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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Nr. Bylos pavadinimas Bylos žyma 

1 Bendroji dalis SPV-019-018-TDP-BD 

2 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas), statinio architektūra ir 
statinio konstrukcijos SPV-019-018-TDP-SP_SA_SK 

3 Vandentiekis ir nuotekynė. Vidaus tinklai SPV-019-018-TDP-VN 

4 Šilumos tiekimas (šilumos punktas) SPV-019-018-TDP-ŠT 

5 Šildymas ir vėdinimas SPV-019-018-TDP-ŠV 

6 Elektrotechnikos dalis  SPV-019-018-TDP-E 

7 Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas SPV-019-018-TDP-SO 
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BENDROSIOS PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. 

Lai-
da Dokumento pavadinimas Psl. Nr. 

SPV-019-018-TDP-BD.PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis 2 

SPV-019-018-TDP-BD.SŽ 2 0 Bendrosios projekto dalies sudėties žiniaraštis 3-4 

SPV-019-018-TDP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai 5-6 

SPV-019-018-TDP-BD.BAR 36 0 Bendrasis aiškinamasis raštas 7-42 

SPV-019-018-TDP-BD.BTS 20 0 Bendroji techninė specifikacija 43-62 

SPV-019-018-TDP-BD.PSS 1 0 Pritarimų ir suderinimų sąrašas 63 

SPV-019-018-TDP-BD.SL 1 0 Projekto dalių tarpusavio sprendinių suderinimų 
lentelė 

64 

   Priedai:  

 10  Daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, 
Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projekto 
techninė užduotis 2019-07-30 

65-74 

 1  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Specialieji reikalavimai 

75 

 2  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Specialieji architektūros reikalavimai Nr. SARD-01-
200225-00130, 2020-02-20 

76-77 

 2  Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos 
reikalavimai STRD-00-200220-00036, 2020-02-20 

78-79 

 2  AB „Energijos skirstymo operatorius“ Prisijungimo 
sąlygos Nr. 20-00160D 

80-81 

 24  Daugiabučio namo Popieriaus g. 48, Vilnius, 
atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų planas 2018 
m. kovo 22 d. Vilnius (Investicijų plano rengėjas 
UAB „a.CONS“) 

82-105 

 4  Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-
0565-00164 

106-109 
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Dokumento žymuo Lapų 
sk. 

Lai-
da Dokumento pavadinimas Psl. Nr. 

 3  Daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, 
Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 
plano viešojo aptarimo su namo butų savininkais 
protokolas 2018-04-24 

110-112 

 1  UAB „Verkių būstas“ gyvenamojo namo apžiūros 
aktas 2017 m. rugsėjo 19 d. Nr. 150 

113 

 2  Natūrinių matavinų atlikimo aktas 2018 02 05 Nr. 
Vi05/09 Vilnius 

114-115 

 1  Popieriaus g. 48, Vilnius. Namo atnaujinimo 
(modernizavimo) Investicijų planas. Ištrauka iš namo 
kadastrinių matavimo dokumentų (1-o aukšto planas) 

116 

 4  Daugiabučio namo Popieriaus g. 48, Vilnius, butų ir 
kitų patalpų savininkų balsavimo raštu protokolas 
2018 m. liepos 05 d. Nr. K-125 

117-120 

 1  Daugiabučio namo Popieriaus g. 48, Vilnius, butų ir 
kitų patalpų savininkų balsavimo biuletenių išdavimo 
lapas 

121 

 1  Skelbimas 2018-06-14 122 

 1  Popieriaus g. 48, Vilnius, daugiabutis Aktas 2018-06-
14 Vilnius 

123 

 20  Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu 
biuleteniai 

124-143 

 1  Viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ raštas „Dėl 
daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
projekto dalies 2020-03-06 Nr. 02-0306 

144 

 1  Projekto sprendinių išnkstinis derinimas su AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ inžinieriumi 
Donatu Venzlausku (Reg. Nr. 20/1179 2020-04-16) 

145 

 2  UAB „Kiprėgelis“ Topografinė nuotrauka M 1:500 
2019  

146-147 

   Brėžiniai:  
SPV-019-018-TDP-BD.B-
01 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500 148 

SPV-019-018-TDP-SP.B-01 1 0 Sklypo planas M 1:500 149 

SPV-019-018-TDP-ŠT-BR1 1 0 Šilumos punkto schema 150 

SPV-019-018-TDP-ŠV-BR3 1 0 Aksonometrinė schema 151 

SPV-019-018-TDP-E.B-07 1 0 Bendro naudojimo ir magistralinių tinklų schema 152 

SPV-019-020-TDP-E.B-08 1 0 Šilumos punkto skydo JS-ŠP principinė schema 153 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

SKLYPAS    

1. sklypo plotas m2 - 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % - 

3. sklypo užstatymo tankumas           % - 

Žemės sklypas 
nėra suformuotas 

PASTATAI  Prieš pastato 
atnaujinimą 

(modernizavimą) 

Po pastato 
atnaujinimo 

(modernizavimo) 

1. Pastato paskirties rodikliai: (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, 
lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

 
Butų sk. 

 
12 Nesikeičia 

2. Pastato bendras plotas.* m2 695,39 708,76 

3. Pastato naudingas plotas. * m2 508,07 Nesikeičia 

4. Pastato tūris.*  m³ 2895,0 3085,0 

5. Aukštų skaičius.* vnt. 2 Nesikeičia 

6. Pastato aukštis. *  m 11,5 Nesikeičia 

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 12 Nesikeičia 

7.1. 1 kambario vnt. 3 Nesikeičia 

7.2. 2 kambarių vnt. 6 Nesikeičia 

7.3. 3 kambarių vnt. 3 Nesikeičia 

7.4. 4 kambarių vnt. - - 

8. Kitų patalpų skaičius. vnt. - - 

9. Energinio naudingumo klasė.   E C** 

10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė.   - - 

11. Pastato atsparumo ugniai laipsnis.  I Nesikeičia 

12. Kiti specifiniai pastato rodikliai (pastato atitvarų 
šilumos perdavimo koeficientai) 
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Sienos W/m2K 1,27 0,294 / 0,168 

Cokolis W/m2K 2,69 0,21 

Viršutinio aukšto perdanga  W/m2K 0,85 0,13 

Rūsio perdanga W/m2K 1,88 Nesikeičia 

Langai ir balkonų durys (mediniai) W/m2K 2,5 1,3 

Langai ir balkonų durys (plastikiniai) W/m2K 1,7 Nesikeičia 

Lauko durys medinės W/m2K 2,6 1,6 

Lauko durys metalinės W/m2K 2,2 1,6 
* 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. 

** Planuojama energinio naudingumo klasė C bus pasiekta namo butų ir kitų patalpų savininkams 
pateikus langų sertifikatus ar langų gamintojo išduotas atitikties deklaracijas arba turi būti atliktas pastato 
sandarumo bandymas. 
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BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU RENGIAMAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS  
 

1. Daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projekto 
techninė užduotis 2019-07-30; 

2. Daugiabučio namo Popieriaus g. 48, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų planas 2018 
m. kovo 22 d. Vilnius (Investicijų plano rengėjas UAB „a.CONS“); 

3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Specialieji reikalavimai; 
4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Specialieji architektūros reikalavimai Nr. SARD-01-

200225-00130, 2020-02-20; 
5. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos 

reikalavimai STRD-00-200220-00036, 2020-02-20; 
6. AB „Energijos skirstymo operatorius“ Prisijungimo sąlygos Nr. 20-00160D; 
7. Namų valdos techninės apskaitos byla (Invent. Nr. 3336); 
8. VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nekilnojamojo 

truto registre įregistruotą turtą (registro Nr. 10/191417); 
9. VĮ Registrų centras butų (patalpų) sąrašas pastate; 
10. Daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 

plano viešojo aptarimo su namo butų savininkais protokolas 2018-04-24; 
11. UAB „Verkių būstas“ gyvenamojo namo apžiūros aktas 2017 m. rugsėjo 19 d. Nr. 150; 
12. Natūrinių matavinų atlikimo aktas 2018 02 05 Nr. Vi05/09 Vilnius; 
13. Daugiabučio namo Popieriaus g. 48, Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu 

protokolas 2018 m. liepos 05 d. Nr. K-125; 
14. Popieriaus g. 48, Vilnius, daugiabutis Aktas 2018-06-14 Vilnius; 
15. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuleteniai; 
16. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0565-00164; 
17. UAB „Kiprėgelis“ Topografinė nuotrauka M 1:500 2019. 

 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU RENGIAMAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 
2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 
3. Europos Parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011. 
4. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas. 
5. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 
6. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
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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. 

8. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
9. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 
10. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir patvarumas. 
11. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
12. STR 2.01.01.(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
13. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
14. STR 2.01.01(5):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo. 
15. STR 2.01.01(6):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
16. STR 2.01.02:2016. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. 
17. STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. 
18. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai. 
19. STR 2.03.01:2019. Statinių prieinamumas. 
20. STR 2.04.01:2018. Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys. 
21. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
22. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos. 
23. STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 
24. STR 2.05.07:2005. Medinių konstrukcijų projektavimas. 
25. STR 2.05.08:2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. 
26. STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 
27. STR 2.05.13:2004. Statinių konstrukcijos. Grindys. 
28. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 
29. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 
30. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės. 
31. HN 24:2017. Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 
32. HN 33:2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje. 
33. HN 42:2009. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. 
34. HN 98:2014. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai. 
35. RSN 26-90 „Vandens suvartojimo normos”. 
36. RSN 156-94 “Statybinė klimatologija”. 
37. LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
38. LST EN 1569:2012. Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai. 
39. Česlovas Ignatavičius, Saulius Vytautas Skrodenis, Tomas Jatulis, Ana Gurevičienė. Pastatų 

modernizavimui skirtų tipinių detalių, priemonių ir techninių sprendinių katalogas. 2018 m. 
40. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir  įrengimo taisyklės. Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2009 m. gegužės 22 d. įsakymas 
Nr. 1-168. 

41. Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos  įrengimo taisyklės, patvirtintos LR 
energetikos ministro 2017 rugsėjo 18 d. įsakymu Nr.1-245 

42. 2011 m. birželio 17 d. LREM įsakymu Nr. 1-160 patvirtintos „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos 
punktų įrengimo taisyklės”. 

43. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės. 
44. 2007 m. gegužės 5 d. LRŪM įsakymu Nr. 4-170 patvirtintos „Šilumos perdavimo tinklų šilumos 

izoliacijos įrengimo taisyklės”. 
45. LR ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr.4-17 patvirtintos „Įrenginių šilumos izoliacijos 

įrengimo taisyklės“.  
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46. 2010 m. spalio 25 d. LREM įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės”. 
47. LR energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr.1-111 patvirtintos “Šilumos tinklų ir 

šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės”.  
48. LR ūkio ministro 1999 m. Rugsėjo  21 d. įsakymu Nr. 316 patvirtintos “Saugos taisyklės eksploatuojant 

šilumos įrenginius“. 
49. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) 

statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas“. Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1-172. 

50. 2008 m. sausio 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatų patvirtinimo”. 

51. „Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai”. 
52. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00”. 
53. Kėlimo kranu saugaus naudojimo taisyklės. 
54. Atliekų tvarkymo taisyklės. 
55. STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“. 
56.  LST EN 1997-1:2005/AC:2009 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės 

taisyklės“. 
57. LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir 

bandymai“. 
58. LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai. 

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS, NAUDOTOS PROJEKTUI 
PARENGTI PAGAL PROJEKTO DALIS, SĄRAŠAS 

 
Naudotos projektavimo programinės įrangos pavadinimas Eil. 

Nr. 
Projekto dalies pavadinimas 

Tekstiniams 
dokumentams 

Brėžiniams Skaičiavimams 

1 Bendroji dalis Microsoft Office 
Word 93-2003 

AutoCAD Drawing Microsoft Office 
EXEL 2007 

2 Sklypo sutvarkymas (sklypo 
planas), statinio architektūra ir 
statinio konstrukcijos 

Microsoft Office 
Word 93-2003 

AutoCAD Drawing, 
CorelDRAW X3 
Graphic, Corel 

PHOTO-PAINT X3 

Microsoft Office 
EXEL 2007 

3 Vandentiekis ir nuotekynė. 
Vidaus tinklai 

Microsoft Office 
Word 93-2003 

ZWCAD Microsoft Office 
EXEL 2007 

4 Šilumos tiekimas (šilumos 
punktas) 

Microsoft Office 
Word 93-2003 

ZWCAD Microsoft Office 
EXEL 2007 

5 Šildymas ir vėdinimas Microsoft Office 
Word 93-2003 

ZWCAD Microsoft Office 
EXEL 2007, 

Paroc Calculus 
6 Elektrotechnikos dalis Microsoft Office 

Word 93-2003 
AutoCAD LT 2017 Microsoft Office 

EXEL 2007 
7 Pasirengimas statybai ir statybos 

darbų organizavimas 
Microsoft Office 
Word 93-2003 

AutoCAD Drawing, 
CorelDRAW X3 
Graphic, Corel 

PHOTO-PAINT X3 

Microsoft Office 
EXEL 2007 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Neigiamos įtakos aplinkai ir gyventojams 

nebus. Visi darbai vyks pastate arba šalia pastato. Kadangi projektuojamas pastatas yra esama miesto 
urbanistinės struktūros dalis, todėl jo atnaujinimas (modernizavimas) neigiamos įtakos kraštovaizdžiui 
neturės. Projekto sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio 
architektūros reikalavimus. Statinys bus statomas bei statybos sklypas tvarkomas bus taip, kad statybos metu 
ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, nepablogės. 

Projekto tikslas – padidinti daugiabučio gyvenamojo namo  Popieriaus g. 48, Vilniuje, energijos 
vartojimo efektyvumą. Siekiant padidinti šio pastato energijos vartojimo efektyvumą, užtikrinti esminius 
statinio reikalavimus, pagerinti vidaus patalpų mikroklimatą, prailginti šio pastato eksploatacijos trukmę, 
būtina apšiltinti pastato išorines atitvaras, pakeisti seną stogo dangą, pakeisti senus pastato langus ir išorines 
duris, įstiklinti balkonus pagal vieningą projektą, kapitaliai sutvarkyti pastato šildymo, vėdinimo, 
vandentiekio ir nuotekynės sistemas, bendrojo naudojimo patalpų elektros instaliaciją ir apšvietimo sistemą, 
atnaujinti pastato šilumos punktą pagal pasikeitusius šiluminės energijos poreikius, įrengti pastatui 
žaibosaugos sistemą. 

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekte pateikiami pastato palėpės šiltinimo ir naujos šlaitinio 
stogo dangos įrengimo, sienų ir cokolio šiltinimo, senų langų, senų lauko, rūsio ir tambūrų durų keitimo, 
balkonų įstiklinimo, nuogrindos aplink pastatą atstatymo arba įrengimo po rūsio sienų apšiltinimo 
sprendiniai, vidaus inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekynės, šildymo, vėdinimo, apšvietimo ir elektros 
instaliacijos) remonto sprendiniai, žaibosaugos sistemos įrengimo sprendiniai, pastato šilumos punkto 
modernizavimo sprendiniai.  

Projektas parengtas pagal Užsakovo (Projekto Administratoriaus) VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 
pateiktą daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projekto 
techninę užduotį 2019-07-30, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Specialiuosius reikalavimus, 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Specialiuosius architektūros reikalavimus Nr. SARD-01-
200225-00130 2020-02-20, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos Specialiuosius saugomos 
teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus STRD-00-200220-00036 2020-02-20, AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ Prisijungimo sąlygas Nr. 20-00160D bei vadovaujantis namo atnaujinimo 
(modernizavimo) investicijų planu 2018 m. kovo 22 d. (Investicijų plano rengėjas UAB „a.CONS“). 

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir 
normomis.  

 
Bendros žinios: 
 
Daugiabutis gyvenamasis namas Popieriaus g. 48 (unik. Nr. 1096-0026-7014), Vilniuje, yra dviejų 

laiptinių dviejų aukštų su rūsiu po dalimi pastato 12-os butų daugiabutis gyvenamasis namas. Pastatas 
pastatytas 1960 metais. Pastatas plane yra stačiakampio formos, jo bendri gabaritai plane yra 36,97 x 10,87 
m. Pastato aukštis skaičiuojant nuo žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo kraigo yra apie 11,5 
m. 

Pastato pamatai yra juostiniai betono blokų, pastato sienos – plytų mūro, tinkuotos iš vidaus ir iš 
išorės, pertvaros – plytų mūro, rūsio perdanga gelžbetoninė, pirmo ir antro aukštų perdangos - medinės, 
stogas šlaitinis, dengtas asbestinio šiferio lakštais, stogo laikančios konstrukcijos - medinės. 

Pastato konstrukcinė schema – laikančios mūrinės išilginės sienos su gelžbetonine rūsio ir medinėmis 
aukštų perdangomis.  
            Bendras esamas pastato plotas 695,39 m2; naudingas plotas 508,07 m2, gyvenamasis plotas 336,91 
m2, pastato esamas tūris – 2895 m3, esamas užstatytas plotas 402,0 m2. 

Pastatui žemės sklypas nėra suformuotas. Pastatas pajungtas prie miesto infrastruktūros tinklų: 
centrinio šildymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektros, ryšių, dujotiekio. 
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Mūsų atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra Verkių regioninio parko teritorijoje, šalia 
Popieriaus gatvės. Vakarinis ir pietinis pastato fasadai eina išilgai privažiavimų link kitų daugiabučių 
gyvenamųjų namų. Pietinėje pastato dalyje, lygiagrečiai privažiavimui prie kitų namų, taip pat yra atskiras 
asfaltbetonio dangos privažiavimas prie mūsų namo; nuo jo prieinama ir iki mūsų namo laiptinių ir kitų 
šiame pastato fasade esančių įėjimų į butus. Šiaurinis pastato fasadas orientuotas į privažiavimą link šalia 
esančio lopšelio - darželio „Gintarėlis“ pastato; tarp šio pravažiavimo ir mūsų namo yra veja apželdinta 
teritorija su joje augančiais medžiais. Šiame pastato fasade yra keli įėjimai į pastato butus; priėjimo takai iki 
šių įėjimų nėra įrengti, prieinama vejoje išmintais takeliais. Rytinis pastato fasadas orientuotas į lopšelio - 
darželio „Gintarėlis“ teritoriją. Šioje pastato pusėje teritorija yra apželdinta veja.  

Sklypo šalia pastato reljefas yra natūraliai susiformavęs, su nedideliais peraukštėjimais. Žemės 
paviršiaus altitudės šalia pastato didėja vakarų kryptimi nuo 124.28 iki 124.49. 

Inžinieriniai geologiniai grunto tyrimai nebuvo atliekami, kadangi nėra statoma naujų statinių. 
Statinio kategorija – neypatingas statinys; statinio paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų 

(daugiabučiai) pastatai (namai)). 
Statybos rūšis – statinio paprastasis remontas, statybos darbų rūšis – pastato atnaujinimas 

(modernizavimas). 
Statybos darbų vieta – Popieriaus g. 48, Vilnius. 

            Statybos lėšos – Valstybės parama ir butų savininkų lėšos. 
 
Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Vilniuje yra tokios klimatinės sąlygos: 

1 Vidutinė metinė oro temperatūra 6,7 °C 
2 Santykinis metinis oro drėgnumas  80 % 
3 Vidutinis metinis kritulių kiekis 664 mm 
4 Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 75,0 mm 
5 Vidutinis metinis vėjo greitis 3,6 m/s 

6 Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus, galimas 
vieną kartą per 50 metų 20 m/s 

7 
Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Vilnius 
priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
atskaitine vėjo greičio reikšme 

24 m/s 

8 
Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Vilnius 
priskiriamas II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 

1,6 kN/m2 

 
Pastato fizinės būklės įvertinimas: 
 
Įvertinus pastatą vizualiai galima konstatuoti, kad pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė yra 

gera, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta. Pagrindinėse sienose, rūsio grindyse ir 
pertvarose sėdimo deformacijų nepastebėta, pagal tai galima spręsti, kad pamatų būklė yra gera. Sienose 
esminių įskilimų ir plyšių nepastebėta; vietomis pastebėti cokolinės pastato dalies apdailinio tinko 
nutrupėjimai ir fasadų apdailos pažeidimai - tinkas vietomis įdrėkęs, atšokęs, apsamanojęs, kai kur 
padengtas pelėsiais.  

Didžioji dalis pastato langų ir balkonų durų pakeista į naujus plastikinius; likę langai ir balkonų durys 
seni mediniai dvigubo stiklinimo; jų šilumos perdavimo koeficientas U2,50 W/m2K.  

Išorinės įėjimų į pastato laiptines, rūsį ir tambūrų durys senos medinės, nekeistos nuo pastato 
pastatymo. Kai kurios pastato išorinės durys pakeistos į metalines, tačiau kai kurių metalinių durų būklė nėra 
gera, kadangi jos pakeistos jau pakankamai senai, todėl jau yra susidėvėjusios. Medinių durų šilumos 
perdavimo koeficientas U2,60 W/m2K, metalinių - 2,2 W/m2K.  
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Pastato balkonai neįstiklinti. Balkonų plokštės vietomis labai prastos būklės – apsauginis betono 
sluoksnis suiręs, matyti atsivėrusi armatūra, kuri yra paveikta korozijos. Balkonų turėklai surūdiję, kai kur 
blogai įtvirtinti, juda. Turėklų aukštis neatitinka šiuolaikinių normų reikalavimų – jie yra per žemi. Dalis 
gyventojų balkonų turėklus apsikalė šiferio lakštais. Dėl tokių skirtingų balkonų turėklų pastato fasadai 
atrodo labai netvarkingai. 

Pastato stogas šlaitinis, dengtas asbestinio šiferio lakštais. Stogo danga nesandari, vietomis suskilusi. 
Be to, Lietuvoje asbestą ar jo turinčius gaminius uždrausta naudoti nuo 2005 metų sausio 1 dienos. Todėl dėl 
asbesto panaudojimo stogo dangai išlieka asbesto skaidulų, išsiskiriančių iš pažeistų jo turinčių gaminių, 
keliama rizika visuomenės sveikatai. Stogo laikančių medinių konstrukcijų būklė nėra bloga, tačiau būtinas 
yra šių konstrukcijų apsaugos nuo gaisro ir kenkėjų atstatymas (padengimas antiseptikais ir antipirėnais). 
Lietaus vandens nuvedimo nuo pastato stogo sistema neįrengta – lietaus vanduo bėga ant pastato fasadų taip 
gadindamas jų apdailą. Pastato pastogė šalta, apšiltinta šlaku; vietomos gyventojai patys papildomai 
apsišiltinę pastogę akmens vatos plokštėmis. 

Rūsio perdanga gelžbetoninė, neapšiltinta. 
Nepakeistų pastato langų, išorinių ir tambūro durų, pastato sienų, rūsio perdangos bei pastogės 

varžos netenkina STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“ reikalavimų; šių atitvarų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reglamento reikalavimų.  

Karštas  vanduo  pastatui tiekiamas  iš pastato  šilumos  punkto  pagal  uždarą sistemą,  pajungto  prie  
miesto  centralizuotų šilumos tiekimo tinklų. Pastato esami cinkuotų plieninių vamzdžių vandentiekio  
tinklai yra susidėvėję, karšto - užkalkėję; vamzdynų izoliacija pažeista, daugelyje vietų sunykusi; vamzdynai 
ir armatūra pažeisti korozijos. Nuotekų vamzdynai seni, susidėvėję, nuolat kemšasi, sumažėjęs jų 
pralaidumas; nuotekų stovų alsuokliai neišvesti virš stogo dangos ir palikti išvesti į pastogę. 

Pastato šilumos punktas modernizuotas, pajungtas prie šilumois tinklų pagal priklausomą schemą, 
reguliuojamas automatiniu būdu. 

Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai ir stovai pasenę, susidėvėję, pažeisti korozijos; vamzdynų 
šilumos izoliacija pažeista, daugelyje vietų sunykusi; pati šildymo sistema išbalansuota, šildymo prietaisai šyla 
netolygiai, nėra galimybės individualiai reguliuoti šildymo. 

Pastato vėdinimo sistema yra natūrali kanalinė – oras paduodamas per langus ir duris, ištraukiamas per 
natūralios traukos ištraukimo kanalus virtuvėse ir WC patalpose. Natūralaus ištraukimo vėdinimo šachtų mūras 
vietomis suiręs, su plyšiais, vėdinimo šachtų aukštis nepakankamas, kai kurios šachtos neiškeltos virš stogo 
dangos. Vėdinimas pastate nepakankamas. Rūsio vėdinamas natūralus per rūsyje atsidarančius langus, duris ir 
atitinka RSN 37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo taisyklių“ 
reikalavimus. 

 Esamas bendros paskirties vidaus elektros tinklas yra pasenęs, dalis įrangos susidėvėjusi, elektros 
instaliacija vietomis neapsaugota ir lengvai prieinama, todėl vykdant pastato modernizavimą bendros 
paskirties elektros instaliaciją būtina atnaujinti. 

Pastato techninės būklės įvertinimo dokumentai – UAB „Verkių būstas“ gyvenamojo namo apžiūros 
aktas 2017 m. rugsėjo 19 d. Nr. 150, Natūrinių matavimų atlikimo aktas 2018 02 05 Nr. Vi05/09 Vilnius - 
pateikti Bendrojoje projekto dalyje. Bendrojoje projekto dalyje taip pat pateiktas pastato energinio 
naudingumo sertifikatas Nr. KG-0565-00164; esama pastato energinio naudingumo klasė – E. 
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1 pav. Bendras pagrindinio (šiaurinio) pastato fasado vaizdas. Dauguma pastato langų pakeisti į naujus 
plastikinius. Pastato stogas dengtas asbestinio šiferio lakštais. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistema 

neįrengta. Vietomis pastebėti pastato fasadų apdailos pažeidimai – nutrupėjęs ar atšokęs tinkas, nusilupę 
dažai, apsamanojęs cokolio tinkas. 

 

 
 

2 pav. Kiemo pusės (pietinio) pastato fasado bendras vaizdas. Didžioji dalis pastato langų pakeisti į naujus 
plastikinius. Nuotraukoje matyti nuardytas vėdinimo šachtų plytų mūras, papuvusios karnyzų pakalimų 

lentos. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistema neįrengta. 
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3 pav. Galinio vakarinio fasado bendras vaizdas. Langai pakeisti į naujus plastikinius. Pastato stogas 
dengtas asbestinio šiferio lakštais. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistema neįrengta. Pirmojo aukšto 

lygyje dalis sienos apšiltinta. Fasadų dažų sluoksnis sunykęs. 
 

 
 
4 pav. Galinio rytinio fasado bendras vaizdas. Langai pakeisti į naujus plastikinius. Pastato stogas dengtas 
asbestinio šiferio lakštais. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistema neįrengta. Fasadų dažų sluoksnis 

sunykęs. 
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5 pav. Fasadų apdailos pažeidimai ir karnyzų pakalimų iš lentų papuvimai, atsiradę dėl neįrengtos lietaus 
vandens nuvedimo nuo stogo sistemos. 

 

 
 
6 pav. Kai kurių balkonų būklė avarinė – apsauginis betono sluoksnis nukritęs, sunykęs, atsivėrusi armatūra 

pažeista korozijos. 
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7 pav. Kai kurių balkonų būklė avarinė – apsauginis betono sluoksnis nukritęs, sunykęs, atsivėrusi armatūra 

pažeista korozijos. 
 

 
 

8 pav. Senų medinių langų būklė prasta - langai nesandarūs, jų rėmai papuvę, išsikreivinę, langus labai 
sunku, o kai kurių net neįmanoma, varstyti. 
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9 pav. Senų medinių langų būklė prasta - langai nesandarūs, jų rėmai papuvę, išsikreivinę, langus labai 
sunku, o kai kurių net neįmanoma, varstyti. 

 

  
10 ir 11 pav. Bendras senų medinių lauko durų vaizdas. Durys senos, visiškai susidėvėjusios, nesandarios, 
sunkiai varstomos, blogai užsidaro. Durų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 
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12 pav. Bendras senų medinių lauko durų vaizdas. 
Durys senos, visiškai susidėvėjusios, nesandarios, 
sunkiai varstomos, blogai užsidaro. Durų šilumos 
perdavimo charakteristikos neatitinka STR 
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

 

 
 

13 pav. Bendras pastato cokolio ir nuogrindos vaizdas. Didžioji dalis pastato cokolio apaugusi samanomis, 
cokolis įdrėkęs, cokolio tinkas vietomis nukritęs, kai kur pastebėti pelėsiai. Samanomis apaugusi ir pastato 

nuogrinda. 
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14 pav. Bendras pastato cokolio ir nuogrindos vaizdas. Didžioji dalis pastato cokolio apaugusi samanomis, 
cokolis įdrėkęs, cokolio tinkas vietomis nukritęs, kai kur pastebėti pelėsiai. Samanomis apaugusi ir pastato 

nuogrinda. 
 

 
 

15 pav. Pastato nuogrinda apaugusi samanomis, vietomis suskilusi, pasvirusi į pastato pusę ar iš viso 
sunykusi. 
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16 pav. Šlaitinio stogo laikančių konstrukcijų būklė nėra bloga, tik vietomis pastebėti nedideli papuvimai. 
Būtinas šių konstrukcijų apsaugos nuo gaisro ir kenkėjų atnaujinimas (padengimas antiseptikais ir 

antipirėnais). 

 
 

17 pav. Pastato palėpė netvarkinga – čia pilna šiukšlių, primėtyta plytgalių, senų rakandų. 
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18 pav. Vietomis palėpę gyventojai apsišiltinę akmens vatos plokštėmis, bet vėjo izoliacija nėra įrengta. Pro 
nesandarią stogo dangą pratekantis vanduo drėkina įrengtą apšiltinimą. 

 

 
 

19 pav. Užlipimo ant stogo liuko sienelės yra per žemos ir netenkina gaisrinės saugos reikalavimų. Liuko 
dangtis neapšiltintas, todėl patiriami šilumos nuostoliai. 
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20 pav. Užlipimo ant stogo liuko sienelės yra per žemos ir netenkina gaisrinės saugos reikalavimų. Liuko 
dangtis neapšiltintas, todėl patiriami šilumos nuostoliai. 

 
Trumpas energinio naudingumo klasės aprašymas 
 

 Esama pastato energinio naudingumo klasė – E. Planuojama pasiekti pastato energinio naudingumo 
klasė po pastato atnaujinimo (modernizavimo) – C. Pastato investicijų plane (Daugiabučio namo Popieriaus 
g. 48, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų planas 2018 m. kovo 22 d. Vilnius (Investicijų plano 
rengėjas UAB „a.CONS“) ir jo pagrindu parengtoje Daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, 
Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projekto techninėje užduotyje 2019-07-30 nurodytos pastato atitvaros 
šiltinamos tokio storio šiluminės izoliacijos sluoksniu, kad būtų pasiektos STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3-ioje lentelėje nurodytos pastato atitvarų šilumos 
perdavimo koeficientų vertės C energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams. Keičiamų langų 
šiluminės savybės projektuojamos tokios, kad atitiktų C energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems 
pastatams (jų dalims) keliamus reikalavimus. Pastato atitvarų varžų skaičiavimai pateikti projekto dalies 
„Sklypo sutvarkymas (sklypo planas), statinio architektūra ir statinio konstrukcijos“ aiškinamojo rašto sk. 
„Projekte šiltinamų pastato atitvarų varžos skaičiavimai“. 
  

Projektiniai sprendiniai: 
 

Naujos šlaitinio stogo dangos įrengimas: 
Demontuojami visi stogo apskardinimai, vėdinimo šachtų stogeliai, karnizų pakalimai. Esamos plytų 

mūro vėdinimo šachtos nuardomos iki sveiko mūro. Nuardoma esama šiferio stogo danga ir grebėstai. 
Ardant šiferio dangą, būtina laikytis saugumo reikalavimų. Ardyti, nuiminėti, krauti ar kitus darbus atlikti su 
asbestu reikėtų tik jį gerai sušlapinus. Dar viena svarbi taisyklė – asbesto gaminių reikėtų nelaužyti ir 
stengtis, kad jie išliktų vientisi. Juos nuimti ir krauti į tam skirtą talpą reikia labai atsargiai. Lūžtant 
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plokštėms asbesto dalelės gali šauti toli ir stipriai, pakliūti į burną, kvėpavimo takus, todėl tokiu būdu gali 
pakenkti sveikatai. Tokiu pačiu principu vadovaujantis asbestines stogo dangas reikėtų ir pašalinti. Vežant 
jos gali trupėti, trintis vienos į kitas, lūžti. Tokiu būdu išsiskiria jų dulkės, smulkios dalelės, kad pastarosios 
nepatektų į aplinką – talpa, kurioje vežama sena stogo danga turėtų būti labai sandari.  

Nuardžius stogo dangą ir grebėstus, būtina įvertinti visų medinių stogo laikančių konstrukcijų 
(gegnių, stygų, statramsčių, mūrlotų) būklę. Supuvusius, sutrūnijusius ar kitaip pažeistus elementus būtina 
pakeisti naujais analogiško skerspjūvio elementais arba atlikti jų sutvirtinimą – tai reikia spręsti vietoje 
statybos darbų metu nuardžius esamą stogo dangą.  

Tuomet atliekamas stogo konstrukcijos stiprinimas - į tarpus tarp esamų konstrukcijų įrengiamos 
naujos gegnės 50x200(h) mm bei tokio paties skerspjūvio kaip esamos stygos, spyriai. Naujai įrengiamų 
medinių elementų lietimosi su mūru vietos turi būti izoliuotos ritinine hidroizoliacine medžiaga nepūvančiu 
pagrindu. Jei viršutinės plytų mūro eilės sienų, ant kurių remiasi laikančios stogo konstrukcijos, yra 
pažeistos, jas reikia permūryti.  

Ant esamų gegnių iš viršaus tiesiama difuzinė plėvelė. Prie esamų gegnių jų kryptimi tvirtinami 
mediniai tašeliai (grebėstai) 50x25(h) mm, kurie pritvirtins difuzinę stogo plėvelę. Tuomet ant jų išilgine 
kryptimi įrengiami grebėstai 50x50 mm kas 750 mm (tikslinti statybos darbų metu pagal konkrečią 
pasirinktą stogo dangą). Papildomi grebėstai 50x50 mm įrengiami ties karnizais vietose, kur bus 
montuojama apsauginė stogo tvorelė – sniego gaudyklė. 

Įrengus grebėstus, montuojama banguotų beasbestinio šiferio lakštų stogo danga. 
Visos vėdinimo šachtos, kurios nėra iškeltos virš stogo dangos, "aukštinamos" jas pamūrijant 

silikatinių plytų mūru. Jeigu esamų vėdinimo šachtų mūras pažeistas, būtina nuardyti iki pažeistos vietos ir 
nuo jos mūryti naujai. Visos šachtos "pakeliamos" silikatinių plytų mūru tiek, kad jos būtų iškilusios virš 
stogo kraigo ne mažiau kaip 500 mm. Šachtos visu jų aukščiu šiltinamos 30 mm storio šilumos - vėjo 
izoliacijos akmens vatos plokštėmis (λD =0,033 W/m*K) ir apdailinamos profiliuotais plieniniais lakštais, 
tvirtinamais ant cinkuoto plieno „Z“ tipo profilių. Profiliuotų lakštų spalvą žiūrėtų fasadų spalvinio 
sprendimo brėžinyje. Difuzinė stogo plėvelė ant šachtos šilumos izoliacijos užvedama ne mažiau kaip 300 
mm nuo projektuojamos stogo dangos viršaus. Šachtoms įrengiami stogeliai iš poliesteriu dengtos cinkuotos 
skardos lankstinių, tvirtinamų ant metalinio karkaso. Vėdinimo angos uždengiamos metaliniu tinkleliu. 

Pastogės vėdinimui įrengiami švieslangiai su vėdinimo grotelėmis. Du švieslangiai projektuojami 
kiemo pusės fasade, o kiti du - pagrindiniame (šiauriniame) pastato fasade. 

Ties karnizais įrengiama apsauginė metalinė stogo tvorelė su sniego gaudykle; tvorelės aukštis nuo 
stogo dangos ne mažesnis kaip 600 mm.  

Pastato karnizai aptaisomi lentelių imitacijos plieniniais ventiliuojamais stogo pakalimais (spalva 
parenkama analogiška stogo dangos spalvai). 

Lietaus vandens nuvedimui nuo stogo projektuojami poliesteriu dengtos cinkuotos skardos 
lietlatakiai ir lietvamzdžiai (125/90 sistema).  

300 mm virš stogo dangos iškeliami nuotekų stovai (žr. projekto dalyje dalyje „Vandentiekis ir 
nuotekynė. Vidaus tinklai“). Virš stovų įrengiami stogeliai. 
  Visus esamus ir naujai įrengiamus medinius stogo elementus būtina padengti antiseptikais ir 
antipirėnais, sertifikuotais LR. Visų stogo medinių laikančių konstrukcijų antipirėnavimas turi užtikrinti B–
s3, d2 degumo klasę. Mediena turi būti apdorota kompleksiniu preparatu, apsaugančiu ją nuo biologinių 
veiksnių ir padidinančiu atsparumą ugniai, arba kiekvienu preparatu atskirai. Patentuoti mišiniai neturi būti 
skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.  
  Jeigu mediena į statybos aikštelę pateikiama apdorota antiseptikais ir antipirėnais, ji privalo turėti 
dokumentą, patvirtinantį šį apdorojimą. Jame turi būti nurodyta apdorojimą atlikusi organizacija, antiseptiko 
ir antipirėno rūšis, apdorojimo metodas, apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 

medienos) ir jo įsiskverbimo gylis bei apdorojimo atnaujinimo periodiškumas. 
  Į apsauginius tepamus ar purškiamus mišinius turi būti pridėta pigmento, kad būtų galima atskirti 
apdorotus paviršius. Statybos aikštelėje antiseptikais ir antipirėnais mediena dengiama preparatus tepant arba 



Daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
 

Lapas Lapų Laida 
SPV-019-018-TDP-BD.BAR 18 36 0 

 

purškiant. Apdorojant medienos paviršius negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar  sulytas. 
Tepama arba purškiama  preparato naudojimo instrukcijoje nurodytą skaičių kartų. 
 Atliekant stogo dangos įrengimo darbus, privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. 
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais.   

Pasirinkus konkrečią stogo dangą, montavimas atliekamas pagal gamintojo (tiekėjo) rekomendacijas 
ir nurodymus. 

 
  Palėpės šiltinimas ir praėjimo takų įrengimas: 
  Prieš pradedant palėpės šiltinimo darbus, pirmiausia palėpė išvaloma nuo šiukšlių, pašalinami esami 
apšiltinimai iš akmens vatos. Demontuojamas esamas užlipimo į palėpę liuko dangtis ir sienutės.  

Išvalius palėpę, įrengiamas garo izoliacijos sluoksnis ant parapeto: garo izoliacija pakeliama iki 
mūrloto, visu parapeto aukščiu. Tokiu pat aukščiu garo izoliaciją reikia „pakelti“ ir ant šlaito ašyse „6“ – 
„1“. Įrengus garo izoliaciją, perdanga šiltinama šilumos izoliacijos sluoksniu iš 170 mm storio akmens vatos 
plokščių (λD=0,036 W/m·K); apsaugai nuo vėjo šilumos izoliacijos plokštės uždengiamos 30 mm storio vėjo 
izoliacinėmis akmens vatos plokštėmis (λD=0,033 W/m*K). Parapetai iš vidaus apšiltinami 30 mm storio 
vėjo izoliacinėmis akmens vatos plokštėmis (λD=0,033 W/m*K). Šiltinimo plokštes kloti taip, kad jos 
glaudžiai priglustų prie šiltinamo paviršiaus. Šiltinimo plokštės turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų 
plyšių tarp jų; jei atsiranda plyšiai, juos būtina užkamšyti akmens vatos pluoštu. Apsaugos nuo vėjo plokštės 
turi perdengti šiltinimo plokščių siūles ir glaudžiai priglusti prie jų. Akmens vatos plokštės turi būti klojamos 
perslenkant jas viena kitos atžvilgiu taip, kad nesusidarytų keturių kampų sandūros. 
  Palėpėje projektuojami 600 mm pločio medinių lentų ant medinių tašų praėjimo takai. Visus 
įrengiamus medinius praėjimo takų elementus būtina padengti antiseptikais ir antipirėnais, sertifikuotais LR. 
Reikalavimus medienos padengimui žr. skyriuje „Naujos šlaitinio stogo dangos įrengimas“. 

Užlipimui į palėpę įrengiamas naujas gamyklinis liukas EI-30 su sienutėmis iš „Sandwich“ tipo 
plokščių. Sienučių viršus turi būti pakeltas ne mažiau kaip 250 mm nuo projektuojamo perdangos šiltinimo 
paviršiaus. Įrengus sienutes montuojamas naujas gamykliškai apšiltintas ir atverčiamas rakinamas liuko 
dangtis. Liuko sienučių viršus aptaisomas poliesteriu dengtos cinkuotos skardos lankstiniais. Liuką įrengti 
pagal pasirinkto konkretaus gamintojo pateikiamus reikalavimus. Liuko angos matmenys turi būti ne 
mažesni kaip 600 x 800 mm. 

Užlipimui į palėpę įrengiami 2,75 m aukščio LMK tipo segmentiniai sulankstomi laiptai su 
metalinėmis kopėčiomis (UAB „Fakro“ arba analog.). 
  Šiltinant palėpę, vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“ reikalavimais.  
 

Stogelių virš įėjimų įrengimas: 
  Visi esami stogeliai virš įėjimų demontuojami. Virš įėjimų projektuojami nauji stogeliai: stogelių 
karkasas projektuojamas iš metalinių vamzdžių TUB 50x30x3 mm; projektuojama stogelių danga – banguoti 
beasbestinio šiferio lakštai (tokie patys kaip projektuojama stogo danga), montuojami prie medinių grebėstų 
50x50 mm, tvirtinamų prie metalinių vamzdžių karkaso. Iš apačios įrengiami lentelių imitacijos plieniniai 
ventiliuojami stogelio pakalimai, montuojami prie “omega” profilių, tvirtinamų prie metalinių vamzdžių 
karkaso. Visi metaliniai karkaso elementai nugruntuojami ir nudažomi metalui skirtais dažais. Visus 
medinius elementus būtina padengti antiseptikais ir antipirėnais, sertifikuotais LR. Reikalavimus medienos 
padengimui žr. skyriuje „Naujos šlaitinio stogo dangos įrengimas“. 
  Stogelių dangą įrengti pagal jos gamintojo (tiekėjo) rekomendacijas ir nurodymus. 

Stogelių įrengimo detalės pateikiamos projekto SP_SA_SK dalies brėžiniuose SK.B-26, SK.B-27, 
SK.B-28, SK.B-29 ir SK.B-30. 
 Pagal EN ISO 12944-2:2000 numatoma metalo konstrukcijų koroziškumo kategorija – C3. 
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Stogelių virš antro aukšto balkonų įrengimas: 
 Antrojo aukšto balkonams projektuojami stogeliai iš apšiltintos kompozitinės „Sandwich“ plokštės, 
montuojamos ant įrengiamo metalinių vamzdžių TUB 50x30x3 mm karkaso. Visi metaliniai karkaso 
elementai nugruntuojami ir nudažomi metalui skirtais dažais. Stogelių kraštai skardinami poliesteriu dengtos 
cinkuotos skardos lankstiniais. 

Stogelių įrengimo detalės pateikiamos projekto SP_SA_SK dalies brėžiniuose SK.B-31, SK.B-32 ir 
SK.B-33. 

Pagal EN ISO 12944-2:2000 numatoma metalo konstrukcijų koroziškumo kategorija – C3. 
 
 Pastato sienų, cokolinės dalies ir pusrūsio sienų šiltinimas: 

Prieš fasadų šiltinimo darbus išardoma esama nuogrinda, betoninės įėjimų į pastatą aikštelės, nuo 
esamų šviesduobių nuimami dangčiai, o pačios šviesduobės išvalomos nuo šiukšlių, nuimami langų išorės 
palangių nuolajų apskardinimai, demontuojamos ant langų sumontuotos apsauginės grotos, demontuojami 
esami sienų apšiltinimai fasade tarp ašių C-A, nuo fasadų nuimami visi ant jo sumontuoti įrenginiai, 
demontuojami nenaudojami seni elektros instaliacijos įrenginiai, nuo cokolio ir rūsio sienų antžeminės dalies 
nudaužomas apdailinis tinkas, nudaužomas pažeistas apdailinis fasadų tinkas, nudaužomas apdailinis tinkas 
nuo tambūrų sienų, kurios ribojasi su gyvenamosiomis patalpomis. 

Iškertami cokolio ir fasadų šiltinimo darbams atlikti trukdantys krūmai.  
Nupjaunami esami išsikišimai iš fasado plokšutmos po palangėmis, išsikišimas tarp esamo cokolio ir 

fasado, vertikalūs išsikišimai iš fasado plokštumos, kurie šiltinant fasadus taptų šalčio tiltu. 
Naudojami ant fasadų sumontuoti kabeliai apsaugomi pagal SP_SA_SK dalyje pateikiamą detalę 

SK.B-09 brėž. Nenaudojami kabeliai pašalinami nuo fasado. 
Nuo fasado atitraukiami dujotiekio vamzdynai. Vamzdžiai nupjaunami ir permontuojami tokiu 

atstumu, kad netrukdytų esamų sienų apšiltinimui ir kad po sienų apšiltinimo šiuos vamzdžius būtų galima 
laisvai eksploatuoti, remontuoti ir aptarnauti. Atitraukti dujų vamzdynai gruntuojami ir dažomi 
antikoroziniais dažais, prieš tai nuvalius seną dažų sluoksnį. Vykdant dujotiekio įvado permontavimo 
darbus, reikia laikytis statybos normų, taisyklių, skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių 
reikalavimų. Dujotiekio atitraukimo nuo sienos darbus gali vykdyti tik nustatyta tvarka atestuota įmonė, 
turinti teisę vykdyti skirstomojo dujotiekio remonto darbus. 

AB ESO energetikos įmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys statinių statybai ar dėl 
kitų priežasčių, yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo, gamintojo ar kito asmens ir energetikos įmonės 
susitarimu teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, vartotojui, gamintojui ar kitam asmeniui apmokėjus 
energetikos įmonei objekto rekonstravimo ar perkėlimo išlaidas. 

Pastato perimetru dalimis kasama ≈ 1,3 m gylio ≈ 1,0 m pločio tranšėja. Visus kasimo darbus 
inžinerinių tinklų ir kabelių (elektros, ryšių) apsaugos zonose vykdyti tik rankiniu būdu, kad visi esami 
inžineriniai tinklai ir kabeliai būtų apsaugoti nuo mechaninių  pažeidimų. Kitur galima kasti mechanizuotai. 
Kasimo darbus tinklų apsaugos zonose vykdyti dalyvaujant atitinkamų institucijų (UAB „Ignitis“, AB Telia 
Lietuva) atstovams. Vykdant kasimo darbus šalia elektros ir ryšių kabelių, reikia jiems įrengti klojinius 
(įtvarus) arba sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis konstrukcijomis.  

Atkasus rūsio sienas, sienų požeminė dalis nuvaloma ir užtaisomi plyšiai; užtaisomi plyšiai 
fasaduose. Prieš šiltinant  sienas ir cokolį reikia šiltinamus paviršius nuvalyti, išdžiovinti ir išlyginti (jei tai 
yra būtina) cementiniu skiediniu (pagal poreikį, darbų apimtis ir reikalingumą tikslinti vietoje statybos darbų 
metu). Didesnius nelygumus galima išlyginti keičiant polistireninio putplasčio plokščių storius. Įrengiamai 
sudėtinei tinkuojamai termoizoliacinei sistemai leistinas pagrindo nelygumas – iki 10 mm tikrinant 2 m 
gulsčiuku. Visus darbus, kurie padidina pagrindo drėgnumą, būtina atlikti bent prieš 72 valandas iki 
šiltinimo medžiagos klijavimo pradžios. Paruošti klijavimui paviršiai gruntuojami specialiu gruntu. 
Gruntavimas sustiprina paviršių, sumažina jo įgeriamumą bei pagerina sukibimą su klijavimo skiediniu.  

Cokolis prieš jį šiltinant padengiamas 2 sl. teptine hidroizoliacija.  Prieš įrengiant hidroizoliaciją, 
reikia patikslinti esamą cokolio konstrukciją ir pagal ją parinkti hidroizoliacijos tipą: esant cokoliui iš 
pamatinių blokų - hidroizoliuoti vienkomponentine bitumine teptine hidroizoliacija, o esant cokoliui iš 
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keramikinių plytų mūro – tinkuoti sudėtiniu skiediniu, o tuomet hidroizoliuoti 2-jų komponentų teptine 
elastinga, polimerais modifikuota, cementine hidroizoliacija. 

Prieš šiltinant balkonų plokštes, būtina atlikti jų stiprinimą pagal SP_SA_SK projekto dalyje 
pateikiamas detales (žr. SK.B-34...SK.B-39 brėž.). 
 Cokolis ir pastato sienos šiltinamos įrengiant sudėtinę termoizoliacinę tinkuojamą sistemą. 
 Požeminė rūsio sienų dalis ir pastato cokolis bei fasade tarp ašių 6-1 esanti niša šiltinami 160 mm 
storio polistireninio putplasčio iš neoporo EPS 100N (λD0,030 W/m·K) plokštėmis, jas klijuojant iki 1,2 m 
žemiau žemės paviršiaus, bet ne giliau rūsio grindų lygio; šviesduobių šoninių sienučių išoriniai ir vidiniai 
paviršiai šiltinami 50 mm storio polistireninio putplasčio iš neoporo EPS 100N (λD=0,030 W/mK) 
plokštėmis, jas klijuojant visu sienutės konstrukcijos aukščiu; pastato sienos šiltinamos 200 mm storio 
fasadinio polistireninio putplasčio EPS 70 (λD=0,039 W/mK) plokštėmis, durų ir langų angokraščiai 
šiltinami ne mažiau kaip 30 mm storio fasadinio polistireninio putplasčio EPS 70 (λD=0,039 W/mK) 
plokštėmis; lodžijų sienos šiltinamos 60 mm storio, langų ir balkonų durų angokraščiai - min 30 mm storio 
fenolio putų PF (λD=0,020 W/mK) plokštėmis; tambūrų  sienos, kurios ribojasi su gyvenamosiomis 
patalpomis, šiltinamos fenolio putų (λD=0,020 W/mK) plokštėmis (apšiltinimo storis - toks, kokį 
maksimaliai galima įrengti "neužlipant" ant rūsio ir tambūro durų staktos - tikslinti statybos darbų metu); 
balkonų plokščių apačia ir kraštai apšiltinami 50 mm storio fasadinio polistireninio putplasčio EPS 70 
(λD=0,039 W/mK) plokštėmis. Jei neįmanoma angokraščių apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacine 
plokšte, šoninius langų angokraščius platinti prapjaunant mūrą į abi lango puses, o viršutinio angokraščio 
šiluminės izoliacijos plokštės storį mažinti - derinti su Užsakovu (Projekto Administratoriumi) ir projekto 
vadovu statybos darbų metu individualiai kiekvienam langui ir durims. 

Projektuojama visų sudėtine termoizoliacine tinkuojama sistema šiltinamų paviršių apdaila - 
armuotasis sluoksnis su armavimo tinkleliu ir 2,0 mm frakcijos plonasluoksnis dažytas dekoratyvinis tinkas 
(naudoti akrilinį tinką su silikoniniais priedais, kurie atstumia vandenį ir nešvarumus nuo paviršių, bei 
fungicidais, kurie neleidžia ant tinko augti kerpėms bei kt. mikroorganizmams). Projektuojamų sistemų 
atsparumo smūgiams kategorijos nurodytos SP_SA_SK projekto dalies pastato fasadų brėžiniuose ir planų 
brėžiniuose (žr. pastabas planų brėžiniuose). 

Ties šiluminės trasos įvadu į pastatą apšiltinimas įgilinamas iki šiluminės trasos kanalo viršaus.  
Požeminės pusrūsio sienų dalies šiluminė izoliacija apsaugoma įrengiant drenažinę membraną.  

  Cokolio požeminės dalies šiltinimo darbus reikia atlikti šiltuoju metų laiku.  
 Įrengiant sudėtinę termoizoliacinę tinkuojamą sistemą, statybai naudoti nevėdinamą sistemą, kurią 
turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys 
(komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 
“Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys” reikalavimų. Sistemos įrengimo 
konstrukcinius sprendinius pateikia sistemos gamintojas. Sistemą įrengti pagal sistemos gamintojo 
nurodymus. 
   Cokolio antžeminės dalies bei pastato fasadų ar jo dalių šiltinimui turi būti naudojamos tinkuojamos 
sudėtinės termoizoliacinės šiltinimo sistemos, kurių degumo klasė yra ne žemesnė kaip B-s3, d0.  

 Apšiltinus fasadus, įrengiamas naujas langų išorės palangių nuolajų apskardinimas – jis 
projektuojamas iš poliesteriu dengtos cinkuotos skardos.  

Prieš fasadų šiltinimo darbus nuo pastato fasadų nuimti įrenginiai (komunikacijų žymėjimo ženklai, 
namo numeris, vėliavos laikiklis ir pan.) turi būti sumontuoti į buvusias vietas (sunkiai įskaitomus 
komunikacijų žymėjimo ženklus pakeisti naujais). Rekomenduojama įrengti naują lentelę su gatvės 
pavadinimu ir namo numerį. Namo numeris (lentelė 250x250 mm) bei gatvės pavadinimas (lentelė 150x600 
mm) gaminami iš 1 mm storio cinkuotos skardos, padengtos baltu ar šviesą atspindinčiu fonu ir juodos 
spalvos užrašu. Ant fasado šalia namo numerio reikia įrengti vėliavos laikiklį. Vėliavos laikiklis, iškabos ir 
kiti elementai bei įrenginiai turi būti pritvirtinti nuo pastato fasado paviršių juos atitraukus ≥ 20 mm.  

Visų esamų ryšio ir elektros spintų korpusai perdažomi (spalvas žiūrėti fasadų spalvinio sprendimo 
brėž.). Fasade tarp ašių "1-6" perdažomos esamos metalinės durys ties "4" ašimi (spalvą žiūrėti SP_SA_SK 
projekto dalies fasadų spalvinio sprendimo brėž). 
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 Projekte pateikiamas fasadų spalvinis sprendimas, kurį iš kelių pasiūlytų variantų pasirinko Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius. 

Visas fasadų apdailai naudojamas medžiagas ir jų spalvas, prieš užsakant, būtina pasitikslinti kartu su 
projekto architektu. Prieš fasadų tinkavimą būtina atlikti 1,5 kv.m. spalvos bandinius ant fasadų ir juos 
suderinti su projekto architektu. 

Namo butų ir kitų patalpų savininkai ant fasadų sumontuotas antenas ir kitą įrangą persimontuoja 
savo lėšomis. Kiekvienai ant fasadų norimai montuoti įrangai turi būti parengiamas atskiras projektas ir 
gaunamas atskiras statybą leidžiantis dokumentas - rašytinis pritarimas statinio paprastajam remontui; prieš 
tai pirmiausia projektinius sprendinius privaloma suderinti su savivaldybės vyr. architektu. 
 Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, 
Rangovui reiktų imtis visų atsargumo priemonių dirbant žemės darbus kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur 
pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo 
mašinų panaudojimas tokios zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų 
šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, 
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius 
(įtvarus). Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų 
įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti ar pašalinti minėtus įrenginius ar 
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 
netoliese yra pavojaus zona. 
  
 Pastato langų keitimas: 
 Projekte numatomas senų pastato langų keitimas.  
 Keičiami projekto dalyje nurodyti rūsio, butų ir laiptinių langai.  
 Langai projektuojami plastikinio profilio (PVC) ne mažiau kaip 5-ių kamerų su stiklo paketais, 
užpildytais dujomis ir įstiklintais mažiausiai dviem stiklais, o rūsio langai L-1 projektuojami su armuoto 
stiklo paketais.  
 Projektuojamų langų rėmų spalva – balta iš išorės ir vidaus. Varstomų langų dalių varstymas 
fiksuojamas trimis padėtimis: atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija. 
 Projektuojamų langų schemos pateikiamos SP_SA_SK projekto dalies brėžinyje „Keičiamų langų 
schemos“ ir pastato fasadų brėž. 
 Projektuojamų plastikinio profilio langų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,30 W/(m2·K). 
 Visus rūsio langus numatoma montuoti sulig išoriniu sienos (cokolio) kraštu. 
 Keičiamiems butų ir laiptinių PVC langams projektuojamos naujos plastikinės vidaus palangės; rūsio 
langams vidaus palangės neprojektuojamos.  
 Įstačius langus, sutvarkomi (suremontuojami) langų vidaus angokraščiai – jie nutinkuojami, 
nuglaistomi, nušlifuojami ir nudažomi. 
 Prieš langų gamybą būtina patikslinti angų matmenis vietoje. 
 Keičiamų langų kiekį tikslinti statybos darbų metu. 
 
  Pastato išorinių ir tambūrinių durų keitimas: 
 Keičiamos senosios įėjimų į pastatą, tambūrinės ir rūsio durys. 
 Įėjimams į pastato patalpas (butus) projektuojamos vienvėrės į išorę atidaromos metalinės 
konstrukcijos pilnai apšiltintos durys su įstiklintu viršduriu. Viršduris stiklinamas stiklo paketu, stiklai – 
armuoti, vienas iš stiklų padengtas selektyvine danga. Durys su plieninio profilio milteliniu būdu dažyta 
stakta, apšiltinta šilumine izoliacija; durų varčia iš metalinio pofilio ir išorinių plieno lakštų, apšiltinta 
šilumos izoliacija, dažyta milteliniu būdu. Durys su ne aukštesniu kaip 20 mm nerūdijančio plieno slenksčiu; 
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su cilindrine spyna; su pritraukimo mechanizmu; su nulenkiama rankena; su durų atmušėju; su atramine 
kojele.  

Įėjimams į pastato laiptines projektuojamos dvivėrės į išorę atidaromos metalinės konstrukcijos 
pilnai apšiltintos durys su siauru įstiklinimu plačiojoje durų varčioje; durys su viršduriu, kurio dalis 
įstiklinta. Durys stiklinamos stiklo paketais, stiklai – armuoti, vienas iš stiklų padengtas selektyvine danga. 
Durys su plieninio profilio milteliniu būdu dažyta stakta, apšiltinta šilumine izoliacija; durų varčia iš 
metalinio pofilio ir išorinių plieno lakštų, apšiltinta šilumos izoliacija, dažyta milteliniu būdu. Durys su ne 
aukštesniu kaip 20 mm nerūdijančio plieno slenksčiu; su mechanine kodine spyna; su pritraukimo 
mechanizmu; su traukiama rankena; su atramine kojele; su durų atmušėju. Šioms durims turi būti įrengta 
galimybė atidaryti jas iš vidaus be rakto. 

Tambūrinės ir įėjimų į rūsį durys projektuojamos priešdūminės C3Sm klasės vienvėrės plastikinės 
(PVC) į išorę atidaromos durys su įstiklinimu viršuje ir šiltu plastiko užpildu (termoplokšte) apatinėje dalyje. 
Durų profiliai plastikiniai (PVC) ne mažiau kaip 6-ių kamerų. Durys stiklinamos stiklo paketais, stiklai – 
armuoti. Durys gaminamos iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai. Durys su ne 
aukštesniu kaip 20 mm nerūdijančio plieno slenksčiu; su pritraukimo mechanizmu; su traukiama rankena; 
rūsio durys su cilindrine spyna; tambūrinės durys – be užrakto; su atramine kojele; su durų atmušėju; su 
priešgaisrine tarpine visu staktos perimetru.  

Visų keičiamų durų spalva - pilka (RAL 7015, RR23).  
Projektuojamų išorinių durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,50 W/(m²·K), tambūrinių durų - 

šilumos perdavimo koeficientas U≤1,60 W/(m²·K).  
Įstiklintų durų atstumas nuo įstiklinimo apačios iki grindų turi būti ne didesnis kaip 900 mm. 
Durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos - ne aukščiau kaip 1100 mm 

nuo grindų.  
Po durų įstatymo atstatoma pažeista vidaus angokraščių apdaila jie nutinkuojami, nuglaistomi, 

nušlifuojami ir nudažomi.  
Prieš durų gamybą būtina patikslinti angų matmenis vietoje. 
Durų spalvą tikslinti statybos darbų metu pagal Rangovo pateiktą spalvų paletę. 
Keičiamų durų kiekį tikslinti statybos darbų metu. 
 

 Balkonų įstiklinimai: 
 Pastatui projektuojami visų balkonų įstiklinimai pagal vieningą projektą. Prieš stiklinant balkonus, 
demontuojami esami balkonų turėklai ir atliekamas balkoninių plokščių stiprinimas pagal stiprinimo 1-ą ir 2-
ą variantus (žiūrėti SP_SA_SK projekto dalies SK.B-34...SK.B-39 ir pastato fasadų bei planų brėžinius). 
Tuomet balkonai įstiklinami nuo balkonų grindų iki virš balkonų įrengiamų stogelių iš "Sandwish" tipo 
kompozitinių plokščių (stogelių įrengimas aprašytas sk. “Stogelių virš antro aukšto balkonų įrengimas“). 
Balkonų įstiklinimų schemas žr. SP_SA_SK projekto dalies brėž. "Įrengiamų balkonų įstiklinimų schemos”. 
 Balkonai stiklinami ne mažiau kaip 5-ių kamerų plastikinio profilio (PVC) įstiklinimais su stiklo 
paketais, iš kurių vienas su selektyviniu stiklu; apatinės stiklinimų dalys projektuojamos su stiklo paketais iš 
matinio saugaus stiklo. Balkonų įstiklinimų suskaidymus ir varstymą žr. brėž. „Įrengiamų balkonų 
įstiklinimų schemos“ bei pastato fasadų brėž. Varstomų įstiklinimų dalių varstymas fiksuojamas trimis 
padėtimis: atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija Projektuojamų įstiklinimų rėmų spalva – balta iš išorės 
ir vidaus.  
 Balkonų įstiklinimų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,3 W/(m2·K). 
 Prieš balkonų įstiklinimų gamybą, angų matmenis patikslinti vietoje.  
 Įstiklinus balkonus, sutvarkoma esama balkoninių grindų danga: pašalinamos esamos šiukšlės, 
nudaužomas suiręs esamas cementinis sluoksnis; tuomet įrengiamas naujas 20 mm storio cementinio 
skiedinio sluoksnis, ant jo klijuojama 20 mm storio "Tulppa" izoliacinė plokštė (λD=0,033 W/mK), o ant jos 
klijuojamos šalčiui atsparios neslidžios lauko sąlygoms skirtos akmens masės plytelės.  
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Gerbūvio darbai po rūsio sienų ir cokolinės pastato dalies apšiltinimo: 
 Projekte numatyta atstatyti pastato pamatų šiltinimo metu išardytą nuogrindą arba ją įrengti ten, kur 
jos nebuvo. Aplink pastatą projektuojama 500 mm pločio vėdinama drenuojama nuogrinda su vejos bordiūru 
jos krašte. Vėdinama drenuojama nuogrinda projektuojama iš min 250 mm storio  32-60 mm plautų 
akmenų sluoksnio, klojamo ant 0/32 arba 0/42 žvirgždo ir smėlio mišinio sluoksnio ir sutankinto grunto. 
Nuogrindoje ties kiekvienu lietvamzdžiu įrengiami 200 mm pločio 80 mm aukščio betoniniai lietaus vandens 
nuvedimo latakai. Latakų nuolydis – ne mažesnis kaip 5 %. Kiekvieno betoninio lietaus vandens nuvedimo 
latako gale įrengiama 600x600 mm dydžio ir 600 mm gylio duobė, kuri užpildoma ø 32-60 mm plautų 
akmenų sluoksniu. 
 Ties įėjimais į pastatą formuojamos naujos aikštelės iš betoninių trinkelių 200x100x80(h)mm su 
vejos borteliu jų krašte (aikštelių matmenis ir tikslias įrengimo vietas žiūrėti pirmo aukšto plano brėž.). Po 
trinkelėmis įrengiami tokie pagrindai: 

- 30 mm storio skaldos atsijų sluoksnis; 
- 150 mm storio birių medžiagų mišinio sluoksnis; 
- 300 mm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mišinio. 

Ties įėjimų durimis aikštelėse įrengiamos 600x400 mm dydžio batų valymo grotelės su 
polimerbetonio vonele su vandens nuvedimu į gruntą. Vanduo iš vonelės nuvedamas į gruntą  110 mm 1,0 
m ilgio vamzdžiu. Batų valymo grotelių paviršius turi sutapti su įėjimų aikštelių paviršiumi.  

Aikštelių įrengimo sprendinius žiūrėti SP.B-02 brėž. 
 Išvalius esamas šviesduobes nuo šiukšlių, esamas šviesduobių betoninis dugnas išardomas ir 
įrengiamas dugnas iš 200 mm storio stambios frakcijos žvyro sluoksnio. Šviesduobės uždengiamos cinkuoto 
metalo grotelėmis. 
 Atstatoma pastato sienų šiltinimo metu ir inžinerinių sistemų remonto (nuotekų išvadų keitimo) bei 
žaibosaugos sistemos įrengimo metu pažeista veja. 
 Statybos darbų metu visus šalia pastato esančius medžius ir krūmus, kurių nenumatoma kirsti, reikia 
išsaugoti. Jei šie želdiniai trukdo statybos darbų atlikimui, jei yra galimybė, juos rekomenduojama 
persodinti. 
 
 Vandentiekis ir nuotekynė. Vidaus tinklai: 
 Projektuojamas karšto ir šalto magistralinio ir stovų plieninio cinkuoto vamzdyno keitimas iki buto  
apskaitos mazgo pirmos sklendės, kuri paliekama esama.  

„Gyvatukai“ keičiami naujais dviejų bangų d32 mm (500x600 mm), galia 80 W, esant 60/58/21.   
Šalto vandens magistralinis vamzdynas keičiamas prisijungiant už namo šalto vandens apskaitos  

mazgo. Šalto vandens vamzdynas nuo apskaitos iki šilumos punkto yra jau pakeistas ir izoliuotas, todėl 
paliekamas esamas. Butuose esantis vamzdynas nėra šio projekto dalis. Šalto vandens įvadas ir šalto vandens 
apskaitos mazgas paliekami esami. 
   Pastatui projektuojamas stovų uždaromosios armatūros keitimas nauja. Stovų išleidimui 
projektuojami drenažiniai ventiliai su aklėmis. 
   Šalto,  karšto, cirkuliuojančio vandens magistralės, stovai tiesiami vieni šalia kitų. Vamzdynams  
naudojami PP-RCT vamzdžiai. Rankšluosčių džiovintuvai jungiami nuosekliai, kaip ir anksčiau buvo 
pajungti. 
  Karšto ir cirkuliuojančio vandens magistralinis vamzdynas izoliuojamas akmens vatos kevalais su  
aliuminio folija. Medžiagos šilumos laidumo koeficientas l=0,04 W/m² (40°C). Šaltojo vandentiekio  
magistralinis vamzdynas apšiltinamas pūsto polietileno kevalais nuo rasojimo ir vandens įšilimui išvengti; 
šilumos laidumo koeficientas l=0,037 W/m². 

Patalpos (rūsio) temperatūra 6°C. Vandens temperatūra 60°C. 
Slėgio nuostoliams sureguliuoti ant karšto vandens cirkuliacinės linijos stovų yra projektuojami  

termostatiniai temperatūros reguliavimo ventiliai. Jų pagalba bus tiksliai paskirstyta karšto vandens 
cirkuliacija į kiekvieną stovą ir apribota maksimali norima grįžtanti temperatūra. Aukščiausiose karšto  
vandentiekio vietose projektuojami automatiniai nuorinimo vožtuvai. 
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   Atlikus vamzdynų montavimą, atliekamas hidraulinis bandymas; jei trūkimų, vandens nutekėjimų,  
slėgio kritimo nepastebima, tuomet vandentiekio sistema praplaunama ir dezinfekuojama. 
 

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. Apsaugai nuo Legionela bakterijos remiamės higienos normose rekomenduojamais 
dydžiais – karšto vandens buitinėms reikmėms temperatūra palaikoma 50-60 °C. Taip pat 
elektroniniame reguliatoriuje reikia profilaktiškai kaskart vandens šildytuve temperatūrą pakelti tiek, 
kad vartotojų čiaupuose temperatūra būtų ne žemesnė kaip 65°C. Terminės dezinfekcijos procesas 
vykdomas pagal galiojančius norminius aktus. Terminės dezinfekcijos trukmė - nuo 30 minučių iki 1 
val. Atsiradus legionelėms, reikia patikrinti sistemas, ar nėra instaliacijos defektų ir nukenksminti 
terminiu būdu. Todėl rekomenduojame pastoviai laikyti 55°C temperatūros vandenį, nes kylant 
temperatūrai atsiranda nuovirų problema. 

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). 
Statybos užbaigimo procedūros metu privaloma atlikti geriamojo vandens kokybės ir karšto 

vandens temperatūros matavimus. Pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ statybos užbaigimo 
komisijai turi būti pateikiami geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose 
laboratorijose, dokumentai. Tiekiamojo vandens kokybė turi atitikti higienos normos reikalavimus HN 
24:2017. 
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  Projektuojamas buitinio nuotakyno magistralinių vamzdynų, išvadų ir stovų keitimas. Nuotekų 
tinklai projektuojami iš PVC savitakinių vamzdžių, o išvadams ir grindyse projektuojami iš lauko tinklams 
skirtų savitakinių nuotekų vamzdžių. Projektuojamas nuotekų magistralinio vamzdyno keitimas: nuo pastato 
išvado rūsio sienos iki pasijungimo butuose prie stovų. Nuotekų stovai keičiami taip pat. Išvadas iš pastato 
iki pirmojo šulinio keičiamas nauju. Vamzdynai klojami senojo vamzdyno vietose. Rūsyje nuotakynas 
klojamas palei lubas, o neįrūsintoje pastato dalyje - grindyse su nuolydžiu į išvado pusę. Nuotakyno vietą 
pasitikslinti montavimo metu. Magistralinis nuotakynas neįrūsintoje pastato dalyje klojamas grindyse ir 
užbetonuojamas (dugnas turi būti užpiltas 10 cm smėlio sluoksniu). Stovai yra sienų nišose; jų tikslias vietas 
reikia pasitikslinti montavimo metu. Stovas prie magistralinio vamzdyno jungiamas per dvi 45° alkūnes. 
Išvado tiksli vieta ir įgilinimas tikslinami montavimo metu. Nuotakyne turi būti padarytos lengvai 
prieinamos valymo angos. Valymo angos projektuojamos tose vietose, kur nuotakynas šakojasi arba keičia 
kryptį. Stovuose įrengiamos revizijos 1,0 m nuo grindų atstumu (butuose revizijos vietas pasitikslinti 
montavimo metu, aukštį derinant su buto savininku). Sumontuojama prie išvado iš pastato pravala. 
Pakeičiami esami ventiliaciniai kanalizacijos stogeliai naujais. Keičiant išvadą, bus atliekami žemės darbai. 
Augalinis sluoksnis nukasamas 1,0 m pločio zonoje ir sandėliuojamas šalia darbo zonos pagal kasimo liniją. 
Išardytos vejos ir žali plotai atstatomi. Žali plotai atstatomi atvežant augalinį gruntą ir užpilant 10 cm storio 
sluoksniu. Tranšėja kasama rankiniu arba ekskavatoriumi, gruntą sandėliuojant vietoje arba išvežant. 
Vamzdžiai montuojami rankiniu būdu. Kasant tranšėją būtina pasirūpinti darbų saugos reikalavimais. 
 
 Šilumos tiekimas (šilumos punktas): 

Po daugiabučio namo renovacijos, patikrinus esamo šilumos punkto įrangą, reikia keisti 
cirkuliacinį siurblį šildymui ir karšto vandens ruošimui. Esamame šilumos punkte siurbliai šildymui ir karšto 
vandens cirkuliaciniai yra susidėvėję. Kadangi projektuojama nauja dvivamzdė sistema, esamą cirkuliacinį 
siurblį projektuojama keisti į aukšto efektyvumo cirkuliacinį siurblį šildymui Alpha2 25-80 komplekte su 
prijungimo detalėmis. Esamas dvieigis vožtuvas šildymui VS2-20, kvs=2,5 m3/h yra tinkamas ir paliekamas 
esamas. Karšto vandens sistemos cirkuliacinį siurblį projektuojama keisti į aukšto efektyvumo cirkuliacinį 
siurblį šildymui Alpha2 25-60N komplekte su prijungimo detalėmis. 

Esamo šilumos skaitiklio srauto ribos tenkinamos, todėl esamas apskaitos skaitiklis yra tinkamas. 
Paliekamas esamas papildymo skaitiklis ETWI DN15 Qnom=1,50 m³/h. Paliekama esama matavimo ir 
duomenų nuskaitymo sistema. 
 

Šildymas ir vėdinimas: 
Šiam pastatui projektuojamas esamos vienvamzdės sistemos keitimas į dvivamzdę radiatorinę 

sistemą. Įrengiami temperatūros reguliavimo įrenginiai, keičiami radiatoriai naujais, pakeičiami 
magistraliniai ir stovų vamzdynai naujais, ant stovų sumontuojama naujai uždaromoji armatūra. Prie 
kiekvieno radiatoriaus projektuojami automatiniai reguliavimo ventiliai, ant kurių uždedami termostatiniai 
elementai, reguliuojantys patalpos temperatūrą. Laiptinėje projektuojami nauji radiatoriai. Termostatinių 
daviklių reguliavimo riba nuo +16°C iki +22°C, kadangi butuose neprojektuojama individuali apskaita. Ant 
laiptinės radiatorių prie įėjimo durų projektuojami automatiniai reguliavimo ventiliai su antivandaliniu 
termostatiniu davikliu. Ant šildymo sistemos stovų nereikalingi automatiniai balansiniai ventiliai 
reguliuojantys srautą pagal slėgio perkrytį stove, kadangi projektuojami automatiniai reguliuojantys 
ventiliai, kurie šias funkcijas atlieka kompleksiškai (reguliuojantis vožtuvas – srauto ribotuvas, kuris slėgiui 
pasikeitus, neleidžia automatiškai viršyti srauto). Prieš montavimą bus išmontuota visa šildymo sistema, o 
tik po to montuojama naujai. Radiatorinė šildymo sistema suprojektuota šioms temperatūroms: 
- tiekiamo šilumnešio temperatūra +80°C; - grįžtamo šilumnešio temperatūra +60°C. 

Magistraliniai vamzdynai projektuojami plieniniais presuojamais, stovai projektuojami plieniniais 
presuojamais vamzdžiais. Magistralinis vamzdynas ir stovai izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio 
folija. Vamzdynas, einantis per butus, neizoliuojamas. Viršutiniuose aukštuose prie radiatorių projektuojami 
nuorinimo vožtuvai. Iš stovų vandens išleidimui suprojektuoti rutuliniai ventiliai su aklėmis. Stovui 
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projektuojami atskiri uždaromieji ventiliai, kad būtų galima užsukti vieną stovą, neišjungus visos sistemos. 
Auščiausioje vamzdyno vietoje įrengiami nuorinimo vožtuvai, žemiausiose drenažiniai ventiliai. 

Vėdinimo kanalai išvalomi, sandarinami (pagal poreikį), dezinfekuojami. Ventiliacijos šachtas 
numatoma pamūryti iki reikiamo aukščio (500 mm aukščiau stogo kraigo). Po kanalų valymo darbų, 
pakeičiamos buto vėdinimo grotelės naujomis. Po vėdinimo kanalų išvalymo atliekamas patalpų oro srautų 
matavimai. 

 
Elektrotechnika: 
Projektuojamas rūsio patalpų, laiptinių, įėjimų apšvietimo instaliacijos, šviestuvų bei jungiklių 

keitimas, magistralinių tinklų į laiptinių paskirstymo skydus (PS) keitimas, PS skydų laiptinėse keitimas, 
įvadinio skirstomojo skydo (ĮASS) keitimas, apsaugos nuo žaibo sistemos įrengimas. Šiuo metu pastatas 
užmaitintas nuo esamo skydo PP-2456 iš TR-831, įrengto lauke prie namo išorinės sienos. Elektros energijos 
tiekimo patikimumo kategorija – III. Atsakomybės riba nustatyta PP-2456 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. 

 
Elektros energijos tiekimas  
Elektros energijos tiekimas pastatui projektuojamas nuo esamo kabelinio skydo PP-2456 iš TR-831. 

Numatytas kabelis Al-1-4x50mm2. Vandens įvado patalpoje yra sumontuotas pastato įvadinis apskaitos 
skirstomasis skydas ĮASS. Jį numatyta išmontuoti, o naują ĮASS sumontuoti bendro naudojimo patalpoje 
rūsyje, pritvirtinant prie sienos. Skyde montuojama nauja apsauginė-komutacinė įranga. ĮASS turi būti 
numatyta prieš apskaitą esančios apsauginės komutavimo įrangos plombavimo galimybė. Butų užmaitinimui 
projektuojamos naujos Cu-5x16mm2 magistralės nuo ĮASS. Kabeliai su Cca s1,d1,a1 degumo klasės 
izoliacija ir apvalkalu. Kabeliai numatyti montuoti įtraukiant į apsauginius vamzdžius. Vamzdžiai tarp 
aukštų turi būti užsandarinami nesunkiai pašalinamomis ugniai atspariomis priemonėmis. Esami laiptinių 
paskirstymo skydai (PS) išmontuojami. Vietoje jų projektuojami paviršiniai paskirstymo skydai gyventojų 
butų prijungimui. PS montuojami nauji automatiniai išjungikliai ir gnybtynai magistralinio kabelio 
atšakojimams į gyventojų elektros energijos apskaitos prietaisus. Automatinių išjungiklių nominalus tikslinti 
darbų atlikimo metu. Prieš apskaitos prietaisą įrengiami komutavimo įrenginiai ir atšakojimo gnybtynai turi 
turėti plombavimo galimybę. Butai, kurių apskaitos prietaisai įrengti pačiuose butuose, nuo laiptinių 
paskirstymo skydų užmaitinami esamais kabeliais. Laiptinėse įrengtiems apskaitos skydams užmaitinti 
projektuojami nauji kabeliai Cu 3x6mm2. Kabelius montuoti po tinku, 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 šalia ĮASS projektuojamas paskirstymo skydas PS-R su 
automatiniais išjungikliais nueinančių linijų apsaugai nuo trumpų jungimų ir perkrovų. Nuo PS-R 
užmaitinamas rūsio patalpų, laiptinių, įėjimų apšvietimas, elektros įranga šilumos punkte. Laiptinių 
apšvietimas ir rūsio patalpų apšvietimas maitinami nuo skirtingų PS-R grupių. Prieš perjungiant esamus 
elektros tinklus prie rekonstruoto elektros tinklo, 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 PS-R. Apšvietimo valdymas prie įėjimų į laiptines ir laiptinėse 
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nuo foto/judesio jutiklių. Rūsio patalpose numatyti paviršiniai jungikliai. Laiptinių apšviestumas turi būti ne 
mažiau kaip 50 Lx. Apšvietimas turi būti perskaičiuotas parinkus konkrečius šviestuvų modelius. 
Apšvietimas suprojektuotas šviestuvais su:  

 liuminescencinėmis lempomis – šilumos punkte;  
 LED lempomis – rūsio patalpose, laiptinėse ir prie įėjimų į laiptines.  
Šviestuvai su liuminescencinėmis lempomis komplektuojami su elektroniniais balastais. Klavišiniai 

jungikliai įrengiami 1,5 - 1,8m aukštyje nuo grindų. 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 3x1,5mm2 skerspjūvio, įtraukiant į PVC 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 30x4 mm. 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. 

 
Statybos darbų metu susidariusios atliekos turi būti sutvarkomos (išvežamos į sąvartynus arba 

perdirbimo įmones). 
Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos 

reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus. 
 Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų 
mechaninio stiprumo bei stabilumo,  užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos ir 
sveikatingumo sąlygas, taupo energiją ir šilumą, bet nesudarko  statinio estetinio vaizdo. 

 
PASTATO PRIEIGŲ PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA 

 
            Atnaujinant (modernizuojant) daugiabutį gyvenamąjį namą Popieriaus g. 48, Vilniuje, reglamento 
STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ nuostatos taikomos tik 
atnaujinimo (modernizavimo) metu pertvarkomoms statinio dalims. 
             Išorinės įėjimų į pastato laiptines durys projektuojamos dvivėrės 1330 mm pločio, plačiosios durų 
varčios plotis ne mažesnis kaip 900 mm (angos bekliūtis plotis turi būti ne mažiau kaip 850 mm). 
Tambūrinės durys projektuojamos vienvėrės 1040 mm pločio (angos bekliūtis plotis turi būti ne mažiau 850 
mm). Išorinės ir tambūrinės durys stiklinamos armuotu stiklu; atstumas nuo įstiklinimo apačios iki grindų 
turi būti ne didesnis kaip 900 mm. Durys projektuojamos su ne aukštesniu kaip 20 mm nerūdijančio plieno 
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slenksčiu. Durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos - ne aukščiau kaip 1100 
mm nuo grindų. Priešais duris įrengiamos kojų valymo grotelės – jų paviršius turi sutapti su įėjimo aikštelių 
paviršiumi. 
              Ties įėjimais į pastato laiptines projektuojamos 2600 mm pločio ir 4500 mm ilgio betoninių 
trinkelių dangos įėjimų aikštelės be jokio skersinio ar išilginio nuolydžio; jos nuleistos žemiau pastato 
tambūrų grindų ne daugiau kaip 20 mm. Betoninių trinkelių dangos turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne 
platesnės kaip 15 mm. 

GAISRINĖS SAUGOS DALIS 
 

       Statinio grupė – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) P.1.3.  
 Gaisrinės saugos aprašymas rengiamas remiantis statinio atnaujinimo (modernizavimo) darbų 
apimtimi. 

   
 Saugus atstumas tarp statinių: 

 Saugūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo jų ugniai atsparumo laipsnio, 
pateikiami lentelėje.  
                                                                                                                                                          1 lentelė 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis I II III 

I 6 8 10 
Artimiausias kitas pastatas nuo mūsų atnaujinamo (modernizuojamo) pastato randasi už 9,69 metrų. 

Šio pastato atsparumo ugniai laipsnis – I. Taigi, atstumai iki gretimų pastatų ir statinių išlaikomi 
atsižvelgiamt į besiribojančių pastatų atsparumą ugniai.    

 
Gaisrinės technikos privažiavimas prie statinio: 

 Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos dangos (asfaltbetonio) keliais. Privažiuoti iki pastato 
kietos dangos keliais galima iš trijų pastato pusių. Nuo pastato privažiavimo keliai nutolę ne daugiau kaip 
18,0 m atstumu. Privažiavimo kelių mažiausias plotis apie 3,8 m. Tarp privažiavimo kelio ir šiaurinio pastato 
pusės fasado yra keletas didelių medžių, bet atstumas tarp medžių yra apie 12,0 m, todėl tai nesudaro kliūčių 
gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie pastato. 
 
 Statinių vidaus gaisrinis vandentiekis: 

 Šiame projektavimo darbų etape pastato vidaus gaisrinis vandentiekis neprojektuojamas. 
 
Lauko gaisrinis vandentiekis: 
Gaisro metu vanduo imamas iš esamų priešgaisrinių hidrantų: vienas jų yra apie 47 m nuo pastato (tarp 

pastatų Popieriaus g. 50 ir Popieriaus g. 54), antras apie 76 m nuo pastato (šalia pastato Popieriaus g. 40), 
trečiasis – apie 114 m nuo pastato (šalia pastato Popieriaus g. 84). 

 
Statinio esminiai priešgaisriniai parametrai: 
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas, atsižvelgiant į jo tūrinius – planinius sprendinius, 

aukštingumą, yra priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui. Pastato pamatai yra juostiniai betono blokų, 
pastato sienos – plytų mūro, tinkuotos iš vidaus ir išorės, pertvaros – plytų mūro, rūsio perdanga – 
gelžbetoninė, aukštų perdenginiai - mediniai, stogas šlaitinis, dengtas asbestinio šiferio lakštais, stogo 
laikančios konstrukcijos - medinės. 

Pastato konstrukcinė schema – laikančios mūrinės išilginės sienos su gelžbetonine rūsio ir medinėmis 
aukštų perdangomis.  

Daugiabutis gyvenamasis namas Popieriaus g. 48 (unik. Nr. 1096-0026-7014), Vilniuje, yra dviejų 
laiptinių dviejų aukštų su rūsiu po dalimi pastato 12-os butų daugiabutis gyvenamasis namas. Pastatas 
pastatytas 1960 metais. Pastatas plane yra stačiakampio formos, jo bendri gabaritai plane yra 36,97 x 10,87 
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m. Pastato aukštis skaičiuojant nuo žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo kraigo yra apie 11,5 
m. 
             Bendras esamas pastato plotas 695,39 m2; naudingas plotas 508,07 m2, gyvenamasis plotas 336,91 
m2, pastato esamas tūris – 2895 m3, esamas užstatytas plotas 402,0 m2. 

Pastato fasadus numatoma šiltinti sudėtine termoizoliacine tinkuojama sistema, kurios degumo klasė 
turi būti ne žemesnė kaip B–s3, d0.  
 I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip 
B–s3, d0 degumo klasės statybos produktus.  

Ant pastato stogo ties karnyzais įrengiama apsauginė stogo tvorelė tokio aukščio, kad atstumas nuo 
būsimos stogo dangos iki tvorelės viršaus būtų ne mažiau kaip 600 mm.  

Išlipimo į pastogę liuko angos matmenys turi būti ne mažesni kaip 600x800 mm; atstumas nuo 
būsimo palėpės apšiltinimo iki liuko angos viršaus turi būti ne mažiau kaip 250 mm.  

Užlipimui į palėpę įrengiami 2,75 m aukščio LMK tipo segmentiniai sulankstomi laiptai su 
metalinėmis kopėčiomis (UAB „Fakro“ arba analog.). 

Visus esamus ir naujai įrengiamus medinius stogo elementus būtina padengti antiseptikais ir 
antipirėnais sertifikuotais LR. Visų stogo medinių laikančių konstrukcijų antipirėnavimas turi užtikrinti B–
s3, d2 degumo klasę. 

Gaisro apkrovos kategorija nustatoma vadovaujantis LR galiojančiais standartais. Gaisro apkrovų 
vertinimas atliktas vadovaujantis LST EN 1991-1-2:2002 “Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. 
Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms”. 

  
Medinių konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumo ugniai užtikrinimas: 

            Medinių konstrukcijų degumas mažinamas impregnuojant priešgaisriniu antipirėnu. Panaudojus 
papildomas atsparumą ugniai didinančias ar degumo grupę aukštinančias dangas ar antipirėnus, minėtų 
dangų ir antipirėnų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo 
periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, bei, joms netekus savo savybių, turi būti nedelsiant 
keičiamos arba atnaujinamos. Draudžiama jas naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti 
arba atnaujinti.   
  Visa ne vidaus apdailai naudojama mediena turi būti apdorota ilgą laiką veikiančiais antipirėnais, 
sertifikuotais LR. Mediena turi būti  apdorota  kompleksiniu preparatu, apsaugančiu ją  nuo biologinių 
veiksnių ir padidinančiu atsparumą ugniai, arba kiekvienu preparatu atskirai. Patentuoti mišiniai neturi būti 
skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.  
  Jeigu mediena į statybos aikštelę pateikiama apdorota antipirėnais, ji privalo turėti dokumentą, 
patvirtinantį šį apdorojimą. Jame turi būti nurodyta apdorojimą atlikusi organizacija, antipirėno rūšis, 
apdorojimo metodas, apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 medienos) ir jo 
įsiskverbimo gylis bei apdorojimo atnaujinimo periodiškumas. 
  Į apsauginius tepamus ar purškiamus mišinius turi būti pridėta pigmento, kur tai netrukdo apdailai, 
kad būtų galima atskirti apdorotus paviršius.  
  Statybos aikštelėje antipirėnais mediena dengiama preparatus tepant arba purškiant. Apdorojant 
medienos paviršius negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar  sulytas. Tepama arba purškiama  
preparato naudojimo instrukcijoje nurodytą skaičių kartų. Dar naudojami medienos apdorojimo metodai yra 
paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose – šaltose voniose) bei paviršių dažymas. 
Medienos apsauginių padengimų mišiniai suklasifikuoti žemiau esančioje lentelėje. 
 Medienai apdoroti gali būti naudojami šie arba ne blogesni antipirėnai: 

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudėtis Sunaudojimas Apsauginės savybės 
Trichloretilfosfatas 40 % 

60 % 
600 g/m2 Antipireninės 1. Paviršinis padengimas 

(tepimas ir purškimas) 
Trichloretilfosfatas 50-70 % 

Pertolatumas 30-50 % 
40-60 kg/m3 Antipireninės 
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Pasta iš superfosfato 25 % 
sulfitinio šarmo 15 % 

Molio 25 % 
vandens su pigmentu 35 % 

20 g/m2 
paviršius aptepti 
3 mm sluoksniu 

 
 

Antipireninės 

2. Dažymas Konservanto tipas ir sudėtis 
dažymas pentaftolinėmis 

emalėmis arba lakais 

Sunaudojimas 
Dangos storis 90-

120 µkm 
70-90 µkm 

Antipireninės 

 
Apsauginių padengimų tipai, kurie turi būti naudojami, turi būti numatyti ir paspręsti vietoje, kur 

galiausiai mediena atsidurs, pagal medienos artumą maisto produktams, jos numatomą apdailą, apsauginius 
reikalavimus medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų. 

Antipirėnai gali būti naudojami suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi. 
Pastaba: medienos apdorojimui gali būti panaudotos ir kitos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos. 
Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris 

tepant įsigeria į paviršių. Į apsauginius mišinius, naudojamus tepimui ar purškimui, turi būti pridėta 
pigmento, kur tai netrukdo apdailai, kad būtų galima atkirti padengtus paviršius. Tarp pirmo ir antro 
padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo paviršius būtų sausas. 

Purškimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio naudojant 
mechaninį purkštuvą, su pertrauka tarp padengimų, kol paviršius pilnai išdžius. 

Techninės priežiūros inžinierius turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. 
 

Šiluminės izoliacijos degumo klasės: 
Cokolinės pastato dalies šilumos izoliacija – 160 mm storio polistireninis putplastis iš neoporo EPS 

100N, apdaila – plonasluoksnis dažytas dekoratyvinis tinkas; pastato cokolis šiltinamas sudėtine 
termoizoliacine tinkuojama sistema; visos sistemos degumo klasė ne žemesnė B-s3, d0. 

Lodžijų sienų šilumos izoliacija – 60 mm storio fenolio putų PF plokštės; apdaila – plonasluoksnis 
dažytas dekoratyvinis tinkas; angokraščiai šiltinami ne mažiau kaip 30 mm storio fenolio putų PF 
plokštėmis; apdaila – plonasluoksnis dažytas dekoratyvinis tinkas; pastato lodžijų sienos ir angokraščiai 
šiltinami sudėtine termoizoliacine tinkuojama sistema; visos sistemos degumo klasė ne žemesnė B-s3, d0.  

Likusių pastato sienų šilumos izoliacija – 200 mm storio fasadinio polistireninio putplasčio EPS 70 
plokštės; apdaila – plonasluoksnis dažytas dekoratyvinis tinkas; angokraščiai šiltinami ne mažiau kaip 30 
mm storio fasadinio polistireninio putplasčio EPS 70 plokštėmis; apdaila – plonasluoksnis dažytas 
dekoratyvinis tinkas; pastato sienos ir angokraščiai šiltinami sudėtine termoizoliacine tinkuojama sistema; 
visos sistemos degumo klasė ne žemesnė B-s3, d0.  

Pastogės šilumos izoliacija – 170 mm storio akmens vatos plokštės (degumo klasė A1), apsauga nuo 
vėjo - 30 mm storio šilumos - vėjo izoliacija iš akmens vatos plokštės (degumo klasė A1).   
  
 Šiluminės gaisro apkrovos tankiai: 
 Šiluminės gaisro apkrovos tankiai, taikomi skaičiavimams yra skaičiuotinės reikšmės, pagrįstos 
atsparumo ugniai reikalavimais, pateiktais statybos normatyviniuose dokumentuose. Skaičiuotina reikšmė 
nustatoma iš naudojamų patalpų gaisro apkrovų nacionalinio klasifikavimo. 
 Skaičiuotinė apkrovos reikšmė qf,d išreiškiama taip: 

 ;/ 2
21,, mMJmqq nqqkfdf    

m – sudegimo koeficientas; 
δq1 – koeficientas, kuriuo įvertinama gaisro kilimo rizika dėl sekcijos dydžio; 
δq2 – koeficientas, kuriuo įvertinama gaisro kilimo rizika dėl naudojimo būdo; 
δn – koeficientas, kuriuo įvertinamos įvairios priešgaisrinės saugos priemonės; 



Daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
 

Lapas Lapų Laida 
SPV-019-018-TDP-BD.BAR 31 36 0 

 

qf,k – charakteristinis gaisro apkrovos tankis grindų vienetiniam plotui [MJ/m2]. 
Pagal EN 1991-1-2:2002 E priedo E.1 lentelę: 
 Sekcijos grindų plotas ;2500 2mA f  tai gaisro kilimo pavojaus koeficientas ;90.11 q  Kadangi 
pastate yra daugiausia gyvenamųjų patalpų, tai gaisro kilimo pavojaus koeficientas ;00.12 q  
Pagal EN 1991-1-2:2002 E priedo E.2 lentelę: 

δn = 0,78x1,0x1,5x1,5= 1,755; 
Nustatę šiuos koeficientus gauname: 

                 qf,d = 948 x 0,80 x 1,9 x 1,0 x 1,755 = 2529 MJ/m2. 
Vertinama, kad bendroji gaisro apkrovos vertė yra 2529 [MJ/m2], todėl pastatas gali būti priskirtas 

pirmajai gaisro apkrovos kategorijai. 
 Reikalavimai statybinių konstrukcijų atparumui ugniai bei statinio konstrukcijų gaisrinio 
pavojingumo klasėms, priklausomai nuo statybos produktų degumo klasių, iš kurių tos konstrukcijos 
pagamintos, pateikiami lentelėje. 

 
Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 

                                                                                                                              2 lentelė 
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies 

atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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1 REI 180(1) R 120(1) 
EI 30 
(o↔i) REI 90(1) RE 30 REI 120 R 60(5) 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
 (5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato 

patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, 
atitinkančiais „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 3 lentelės reikalavimus. 
   

Priešgaisrinių užtvarų ir angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai (1) 
3 lentelė  

Priešgaisrinės užtvaros 
atsparumas ugniai 

Angų, siūlių   
sandarinimo priemonės 

Inžinerinių tinklų kanalų  
ir šachtų 

atsparumas ugniai 
15 EI 15 EI 15 
20 EI 20 EI 20 
30 EI 30 EI 30 
45 EI 45 EI 45 
60 EI 60 EI 60 
90 EI 90 EI 90 
120 EI 120 EI 120 
180 EI 180 EI 180 
240 EI 240 EI 240 
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 (1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse 
sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 
 

Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto Fg skaičiavimai: 
P.1.3 grupės I atsparumo ugniai laipsnio pastatams maksimalus gaisrinio skyriaus plotas 

apskaičiuojamas taip: 
Gaisrinio skyriaus plotas: 

 ).90cos( Hsg KGFF   

čia: Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas „Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose“, 
priklausantis nuo statinio paskirties, m2; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH=H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės, m; 
Habs – absoliutus pastato aukštis nurodytas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakyme Nr. 1-338 “Gaisrinės saugos pagrindiniai 
reikalavimai”. 

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju priimamas lygus 1. 
Pastato aukštų skaičius – 2. H iki palėpės grindų – 7,40 m.  
 Tai: Fg = 50001.0cos (90*7,40/56) = 4893,7 m2 
Projektuojamo pastato bendras plotas po pastato atnaujinimo (modernizavimo) yra 708,76 m2, todėl 

jis į atskirus gaisrinius skyrius nedalomas. 
 

 Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų ir lubų paviršiams įrengti, degumo klasės: 
Vidinių sienų ir lubų paviršiams įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti degumo klasės 

reikalavimus, pateiktus lentelėje: 
4 lentelė. 

Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 
I Patalpos Konstrukcijos 

Statybos produktų degumo 
klasės 

Evakavimo(si) 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(2) 

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B–s1, d0(2) 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B–s1, d0(2) 

 (2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 
degumo klasės statybos produktais. 

 
Dūmų šalinimas: 
Dūmai šalinami natūralios traukos sistemomis (per išorinėse atitvarose esančias angas – langus ir 

duris bei natūralios oro traukos kanalus).  
Dūmams išleisti antrojo (viršutinio) aukšto laiptinėse projektuojami varstomi langai L-3. Tokio lango 

plotas 1,33x1,60(h) m = 2,13 kv.m.  
Dūmams išleisti iš rūsio projektuojami du varstomi langai L-1, kurių gabaritai yra 1,19x1,16(h) m. 
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Sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos: 
Statinys pagal sprogimo ir gaisro pavojų neklasifikuojamas. Techninės patalpos (šilumos punktas, 

vandens įvado patalpa) neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.     
  
 Evakuacija: 
 Durys evakuaciniuose keliuose turi atsidaryti evakuacijos kryptimi. 
 Evakuacijos keliuose durys turi būti ne žemesnės kaip 2 m. Rūsio ir kitų patalpų, kuriose nuolat 
nebūna žmonių, durų ir praėjimų aukštį leidžiama sumažinti iki 1,9 m. 
 Evakuacinių išėjimų iš pastatų išorinės durys privalo  turėti užraktus, atidaromus iš vidaus.  
 Evakuacija iš pastato organizuojama per esamas vidines laiptines. 
 Evakuacijos kelių skaičius projektuojame pastate tenkina Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos 
tausyklėse keliamus reikalavimus. 

 
Evakavimo(si) kelių sekcijiniuose gyvenamuosiuose pastatuose įrengimo reikalavimai 

Pastato aukšto plotas, F (kv.m.) 

F<500 

Pastato 
aukščiausio 

aukšto grindų 
altitudė, (m) 1 kelias 2 kelias 

≤ 15 2 tipo laiptai RN 
RN – reikalavimai nekeliami. 

   
Saugiai evakuacijai tambūro ir rūsio durys projektuojamos priešdūminės C3Sm klasės. 

 
Gaisro ir gelbėjimo operacijų mastas ir pasekmės avarijos atveju (avarijų likvidavimo planas): 

Objektas nėra priskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač 
kenksmingos ar kitaip pavojingos medžiagos, viršijant leistinus ribinius kiekius, todėl kilęs incidentas gali 
būti pavojingas lokaliai, gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Incidento likvidavimui 
pakanka priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų. 
 

HIGIENA, SVEIKATOS APSAUGA 
 

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. 

Pastato atnaujininmo (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 105:2004 
„Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ ir HN 36:2009 „Draudžiamos ir 
ribojamos medžiagos“ reikalavimus. 

 
STATINIO NAUDOJIMO SAUGA 

 
Pastatas turi būti atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 

paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo 
elektros srove, sprogimo) rizikos. 

 
Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai: 
Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir 

darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintose Darboviečių įrengimo statybvietėse 
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nuostatuose. Kai statinį remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos 
koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių 
statyboje DT 5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo 
inspektoriaus 2000-12-22 įsakymu Nr. 346. 
 

STATYBVIETĖS ĮRENGIMAS 
 

Statybvietė tveriama laikina tvora – aptveriama remontuojamas pastatas visu jo perimetru; statybines 
medžiagas numatoma sandėliuoti aptvertoje teritorijoje šalia pastato; čia taip pat numatoma įrengti buitines 
patalpas, WC ir atliekų konteinerius. Virš įėjimų į pastatą įrengiami apsauginiai stogeliai. Krentančių daiktų 
pavojaus mažinimui rekomenduojama pastolius dengti tinklu. Statybvietė, jei tai būtina, nakties metu 
apšviečiama prožektoriais. Ant statybvietės tvoros privalo būti iškabintas informacinis stendas, kuriame 
nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, Statytoją, Rangovą, Projektuotoją, techninį 
Prižiūrėtoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti 
numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jei darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir 
poilsio patalpos. Statybvietėje privalo būti WC ir praustuvai. 

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip 
pat darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės. Medžiagos ir įrenginiai 
privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nušlyti ar nuvirsti. Prireikus privalo būti 
uždengtos perėjos arba į pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui, privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos 
priemonės, kad būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo; 
darbuotojai privalo būti aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 

Plieno ar betono konstrukcijos, taip pat jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba 
laikinos sijos, taip pat ramsčiai privalo būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint 
kompetentingiems asmenims. Privalo būti imtasi priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba 
nestabilumas nesukeltų pavojaus darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsčiai privalo būti taip 
apskaičiuoti ir parinkti, sumontuoti ir prižiūrimi, kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas. 

 
STATYBOS ATLIEKŲ TVARKYMO APRAŠAS 

 
Statybos metu sklype esantys augalai, kurių projekte nenumatyta iškirsti, saugomi, esant poreikiui 

numatomas jų apdengimas specialiais skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja, šaligatviai ir 
pan. 

Vykdant statybos darbus susidariusios atliekos išvežamos kaip numato LR aplinkos ministro 
patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios 

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš 
atliekų gautos medžiagos; 

4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai 
įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
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Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos 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. 

Iškastas gruntas panaudojamas sklypo teritorijos paviršiaus formavimui. Atliekamas gruntas turi būti 
išvežamas.  

 
Orientaciniai atliekų ir statybinio laužo kiekiai: 

Atliekos  Atliekų saugojimas 
objekte 
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Pa
va

di
ni

m
as

  

K
g 

/ 
pa

rą
 

t 

A
gr

eg
at

in
is

 
bū

vi
s (

ki
et

as
, 

sk
ys

ta
s, 

pa
sta

) 

K
od

as
 p

ag
al

 
at

lie
kų

  s
ąr

aš
ą 

St
at

is
tin

ės
 

kl
as

ifi
ka

ci
jo

s 
ko

da
s 

Pa
vo

jin
gu

m
as

  

La
ik

ym
o 

są
ly

go
s 

D
id

ži
au

sia
s 

ki
ek

is
, t

 

Numatomi 
atliekų 

tvarkymo būdai 

Betonas  26,84 K 17 01 01 12.11 Nepavo-
jingos 

Sandė-
liuojama 

konteineryje 
 

Išvežamas ir 
priduodamas į  
sąvartyną arba 
sutrupinamas ir 
panaudojamas 
pagrindams po 

dangomis 
įrengti 

Metalas  3,918 K 17 04 05 06.11 Nepavo-
jingos 

Sandė-
liuojama 

konteineryje 
 

Parduodamas 
metalo laužo 
supirktuvėse 

Mediena  5,591 K 17 02 01 07.53 Nepavo-
jingos 

Sandė-
liuojama 
vietoje 

 Naudojama kaip 
malkos 

Stiklas  0,501 K 17 02 02 07.12 Nepavo-
jingos 

Sandė-
liuojama 
vietoje 

 
Antrinis 

panaudojimas 

Asbestas  8,201 K 17 06 05 12.21 Pavojin-
gos 

Sandė-
liuojama 
vietoje 

uždaruose 
konteine-

riuose 

 

Išvežamas į 
specialią 

saugojimo 
aikštelę 

Te
ch

no
lo

gi
ni

s p
ro

ce
sa

s 

Mūras  13,65 K 17 01 02  12.11 Nepavo-
jingos 

Sandė-
liuojama 

konteineryje 
 

Išvežamas ir 
priduodamas į  
sąvartyną arba 
sutrupinamas ir 
panaudojamas 
pagrindams po 

dangomis 
įrengti 
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Pastaba: susidariusių atliekų kiekius reikia tikslinti statybos darbų metu. 
 

 
Statinio projekto vadovas Rasa Kaminskienė, kvalif. atestato Nr. 27176                                           
             

 (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)        

Maišytos 
griovimo 
atliekos 

 

2,509 K 17 09 04 12.13 Nepavo-
jingos 

Sandė-
liuojama 

konteineryje 
 

Išvežamos ir 
priduodamos į  

sąvartyną 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
1. ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ: 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 
2. Lietuvos Respublikos darbuotojo saugos ir sveikatos įstatymas. 
3. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 07. 
4. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07. 
5. 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. 

6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
7. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir patvarumas. 
8. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
9. STR 2.01.01.(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
10. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
11. STR 2.01.01(5):2008. Apsauga nuo triukšmo. 
12. STR 2.01.01(6):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
13. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 

m. gruodžio 7d. įsakymas Nr. 1-338 “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai”. 
14. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės. 
15. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai 
16. RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 
17. HN 98:2014. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai. 
18. LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 501 “Buities, sanitarinių ir higienos patalpų 

įrengimo reikalavimai. 
19. HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 
20. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012 m. 
21. Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės. Vilnius, 2007 m. 
22. Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius. 
23. GAET-06-95. Gaisrinės automatikos eksploatavimo taisyklės. 
24. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. BPST 01-97. Vilnius, 2000 m. 
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25. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei 
priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“, 2007 m., liepos 13 d., Nr. D1-405. 

26. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 2006 m. 
gruodžio 29 d. Nr. D1-637. 

27. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. 
28. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės DT 8-00. 
29. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai. 
30. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. 
31. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. 
32. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos. 
33. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. 
34. Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. 
35. Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos instrukcija. 
36. Darbininko, transportuojančio, sandėliuojančio, kraunančio įvairias medžiagas bei gaminius, saugos 

ir sveikatos instrukcija. 
37. Darbininko, dirbančio su kilnojamais elektriniais įrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija. 
38. Aukštybininko saugos ir sveikatos instrukcija. 
39. Darbuotojo, dirbančio ant pastolių, saugos ir sveikatos instrukcija. 
40. Langų ir durų montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. 
41. Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. 
42. Dažytojo saugos ir sveikatos instrukcija. 
43. Atliekų tvarkymo taisyklės. 
44. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 

 
2. TAIKYMO SRITIS  
Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio, techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo 

bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas.  
Šios techninės specifikacijos (bendrieji reikalavimai) yra neatskiriama Sutarties dalis.  
  
3. BENDROSIOS NUOSTATOS  
Ši specifikacija apima statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į 

statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą.  
Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, 

ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, 
kad būtų įgyvendinti techninio projekto sprendiniai.  

Žodžiai ''pilnas įrengimas'' turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, 
bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti įmonei 
tinkamai veikti.  

Rangovas turi užtikrinti, kad Darbas būtų atliktas teisinga seka.  
Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

Rangovas turi patikrinti ir užtikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastate esančią erdvę. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir 

kad pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam 
žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie 
visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame stovinčio 
žmogaus aukštyje.  
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4. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus. Rangovas 

yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą (išskyrus statybą leidžiantį 
dokumentą).  

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta ir 
turėti atitikties įvertinimo dokumentą.  

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, techninės ir 
projekto vykdymo priežiūrų atstovais, 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 yra statybos aikštelė.  

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninio 
Prižiūrėtojo (toliau – Inžinieriaus) tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos 
Respublikoje nustatyta tvarka.  

Subrangovai. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su Užsakovu bei Inžinieriumi ir gauti jo 
pritarimą.  

Rangovas ir jo subrangovai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją vykdyti atitinkamiems darbams. 
Atitinkamą kvalifikaciją turi turėti ir Rangovo statybos vadovai. 

Rangovas turi pateikti naudotinos fasadų šiltinimo sistemos(-ų) Sertifikato(-ų) ir/ar EC Sertifikato(-ų) 
kopiją ir sistemos atitikimą projekto ir Užduoties reikalavimams (SPSC 2008-10-10, prot. Nr. IA-131). 

4.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovų ir subrangovų darbų vadovams 
 Vykdyti statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio 
valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. Statinio statybos 
rangovas ir jo subrangovai turi turėti kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę būti neypatingo statinio – 
gyvenamosios paskirties pastato – statybos rangovu. 
 Statinio statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statybos 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 statybos Rangovo darbų vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos 
apsaugą bei tinkamas sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje. Šias funkcijas jis paskirsto tarp savęs ir 
jo vadovaujamose grupėje dirbančių statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų jo paties 
patvirtintu dokumentu.  
 Statinio statybos Rangovo darbų vadovas asmens, atstovaujančio darbdaviui pavedimu, turi 
įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus įmonės struktūriniame padalinyje, konkrečiu atveju 
- statybvietėje bei statomame statinyje. Statinio statybos Rangovo darbų vadovo, kuris darbdaviui 
atstovaujančio asmens pavedimu ir jo kontroliuojamas įgyvendina reikiamas priemones, kad statybvietėje 
bei statomame statinyje sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, žinios iš darbuotojų 
saugos ir sveikatos srities privalomai tikrinamos (darbuotojai atestuojami) Darbo kodekso 268 straipsnyje 
nustatytu periodiškumu (ne rečiau kaip kas penkeri metai) ir Vyriausybės nustatyta tvarka. 
 
4.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 
 Statinio statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statybos vadovai. Statinio 
bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai turi turėti kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę eiti 
neypatingo statinio – gyvenamosios paskirties pastato – statybos vadovo pareigas. 
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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. 

Potencialiai pavojingų įrenginių, priežiūros meistrai (darbdaviui atstovaujančio asmens ar įrenginio 
savininko paskirtas darbuotojas, atsakingas už potencialiai pavojingo įrenginio nuolatinę priežiūrą), darbų su 
potencialiai pavojingais įrenginiais, vadovai (darbdaviui atstovaujančio asmens ar įrenginio savininko paskirtas 
darbuotojas, vadovaujantis darbams naudojant potencialiai pavojingą įrenginį, atsakingas už saugų įrenginio 
naudojimą darbo metu) ir darbuotojai, valdantys (naudojantys) potencialiai pavojingus įrenginius 
(operatorius, mašinistas ar kitas darbuotojas, darbdaviui atstovaujančio asmens ar įrenginio savininko 
paskirtas valdyti (naudoti) potencialiai pavojingą įrenginį) privalo turėti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės 
aktuose, darbo priemonių dokumentuose nustatytą kvalifikaciją. Šie specialistai atestuojami mokymo 
įstaigose vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bedraisiais 
nuostatais. 

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrus, darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais 
vadovus, darbuotojus, valdančius (naudojančius) potencialiai pavojingus įrenginius, mokantys mokytojai turi 
turėti galiojantį tos pačios potencialiai pavojingų įrenginių kategorijos priežiūros meistro (darbų vadovo) 
pažymėjimą. Profesijos mokytojų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, pedagogo kvalifikacija pripažįstama teisės 
aktų nustatyta tvarka. 

 
4.3. Reikalavimai statinio statybos saugosi sveikatos darbe koordinatoriaus kvalifikacijai 
 Vadovaujantis LR statybos įstatymu „Statytojas (Užsakovas) privalo: tuo atveju, kai statinį 
projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos 
koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų 
saugos ir sveikatos įgyvendinimą" ir Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais, statytojas privalo 
paskirti statybos saugos ir sveikatos koordinatorių. Jis turi būti atitinkama tvarka atestuotas ir turėti sveikatos 
koordinatoriaus pažymėjimą. 

Prieš pradedant statybvietės įrengimo darbus, Rangovas turi parengti saugos ir sveikatos darbe planą. 
Visos darbo saugos priemonės turi atitikti norminius statybos saugumo technikos reikalavimus. Rangovas 
yra atsakingas už darbų saugą statybvietėje. 

 
5. SAUGAUS DARBO PAVOJINGOSE ZONOSE, PAVOJINGŲ DARBŲ, DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU 
KONKREČIAIS PAVOJAIS DARBUOTOJŲ SAUGAI IR SVEIKATAI, UŽTIKRINIMO 
REIKALAVIMAI 
 Stabilumas ir tvirtumas: 
1. medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų saugai ir 
sveikatai darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos; 
2. draudžiama lipti ant paviršių, pagamintų iš nepakankamai tvirtų medžiagų, jei nėra įrangos arba tinkamai 
paruoštų įtaisų saugiam darbui. 
 Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija: 
1. elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip, kad 
nesukeltų gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl 
tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo; 
2. projektuojant ir įrengiant darbovietes bei parenkant medžiagas ir saugos nuo elektros srovės poveikio 
priemones, turi būti atsižvelgiama į tiekiamos elektros rūšį ir galią, išorines sąlygas ir su elektros įrenginiais 
dirbančių darbuotojų kvalifikaciją. 
 Evakavimo keliai ir išėjimai: 
1. evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir turi tiesiai vesti į saugią zoną; 
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2. kilus pavojui, darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo patalpų ir iš visų 
darbo vietų; 
3. evakavimo kelių ir išėjimų skaičius, išdėstymas ir matmenys parenkami atsižvelgiant į statybvietės ir 
patalpų išplanavimą bei jų matmenis, taip pat didžiausią galimą darbuotojų skaičių ir atitinkamų teisės aktų 
reikalavimus; 
4. evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 
naudojimo darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 
24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“. Ženklai 
turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose; 
5. evakavimo keliai ir išėjimai, judėjimo keliai bei durys, vedantys į evakavimo kelius ir išėjimus, turi būti 
be kliuvinių, kad bet kuriuo metu būtų galima nekliudomai jais naudotis; 
6. evakavimo keliuose ir išėjimuose turi būti įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam 
atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų. 
 Gaisrinė sauga: 
1. atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudojamus 
įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, turi 
būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių ir, jei būtina, turi būti 
įrengti gaisro detektoriai bei gaisrinės signalizacijos įrenginiai; 
2. gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prižiūrimi ir 
tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės 
signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti; 
3. pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai 
pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta 
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir 
išdėstyti reikiamose vietose. 
 Patalpų vėdinimas: 
1. atsižvelgiant į darbo veiklos pobūdį ir darbuotojų fizinio darbo sunkumą, turi būti taikomos priemonės, 
kad darbo patalpų oras atitiktų higieninius reikalavimus; 
2. jei darbo patalpose įrengta priverstinio vėdinimo sistema, ji turi patikimai veikti ir neturi sudaryti 
darbuotojų sveikatai kenksmingų skersvėjų; 
3. vėdinimo sistemos kontrolės įrenginiai, kur tai būtina, turi signalizuoti apie vėdinimo sistemos gedimus. 
 Darbuotojų apsauga nuo konkrečių rizikos veiksnių veikimo: 
1. darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad darbuotojai nebūtų veikiami darbo aplinkos kenksmingų veiksnių 
(triukšmo, dujų, garų, dulkių ir kt.); 
2. darboviečių zonose, kurių ore yra kenksmingų ir (arba) pavojingų medžiagų, nepakanka deguonies, yra 
gaisro ar sprogimo pavojus, būtina užtikrinti darbo zonos oro kontrolę ir imtis reikiamų prevencijos 
priemonių; 
3. kai uždaros darbo aplinkos oras kelia pavojų darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje aplinkoje negali 
būti skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi būti nuolat stebimas iš išorės ir turi būti parengtos reikiamos 
priemonės greitai ir efektyviai suteikti reikiamą pagalbą. 
 Temperatūra darbo aplinkoje turi būti tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo darbo pobūdžio ir 
fizinio darbo sunkumo turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 
 Statybvietės darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas: 
1. darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai turi būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa. Tamsiu 
paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas dirbtinis apšvietimas, 
jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiui. Dirbtinis apšvietimas neturi 
trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus; 
2. patalpų, darbo vietų ir judėjimo kelių apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad darbuotojams nekiltų rizika 
dėl įrengto apšvietimo rūšies; 
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3. patalpose, darbo vietose ir judėjimo keliuose, kai išsijungus dirbtiniam apšvietimui darbuotojams gresia 
labai didelis pavojus, turi būti įrengtas reikiamas avarinis apšvietimas. 
 Durys ir vartai: 
1. stumdomosios durys turi turėti saugos įrenginius, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų; 
2. durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi turėti apsaugos mechanizmą, kad nenukristų žemyn; 
3. evakavimo išėjimų durys ir vartai turi būti atitinkamai paženklinti; 
4. šalia kiekvienų vartų, skirtų transporto priemonių eismui, turi būti įrengtos durys pėstiesiems, išskyrus 
atvejus, kai pėstiesiems eiti pro tokius vartus nepavojinga; durys pėstiesiems turi būti ryškiai paženklintos ir 
numatytos priemonės, kad jomis būtų galima nekliudomai naudotis bet kuriuo metu; 
5. mechaninės durys ir vartai turi varstytis taip, kad darbuotojams nekeltų traumavimo pavojaus. Mechaninių 
durų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai turi būti lengvai pastebimi ir pasiekiami. Kai, nutrūkus energijos 
tiekimui, mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis. 
 Judėjimo keliai – pavojingos zonos: 
1. judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti 
apskaičiuoti, išdėstyti ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir nekeltų 
pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių; 
2. pėsčiųjų judėjimo ir (arba) krovinių gabenimo kelių, įskaitant privažiavimo kelius krovimo darbams, 
matmenys turi būti nustatomi atsižvelgiant į tokių kelių potencialių naudotojų skaičių ir veiklos pobūdį. Jei 
judėjimo keliai skirti transporto priemonėms, turi būti numatytas pakankamai saugus atstumas arba numatyta 
saugos zona ar saugi įranga pėstiesiems. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi ir tikrinami; 
3. transporto priemonių judėjimo keliai turi būti nutiesti pakankamu atstumu nuo durų, vartų, pėsčiųjų 
perėjų, tarpuvarčių bei laiptinių; 
4. jei statybvietėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas (darbuotojas gali būti traumuotas), jose turi 
būti įrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai darbuotojai turi teisę 
įeiti į pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos priemonės jų apsaugai ir, jei reikia, išduodamos 
asmeninės apsauginės priemonės. Pavojingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos. 
 Krovimo platformos ir rampos: 
1. krovimo platformų ir rampų matmenys turi atitikti jomis gabenamų krovinių dydį; 
2. krovimo platformose turi būti bent vienas išėjimas; 
3. krovimo platformos ir rampos turi būti įrengtos taip, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo. 
 Judėjimo laisvė darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi būti tokio dydžio, kad darbuotojai, 
atsižvelgiant į naudojamus įrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galėtų pakankamai 
laisvai judėti. 
 Pirmoji pagalba: 
1. darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti 
apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo 
sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą; 
2. atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti; 
3. pirmosios pagalbos 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; 
4. 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. 
 Buities, sanitarinės ir higienos patalpos: 
1. persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 
1.1. persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti 
ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. 
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Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti 
įrengtos sėdimos vietos; 
1.2. persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių 
džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams 
daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, esant drėgmei, 
su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai turi būti laikomi atskirai nuo darbo 
drabužių; 
1.3. moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo 
pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 
1.4. kai persirengimo kambariai pagal 1.1 punkto pirmą pastraipą nėra būtini, kiekvienam darbuotojui turi 
būti įrengta rakinama drabužių ir asmeninių daiktų laikymo vieta; 
2. dušai ir praustuvai: 
2.1. atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi būti įrengtas reikiamas 
skaičius dušų. 
Dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi būti numatyta galimybė jiems atskirai 
naudotis dušų kambariais; 
2.2. dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio, kad, laikydamasis atitinkamų higienos normų, kiekvienas 
darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušams turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; 
2.3. kai nebūtina įrengti dušų, kaip nurodyta 2.1 punkto pirmoje pastraipoje, netoli darbo vietų ir 
persirengimo kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – 
karštu vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais 
naudotis atskirai; 
2.4. kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, turi būti 
įrengti patogūs perėjimai; 
3. tualetai ir praustuvai: 
3.1. darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi būti 
įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; 
3.2. vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 
 Darbuotojų poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos: 
1. atsižvelgiant į didelį nuotolį nuo nuolatinės gyvenamosios vietos iki statybvietės, į darbo pobūdį ir 
darbuotojų skaičių, turi būti įrengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos, į kurias darbuotojai turi būti 
lengvai priimami; 
2. atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi būti reikiamo dydžio, jose 
turi būti reikiamas kiekis stalų ir kėdžių; 
3. jei tokios patalpos neįrengtos, turi būti sudaryta galimybė darbuotojams pailsėti darbo pertraukų metu; 
4. stacionariose darbuotojų apgyvendinimo patalpose, išskyrus tas, kurios naudojamos išimties atvejais, turi 
būti pakankamai sanitarinių įrenginių, valgomasis ir poilsio patalpa. 
Apgyvendinimo patalpose pagal darbuotojų skaičių turi būti lovos, spintos, stalai ir kėdės; paskirstant 
patalpas, reikia atsižvelgti į moterų ir vyrų apgyvendinimo ypatumus; 
5. poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose turi būti numatytos priemonės nerūkančiųjų apsaugai nuo 
tabako dūmų. 
 Nėščios ir krūtimi maitinančios moterys: nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims turi būti 
sudarytos sąlygos pailsėti atsigulus. 
 Neįgalieji darbuotojai: 
1. jeigu darbovietėse dirba neįgalieji, jos turi būti įrengtos atsižvelgiant į neįgaliųjų darbuotojų poreikius; 
2. įrengiant duris, judėjimo kelius, laiptus, dušus, praustuvus, tualetus, kuriais naudojasi neįgalieji 
darbuotojai, taip pat darbo vietas, turi būti atsižvelgiama į jų fizines galimybes. 
 Kiti statybviečių įrengimo reikalavimai: 
1. statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos; 
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2. darbuotojų apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo vietų darbuotojai turi būti aprūpinti geriamuoju 
vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gėrimais; 
3. statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamomis sąlygomis pavalgyti, prireikus turi 
būti priemonės valgiui pasigaminti. 

 
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). 

Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 
Apsauginis šalmas. Darbuotojai, dirbantys statybvietėje ar ją lankantys, 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 avalynė. 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. 
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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 halogeniniais 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 
 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 skydeliais, 
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. 

 
6. REIKALAVIMAI INFORMACINIAM STATYBOS STENDUI 
 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. Informacinis stendas turi būti kabinamas aiškiai matomoje vietoje ten, 
kur vyksta statybos darbai. Informacinis stendas turi aiškiai matomas ir įskaitomas, informacija apie 
vykdomą projektą pateikiama aiškiai ir suprantamai.  
 Stendo medžiagos ir montavimo būdas parenkami atsižvelgiant į montavimo vietą ir keliamus 
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estetinius, vizualinius bei projekto viešinimo reikalavimus.  
 Stendai gali būti gaminami iš:  

• 3 mm storio aliuminio kompozitinės plokštės; 
• Kanalinio polikarbonato10 mm storio;  
• Cinkuotos skardos 1 mm storio;  
• Tentinės medžiagos. 
Stendai gali būti montuojami: 
• Prie objekto fasado; 
• Prie statybinių pastolių;  
• Ant metalinių kojų įbetonuojant į gruntą;  
• Ant metalinių kojų tvirtinant prie pastatomų, neįkasamų betoninių blokų, naudojant papildomas 
atramas (tose vietose, kur betonavimas neįmanomas arba nepageidaujamas).  
Stende turi būti pateikta tokia informacija: 
• Projekto pavadinimas; 
• Projekto finansuotojas; 
• Užsakovas (statytojas); 
• Statybos darbų rangovas; 
• Statybos techninis prižiūrėtojas; 
• Statybos darbų pradžia ir pabaiga. 

 
7. RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI  
Rangovai (subrangovai) alternatyvinio pasiūlymo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo 

sąskaita parengti darbo brėžinius (keturias (4) kopijas, pagal techninio darbo projekto dokumentacijos ir 
techninių specifikacijų sprendinius).  

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju, Inžinieriumi ir Užsakovu ir tik tada gali būti perduoti 
vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Užsakovas derins tik brėžinių 
koncepciją. Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba.  

Rangovas, prieš pradėdamas darbus, parengia statybos darbų technologijos projektą ir jį suderina su 
Užsakovu (statytoju). Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio 
projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės staybos taisyklėmis ir 
kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti 
konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai.  

Statybos darbų technologijos projekto aiškinamajame rašte nurodomi statinio statybos pagrindiniai 
techniniai ir ekonominiai rodikliai, kėlimo kranų parinkimo skaičiavimai, pavojingų zonų nustatymas ir jų 
plotų skaičiavimai, administracinių, gamybinių, buities patalpų ir sandėlių skaičiavimai, tipai bei projektiniai 
sprendiniai, vandens suvartojimo statybos technologiniams procesams bei buities poreikiams skaičiavimai ir 
projektiniai sprendiniai, elektros suvartojimo statybos technologiniams procesams, darbo vietų, patalpų ir 
susisiekimo komunikacijų apšvietimui skaičiavimai ir projektiniai sprendiniai, apsaugos nuo gruntinio ir 
paviršinio vandens priemonės, darbų atlikimo esančiuose statiniuose technologiniai sprendiniai, darbų 
atlikimo žiemą ypatumai, stropų, taros ir konteinerių, naudojamų vienetinėms ir birioms medžiagoms, 
betonui, skiediniui ir kt. kelti, tipai, gaminių sandėliavimo schemos, statybvietės ir pavojingų zonų 
aptvėrimo priemonės ir būdai, labai pavojingų darbų statybvietėje sąrašas, darbo vietų saugos ir sveikatos 
apsaugos ženklai, signalizacijos ir ryšių priemonės, priešgaisrinė įranga, kolektyvinės ir individualios 
apsaugos priemonės, žemės darbų mašinų, keltuvų tipai, inventorinių pastolių tipas, keliamoji galia ir 
gamintojas, pastolių tvirtinimo prie statinio būdai ir schemos, neinventorinių (negamyklinių) pastolių 
skaičiavimai, jų surinkimo ir tvritinimo prie statinio būdai ir schemos, paaukštinimo priemonių, kopėčių 
tipai, atliktų derinimų sąrašas.  

Statybos darbų technologijos projekto statybos situacijos schemoje pažymimos statybvietės ir statybos 
sklypo ribos, statybvietės sklype ir šalia jo esami bei statomi statiniai, artimiausios gatvės ir keliai, 
įvažiavimo ir išvažiavimo iš statybvietės keliai, vyraujanti vėjo kryptis ir statinio orientavimas pasaulio šalių 
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atžvilgiu, kėlimo kranų pastatymo vieta ir judėjimo ribos, esami ir laikini (statybos reikmėms) inžineriniai 
tinklai, jų charakteristikos.  

Statybos darbų technologijos projekto statybvietės plane pažymimos statybvietės ir statybos sklypo 
ribos, įvažiavimo ir išvažiavimo iš statybvietės keliai, statybvietės sklype ir šalia jo esami bei statomi 
statiniai, kėlimo kranų judėjimo ribos, pavojingų zonų ribos, administracinės, gamybinės, buities patalpos ir 
sandėliai, autotransporto judėjimo keliai ir jų profiliai, stovėjimo ir krovos aikštelės, atviros statybinių 
medžiagų ir gaminių sandėliavimo aikštelės, keltuvų ir pastolių įrengimo vietos.  

Statybos darbų technologijos projekto statinio vertikaliojo pjūvio su pastatytais kėlimo kranais schemoje 
nurodoma statinio aukščiausių dalių altitudės ir kiti statinio matmenys, kėlimo kranų didžiausias strėlės 
siekis ir kablio pakėlimo aukštis, sunkiausių keliamų krovinių masių lentelė, kėlimo kranų keliamosios 
galios, strėlės siekio ir kablio pakėlimo aukščio grafikai, pakabinamojo inventoriaus (stropų, bunkerių 
betonui, dėžių skiediniui, konteinerių ir taros, naudojamų vienetinėms ir birioms medžiagoms, griebtuvų ir 
kt.) masių lentelė, kranų darbo zonų ženklinimo fragmentai.  

Statybos darbų technologijos projekto statybos darbų atlikimo kalendoriniame grafike nurodoma 
situacijos statinio sudėtinių dalių statybos darbų pavadinimai, jų atlikimo tvarka, statybos darbų pagal rūšis 
mastas, statybos darbų pagal rūšis darbo imlumas, išreikštas darbo dienomis, statybos darbų pagal rūšis 
pradžios ir pabaigos datos.  

Statybos darbų technologijos projekto statybos darbų technologines korteles sudaro technologinių 
operacijų aprašymas, techninių išteklių ir darbo sąnaudų skaičiavimas, kokybės kontrolės schemos su 
nurodytais didžiausiais leistinais nuokrypiais, darbo vietų schemos, kuriose pažymėtas mechanizmų ir 
darbuotojų išsidėstymas, jų judėjimo kryptys, technologinių operacijų atlikimo grafikas, kuriame nurodytas 
operacijų eiliškumas ir trukmė, adrbuotojų saugos ir sveikatos sprendiniai su nurodytomis kolektyvinėmis ir 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 

  Statybos darbų technologijos projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, 
nustatantys technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. Šie projektiniai 
sprendiniai negali būti pakeisti nuorodomis ar ištraukomis iš saugos ir sveikatos teisės aktų, norminių 
techninių dokumentų, kurios nurodo tik kaip parengti atitinkamą projektinį sprendimą. 
 Ruošiant projektinius sprendimus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietose, būtina 
vadovautis: 
- įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais; 
- darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimais; 
- darbo priemonių naudojimo dokumentacija (pateikia gamintojas); 
- standartais, metodinėmis rekomendacijomis ir katalogais. 
 Rengiant projektinius sprendimus būtina išsiaiškinti pavojingus ir kenksmingus veiksnius, susijusius 
su darbų technologija ir statybos sąlygomis, nurodyti jų veikimo zonas, nustatyti (įvertinti) riziką. Statinio 
techniniame (statybos organizavimo) projekte yra nurodytos pavojingos zonos, kurios atsiranda naudojant 
kėlimo mašinas, o kitos pavojingos zonos turi būti nurodomos statybos darbų technologijos projekte. 
Gamybinės buities patalpos (laikinos), poilsio vietos, judėjimo keliai turi būti įrengti už pavojingų zonų ribų. 
 Pasikeitus statybos sąlygoms, turinčioms įtaką darbuotojų saugai ir sveikatai, statybos darbų 
technologijos projektas turi būti atitinkamai pakeistas ir/ar patikslintas. 
 Statybos darbų technologijos projekte turi būti numatyta: 
- konstrukcijų ir įrenginių montavimo eiliškumas; 
- darbų, atliekant juos pavojingomis bei kenksmingomis sąlygomis, apimčių mažinimas; 
- saugus mašinų ir darbo įrenginių išdėstymas; 
- darbo vietų, panaudojant technines ir organizacines saugos priemones, įrengimas; 
- darbo priemonės, kolektyvinės ir asmeninės apsauginės priemonės; 
- statybvietės, darbo vietų, judėjimo kelių apšvietimas, saugos ir sveikatos apsaugos ženklai, signalizacijos ir 
ryšių priemonės; 
- gamybinės buities patalpų (laikinų) įrengimas. 
 Siekiant išvengti darbuotojų kritimo iš aukščio, statybos darbų technologijos projekte turi būti: 
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- sprendimai darbų aukštyje apimčių mažinimui; 
- pastovių atitveriančių konstrukcijų (sienų, plokščių, laiptų, balkonų bei angų aptvarų) išskirtinis pirmaeilis 
įrengimas. 
 Be to, turi būti nurodytos: 
- laikinų aptvarų montavimo vietos ir tipai; 
- saugos lynų ir diržų tvirtinimo vietos; 
- technologinė įranga bei pagalbinės priemonės darbams aukštyje atlikti; 
- priemonės ir būdai, kaip darbuotojams patekti į darbo vietas; 
- jei reikia, distanciniai krovinių atkabinimo įtaisai. 
 Siekiant išvengti konstrukcijų, gaminių ir medžiagų kritimo iš aukščio pavojaus, statybos darbų 
technologijos projekte turi būti nurodyta: 
- konteineriai ir tara, naudojami vienetinėms ir birioms medžiagoms bei betonui ir skiediniui perkelti; 
- krovinių kėlimo reikmenys (stropai, traversai ir montavimo griebtuvai); 
- kabinimo būdai, užtikrinantys sandėliuojamų ir montuojamų elementų perkėlimą į nurodytą vietą; 
- įrenginiai (piramidės, kasetės), užtikrinantys sandėliuojamų konstrukcinių elementų stabilumą; 
- gaminių, medžiagų, įrenginių sandėliavimo būdai ir vietos; 
- montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų laikino ir pastovaus tvirtinimo būdai; 
- surenkamų elementų laikino tvirtinimo būdai, vykdant pastatų ir statinių konstrukcijų demontavimo darbus; 
- statybinių medžiagų atliekų ir šiukšlių pašalinimo būdai; 
- apsauginių perdengimų (paklotų) arba stogelių įrengimo vietos ir konstrukcija. 
 Naudojant statybines mašinas ir mechanizmus, statybos darbų technologijos projekte reikia numatyti: 
- statybinių mašinų ir mechanizmų tipą, jų pastatymo vietas ir darbo režimą, atsižvelgiant į darbų 
technologiją ir esamas statybos sąlygas; 
- priemones, pašalinančias kenksmingų ir/arba pavojingų veiksnių poveikį operatoriui ir šalia jo dirbantiems 
žmonėms; 
- priemones, ribojančias statybinės mašinos darbo zoną, kad į ją nepatektų žmonių buvimo vietos, taip pat 
mašinos darbo zonos aptvėrimą; 
- ypatingas mašinų statymo sąlygas žemės nuogriūvų ribose, ant supilto grunto, nuokalnėje ar panašiai. 
 Darbus atliekant iškasose ar tranšėjose turi būti nurodytas: 
- saugus iškasų šlaitų nuolydis arba iškasų šlaitų sutvirtinimo būdas ir įrengimo technologija; 
- įėjimo ir išėjimo į iškasas ar tranšėjas būdas; 
- esant reikalui, vandens šalinimo būdai. 
 Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo pavojingo elektros srovės poveikio, reikia numatyti: 
- laikinų elektros įrenginių įrengimo tvarką, įtampas, laikinas elektros jėgos ir apšvietimo tinklų trasas, 
srovinių dalių aptvėrimo būdus ir įvadinių - paskirstymo sistemų ir prietaisų išdėstymą; 
- elektros įrenginių metalinių dalių įžeminimo būdus; 
- papildomas saugos priemones vykdant darbus pavojingose ir labai pavojingose patalpose, taip pat 
analogiškomis sąlygomis jų išorėje; 
- saugius darbų atlikimo būdus elektros perdavimo linijų apsauginėse zonose bei šalia veikiančių elektros 
įrenginių. 
 Siekiant darbuotojus apsaugoti nuo kenksmingų veiksnių poveikio (triukšmo, vibracijos, kenksmingų 
medžiagų darbo zonos ore) būtina: 
- nustatyti darbo vietas, kuriose dėl darbų technologijos ar darbo sąlygų gali atsirasti kenksmingi veiksniai; 
- numatyti darbuotojų apsaugos nuo kenksmingų gamybinių veiksnių priemones; 
- esant reikalui, numatyti kenksmingų ir/arba pavojingų medžiagų laikymo vietas, būdus. 
 Organizacinių priemonių, užtikrinančių darbuotojų saugą ir sveikatą, statybviečių įrengimo plane turi 
būti numatyta: 
- darbai, kurių vykdymui reikalinga paskyra - leidimas; 
- rangovo ir užsakovo bendros darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios priemonės dirbant veikiančios 
įmonės teritorijoje; 
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- statybos darbų vykdymo tvarka, esant keliems rangovams vienoje statybvietėje, atsižvelgiant į statybvietės 
įrengimo saugos ir sveikatos priemonių planą. 

 
Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Inžinieriui išpildomieji 

brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 
patikslinimais natūroje. Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Išpildomosios ar kitos 
dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Užsakovas, turi būti atlikta Rangovo.  

 
8. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ  
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų 

ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, 
brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai.  

Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią 
interpretaciją.  

 
9. GAMINIAI, MEDŽIAGOS  
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 ir 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. 

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 
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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. 
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. 

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). 

 
10. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI  
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus.  
 

11. 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 ir naujo ir 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 leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų.  
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios 

tik į vieną pusę.  
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose 

reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.  
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12. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ 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 Inžinieriaus leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 
atsakomybės.  

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.  
12.1. DARBŲ KOORDINAVIMAS  
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro 

instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai 
ir pagal Projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo 
papildomam apmokėjimui.  

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.  
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.  
Ypač įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.  
12.2. 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.  
12.3. 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, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sąrašas: 
1. monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš betonavimą; 
2. monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius; 
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3. pagrindo paruošimas hidroizoliacijai; 
4. pamatų ir rūsio sienų horizontali ir vertikali hidroizoliacija; 
5. perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 
6. deformacinių siūlių padarymas ir izoliavimas; 
7. temperatūrinių siūlių padarymas; 
8. metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno 

antikorozinio sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas); 
9. apsaugos priemonių (tarp jų ir vėdinimo) nuo medienos puvimo panaudojimas; 
10. medinių konstrukcijų atsparumo ugniai padidinimo darbai; 
11. dūmtakių ir vėdinimo kanalų patikrinimas; 
12. langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas 

prieš angokraščių tinkavimą; 
13. gruntų sutankinimas po privažiuojamaisiais keliais, takais ir aikštelėmis; 
14. privažiuojamųjų kelių, takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas; 
15. priemonių antikorozinei vamzdžių apsaugai panaudojimas; 
16. šiluminės vamzdžių ir įrenginių izoliacijos darbų įvertinimas; 
17. sumontuotų nuotekų šalinimo sistemų, įrengtų iš plastmasinių vamzdžių, priėmimas naudoti; 
18. vidaus vandentiekio sistemos apžiūrėjimas; 
19. vėdinimo sistemos kanalų ir šachtų apžiūrėjimas; 
20. įžeminimo kontūrų apžiūrėjimas; 
21. žaibosaugos įrenginio apžiūrėjimas. 
Rangovas  privalo  informuoti  Užsakovą,  techninės  priežiūros  inžinierių ir  Projektuotoją,  kada  

galima  tikrinti įrengtų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir jų elementų kokybę prieš įrengiant sekančias 
konstrukcijas, inžinerines sistemas ar elementus. 

12.4. 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.  

 
13.  BENDROS SĄLYGOS 
13.1. Varžtai, tvirtinimai ir atramos  
Visų tvirtinimo elementų ir t. t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 

atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 
kuriai leistina tokia apkrova.  

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose 
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo.  

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, 
liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm.  

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba.  
Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos 

medienos. Jei reikia, naudoti varžtus.  
13.2. Remontas (defektų taisymas)  
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 
stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.  

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos.  

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką.  
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Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi buti visa supanti aplinka.  

 
14. DAŽYMAS IR APDAILA  
Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, 

pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine apsauga.  
Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Inžinieriaus 

reikalavimus.  
Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rėmus, 

dangtelius ir t.t, kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros kokybės 
sutartos spalvos dažais.  

 
15. ŽYMĖJIMAI, GAMINIŲ IR SISTEMŲ IDENTIFIKACIJA  
15.1 Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje 

pastato eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.  
15.2. 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.  

15.3. 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.  

15.4. 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 irangą jie 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.  

15.5. 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.  

 
16. ELEKTROS TIEKIMAS  
Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo 

sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas:  
Aukšta įtampa 10kV:t;5%  
Žema įtampa 380:t;5%VI220:t;5%  
3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema) Dažnis 50Hz:t;4%  
Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose:  
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- visa elektros įranga (lauke) IP 54,  
- visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 
Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos išdėstymo 

patalpose brėžinius pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte.  
Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams.  
Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei kitos elektros 

įrangos kabelių praėjimai turi būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo taisyklių reikalavimus. 
Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius, paminėtus įrangos sąraše.  

Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir 
variklių sąrašus  

Visa rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir rangovas užtikrina jos prijungimą prie 
220V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus.  

 
17. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
17. 1. 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.  

17.2. 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. 

17.3. Pridavimo eksploatacijai 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,  
- 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.  
17.4. Priėmimas  

 Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal 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'' ir kviečia Užsakovą ir Inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo 
akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, jei Užsakovas sutinka, kad jie būtų pataisyti 
vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.  

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.  
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Statybos darbų Rangovas privalo atlikti pastato konstrukcijų šilumos laidumo matavimus, karšto 
vandens temperatūros matavimus iš toliausiai nutolusio vandentiekio čiaupo nuo karšto vandens 
cirkuliacinio stovo, vandentiekio ir nuotekų sistemų bei šildymo sistemos vamzdynų hidraulinius bandymus, 
šilumos tiekimo sistemos šiluminį išbandymą, vėdinimo sistemų aerodinaminius bandymus, geriamo 
vandens kokybės tyrimus, triukšmo, mikroklimato ir kitus matavimus, ir šių matavimų rezultatus bei 
matavimų dokumentus pateikti statybos darbų užbaigimo komisijai. 

17.5. Atsakomybės už defektus laikotarpis  
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas 
sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti 
galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus 
tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.  

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai.  
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte.  
 
18. 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) pastatų elektros, mechanikos darbai -5 metai;  
2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) -10 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.  

 
19. GARANTINIS APTARNAVIMAS  
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme 

nurodytame laikotarpyje.  
Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais.  

 
20. ATSARGINĖS DALYS  
Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai  įrangai, pagal 

nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą.  
Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijose, o reikia pateikti 

pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų įrangos gamintojas, už jas Užsakovas apmoka papildomai.  
 
21. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 
21.1. 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.  
21.2. 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.  
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- 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.  
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1. Projekto sprendinių išnkstinis derinimas su AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinieriumi Donatu 
Venzlausku (Reg. Nr. 20/1179 2020-04-16). 
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PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SPRENDINIŲ SUDERINIMŲ LENTELĖ 
 

Eil. 
Nr. Techninio projekto dalis Žymuo Projektuotojas Parašas 

1. BENDROJI DALIS BD Rasa Kaminskienė 

 

Rasa Kaminskienė 

 2. 
SKLYPO SUTVARKYMAS (SKLYPO 
PLANAS), STATINIO ARCHITEKTŪRA IR 
STATINIO KONSTRUKCIJOS 

SP-SA-
SK 

Janina Svatkovskaja 
 

3. VANDENTIEKIS IR NUOTEKYNĖ. 
VIDAUS TINKLAI VN Vaidas Pajaujis 

 

4. ŠILUMOS TIEKIMAS (ŠILUMOS 
PUNKTAS) ŠP Vaidas Pajaujis 

 

5. ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS ŠV Vaidas Pajaujis 
 

6. ELEKTROTECHNIKOS DALIS E Kęstutis Šližys 

 

7. PASIRENGIMAS STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS SDO Mindaugas Jackevičius 

 
 

 

 
 



DAUGIABUČIO NAMO POPIERIAUS G. 48, VILNIUJE ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

 
TECHNINĖ UŽDUOTIS 

2019-07-30 
 
Įvadinė informacija: 
Administratorius  VšĮ „Atnaujinkime miestą“  (toliau – Užsakovas). 
Daugiabučio namo Popieriaus g. 48, 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. 1096-0026-7014 
- Aukštų skaičius – 2 

Butų skaičius – 12 
- Kitos paskirties patalpų –1 

Pastato bendrasis plotas – 695,39 m² 
Pastato naudingasis plotas – 569,34 m² 
Namo šildomų patalpų plotas – 569,34 m² 

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

Užsakovas 1. 
VšĮ „Atnaujinkime miestą“ įm. kodas 300662245, Panerių g. 20, Vilnius 
 
Projekto pavadinimas 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „ Statinio projektavimas, projekto ekspertizė") 

2. 

Daugiabučio namo Popieriaus g. 48, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) 
projektas. 
(Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis) 
Statinio klasifikavimas 
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" IV skyrius) 

3. 

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

4. 
 

Neypatingas 
Projekto rengimo etapas 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 

5. 

Techninis darbo projektas 
Projektavimo pradžia 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 

6. 

Projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena. 
Projektavimo pabaiga 7. 
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. 

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

9. 

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 
sistema subalansuojama pagal pasikeitusius šiluminės energijos poreikius. Visos 
medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. 
Įrengiamų automatinių balansinių-reguliavimo ventilių kiekis šildymo sistemoje 
apie ~ 40 komplektai. 
 
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos 
stovus. Demontuojami seni šildymo sistemos stovų vamzdynai, montuojami nauji  
stovai ir prijungiamieji vamzdynai, prijungiami šildymo prietaisai, vamzdynai 
gruntuojami ir dažomi, rūsyje izoliuojami, užtaisomos vamzdžių kirtimosi su 
pastato konstrukcijomis vietos. Butuose ir laiptinėse keičiami šildymo prietaisai 
(radiatoriai). Butuose ant esamų šildymo sistemos prietaisų montuojami dvieigiai 
termostatiniai ventiliai su termostatiniais reguliatoriais, kurių temperatūros 
nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliškai 16-22 C. Demontuojami seni 
trieigiai vožtuvai ir apėjimai. Šilumos punktas modernizuojamas pagal 
pasikeitusius šilumos energijos poreikius: esamo šilumos punkto cirkuliacinių 
siurblių keitimas, programinės įrangos atnaujinimas. Keičiami visi šildymo 
sistemos magistraliniai vamzdynai ir izoliuojami termoizoliaciniais akmens vatos 
kevalais su aliuminio folija. Keičiami karšto vandens tiekimo sistemos stovai ir 
magistraliniai vamzdynai ir izoliuojami  termoizoliacine medžiaga. Montuojamų 
naujų vamzdynų diametras, atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos poreikius, 
numatomas rengiant techninį darbo projektą.  Visos medžiagos turi būti 
sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. 
Montuojamų naujų ir izoliuojamų šildymo magistralinių vamzdžių ilgis:  - 200 m; 
Montuojamų naujų ir izoliuojamų šildymo stovų vamzdžių ilgis:               - 300 m; 
Montuojamų naujų ir izoliuojamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdžių 
ilgis:                                                                                                              - 120 m; 
Montuojamų naujų ir izoliuojami karšto vandentiekio stovų vamzdynai:      -97 m; 
Įrengiamų termostatinių ventilių su reguliatoriais kiekis:                            - 40 vnt; 
Radiatoriai:                                                                                                   - 40 vnt; 
Šilumos punktas:                                                                                 1 vnt. 110 kW. 
Ventiliacijos sistemų pertvarkymas .  2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 sistemos kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas 13 butų                                       
 



Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas. 3. 
Numatomas pažeistų stogo konstrukcijos elementų keitimas, naujų sutvirtinimui 
reikalingų elementų įrengimas ir konstrukcijos impregnavimas, perdangos ir 
parapeto nešildomoje palėpėje apšiltinimas, vėjo izoliacijos įrengimas, dangos 
keitimas lakštine danga, aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas. Įrengiami 
stoglangiai/ švieslangiai. Palėpėje atstatomas pažeistas parapetų mūras, keičiama 
pastogės liuko anga ir liukas. Remontuojami, aptaisomi ventiliacijos kanalai, 
išvedami virš stogo buitinių nuotekų alsuokliai, atstatoma žaibosauga, įrengiamas 
aptvėrimas. Stogeliai virš įėjimų remontuojami ir apskardinami, įrengiama lietaus 
nuvedimo nuo stogelių sistema. Įrengiami įstiklintų balkonų stogeliai. Keičiami 
lietvamzdžiai ir latakai. Stogo šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,16 (W/m2K). 
Stogo ir sienų termoizoliaciniai sluoksniai turi būti susisiekiantys. Stogo šiltinimo 
sistemos medžiagos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. Visos 
medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas.  
Keičiamos stogo dangos plotas:                                                  - 674,72 m2; 
Šildomos perdangos plotas:                                                         - 360,00 m2. 
Keičiamų lietvamzdžių ilgis:                                                       - 100,80 m. 
Keičiamų magistralinių vamzdynų ilgis:                                     - 50 m. 

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



4.1. Numatoma atlikti išorės sienų apšiltinimą, sienų konstrukcijų defektų šalinimą, 
įskaitant ir cokolį. Sienos šiltinamos, įrengiant tinkuojamą fasadą. Numatomi 
darbai: sienų paviršių paruošimas šiltinimui (plyšių, įtrūkimų, siūlių, išdaužų 
taisymas, biologinių apnašų valymas ir kitas remontas); termoizoliacinių plokščių 
(polistireninio putplasčio) klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis; 
dekoratyvinio tinko įrengimas.  Sienų ir cokolio šilumos perdavimo koeficientas U 
≤ 0,2 (W/m2K). Šiltinant sienas aptaisomi angokraščiai, įrengiamos lauko 
palangės langams. Pirmo aukšto apšiltinamos tinkuojamos sienos papildomai 
armuojamos nuo mechaninių pažeidimų. 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 ir įėjimo aikšteles. Apšiltinamos ir tinkuojamos/ aptaisomos balkonų grindų 
plokštės.  Išorinių sienų ir cokolio darbams turi būti naudojama išorinė 
termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar 
pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir 
apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į 
rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį 
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, 
arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka 
CE ženklu ženklinamus statybos produktus.  
Apšiltinamų sienų ir angokraščių plotas:                                          – 627,68 m2;  
Apšiltinamo cokolio plotas iki nuogrindos (įskaitant požeminę dalį)  – 194,07 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. 
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. 
 Laiptinių ir butų lauko durys keičiamos metalinėmis apšiltintomis, rūsio ir tambūro 

durys keičiamos naujomis PVC profilio durimis. Po pakeitimo atliekami būtini 
angokraščių apdailos darbai. Įėjimo laiptų nėra, pandusas nereikalingas. 
Reikalaujamas durų šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,6 W/m2K. Visi 
gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas.  
Keičiamų tambūrinių durų plotas:                                               - 7,74 m2;  
Keičiamų lauko durų plotas:                                                      - 15,19 m2;  



6. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų 
konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą 
pagal vieną projektą 
Rekomenduojama įstiklinti visus butų balkonus pagal vieningą projektą. 
Stiklinimo konstrukcija su 1 stiklu, montuojama per visą balkono aukštį. Viršutinė 
stiklinimo konstrukcija – varstoma/stumdoma, apatinė stacionari. 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                                                         - 70,20 m2; 
Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 7. 
Seni patalpų langai keičiami naujais PVC langais su 1- lameriniais stiklo paketais 
(orinio laidžio klasė – 4), užpildytais dujomis, vienas stiklas su selektyvine danga. 
Per visą lango perimetrą įrengiamos izoliacinės juostos. Šilumos perdavimo 
koeficientas U ≤ 1,3 (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 plotas                                                                    - 10,32 m2;  
Keičiamų bendrojo naudojimo patalpų langų plotas                               - 7,46 m2. 
Privalu vadovautis atitinkamų normatyvinių techninių dokumentų reikalavimais. 

8. Bendrojo naudojimo elektros inžinierinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos 
atnaujinimas 

 Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo 
instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas. Horizantalios instaliacijos 
magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, 
šviestuvų keitimas. Pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės 
aktus. 
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių, namo laiptinių apšvietimo 
instaliacijos kabelių, prietaisų šviestuvų keitimas                      - 2 laiptinių aukštų; 
Horizantalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo 
instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas            - 122,10 m2 rūsio 
patalpų. 

9. Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 

9.1 Buitinių nuotekų sistemos keitimas 

 Pastato buitinių nuotekų sistemos magistralių rūsyje ir stovų vamzdynų keitimas 
bei išvadus iki pirmo šulinio. Vamzdynų demontavimas, naujų plastikinių 
slėgiminių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas ir prijungimas prie kiemo 
nuotakyno bei butų sistemos. Stovų išvedimas virš stogo sistemai vėdinti.  
Keičiamų magistralinių ir stovų vamzdynų ilgis:                              -145 m. 

9.2 Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas  

 Pastato šalto vandens tiekimo sistemos magistralių rūsyje ir stovų vamzdynų 
keitimas, juos tinkamai izoliuoti. Numatyti stovų uždarymo armatūrą. 
Keičiamų magistralinių vamzdynų ilgis:                                         - 104 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. 
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas 
(lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių 
įgyvendinimo): 
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ≤ 247,98 
kWh/m²/metus. 

11. 

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas ≥ 64,00 %. 
Turi būti pateikti įrodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai. 
Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė 12. 
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. 
Statinio projekto ekspertizė 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė”) 

14. 

Projekto Ekspertizė yra privaloma. 
Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas. 
Projektuotojas privalo  pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas. 
Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius 15. 
Projektas įforminamas reglamentuose nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su 
Užsakovu. 
Užsakovui Projektuotojas pateikia: 
5  (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. 
Projekto taisymai 16. 
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). 
Projekto taikymas 17. 
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. 
Turtinės Projekto teisės yra  Patalpų savininkų nuosavybė. 
Projekto pristatymas 18. 
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). 
Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
(VADOVAUJANTIS GALIOJANČIAIS STR „STATINIO PROJEKTO VYKDYMO 
PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS“ 

19. 

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“) 

 



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Vilniaus miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Verkių būstas", 302813393, Vilnius, Kviečių g. 2
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-200225-00130, 2020-02-25

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai STRD-00-200220-00036, 2020-02-20 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Vilniaus miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Verkių būstas", 302813393, Vilnius, Kviečių g. 2
 
Ryšio duomenys
El. paštas info@verkiubustas.com tel. (85)2697777 mob. tel. 886202060 faks.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, Vilniuje, 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. 1096-0026-7014
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Popieriaus g. 48
Saugoma teritorija Taip, Verkių regioninis parkas
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) Esamas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Esamas.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Esamas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Esamas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Esamas.
 
6. Užstatymo tipas Esamas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Esamas.
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8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Esamas.
 
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 Vadovautis Specialiaisiais saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimais Reg. Nr.
SPV-019-018-TDP. Rekomenduojame spalvinį variantą - Nr. II
 
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)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Vilniaus miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 

 
Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Verkių būstas", 302813393, Vilnius, Kviečių g. 2
 
Ryšio duomenys
El. paštas info@verkiubustas.com tel. (85)2697777 mob. tel. 886202060 faks.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, Vilniuje, 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. 1096-0026-7014
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Popieriaus g. 48
Saugoma teritorija Taip, Verkių regioninis parkas
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 SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI
 
1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas
(laikinasis reglamentas) Verkių regioninio parko gyvenamojo funkcinio prioriteto teritorija, bendrojo tvarkymo
miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių ekstensyvaus tvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo zona (GŪe). Joje: palaikomas
bendras susiformavęs užstatymo pobūdis ir urbanistinė struktūra; vykdant statybas, aplinka radikaliai nepertvarkoma,
apsiribojama daugiausia renovacijos priemonėmis. Pastato sienų spalva gelsva (smėlio). Langų rėmai dažomi balta
spalva. Langai skaidomi (arba imituojamas skaidymas) į tris, keturias, ar daugiau dalių.
 
2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:
 
2.1. Atstumas iki vandens telkinio Nėra
 
2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra
 
2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra
 
2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra
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3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra
 
4. Jeigu konkretūs specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma
atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 20-00160D

Klientas:

Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2020-01-08, 
Galioja iki: 2022-01-08

UAB "Verkių būstas"

Kviečių g. 2, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37069961110, rasa@spv.lt

Objekto pavadinimas: Gyvenamasis namas

Objekto adresas: Popieriaus g. 48, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Dujotiekio tipas

Dujotiekio skersmuo, mm

Maksimalus dujų slėgis, bar

Minimalus dujų slėgis, bar

Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val

Plieninis

0,023

0,013

 0

Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai

1. Šios prisijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Popieriaus g. 48, Vilnius, Vilniaus 
m. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų.

2. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:
Mažo slėgio dujotiekis.

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Požeminės dujotiekio dalies iki įvadinio čiaupo  rekonstravimo darbus atliks Bendrovė;
4.2. Vykdant gyvenamojo namo atnaujinimą (modernizavimą) neprieštaraujame antžeminio ir 
požeminio dujotiekio atitraukimui nuo pastato sienos. 

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Informuojame, kad prieš pateikiant patikrinimui projektą Bendrovei, jame turi būti įtrauktos 
sekančios pastabos:
3.1.1. Techninio pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekte turi būti numatytos lėšos požeminio 
dujotiekio įvado ir antžeminio dujotiekio rekonstravimui:
3.1.1.1. Dujotiekis ir jo įrenginiai nuo pastatų sienų turi būti atitraukti prieš pastato apšiltinimo darbus;
3.1.1.2. Po dujotiekio atitraukimo darbų dujotiekį nudažyti namo fasado spalva;
3.1.1.3. 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.
3.1.2. Dėl antžeminio dujotiekio atitraukimo nuo pastato (vartotojo sistema), kreiptis į Bendrovę el. 
paštu info@eso.lt arba į įmones, turinčias leidimą eksploatuoti bei montuoti dujų sistemas.

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24

03212  Vilnius, Lietuva

www.eso.lt 

Informacija klientams Tel. 1852 

El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Centrinė būstinė                                                Rekvizitai



5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir 
neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali 
įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems 
sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu 1852. Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus 
taikomą tarifą ar mokėjimo planą. 

patvirtino Vyresnysis inžinierius GLIAUBERTAS DARIUS

parengė Vyresnysis inžinierius GLIAUBERTAS DARIUS

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24

03212  Vilnius, Lietuva

www.eso.lt 

Informacija klientams Tel. 1852 

El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Centrinė būstinė                                                Rekvizitai

































































































































Koordinačių sistema - LKS-94
Aukščių sistema - LAS07

Plotas-0.82ha

Sklypo sutvarkymo planas
M 1:500

R. Kaminskienė27176
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DataLaida
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Laida

0

DOKUMENTO ŽYMUO:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

LT

Kval.
Dok.
Nr. Tel./faks.: 8 (5) 2332485, el. p.: info @spv.lt

Ateities g. 25B, LT-06326 Vilnius
UAB "Statybos projekt ų valdymas"

PV, PDV

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, Statybos darbų vykdymui

SPV-019-018-TDP-SP.B-01

Daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, Vilniuje,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PASTABOS:
1. Šiltinant požeminę cokolinę dalį nepažeisti esamų komunikacijų.
2. Prieš darbų pradžią esamų kabelių ir tinklų vietai nustatyti padaryti keletą šurfų.
3. Žemės darbai kabelių  ir tinklų  apsaugos zonoje turi būti vykdomi rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų institucijų atstovams.
4. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasamas tik rankiniu būdu.
5. Cokolio šiltinimo darbus atlikti šiltuoju metų laiku.
6. Įrengiamos nuogrindos pločius žr. SA.B-02 brėž.

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M:500

Projektuojamas pastatas

Įvažiavimas / išvažiavimas į teritoriją; gaisrinės technikos
atvažiavimo kryptis

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas: užstatytas
 plotas (esamas / po pastato atnaujinimo (modernizavimo))

Kiti esami statiniai

Važiuojamosios dalies ribos

Kietų dangų praėjimo takų ribos

Įėjimai į pastatą

SUTARTINIAI
PAŽYMĖJIMAI DARBŲ PAVADINIMAS

MATO
VNT. KIEKIS

m2

-

-

-

-

402 / 420

vnt. 7

m2

- -

m 130,0

- -

m2Įrengiamų betoninių trinkelių 200x100x80(h) mm danga

Įrengiami vejos bordiūrai H200xB80 mm ant
betoninio pasluoksnio

m2Atsėjama statybos darbų metu pažeista veja 182,0

vnt.Įrengiamos 600x400 mm dydžio kojų valymo grotelės 7

47,0

35,0

Įrengiama 600 mm pločio vėdinama nuogrinda

m2 11,0
Kertami / pjaunami medžiai ar krūmai (kiekis tikslinamas
vietoje), trukdantys statybos darbų atlikimui

Esama ryšių spinta

Esama elektros spinta

m 13,0
Įrengiami betoniniai 200 mm pločio ir 80 mm aukščio
lietaus vandens nuvedimo latakai ties lietvamzdžiais

UŽSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS):
VšĮ "Atnaujinkime miestą" , Panerių g. 20, 03209 Vilnius
STATYTOJAS:
UAB "Verkių būstas" , Kviečių g. 2, 08418 Vilnius

Nuo stogo nuvedamo lietaus vandens surinkimui
įrengiamos 60x60 cm dydžio ir 60 cm gylio duobės,
kurios užpildomos skalda

m3 2,9

Reg.Nr.20/1179

2020     04    16







F1R
0,02

alt. v.a. 122.99

PVC d110
l=7,0m

alt. v.a. 122.85

F1R

alt. v.a. 123.00

alt. v.a. 122.86

PVC d110
l=6,9 m

0,02

Rp=28m
kai h-2,0m

Rp=42m
kai h-3,0m

Proj. ĮASS įžeminimo kontūras
Rįž10Ω. Sujungti su žaibosaugos
įžeminimo kontūru

Proj. įžemikliai
Rįž10Ω

Projektuojamas aktyvinis
žaibo priėmiklis h3,0m

virš stogo

Koordinačių sistema - LKS-94
Aukščių sistema - LAS07

Plotas-0.82ha

Suvestinis inžinerinių tinklų planas
M 1:500

R. Kaminskienė27176
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Laida

0

DOKUMENTO ŽYMUO:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
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Kval.
Dok.
Nr. Tel./faks.: 8 (5) 2332485, el. p.: info @spv.lt

Ateities g. 25B, LT-06326 Vilnius
UAB "Statybos projekt ų valdymas"

PV, PDV

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, Statybos darbų vykdymui

SPV-019-018-TDP-BD.B-01

Daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, Vilniuje,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

Projektuojamas pastatas

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas: užstatytas
 plotas (esamas / po pastato atnaujinimo (modernizavimo))

Kiti esami statiniai

Važiuojamosios dalies ribos

Kietų dangų praėjimo takų ribos

Įėjimai į pastatą

SUTARTINIAI
PAŽYMĖJIMAI DARBŲ PAVADINIMAS

MATO
VNT. KIEKIS

m2

-

-

-

-

394 / 412

vnt. 7

- -

UŽSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS):
VšĮ "Atnaujinkime miestą" , Panerių g. 20, 03209 Vilnius
STATYTOJAS:
UAB "Verkių būstas" , Kviečių g. 2, 08418 Vilnius

F1R Projektuojamas buitinių nuotekų vamzdynas

Projektuojama cinkuota plieninė juosta 40x4mm

Projektuojama plieninė cinkuota arba aliuminio viela Ø8mm

Projektuojamas sujungimas strypas - viela - juosta

Projektuojamas įžemiklis

Projektuojamas kontrolinis sujungimas (matavimo gnybtai)

Esami vandentiekio tinklai

Esami buitinių nuotekų tinklai

Esama požeminė šilumos trasa

Esama ryšių požeminė trasa

Esami elektros tinklai (04 KV kabeliai)

Esami požeminiai dujotiekio tinklai

Esami elektros tinklai

PASTABA:
1. Projektuojant ir įrengiant tinklus, išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio
ir projektuojamų tinklų, vadovaujantis skirstomųjų dujotiekio įrengimo taisyklėmis
(LR energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsak. Nr. 1-162).



Koordinačių sistema - LKS-94
Aukščių sistema - LAS07
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Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, Statybos darbų vykdymui
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Daugiabučio gyvenamojo namo Popieriaus g. 48, Vilniuje,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PASTABOS:
1. Šiltinant požeminę cokolinę dalį nepažeisti esamų komunikacijų.
2. Prieš darbų pradžią esamų kabelių ir tinklų vietai nustatyti padaryti keletą šurfų.
3. Žemės darbai kabelių  ir tinklų  apsaugos zonoje turi būti vykdomi rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų institucijų atstovams.
4. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasamas tik rankiniu būdu.
5. Cokolio šiltinimo darbus atlikti šiltuoju metų laiku.
6. Įrengiamos nuogrindos pločius žr. SA.B-02 brėž.

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M:500

Projektuojamas pastatas

Įvažiavimas / išvažiavimas į teritoriją; gaisrinės technikos
atvažiavimo kryptis

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas: užstatytas
 plotas (esamas / po pastato atnaujinimo (modernizavimo))

Kiti esami statiniai

Važiuojamosios dalies ribos

Kietų dangų praėjimo takų ribos

Įėjimai į pastatą

SUTARTINIAI
PAŽYMĖJIMAI DARBŲ PAVADINIMAS

MATO
VNT. KIEKIS

m2

-

-

-

-

402 / 420

vnt. 7

m2

- -

m 130,0

- -

m2Įrengiamų betoninių trinkelių 200x100x80(h) mm danga

Įrengiami vejos bordiūrai H200xB80 mm ant
betoninio pasluoksnio

m2Atsėjama statybos darbų metu pažeista veja 182,0

vnt.Įrengiamos 600x400 mm dydžio kojų valymo grotelės 7

47,0

35,0

Įrengiama 600 mm pločio vėdinama nuogrinda

m2 11,0
Kertami / pjaunami medžiai ar krūmai (kiekis tikslinamas
vietoje), trukdantys statybos darbų atlikimui

Esama ryšių spinta

Esama elektros spinta

m 13,0
Įrengiami betoniniai 200 mm pločio ir 80 mm aukščio
lietaus vandens nuvedimo latakai ties lietvamzdžiais

UŽSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS):
VšĮ "Atnaujinkime miestą" , Panerių g. 20, 03209 Vilnius
STATYTOJAS:
UAB "Verkių būstas" , Kviečių g. 2, 08418 Vilnius

Nuo stogo nuvedamo lietaus vandens surinkimui
įrengiamos 60x60 cm dydžio ir 60 cm gylio duobės,
kurios užpildomos skalda

m3 2,9







Bendro naudojimo ir magistralinių tinklų
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Proj. įvadinis apskaitos
skirstomasis skydas (ĮASS)

Proj. PS-R

PASTABOS:

1. Prieš apskaitos prietaisus montuojami atšakojimo nuo magistralių gnybtynai ir
komutacinė įranga turi būti su plombavimo galimybe;

2. Automatinių išjungiklių nominalus tikslinti darbo vietoje;
3. Komercinės apskaitų spintos yra esamos, šiame projekte neprojektuojamos;
4. Montavimą atlikti laikantis EĮĮT reikalavimų.
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Žiūr. magistralinių tinklų schemą
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