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AIŠKINAMASIS RAŠTAS (AR) 
 

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas parengtas vadovaujantis normatyviniais 
dokumentais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos Respublikos 
Aplinkos ministerija suderinta Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka bei 
skaičiuojamosiomis 2013 kovo mėnesio „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainomis“. 

Įvertinant modernizavimo darbams reikalingų darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų kainą, 
vadovautasi techninio projekto brėžiniais, projekte numatytų statybos produktų, statybos darbų kiekių 
žiniaraščiais bei juose pateiktais pagrindiniais techniniais duomenimis, darbų atlikimo būdais bei 
metodais, techniniais reikalavimais.  

Išlaidų suma, reikalinga projektui parengti ir įgyvendinti, apskaičiuota naudojant UAB 
„Astera“ informacinį-programinį kompleksą bei numatant: 

1. Papildomas išlaidas medžiagoms 3% 
2. Papildomas išlaidas mechanizmams 3% 
3. Sezoniniams darbams 15% 
4. Specifiniams darbams 17% 
5. Papildomas išlaidas darbo užmokesčiui 8% 
6. Socialinio draudimo išlaidas 31% 
7. Statybvietės išlaidas 9% 
8. Pridėtines išlaidas 20,90% 
9. Pelnas 5% 
10. Projektavimo darbus 8% 
11. Pridėtinės vertės mokestį 21% 
12. Užsakovo rezervą 10% 

 
Statinio skaičiuojamosios kainos nustatymas KS – projekto dalis, kurioje apskaičiuojam 

sumanyto pastatyti statinio įgyvendinimo visų išlaidų suma. Skaičiuojamoji kaina nustatoma 
remiantis sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytais baigtinių darbų kiekiais ir skaičiuojamaisiais 
įkainiais – baigtinio darbo vieneto visų išlaidų suma be PVM.  

Ekonominiai skaičiavimai – investicijų vertinimas sąnaudų efektyvumo požiūriu pagal 
Projekto dalių sprendinius bei Statytojo gautus duomenis.   

 
Ekonominė SK dalis pateikiama tik Statytojui ir yra komercinė paslaptis. 
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (un. Nr. 1098-5001-6014) DIDLAUKIO G. 48, 

VILNIUS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) TECHNINIAI SPRENDINIAI: 
Techninio darbo projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Investicijų planu I variantu 

(patvirtintas 2019-02-25) ir Technine projektavimo užduotimi (patvirtinta 2019-08-21). 

Gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, turi užtikrinti aukštesnę nei 

esama ir ne žemesnę nei C pastato energinio naudingumo klasę bei sumažinti skaičiuojamąsias 

šilumos energijos sąnaudas. 

1. Pastato pamato požeminės dalies šiltinimas ≥1,2 m, iš išorės 
termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinių sluoksnių 
šilumos perdavimo koeficientas - U≤0,25 W/(m2·K). 

2. Pastatų sienų, cokolių taip pat angokraščių, šiltinimas iš išorės iki nuogrindos 
termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu silikato-silikoniniu struktūriniu tinku, 
kurio sudėtyje yra priedų neleidžiančių augti pelėsiniams grybams. Cokolio antžeminįs dalies apdaila – 
akmens masės plytelės. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - U≤0,20 W/(m2·K). 
Balkonų tvorelių tvirtinio stiprinimas, remontas, šiltinimas tinkuojama sistema, apdaila – silikato-
silikoninis struktūrinis tinkas.  

3. Plokščio stogo, įėjimo ir balkonų stogelių šiltinimas ant esamos dangos 
termoizoliacinėmis plokštėmis įrengiant ritininę bituminę dangą. Parapetų ir ventiliacijos kaminų 
pakėlimas, šiltinimas, apskardinimas, naujo stogo liuko įrengimas, apsauginės tvorelės montavimas, 
įėjimo ir lodžijų stogelių šiltinimas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 
U≤0,16W/(m2·K).   

4. Esamų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus (įskaitant 
susijusius apdailos darbus). Šilumos perdavimo koeficientas – U≤1,1 W/(m2·K). 

5. Bendro naudojimo patalpose esančių durų (įėjimo, rūsio, pagalbinės patalpos, 
tambūro) keitimas mažesnio šilumos pralaidumo durimis (įskaitant susijusius apdailos darbus). 
Šilumos perdavimo koeficientas - U ≤1,6 W/(m2·K). 

6. Lodžijų stiklinimas nuo apsauginės sienelės iki lubų, naudojant plastikinių 
profilių blokus. Šilumos perdavimo koeficientas – U≤1,3 W/(m2·K). 

7. Nuogrindos atstatymas (ne mažiau kaip 0,5m pločio), panaudojant vejos 
bortus ir 60mm storio trinkelių. Įėjimo aikštelių ir laiptų remontas, ŽN įspėjamųjų paviršių ir 
taktilinės neregių vedimo sistemos įrengimas. 

8. Neautomatizuoto šilumos punkto atnaujinimas ir modernizavimas keičiant 
šilumos mazgo šilumokaitį, karšto vandens modulį, cirkuliacijos siurblį. Šilumos punkte 
montuojamas valdiklis, skirtas reguliuoti grįžtamą stovų temperatūrą. Valdiklis sujungtas su ant stovų 
sumontuotais temperatūros davikliais ir pavaromis ant balansinių vožtuvų. 

9.  Šildymo sistemų pertvarkymas. Esamos vienvamzdės sistemos keitimas į 
dvivamzdę šildymo sistemą. Šildymo prietaisų (radiatorių) keitimas butuose ir laiptinėje, keičiant 
radiatorius ir visus antvamzdžius. Visų šildymo sistemos magistralinių vamzdynų, uždaromos 
armatūros keitimas ir izoliavimas termoizoliaciniais akmens vatos kevalais su aliuminio folija. 
Šildymo sistemos balansavimas įrengiant automatinius balansinius ventilius ir atjungimo ventilius su 
drenažo funkcija. Šildymo sistemos stovų reguliavimas. Dvieigių termostatinių ventilių su 
termostatiniais reguliatoriais (užpildas – dujinis), kurių temperatūros nustatymo diapazonas yra 
apribotas gamykliškai 16-28°C,  montavimas butuose ant naujų šildymo sistemos prietaisų.  

10. Termobalansinių cirkuliacijos ventilių su dezinfekacijos moduliu ir 
termometru vienodos karšto vandens temperatūros palaikymui visuose stovuose įrengimas. 

11. Vėdinimo sistemos atnaujinimas. Išvalomi, dezinfekuojami paaukštinami 
kanalai, suremontuojamos ir atstatomos fiziškai nusidėvėjusios ar apgriuvusios dalys, kaminai 
apskardinami. Butuose vėdinimo grotelės keičiamos naujomis.  

12. Karšto vandens sistemos pertvarkymas. Karšto vandens tiekimo ir 
cirkuliacijos sistemos vamzdynų rūsyje, uždaromos armatūros keitimas bei izoliavimas kevalais. 
Karšto vandens tiekimo sistemos stovų ir magistralinių vamzdynų rūsyje, uždaromos armatūros 
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keitimas bei izoliavimas kevalais. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija. Rankšluosčių 
džioviovintuvų (gyvatukų) keitimas naujais su termostatais. 

13. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir apšvietimo sistemos 
atnaujinimas. Namo laiptinės ir rūsyje elektros skydinės paskirstymo kabelių ir elektros automatų 
keitimas. Šviestuvų remontas ar keitimas į naujus. Rūsio elektros skydinės viršįtampinės apsaugos 
įrengimas. 

14.  Buitinių nuotekų sistemos keitimas. Pastato buitinių nuotekų sistemos 
magistralių rūsyje ir stovų vamzdynų bei išvadų iki pirmo šulinio keitimas, Stovų išvedimas virš 
stogo, keitimas, hermetizavimas. 

15.  Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas. Pastato 
šalto vandens tiekimo sistemos magistralių rūsyje ir stovų, uždaromųjų ventilių įrengimas, vamzdynų 
izoliavimas. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijosmis užtaisymas. Vamzdžių praplovimas, 
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

16.  Lietaus nuotekų sistemos remontas. Lietaus nuotekų stovų ir magistralinių 
vamzdynų bei išvadų iki pirmo šulinio keitimas. Lietaus nuvedimo nuo laiptinių stogelių 
sutvarkymas. 

17. Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, 
grindų , laiptų, laiptų turėklų remontas paruošimas dažymui ir dažymas). Netinkamų turėklų 
pakeitimas naujais. 

18. Žaibosaugos sistemos pastate atstatymas. 
 
Rangovas prie statybos sklypo (statybvietės) turi įrengti stendą su informacija apie 

remontuojamą statinį, užtikrinantį ES struktūrinės paramos ženklinimą 

 


