką buvo remtasi esama pastato situacija. 

Pasikeitus, pastato rizikos vertinime apsibrėžtai situacijai, būtina tikslinti žaibosaugos sprendinius. 

Atsižvelgiant į LST EN 62305-2 nuostatas ir rizikos įvertinimą, be išorinės žaibosaugos šiame pastate būtina 

atlikti (revizuoti ir jei reikia rekonstruoti)  kitas rizikos įvertinime paminėtas pastato apsaugos nuo žaibo 

priemones. 

 Pastatui numatoma aktyvinės žaibosaugos sistema, kurios veikimo principas: 

 Aktyviajame žaibolaidyje sumontuota elektroninė įranga, kuri perkūnijos metu per sekundės dalis 

prieš žaibo išlydį ima skleisti aukšto dažnio impulsus. Dėl to žaibolaidis sukuria vainikinį išlydį, kuris sukuria 

jonizuotą kanalą (atvirkštinį išlydį) žaibui nukreipti į žaibolaidį. Šis jonizuotas kanalas sąlyginai padidina 

žaibolaidžio aukštį ir daug kartų praplečia apsaugos zoną. 

 Žaibolaidis turi būti pastatytas ant paties aukščiausio objekto taško. Žaibolaidis 

charakterizuojamas jo atvirkštinio išlydžio sudarymo laiku, kuris nustatomas bandymais. Šie bandymų rezultatai 

lyginami su strypinio žaibolaidžio išlydžio susidarymo laiku tomis pačiomis sąlygomis. 

 Aktyvaus žaibolaidžio įrengimo vieta. Saugoma zona apibrėžta parabole, kurios vertikali ašis 

sutampa aktyvaus žaibolaidžio vertikaliąja ašimi. Saugomos zonos spindulys kinta priklausomai nuo aukščio hx 

(žr. 1 pav.). 

 

Saugomos zonos spindulys: 

 

hx – aukštis nuo aukščiausio žaibolaidžio taško iki saugomo elemento viršaus. 

RPx – aktyvaus žaibolaidžio saugomos zonos spindulys atitinkamame aukštyje. 

 Pagal aktyviojo žaibolaidžio zonos skaičiavimus šių pastatų apsaugai nuo žaibo galima naudoti 

vieną aktyvinį žaibolaidį (gaudyklę), kurios suveikimo laikas ΔT ≥ 15μs, ji montuojama ant pastato  su 4,7 m 

aukščio nerūdijančio arba karšto cinkavimo plieno stiebu, pagal vietą nurodytą brėžinyje (PE19-99-TDP-E(Ž)-

B01). Žaibolaidis tvirtinamas prie vertikalių sienos arba stogo konstrukcijų, tvirtinimo sprendinius tikslinti 

montažo metu, juos užfiksuojant išpildomojoje dokumentacijoje. Žaibolaidis, panaudojant aliuminio, Ø08mm 

vielos laidininku sujungiamas su įžemikliu.  Žaibolaidis, žaibą priimantis tinklas su įžeminimo laidininkais ir 
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šie laidininkai su įžemintuvo juosta sujungiami varžtiniais sujungimais arba suvirinant. Sujungimų kontaktinė 

varža turi būti ne didesnė kaip 0,05ommo. Žmonių apsaugai nuo prisilietimo įtampos siena laidininkai klojami 

A1, A2 kl. degumo izol. vamzdžiuose arba montuojami izoliuojantys nuvedikliai.  

 Aktyviosios apsaugos nuo žaibo spindulys Rp priklausomai nuo aktyviojo žaibolaidžio 

(gaudyklės), kurios suveikimo laikas ΔT = 15μs iškėlimo aukščio – h virš saugomos srities (įskaitant antenas, 

stogus, aptvėrimus, rezervuarus ir pan.). Rp šiam pastatui randamas atlikus skaičiavimus (žr. dok PE19-99-TDP-

E(Ž)-B01) 

 IV-čiai kat. (patikimumas 0,84%): 

IV apsaugos nuo žaibo kategorija (patikimumas 0,84%): 

h (m) 4 25 

Gaudyklė  ΔT = 15μs 40 66 

 

Išorinio įžeminimo įrengimo sprendinius tikslinti pagal esamą situaciją, montažo metu. Apsaugos 

nuo žaibo įžemintuvus įrengti iš variuotų įžemiklių sukaltų dviejuose ar daugiau taškuose, į tokį gylį, kad 

bendra įžemintuvo varža būtų ne didesnė kaip 10 omų bet kuriuo metų laiku. Įžemikliai apjungiami žemėje 

plienine variuota juosta 40x4mm, kuri klojama 0,5 – 0,8 m. gylyje, ne arčiau 0,8-1m. atstumu nuo pamato. 

Jungiamoji juosta su įžemikliais sujungiama specialių kryžmių pagalba arba egzoterminiu suvirinimo būdu. 

Jungiant kryžmėmis, sujungimo vietose įrengti kontrolinius šulinėlius.  Žaibosaugos įžeminimas sujungiamas 

su pastato elektros įžeminimu. Visi apsaugos nuo žaibo sistemos varžtiniai ir kiti sujungimai turi turėti ne 

didesnę kaip 0,05Ω pereinamąją varžą. Įrengiant įžeminimo sistemą, vengti parazitinių galvaninių porų 

sudarymo. Neturint galimybės išvengti parazitinių galvaninių porų sudarymo, įžeminimo kontūro daliai, 

tiesiogiai kontaktuojančiai su žeme, naudoti variuotus įžeminimo elementus.  

 Norint sukaupti informaciją apie žaibo išlydžius į aktyvųjį žaibolaidį, galima įrengti žaibo 

išlydžių skaičiuotuvą (magnetinė kortelė). Jis įrengiamas įžeminimo laidininko, virš matavimo jungties, ne 

mažiau kaip 2 metrus nuo žemės paviršiaus.  

 Pastate atlikti potencialų suvienodinimą ir įrangos įžeminimą. Vietas tikslinti montažo metu, tai 

pažymint išpildomojoje dokumentacijoje. 

 Kiekvienas įžeminimo laidininkas prie įžeminimo įrenginio turi būti prijungtas išardoma 

jungtimi, kurią būtina atjungti, kai norima išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą. 

 Dėl žaibo išlydžio geresnio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai 

ir visų įžeminimo laidininkų  įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje. 

 IV klasės apsaugos nuo žaibo sistema pagal STR 2.01.06:2009 reikalavimus periodiškai 

tikrinama kas keturi metai. Apžiūra atliekama kas du metai. 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. 
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 Atliekant darbus inžinerinių komunikacijų apsaugos zonose, derintis su komunikacijų savininkais 

bei laikytis EĮĮBT bei kitų norminių aktų reikalavimų. Atliekant žemės kasimo darbus turi būti užtikrintas 

saugus pėsčiųjų perėjimas. 

 Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais išorinės žaibosaugos instaliavimo darbų 

užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie 

yra  parodyti brėžiniuose, ar ne. 
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1 APSAUGOS  NUO  ŽAIBO  KLASIFIKAVIMAS   

 
 

1. Statinio apsaugos rizikos įvertinimas pagal LST EN 62305-2 nuostatas. 
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Išvada: Esamo pastato be žaibosaugos apskaičiuotos rizikos yra didesnės už leistinas, todėl šiam 
statiniui būtina taikyti žaibosauginius sprendimus. 
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2. Statinio apsaugos rizikos įvertinimas pagal LST EN 62305-2 nuostatas, pritaikius 
žaibosauginius sprendinius. 
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Išvada: Esamam pastatui  panaudojus žaibosaugines priemones apskaičiuotos rizikos yra 

mažesnės už leistinas, todėl šiam statiniui būtina pritaikyti aukščiau paminėtus žaibosauginius 
sprendimus. 
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 Skaičiuojamas objektas: Modernizuojamas daugiabutis namas Bitininkų g. 6, 
Vilnius, priklauso ketvirtai  žaibosaugos kategorijai. 
 

   
Apsaugos 
kategorijos:    

        
   0,97<E<0,99 Kategorija I   
   0,91<E<0,97 Kategorija II  

   0,84<E<0,91 
Kategorija 
III  

   0<E<0,84 
Kategorija 
IV  

Apsaugos spindulys:      
Rp=[h(2D-h)+ΔL(2D+ΔL)]1/2      
        
D=60        
20m Kategorija I      
30m Kategorija II      

45m Kategorija III      
60m Kategorija IV      
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Techninės specifikacijos 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

 Visi šioje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir 

eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams: 

1. 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

2. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 2011 m. 

3. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012 m. 

4. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2013 m. 

5. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010; 

6. STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo” 

7. Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius 2010m.; 

8. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. 

9. Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir ,,CE“ ženklinimas STR 1.01.04:2013; 

10. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės BPST-2010“; 

11. LST EN 62305-1; 

12. LST EN 62305-2; 

13. LST EN 62305-3; 

14. LST EN 62305-4; 

15. Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 

  Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto 

(CENELEC), Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali būti 

naudojami, jei tai neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms normoms ir standartams. Naudoti paskutinio leidimo 

normas ir standartus. Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius atitikties sertifikatus. 
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2. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

  Šiame ir kituose su šio projektu susijusiuose dokumentuose tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų 

paskirtis – pagaminti, išbandyti, pastatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 

užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

 Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti 

projektuojamame objekte, turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir 

suderinami pagal jų gamintojų standartus ir technines sąlygas. 

 Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jei jis atitinka darniojo standarto ar Europos 

techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, 

pripažintos Europos sąjungoje, reikalavimus. Tokie produktai turi būti paženklinti "CE" ženklu. 

 Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 

montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

 Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui pateikia visų siūlomų medžiagų ir įrangos 

katalogus, prospektus ir brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo 

sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

 Žaibosaugos projekto dalyje numatyti darbai ir medžiagos turi užtikrinti, kad pastatas būtų 

apsaugotas nuo tiesioginio žaibo smūgio ir aukšto potencialo perdavimo požeminėmis komunikacijomis. 

  Visi išsikišantys virš stogo namo metaliniai elementai, kopėčios, ventiliacijos kaminėliai, 

stovai turi būti prijungti prie srovės nuvediklių. Nuvedikliai ir kiti pastato žaibosaugos sistemos   

elementai įrengti griežtai laikantis LST EN 62305-3 ir kitų galiojančių normų reikalavimų. 

 Žaibo priemikliai su srovės nuvedikliais ir srovės nuvedikliai su įžemintuvais sujungiami suvirinant 

arba varžtiniais sujungimais ir turi turėti ne didesnę 0,05 omo varžą. 

 Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti sujungtas su elektros įrenginio įžemintuvu. Įžemintuvą turi 

sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai ir visų įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje. 

 Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti įrengtas, išlaikant saugų atstumą iki žemėje esančių 

metalinių vamzdynų, elektros, ryšio kabelių bei dujotiekių vamzdžių. Minimalūs atstumai pateikti  lentelėje. Šie 

atstumai taikomi tik vamzdynams, nesujungtiems su pastato įžeminimo sistema. Jeigu vamzdynai ne metaliniai, 

šie atstumai nėra privalomi. Minimalūs atstumai: 

 

Požeminės komunikacijos 

Minimalūs atstumai, m 

Grunto varža Ωm 

500Ω/m 
Grunto varžaΩ 500Ω/m 

Įžeminti elektros kabelių apsauginiai vamzdžiai 0,5 0,5 

Neįžeminti elektros kabelių apsauginiai vamzdžiai 2 5 

Elektros tiekimo linijų įžeminimo sistema 10 20 

Metaliniai dujotiekio vamzdžiai 2 5 
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3. MEDŽIAGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

3.1. BENDRI REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS 

 

Įrenginiai ir medžiagos ir turi būti parinkti taip, kad būtų minimalios eksploatacijos išlaidos.  

Įrengimai turi būti pritaikyti aukščiau nurodytoms klimato sąlygoms ir elektros tinklo 

charakteristikoms. 

Įrenginiai ir jų gamybai turi būti naudojamos tik naujos medžiagos ir detalės. 

Visi įrenginiai turi atitikti CE reikalavimus ir turėti CE sertifikatus. 

Įrengimai turi atitikti tarptautinių ir Lietuvos naujausių standartų reikalavimus. Ten, kur bus įvairių 

standartų reikalavimų nesutapimai, vykdyti griežtesnius reikalavimus. Matavimo ir apskaitos prietaisai turi būti 

sertifikuoti naudoti Lietuvoje ir naudoti tarptautinių vienetų sistemos (SI) vienetus.  

Visi įrenginiai privalo turėti pavadinimo plokšteles, kuriuose nurodytas jų numeris ir paskirtis.  

Prieš įrenginių pridavimą eksploatacijai jie turi būti išbandyti vadovaujantis norminiais dokumentais. 

 

3.2 Aktyvinė žaibo gaudyklė 

Apsaugos klasė – 4 kategorija; Aktyvacijos laikas: 15 mikrosekundžių;  

 

3.3 Cinkuotas stiebas 

Ilgis 4,7m, diametras 38mm; 

 

3.4 Stiebo laikiklis 

Tvirtinimo prie sienos kronšteinų komplektas (dvikojis + trikojis) 18cm. Atitraukimas: 18cm; Metalo 

storis: 5mm; Tinka stiebams: 25-60mm.  

 

3.5 Aliuminė viela 

Aliuminio viela, diametras Ø8mm,  0,41kg/m. Atitinka standarto reikalavimus LST EN 50164-2. 

 

3.6 Apsauginis vamzdis 

Apsauginis įžoliuojantis vamzdis skirtas lauko darbams; diametras 20mm; pagamintas iš degimo 

nepalaikančios A1 arba A2 kl. medžiagos. 

 

3.7 Jungtis viela-juosta 

Jungtis skirta d8mm vielai sujungti su 40x4mm plieno juosta. Pagaminta iš cinkuoto plieno. 
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3.8 Plieninė juosta, viela 

Variuota plieno juosta, 40x4mm arba 25x4mm, Atitinka standarto reikalavimus LST EN 50164-2. 

Karšto cinkavimo plieninė viela diametras 10mm., atitinka standarto reikalavimus LST EN 50164-2. 

 

3.9 Įžeminimo strypas 

 Įžeminimo strypas skirtas giluminiam įžeminimui, susidedantis iš 4 arba 3 vnt. variuotų elektrodų, 

kurių diametras Ø17,2mm, ilgis 1500mm ir atitinkančių LST EN 50164-2 standarto reikalavimus.  

 

3.10 Kryžminė jungtis strypas/viela/juosta 

Sujungimas leidžiantis įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, 

juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas. 

 

3.11 Kontrolinis šulinėlis 

Revizinis šulinėlis jungtims 200x200mm (termoplastiko, atsparus iškrovoms). Suteikiantis galimybę 

kontakto „strypas-juosta” patikrinimui ir įžeminimo varžų kontroliniam matavimui, vėlesnės eksploatacijos 

metu. 

 

3.12. Plieninis antgalis  

 Pagamintas iš sustiprinto plieno. Montuojamas ant pirmojo įkalimo elektrodo galo. Palengvina 

strypo įkalimą kietame grunte. 

 

3.13. 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. 

 

3.14. Antikorozinė sujungimo pasta 

 Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į 

movą ir susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į 

kiekvieno strypo movą. 

 

4. MONTAVIMO DARBAI 

 

  Žaibolaidis turi būti pastatytas ant paties aukščiausio pastato taško. 

  Aktyvaus žaibolaidžio saugomos zonos spindulys Rpx priklauso nuo žaibolaidžio aukščio, 

apskaičiuotos apsaugos nuo žaibo kategorijos  
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  Aktyvusis žaibolaidis tvirtinama ant stiebo taip, kad 4m. būtų aukščiau už aukščiausią stogo 

elementą. Pastatams apsaugoti nuo tiesioginio žaibo smūgio aktyvusis žaibolaidis tvirtinamas ant pastato stogo. 

Srovės nuvedikliu žaibas nukreipiamas i žaibosaugos ižeminimo kontūrą. Žaibosaugos įžeminimo varža 10omo. 

  

  Srovės nuvediklis - tai  viela 8mm diametro. Ji sujungiama su įžeminimo kontūru. Įžeminimo 

šyna klojama žemėje ir ne mažesniame kaip 0,5m gylyje.  Atlikus varžos matavimus ir nustačius, kad sukaltų 

elektrodų nepakanka reikiamai varžai išgauti, jų kiekis turi būti padidintas. 

  Įžeminimo laidininkų kelias turi būti kiek galima trumpesnis ir tiesesnis, be stačių kampų. 

Lenkimo kampo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 20cm. Įžeminimo laidininkų negalima tiesti išilgai arba 

skersai elektros instaliacijos linijų. Kai susikirtimo neįmanoma išvengti, elektros instaliacijos linija turi būti 

paslėpta metaliniame ekrane, kuris tęsiasi vieną metrą nuo susikirtimo. Ekranas turi būti sujungtas su įžeminimo 

laidininku. 

  Įžeminimo laidininkai turi būti pritvirtinti prie pagrindo laikikliais ne rečiau kaip kas 1,5 – 2m. 

Laikikliai turi atlaikyti galimas apkrovas ir negali trukdyti vandeniui nutekėti nuo stogo. 

  Visi srovėlaidžiai turi būti tarpusavyje sujungti jungtimis iš atitinkamo metalo arba kietai 

sukniedyti, suvirinti. 

  Įžeminimo laidininkai du metrus nuo žemės paviršiaus turi būti apsaugoti. 

  Visi sujungimai išorėje turi būti varžtiniai arba suvirinti. Žemėje sujungimus atlikti egzoterminiu 

suvirinimu. Sujungimų kontaktinė varža neturi būti didesnė kaip 0,05omo. 

  Įžeminimo laidininko įvadas nuo įžemintuvo pažymėtas žalia ir geltona spalvomis, o įvado 

prijungimo prie įrenginio gnybtas paženklintas apsauginio įžeminimo ženklu. Neturi būti ženklinama lipniais 

ženklais 

  Apsaugos nuo žaibo sistema planiškai apžiūrima pagal norminius reikalavimus. Ne planinis 

patikrinimas atliekamas po uraganinio vėjo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro ir intensyvios audros, žaibo 

išlydžio, remonto darbų arba kai pakeičiamos kai kurios žaibolaidžio dalys. Visi patikrinimai turi būti 

užbaigiami pašalinant atrastus defektus ir surašant matavimų protokolus. 

  Įžemintuvo įžeminimo ir jungčių pereinamųjų varžų matavimų rezultatai įforminami 

protokoluose. Po apsaugos nuo žaibo sistemos remonto, rekonstrukcijos arba pakeitimo atliekami papildomi 

varžų matavimai. Visi apsaugos nuo žaibo sistemos dalių pakeitimai arba papildymai užrašomi žaibolaidžio 

techniniame pase ir protokoluose. Tikrinimo ir apžiūros metu rasti trūkumai turi būti nedelsiant pašalinti. 

Korozijos pažeisti įžemikliai ir įžeminimo laidininkai turi būti pakeisti naujais. 

  Žaibolaidžio elementai jungiami suvirinant arba varžtais. 

  Apsaugoti nuo aukšto potencialo perdavimo išorės antžeminėmis metalo komunikacijomis, jų 

įvadai įžeminami, prijungiant prie apsaugos nuo tiesioginių žaibo smūgių. 

   Statinių, kuriuose įrengti žaibolaidžiai, turi būti priimami ir perduodami naudoti užsakovui pagal 

parengtą techninę dokumentaciją.  

 Dokumentaciją sudaro: 
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  techninis žaibolaidžio pasas, paslėptų darbų aktai; 

  žaibolaidžių apsaugos zonų schemos; 

  žaibolaidžių konstrukcijos darbo brėžiniai (statybinė dalis); 

  žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolai. 

 

 

5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VYKDANT  ŽEMĖS DARBUS 

 

 Rangovas arba ūkio būdu  statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę. 

 Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

  1. Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema. 

  2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau  kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai(kabeliai, dujotiekio tinklai), taip 

pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės kasimo darbų 

pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

  3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, jų 

apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 
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ŽAIBOSAUGOS  ĮRANGA 

      

1.  Fe/Cu įžeminimo strypas 17,2mm. su sujungimo 

elementais 

TS-3.9 vnt. 14  

2.  Plieninis antgalis 17,2mm. TS-3.12 vnt. 4  

3.  Įkalimo galvutė 17,2mm. TS-3.13 vnt. 1  

4.  Antikorozinė pasta  TS-3.14 kg. 4,0  

5.  Fe/Cu juosta 40x4mm TS-3.8 m. 30  

6.  Fe/Cu juosta 25x4mm  TS-3.8 m. 20  

7.  Jungtis kryžminė TS-3.10 vnt. 4  

8.  Jungtis vielai  vnt. 2  

9.  Laikiklis vielai    vnt. 30  

10.  Aktyvus žaibolaidis (gaudyklė) suveikimo laikas 

ΔT ≥ 15μs  

TS-3.2 vnt. 1  

11.  Plieno stiebas 4,7m TS-3.3 vnt. 1  

12.  Al viela d=8mm. TS-3.5 m. 55  

13.  Jungtis su stiebu  vnt. 1  

14.  Stiebo laikiklis TS-3.4 vnt. 1  

15.  Jungtis su juosta TS-3.7 vnt. 2  

16.  Jungtis su parapetu  vnt. 1  

17.  Jungtis su tvorele  vnt. 1  

18.  Kontrolinė dėžė TS-3.11 vnt. 4  

19.  A2 kl. d40 vamzdis TS-3.6 m. 40  

20.  Potencialų išlyginimo šyna  kompl. 2  

21.  Laikiklis juostai  vnt. 30  

22.  Viršįtampių ribotuvas, B+C klasės, 400V 4p  vnt. 1 Montuojamas 

pastato įvad. el. 

skyde 

23.  Montažinės medžiagos  kompl. 1  

      

      

Kitos medžiagos, darbai 

24.  Papildomos instaliacinės medžiagos  kompl 1  

25.  Medžiagų ir įrenginių, išvardintų žiniaraštyje 

montavimas 

 kompl 1  

26.  Varžų matavimai  kompl 1  

27.  Išpildomoji dokumentacija  kompl 1  

28.  Darbo projektas ir kitos dokumentacijos 

paruošimas 

 kompl 1  
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Pastabos: 

1. Žiniaraštyje pateiktų medžiagų kiekiai tikslinami montažo metu. 
2. Esamą el. įranga gali būti naudojama tik tenkinanti norminių aktų ir šio projekto reikalavimus.  
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PASTABOS:
1. Vadovaujantis STR2.01.06:2009 visi įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje. Įžemintuvo varža turi 

būti ne didesnė kaip 10Ω visais metų laikais Ižemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai.
Įžemiklius neįrenginėti arčiau, kair 1m. iki energetinių KL. Įrengiant išorinį įžeminimo kontūrą išvengti 
parazitinių galvaninių porų susidarymo.

2. Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti įrengiamas išorinėje statinio pusėje, horizontalius 
laidininkus reikia tiesti 0,5–0,7 m gylyje ir 0,8–1,0 m atstumu nuo statinio pamato arba pagrindo
Įrengiant įžemintumą nepažeisti šalia esančių medžių šaknų sistemos bei prasilenkiant su kitomis 
požeminėmis inžinerinėmis komunikacijomis,  laikytis reglamentuojančiuose aktuose numatytų 
reikalavimų.  Įrengus įžemintuvą ir nepasiekus reikiamos varžos, reikiamai varžai pasiekti, 
įžemintuvą papildyti vertikaliais įžeminimo elementais, keliuose taškuose.

3. Įžeminimo laidininkų kelias turi būti kiek galima trumpesnis ir tiesesnis, be stačių kampų. Lenkimo 
kampo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 20 cm. Įžeminimo laidininkai turi būti tiesiami didžiausiu 
galimu atstumu nuo durų, langų ir statinio elementų sujungtų, elektrai laidžiomis jungtimis, su 
statinio viduje esančia įranga. Minimalus atstumas ne mažiau kaip 2 m. Kai negalima užtikrinti 
reikalaujamų atstumų, įžeminimo laidininkus tiesti A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose atba naudoti 
izoliuojančius nuvediklius.

4. Įžeminimo laidininkai turi būti pritvirtinti prie pagrindo laikikliais ne rečiau kaip kas 1,5-2 m. Laikikliai 
turi atlaikyti galimas apkrovas ir negali trukdyti vandeniui nutekėti nuo stogo.

5. Visi srovėlaidžiai turi būti tarpusavyje sujungti jungtimis iš atitinkamo metalo arba kietai sukniedyti, 
suvirinti.

6. Įžeminimo laidininkų negalima tiesti išilgai arba skersai elektros instaliacijos linijų. Kai susikirtimo 
neįmanoma išvengti, elektros instaliacijos linija turi būti paslėpta metaliniame ekrane, kuris tęsiasi 1 
metrą nuo susikirtimo taško. Ekranas turi būti sujungtas su įžeminimo laidininku.

7. Aktyvųjį žaibolaidį sumontuoti taip, kad jo viršūnė būtų ne mažiau kaip 4 metrais aukščiau, nei jo 

saugoma sritis. Žaibolaidžio nemontuoti arčiau kaip per 3 metrus nuo  elektros perdavimo linijų.
8. Negalima įžeminimo laidininkų tiesti vandens nutekėjimo stovuose. Kai konstrukciniai statinio 

elementai sujungti elektrai laidžiomis jungtimis su statinio viduje esančia įranga, elementai turi būti 
apsaugomi izoliuotais žaibolaidžiais.

9. Siekiant užtikrinti pilną pastato apsaugą nuo žaibo privalo būti įrengta vidinė žaibosauga bei 
priešgaisrinė sistema.

10. Objete pagl EĮĮBT būtina, atlikti potencialų suvienodinimą. Visas objekto sudedamąsias metalines 
dalis (metalinės konstrukcijos, kolonų G/B pamatų armatura, aptvarai,  visų elektros irengimų 
metaliniai korpusai, metaliniai technologiniai vamzdynai ir t.t)  būtina sujungti su įžeminimo kontūru, 
užtikrinant reikiamas perėjimų el. varžas

11. Atliekant darbus inžinerinių komunikacijų apsaugos zonose, derintis su komunikacijų savininkais 
bei laikytis EĮĮBT reikalavimų. Atliekant darbus vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ ir EĮĮBT. Prieš naudojant esamą žaibosaugos įrangą būtina patikrinti jos 
darbingumą ir pagr. parametrus, netinkamą žaibosauginę įrangą remontuoti.

12. Baigus darbus atstatyti dangas.
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Įvadinė informacija: 
Administratorius  VšĮ „Atnaujinkime miestą“  (toliau – Užsakovas). 
Daugiabučio namo Bitininkų g. 6, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – 
Projektas). 
Šalis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – Projektuotojas). 
Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas: 

Daugiabučio namo unikalus Nr. 1098-9000-4010 
- Aukštų skaičius – 6 

Butų skaičius – 22 
- Kitos paskirties patalpų – - 

Pastato bendrasis plotas –  m² 
Pastato naudingasis plotas – 1180,34 m² 
Namo šildomų patalpų plotas – 1286,70 m² 

- Pastato tūris -  - m³ 
- Užstatymo plotas – - m² 
- Priskirto žemės sklypo plotas – m²,  

1. Užsakovas 
VšĮ „Atnaujinkime miestą“ įm. kodas 300662245, Panerių g. 20, Vilnius 
 

2. Projekto pavadinimas 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „ Statinio projektavimas, projekto ekspertizė") 
Daugiabučio namo Bitininkų g. 6, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas. 
(Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis) 

3. Statinio klasifikavimas 
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" IV skyrius) 
Daugiabutis namas (6.3.) 

4. 
 

Statinio kategorija 
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" V skyrius) 
Neypatingas 

5. Projekto rengimo etapas 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 
Techninis darbo projektas 

6. Projektavimo pradžia 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 
Projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena. 

7. Projektavimo pabaiga 
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą gavimo diena. 

8. Projekto rengimo dokumentai 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 

8.1. Užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: 
1. Projektavimo Techninė užduotis; 
2. Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

dokumentai; 
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonių įgyvendinimo; 
4. Investicijų planas; 

8.2. Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto 



rengimo dokumentai: 
5. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus ir 

parengia brėžinius vadovaujantis STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“ IV. 
11.; 12. punktais; 

6. Projektuotojas parengia statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų 
ištyrimo, jų techninės būklės įvertinimo dokumentus vadovaujantis  
STR1.04.01:2006 „Esamų statinių tyrimai“ IV. 13. punkto  reikalavimais; esant 
būtinybei, organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizę vadovaujantis STR 
1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ reikalavimais; 

7. Projektuotojas gauna topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti; 
8. kiti duomenys, kurie būtini  suprojektuoti Projekto dalių sprendinius. 

9. Projekto sudedamosios dalys: 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 

1. Bendroji dalis – BD; 
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP; 
3. Architektūros* -SA; 
4. Konstrukcijų* - SK; 
5. Šildymo, vėdinimo, karšto vandens sistemos pertvarkymo – Š, V, KV; 
6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo – V, N; 
7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - SO; 
8. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo - KS; 
9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - SKŽ; 
10. Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos Investicijų plane numatytų 

priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką. 
Pvz.: jeigu yra – dujotiekio įvado atkėlimo nuo šiltinamos sienos sąlygos ir 
projekto dujofikavimo dalis. 
* - dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje/ tome. 

9.1. Bendrosios dalies dokumentai: 
1. Projekto sudėties dokumentų žiniaraštis; 
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė ") iki ir po atnaujinimo (modernizavimo); 
3. bendrasis aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė "); 
4. bendroji techninė specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė "); 
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė "); 
6. brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė "). 
9.2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. brėžiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus) 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė "). 

9.3. 
9.4. 

Architektūros dalies;   
Konstrukcijų dalies (gali būti komplektuojamos kartu) dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 



2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. sprendinių brėžiniai ((vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "turi būti pateikti visi būtini dokumentuose numatytų sprendinių 
įgyvendinimo detalūs brėžiniai); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė "). 

9.5. Šildymo, vėdinimo, karšto vandens sistemų dalies dokumentai : 
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
4. sprendinių brėžiniai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė ") 
9.6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė "). 

9.7. Dujofikavimo dalies dokumentai: 
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė "). 
9.8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. statybvietės planas) su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių 
privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto sudedamųjų dalių sprendinių 
reikalavimai. 

 (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 
9.9. Statybos skaičiuojamosios kainos dalies dokumentai: 

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ".; 
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų 
ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu) 
Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – Projekto dalis, kurioje 



apskaičiuojama sumanyto atnaujinti (modernizuoti) statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma 
– išlaidų biudžetas (žr. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "). 
Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių 
darbų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius. 

9.10. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai: 
Turi būti pateikti detalizuoti valstybės remiamų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių 
žiniaraščiai pagal Investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo baigtinius darbus 
(jų grupes). Rangos darbų apimčių įvertinimo ir (ar) projekto rengimo metu atskirų darbų 
grupių apimtys ir kainos (sąmatinė vertė) gali keistis, priklausomai nuo priimamų 
projektinių sprendimų ir darbų apimčių patikslinimo, tačiau viso Investicinio plano 
priemonių rangos darbams atlikti bendra (suminė) investicijų suma neturi viršyti Patalpų 
savininkų patvirtintos sumos. 

(Vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės 
priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 
136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vėlesniais pakeitimais) 
nuostatomis.) 

10. Projektavimo darbų apimtis, rengiami Projekto sudedamųjų dalių sprendinių 
dokumentai. 
Turi būti suprojektuoti ir pateikti šie projekto sprendiniai: 

- Pastato ir jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir kitos 
atnaujinimo (modernizavimo) priemonės; 

- projekte privaloma  suprojektuoti valstybės remiamas atnaujinimo (modernizavimo) 
priemones [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 
1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės 
paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų 
energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 
2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)]; 

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės 
energijos sąnaudų sumažinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 
23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir 
investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 
2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)]; 

 
VALSTYBĖS REMIAMOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ 
PLANĄ* 

 
I. ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS 
1. Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas 



1.1. Dėl senos sistemos įrangos, pastate šiluma paskirstoma netolygiai, to pasekoje 
dalyje butų temperatūra yra per žema ir neatitinka higienos normų. Šildymo ir 
karšto vandentiekio sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo-
reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Visos medžiagos 
turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. 
Įrengiamų automatinių balansinių ventilių kiekis apie ~ 13 vnt. 
Butuose ir laiptinėse ant šildymo sistemos prietaisų montuojamas apvado ribotuvas 
ir termostatinis ventilis, kuris leidžia reguliuoti šildymo prietaiso temperatūrą. 
Keičiami visi šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai ir izoliuojami 
termoizoliaciniais akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Keičiami karšto 
vandens tiekimo sistemos magistraliniai vamzdynai ir izoliuojami  termoizoliacine 
medžiaga. Pastate įrengiama šilumos daliklių sistema, fiksuojanti šiluminės 
energijos suvartojimą kiekviename bute. Karšto vandentiekio magistralinių 
vamzdynų keitimas ir jų izoliavimas. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir 
įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. 
Montuojamų naujų ir izoliuojamų šildymo magistralinių vamzdžių ilgis:  - 160 m; 
Montuojamų naujų ir izoliuojamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdžių ilgis:  
- 80 m; 
Šilumos daliklių sistema : - 1 kompl; 
Įrengiamų termostatinių ventilių kiekis:  - 73 kompl. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventiliacijos sistemų pertvarkymas .  
Numatoma išvalyti ir dezinfekuoti vėdinimo kanalus, esant poreikiui iškelti 
ventiliacijos kaminėlius aukščiau, ar įrengti vėjo turbinas, suremontuoti ir atstatyti 
fiziškai nusidėvėjusias ir apgriuvusias dalis, apskardinimas. Ventiliacijos grotelių 
keitimas. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti: ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito 
paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius 
pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m. nuo išvado, taškus.  
Ventiliacijos sistema išvaloma                                          -  22 butai; 
 

3. Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas. 



Numatoma apšiltinti stogą ir įrengti naują stogo dangą. Stogo šilumos perdavimo 
koeficientas U ≤ 0,16 (W/m2K). Apšiltinus stogą būtina naujai apskardinti 
parapetus ir ventiliacijos kaminėlius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatoma 
atstatyti žaibosaugos sistemą pastate. Stogo ir sienų termoizoliaciniai sluoksniai turi 
būti susisiekiantys. Stogo šiltinimo sistemos medžiagos parenkamos techninio 
darbo projekto rengimo metu. Numatoma pakeisti visus senus lietaus nuotekų 
vamzdyno stovus bei magistralinius vamzdžius ir išvadus. Visos medžiagos turi 
būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas.  
Keičiamos stogo dangos plotas:                                                  - 341,92 m2; 
Keičiamų lietaus nuotekų stovai, horizontalieji vamzdynai, remontuojami išvadai 
ilgis:                                                                                            - 45 m; 

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

4.1. Numatoma atlikti sienų apšiltinimą įrengiant ventiliuojamą fasadą, apdailai 
naudojant apdailines fasadines plokštes (stiprumas 4 klasė, atsparumas šalčiui ne 
mažiau 150 ciklų, šilumos laidumas ne mažiau 0,023 W/mK, gniuždomasis stipris 
ne mažiau kaip 175 kPA, degumas A2-s1,d0) su jų gamybos procese įdiegta 
antigrafiti danga.  Apdailą tvirtinti ant karkaso pagal įrengimo schemą. Sienų ir 
cokolio šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,2 (W/m2K). Medžiagų ir apdailos 
tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Numatoma apšiltinti 
cokolinę dalį. Pamatus įgilinti ne mažiau kaip 1,2 m. iš lauko pusės ir padengti 
hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinį sluoksnį bei viršžeminės dalies apdailą. 
Apšiltinus cokolį, rekomenduojama jį padengti mechaniniams pažeidimams 
atspariomis medžiagomis. Izoliavus pamatus būtina tinkamai atstatyti nuogrindą 
aplink visą pastatą. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal 
gamintojų rekomendacijas. 
Apšiltinamų sienų ir angokraščių plotas                                            – 1628,00 m2;  
Apšiltinamo cokolio įskaitant ir požeminę dalį plotas                      – 215,10 m2; 
Balkonų atitvarai:                                                                              - 98,76 m2. 
Termoizoliacinių sluoksnių šiluminės varžos apskaičiavimui naudojamos 
projektinės Projektuotojo parinktų termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo 
koeficiento vertės, apskaičiuojamos pagal reikalavimus. 
Turi būti įvertinta Sistemų termoizoliacinius sluoksnius kertančių tvirtinimo 
elementų įtaka sluoksnių šilumos perdavimui. 
Reikalaujama, kad atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojamos tik turinčios 
Europos techninį liudijimą (ETL) ar įvertinimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklintos 
išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. 
Projektuotojas privalo pateikti nurodymus ir sprendinius Sistemų tvirtinimo 
pagrindų paruošimui, Sistemų tvirtinimui, Sistemų atsparumo smūgiams 
reikalavimams (kategorijas pažymint brėžiniuose, įvertinant sąnaudų 
žiniaraščiuose).  
Faktūras, spalvas ir kt. fasadų elementų sprendinius parenka Projektuotojas, 
suderinęs su Užsakovu  Projekto rengimo metu, vadovaujantis architektūriniais 
reikalavimais. 
Konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus. 

4.2. Dujotiekio vamzdynų atitraukimo nuo sienos darbai. 

4.3. Nuogrindos įrengimo darbai. Visu pastato perimetru įrengiama nuogrinda (uždara 
arba atvira vėdinama – derinama Projekto rengimo metu su Užsakovu. 

5. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos 
darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliesiems. 



 Keičiamos susidėvėjusios lauko laiptinės tambūro durys naujomis šiltomis PVC 
durimis. Laiptinių įėjimo pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Laiptų remontas. 
Reikalaujamas durų šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,6 W/m2K. Visi gaminiai 
turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas.  
Keičiamų lauko tambūro durų plotas:                - 2,74 m2. 
Panduso įrengimas                                             - 24,96 m2. 

6. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų 
konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą 
pagal vieną projektą 
Stiklinami pastato balkonai nuo tvorelės iki perdangos PVC konstrukcija pagal 
vieningą projektą. Numatomas palangių nuolajų įrengimas. Pirmo aukšto balkonų 
stiklinimas numatomas su užrakinimo galimybe. Balkono stiklinimo profiliai, tipas 
ir dalinimas parenkamas techninio darbo projekto metu. Balkonų saugos aptvarai 
atnaujinami, balkono konstrukcija sustiprinama, pašalinami defektai, apšiltinami 
termoizoliacine medžiaga bei uždedamos apdailos plokštės. Visi gaminiai turi būti 
sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. 
Įstiklinamų balkonų plotas                                                         - 135,79 m2; 

7. Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 
Numatoma pakeisti senus butų langus, balkonų duris bei rūsio langus naujais 
langais su 1 - kameriniais stiklo paketais(orinio laidžio klasė – 4), užpildytais 
dujomis ir įstiklintais mažiausiai 2 stiklais, iš kurių bent vienas su selektyvine 
danga. Per visą lango perimetrą įrengiamos izoliacinės juostos. Šilumos perdavimo 
koeficientas U ≤ 1,3 (W/m2K), rūsio langų  šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 
1,6 (W/m2K). Montuojamos naujos palangės, atstatoma pilna angokračių apdaila. 
Keičiant langus turi būti užtikrintas norminis oro pritekėjimas ir vėdinimas. Visi 
gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. 
Keičiamų butų langų ir balkonų durų plotas                               - 44,70 m2;  
Keičiamų rūsio ir laiptinės langų plotas                                      - 10,50 m2. 
Privalu vadovautis atitinkamų normatyvinių t6+echninių dokumentų reikalavimais. 

 Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 

8. Buitinių nuotekų sistemos keitimas 

 Numatoma pakeisti visus magistralinius buitinių nuotekų vamzdynus, prijungimas 
prie išvado įmovos bei stovų revizijos įmovos. 
Keičiamų magistralinių vamzdynų ilgis: 45 m. 

9. Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas  

 Numatoma pakeisti šalto vandentiekio magistralinius vamzdynus, juos tinkamai 
izoliuoti. 
Keičiamų magistralinių vamzdynų ilgis:           45 m. 

*Projektavimo techninėje užduotyje aprašomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 
pagal savo esmę turi atitikti Investicijų plane planuojamas įgyvendinti atnaujinimo 
(modernizavimo) priemones. Rangovas, Projektuotojas, suderinęs su Užsakovu, gali 
priimti tobulesnius projektinius sprendimus vadovaudamasis ekonominio naudingumo 
kriterijumi. 

11. Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas 
(lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių 
įgyvendinimo): 
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ≤ 40,19 
kWh/m²/metus. 
Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas ≥ 80 %. 
Turi būti pateikti įrodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai. 

12. Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė 



Planuojama C energinio naudingumo klasė. 
13. Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos 

ženklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo 
(statybvietės) įrengti stendą su informacija apie statomą statinį, užtikrinantį informavimą 
apie ES paramą, įgyvendinant projektą, ir ES struktūrinės paramos ženklinimą. 

14. Statinio projekto ekspertizė 
(vadovaujantis STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė”) 
Projekto Ekspertizė yra privaloma. 
Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas. 
Projektuotojas privalo  pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas. 

15. Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius 
Projektas įforminamas reglamentuose nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su 
Užsakovu. 
Užsakovui Projektuotojas pateikia: 
4  (egzempliorius) parengto Projekto popierinius egzempliorius; 
1 (vieną) kompiuterinę laikmeną pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių 
dokumentų) Projektą  (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“); 
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalys, sąnaudų kiekių žiniaraščiai, statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis. 

16. Projekto taisymai 
Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių 
statybos sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris 
privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, 
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 
Jeigu būtų keičiami LR Statybos įstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio 
sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizė (Projektuotojo 
sąskaita). 

17. Projekto taikymas 
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. 
Turtinės Projekto teisės yra  Patalpų savininkų nuosavybė. 

18. Projekto pristatymas 
Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo 
suorganizuotame susirinkime Vilniaus mieste (savivaldybės darbuotojams, pastatus 
administruojančių įmonių darbuotojams, daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo 
organams ir kt. dalyviams). 

19. Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
(VADOVAUJANTIS STR 1.09.04:2007 „STATINIO PROJEKTO VYKDYMO 
PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS“ 

Užsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, o statinio Projektuotojas 
Užsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą. 

20. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga. 
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą. 
(Vadovaujantis galiojančiais STR  „Statybos užbaigimas“) 
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