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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“) 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Abonemento Nr.   
           RENOVUOJAMO (PRIJUNGIAMO PRIE ŠILUMOS TINKLŲ) OBJEKTO PASAS 
 PRISIJUNGIMO SITUACINĖ SCHEMA              

GYVENAMASIS DAUGIABUTIS PASTATAS POPIERIAUS G. 48, VILNIUS 
( Objekto pavadinimas, adresas ) 

      PRIJUNGIAMŲ PASTATŲ CHARAKTERISTIKA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. ESAMI SLĖGIAI ĮVADUOSE        3. ŠILUMOS POREIKIŲ PARINKIMAS 
SLĖGIAI ŠILUMOS 

TINKLŲ ĮVADE 
 

 
Šildymo 
sistemos 

palildymas 
Reguliat/siurblys 

ESAMAS SLĖGIS 
VANDENS ĮVADE 

P MPa 

Reikalingas 
vandens slėgis 
įvade P MPa 

Trūkstamas 
vandens slėgis 
įvade P MPa 

Reikalingas slėgio 
užtikrinimas (vandens 

pakėlimo siurblys) 
  ŠILUMOS POREIKIS ŠILDYMUI, QŠ MW    ŠILUMOS POREIKIS KARŠTAM VANDENIUI, QKV MW   

P1, MPa P2, MPa P1, MPa P1KV, MPa ∆P1KV, MPa Yra/nėra  Instaliuotas Perskaičiuotas Pokytis % Projektinis Instaliuotas Perskaičiuotas Pokytis % Projektinis 

18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32 
- - - - - - nėra  0,068 

 
0,038 44 0,038 0,097 

 
0,097 

 
0 0,097 

    
3. ŠILUMOS ĮVADO IR ŠILUMOS PUNKTO CHARAKTERISTIKA                                             4. ŠILDYMO SISTEMŲ CHARAKTERISTIKA   

Šilumos įvadas 

Šil. 
punkto 

Nr. 

Droselio 
diametr. 

 mm 

Šilumos pajungimo schema  
( priklausoma) 

 Karšto vandens paruošimas 

Šilumos 
apskaitos 
prietaisai 
(markė) 

Šildymo  
sistemos 

charakterist. 

Skaičiuot. 
temperat. 

C 

H 
m.v.st. 

 Šildymo prietaisai 

Magistralės, 
šil. 

kameros  
Nr. 

Diametras 
mm 

Ilgis 
m 

Reguliatoriai 
(markė) 

Siurbliai 
(markė) 

Tūto
s 

dia
metr
as 
 

Pašildytuvas 

Pajungimo 
schema 

Pašildytuvas 

Cirkuliac. 
siurbliai 
(markė) 

Cirkuliac. 
linija 

pastate 
yra/nėra 

Temper. 
reguliat. 
(markė) 

Tipas, 
markė 

F 
Tūris 
V m3 Tipas, markė 

F 
m2 Tipas, markė 

F 
M2 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Šilumos 
tinklai 

DN32 - 1 

  Balansinis 
ventilis 
DN32 

ESAMAS 

Elektroninis reg. 
Temp. reguliator. 
KVS 2,5 
VS2-20-2,5 
ESAMAS 
 

G=1,6m³/h, 

H=6,0m 

ALPHA2  

25-80 

NAUJAS 
(esamas  

UPS 25-80) 

- - - Lygiagreti 

Plokštelinis 
lituotas 

ESAMAS 
 

- 

G=0,5m³/h 

H=5,0m 

ALPHA2  

25-60N 

NAUJAS 
(esamas  

UPS 25-60) 
 

yra 

Elektroninis 
reg. Temp. 
reguliator. 
KVS 2,5 
VS2-20-2,5 
ESAMAS 

 

SKS-3, U1,  
 Gnom.2,5m3/h 
Gmax.5,0m3/h 

ESAMAS 

Dvivamzdė 
apatinio 

paskirstymo 
80º-60ºC 

 
6,0 

 

Plieniniai, 
radiatoriai  

38 
kW 

0,7 

 
 
 

5. VĖDINIMO SISTEMŲ CHARAKTERISTIKA   6. ĮRENGIMŲ PAKEITIMAS       PASTABOS 
   

Pavadinimas 
L, 

m3/h 
Q 

MW 

Kaloriferiai  
Reguliatoriai 

 Poz. 
Nr. 

Keičiamo įrengimo  
Pakeitimą atliko 

(projektinė organizacija, pavardė, vardas) 
Parašas, 

data 

  

Tipai 
 

F, m2   
Tipas Charakteristika   

56 57 58 59 60 61  62 63 64 65 66  

- - - - - -  S-1 ALPHA2  

25-80 
G=1.6m³/h 

H=6,0m.v.st. 
- -   

       S-2 ALPHA2  

25-60N 
G=0.5m³/h 

H=5,0m.v.st. 
   PROJEKTO DALIES VADOVAS VAIDAS PAJAUJIS  

             (pareigos, pavardė) 
              
             (parašas) 
              

 

Nr. 
Genpl. 

Pavadinimas 

Šiluminio punkto 
 Pastato 

kubatūra 
m3 

Aukštų 
skaičius 

vnt 

Pastato 
aukštis 

m 

Šildomų 
patalpų 
plotas 

 m2 

Butų 
skaičius 

vnt 

Šilumos apkrova 

Nr. 
Grindų 
ALT. 

Šildymui Vėdinimui K. vandentiekiui Viso 

Q 
MW 

G 
m3/h 

Q 
MW 

G 
m3/h 

Q 
MW 

G 
m3/h 

Q 
MW 

G 
m3/h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Gyvenamieji namai 1 0.00 - 2 6 569,34 12 
0,038 

(iki ren. 
0,068) 

1,31  
(iki ren. 

2,34) 
- - 0,097 2,38 0,135 3,69 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Projektas atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinio 

reikalavimams. 
Projektuojant  ir montuojant  vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis: 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  
STR 2.09.02. 2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“. 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
 „Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės“  LR ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymas 
Nr.424 
Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. LR  energetikos ministro 2011 m. birželio mėn. 17 d. 
įsakymu nr. 1-160 
Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. LR energetikos ministro 2017 rugsėjo 
18d. įsakymu Nr.1-245 
„Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“. LR energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-
297. 
 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338. 
HN24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 
 HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ LR sveikatos apsaugos 
ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1081. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 
„Darbo su asbestu nuostatai“ 2004 m. liepos 16 d. SAD ir SA  ministrų įsakymas Nr. A1-184/V-546; 
 „Atliekų tvarkymo taisyklės“, LR aplinkos ministro 2017m spalio 9d. įsakymas Nr.D1-831; 
„Biocidinių produktų autorizacijos taisyklės“ LR SAM ministro įsakymas Nr. V-289 
LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
LST EN 13480-1 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai“. 
LST EN 13480-2 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos“. 
LST EN 13480-3 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas“. 
LST EN 13480-5 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“. 
 „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ LR ūkio ministro 2016 sausio mėn. 25d. įsakymas Nr.4-51 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2014/68/ES 
Panaudotos Excel, Word, Zwcad kompiuterinės programos. 
 

 

 

 



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

Lapas Lapų Laida 

 SPV-019-018-TDP-ŠT-AR 2 4 O 
 

 

Pagrindiniai rodikliai: 

Pagrindiniai šildymo ir karšto vandens sistemos parametrai: 

Statinis slėgis – 6m 
Slėgio nuostoliai šildymo sistemoje su šilumos punktu - dp=53 kPa 
Slėgio nuostoliai karšto vandens sistemoje - dp=25 kPa 
Šildymo sistemos darbinis slėgis - 2,0bar 
Šildymo sistemos cirkuliuojantis šilumnešio debitas – 1,63m³/h 
Šildymo sistemos tūris – 0,7m³ 
Karšto vandens sistemos cirkuliuojantis debitas – 0,5m³/h 
 
Pagrindiniai šilumos tiekimo tinklų parametrai: 
Įvadas į pastatą DN50 
Didžiausias slėgis 0,6MPa 
Didžiausia tiekiama temperatūra 95°C 
 
Pagrindiniai šilumos punkto parametrai: 
Pirminiame kontūre: 

Maksimalus leidžiamas slėgis – 10bar 
Maksimali leidžiama temperatūra – 100°C 

Antriniame karšto vandens kontūre: 
Maksimalus leidžiamas slėgis – 6bar 
Maksimali leidžiama temperatūra – 90°C 

Antriniame šildymo kontūre: 
Maksimalus leidžiamas slėgis – 6bar 
Maksimali leidžiama temperatūra – 90°C 

 
Esama padėtis: 

1. Esamas šilumos punktas prie šilumos tinklų pajungtas pagal priklausomą schemą. 
2. Šilumos skaitiklis SKS-3-U1 su srauto jutikliu SDU-01 D20 Qnom=2,5 m3/h; Qmin=0,025 

m3/h; Qmax=5,0 m3/h įrengtas ant grįžtamos šilumnešio linijos. 
3. Debito ribotuvas DN32. 
4. Šilumokaitis karštam vandeniui 97 kW. 
6. Dvieigis vožtuvas šildymui VS2-20; G=2,34 m3/h; kvs=2,50 m3/h; su pavara AMV10. 
7. Dvieigis vožtuvas karštam vandeniui VS2-20; G=2,38m3/h; kvs=2,50 m3/h; su pavara 

AMV30. 
8. Cirkuliacinis siurblys šildymui UPS 25-80; G=2,92m3/h; H=6,0 m. 
9. Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui UPS 25-60; G=0,50 m3/h; H=5,0 m. 
10. Skaičiuotinos temperatūros šilumos punkte: - šildymo sistema – 95-70ºC / 60-80ºC; karšto 

vandens sistema - 65-30ºC / 5-55ºC. 
11. Šilumos apkrovos iki renovacijos: 
- šildymui - 68 kW (2,34m3/h) 
- karštam vandeniui - 97 kW (2,38m3/h) 
12. Šilumos apkrovos po renovacijos: 
- šildymui - 38 kW (1,31m3/h) 
- karštam vandeniui - 97 kW (2,38m3/h) 

 
Pagrindiniai sprendiniai: 

Po daugiabučio namo renovacijos, patikrinus esamo šilumos punkto įrangą reikia keisti 
cirkuliacinį siurblį šildymui ir karšto vandens ruošimui. Esamame šilumos punkte šildymui ir karšto 
vandens cirkuliaciniai siurbliai 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. 
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Šilumos apskaitos prietaiso patikrinimas 

Šilumos galia, kW Šilumotiekio debitas m³/h 
Qšild. Qkv Qbendr Gšild. Gkv Gsk 

38 
(iki renovacijos 

68) 

97 
(iki renovacijos 

97) 

135 
(iki renovacijos 

165) 

1,31 
(iki renovacijos 

2,34) 

2,38 
 (iki renovacijos 

2,38) 

3,69 
 (iki renovacijos 

4,72) 

Temperatūros, °C Slėgiai įvade, 
kPa Šilumos skaitiklis 

šild.  vėd.  kv. V  p1   p2  Esamas šilumos skaitiklis  
SKS-3, U1, Gnom=2,5m³/h, 

Gmax=5,0m³/h Gmin=0,025m³/h 
95-70 
60-80 - 65-30 

5-55  
  

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

 
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 0C. 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). 
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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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3.TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
1. Bendri reikalavimai 

Šios techninės specifikacijos taikomos šilumos punkto įrangai. 
Visos agregato dalys turi atitikti šiems kriterijams: 
- saugios darbo sąlygos; 
- paprastas įrenginių aptarnavimas; 
- patikimas įrenginių darbas; 
- aukštas naudingumo koeficientas; 
- priežiūros ir remonto paprastumas; 
- geros sanitarinės sąlygos; 
- sertifikuoti 

 
2. Paviršiaus apsauga 

Metalinių paviršių valymas, gruntavimas ir galutinis antikorozinis padengimas turi būti 
atliktas pagal tarptautinių techninių standartų apsaugai nuo korozijos reikalavimus. 

Dažymas turi būti atliekamas panaudojant pažangią darbo patirtį bei pagal dažų gamintojo 
instrukcijas. Aštrūs galai turi būti suapvalinti. 

Vamzdynai turi būti dažomi pagal LST EN ISO 12944-5:2020 „Dažai ir lakai. Plieninių 
konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“, LST EN ISO 12944-4:2018 
„Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis.  

4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas“ reikalavimus:  
- Dangos patvarumas turi būti pakankamas nuo 10 iki 15 metų;  
-Aplinkos, kurioje montuojami vamzdynai, klasifikac atmosferos koroziškumoija pagal

kategorijas, priimama C3 (vidutinė);  
-Nudažyto ar padengto dviem sluoksniais vamzdžio dažų sauso sluoksnio storis turi būti ne 

mažesnis kaip 160 µm (dengiant su epoksidu, poliuretanu);  
-Nudažyto ar apdengto vamzdžio, kurio paviršius vėliau izoliuojamas, dažų sauso sluoksnio 

storis turi būti ne mažesnis 120 µm (dengiant su epoksidu); Prieš dažant vamzdžių metalinis 
paviršius turi būti paruoštas dažymui:  

-Visos aštrios ar dantytos vamzdžio atvamzdžio briaunos turi būti nušlifuoti, suteikiant jiems 
3 mm spindulį; nuo visų dažymui ruošiamų paviršių turi būti nuvalyti riebalai, tepalas ar kiti 
nešvarumai;  

-Nuvalytus tirpikliu vamzdžių paviršius būtina nušveisti su abrazyvinės struktūros 
priemonėmis. Prieš atliekant vamzdžių paviršių gruntavimą, paviršius turi būti nusausinamas, 
išdžiovinamas. -Dažomo metalo paviršiaus temperatūra turi būti 3 ºC didesnė už rasos taško 
susidarymo temperatūrą patalpoje; (patalpos oro drėgnumas turi būti mažesnis nei 80 %). 
Metalinių paviršių valymas, gruntavimas ir galutinis dažymas turi būti atliekamas gamykloje pagal 
tarptautinių techninių standartų apsaugai nuo korozijos reikalavimus. Dažymas turi būti 
atliekamas panaudojant pažangią darbo patirtį ir griežtai pagal dažų gamybos ir panaudojimo 
instrukcijas. Visų dažymo fazių metu turi būti tikrinama, kaip paruošiamas paviršius ir kaip 
atliekamas dažymas. 

 
3. Vamzdžiai, sujungimų sandarinimas 

Naudojami plieniniai vamzdžiai turi būti pagaminti pagal EN10217 standartą. Plieno markė 
P235GH. Jų galai turi būti nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaišų ir uždengti aklėmis. 
Vamzdynai tiekiami su kokybę liudijančiais dokumentais, be to, turi būti pateikti medžiagos 
sertifikatai. Vamzdynų siuntas priima rangovas ir atsako už kokybę. Plieninių vamzdžių alkūnės ir 
praėjimai turi būti pagaminti iš tos pačios plieno markės kaip pagrindiniai vamzdynai. 
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Flanšai turi turėti karščiui atsparias tarpines:  
maksimalus leidžiamas slėgis 10 bar; 
maksimali leidžiama temperatūra 110 °C; 
Išardomoms srieginėms jungtims naudojamos karščiui atsparios tarpinės:  
maksimalus leidžiamas slėgis 10 bar; 
maksimali leidžiama temperatūra 110 °C; 
Srieginių sujungimų sandarumui turi būti naudojama speciali aukštai temperatūrai atspari 

mastika: 
maksimalus leidžiamas slėgis 10 bar; 
maksimali leidžiama temperatūra 110 °C; 
Draudžiama naudoti gumines tarpines flanšiniuose sujungimuose. 

 
4. Šilumos izoliacija 

Reikalavimai izoliacijai turi būti neblogesni kaip nurodyta „Įrenginių ir šilumos perdavimo 
tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“, LR energetikos ministro 2017 rugsėjo 18d. įsakymu 
Nr.1-245. 

Visos išorinės šilumos vartojimo įrenginių dalys ir šilumos vamzdynai turi būti taip izoliuoti, 
kad kai terpės temperatūra aukštesnė kaip 100 °C, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne 
aukštesnė kaip 45 °C, ir kai ši temperatūra 100 °C ir mažesnė, izoliuoto paviršiaus temperatūra 
turi būti ne aukštesnė kaip 35 °C. 

Vamzdynai iki Dn65 izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Vamzdynai 
diametro Dn65 ir didesnio izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija arba akmens 
vatos dembliais su stiklo audiniu.  

Armatūra izoliuojama akmens vatos dembliais su stiklo audiniu arba akmens vatos 
kevalais.  

Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. 
Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų, turinčių asbesto. Šilumos izoliacija 
turi būti pakankamai atspari, mechaniškai nelaidi ir nesugerianti vandens. Flanšinių sujungimų ir 
armatūros izoliacija turi būti išardoma. Izoliacijos atsparumas ugniai – nedegi medžiaga. 

 
5. Kontrolė ir bandymai 

Hidraulinis bandymas atliekamas remiantis standartu LST EN 13480-5 „Metaliniai 
pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“.  

Atlikus montavimo darbus, prieš izoliavimą, vamzdynus reikia pripildyti vandeniu 
(nepamiršti apsaugos nuo šalčio). Slėgio matavimo prietaisai naudojami tik tokie slėgio matavimo 
prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slėgio pasikeitimą.  

Hidrauliniu slėgiu bandoma slėgiu, kuris lygus 1,43 maksimalaus leistino slėgio trukmė 
30min. Hidraulinis bandymas atliekamas pirminiame kontūre 14,3bar, antriniame šildymo kontūre 
8,58 slėgiu, antriniame karšto vandens kontūre 8,58bar. 

 
6. Įranga 

6.1. Cirkuliacinis siurblys: 
Siurbliai turi būti renkami su vienfaziais varikliais. Jeigu prie reikiamo debito nėra siurblių su 

vienfaziais varikliais, reikia rinkti siurblius su trifaziais varikliais. 
 
6.2.1. Cirkuliacinis siurblys šildymui kontūrui: 
maksimalus leidžiamas slėgis 6 bar; 
maksimali leidžiama temperatūra 90 C; 
medžiaga  ketus; 
pastatymas ant vamzdžio; 
elektros tiekimas  230-380V, 50 Hz; 
variklio apsauga  siurblių el.varikliai turi būti atsparūs 
 perkrovimui arba turėti gamintojo įrengtą  
 universalią termoapsaugą nuo perkrovimo; 
  hermetiškumo klasė  IP43; 
Elektros variklis   elektroninio greičio reguliavimo.  
Siurblio debitas G=1,6m³/h 
Kėlimo aukštis H=6,0m 
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6.2.2. Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui: 
Siurbliai turi tikti karšto vandens naudojimui. 
maksimalus leidžiamas slėgis 6 bar; 
maksimali leidžiama temperatūra 90 C; 
medžiaga  nerūdijantis plienas;  
pastatymas ant vamzdžio; 
elektros tiekimas  230V, 50 Hz; 
variklio apsauga  siurblių el.varikliai turi būti atsparūs perkrovimui 

arba turėti gamintojo įrengtą universalią termoapsaugą nuo perkrovimo; 
  hermetiškumo klasė  IP43; 
Elektros variklis   elektroninio greičio reguliavimo. 
Siurblio debitas G=0,5m³/h 
Kėlimo aukštis H=5,0m 

 

7. Reikalavimai šiluminiam punktui 
Šilumos punkte turi būti įrengtas trapas, sujungtas su lietaus kanalizacija, o jungtyje įrengtas 

atbulinis vožtuvas. Jeigu tokių galimybių nėra, vandeniui surinkti turi būti įrengta ne mažesnė kaip 
0,5x0,5x0,8 m matmenų duobė. Vandeniui pašalinti iš duobės į lietaus ar fekalinę kanalizaciją turi 
būti įrengtas drenažinis siurblys arba numatyta vieta jam įrengti. 

Šilumos punktuose turi būti įrengta tokia vėdinimo sistema, kad oro apykaita būtų ne 
mažesnė kaip 0,5 h-1, o santykinė drėgmė neviršytų 75% 

Santykinė oro drėgmė šiluminio mazgo patalpose 75%, vidaus temperatūra turi būti ne 
mažesnė kaip +10°C. 

Oro greitis patalpose: 
 -šaltajame ir pereinamajame periode iki 0,2m/s 
 -šiltajame periode iki 0,5m/s 
Vibracijos lygis už šiluminio punkto ribų turi atitikti HN 50-2003 reikalavimus ir neturi būti 

didesnis 75Hz. 
Šilumos punkte turi būti įrengtas trapas, sujungtas su lietaus kanalizacija, o jungtyje įrengtas 

atbulinis vožtuvas.  
Šilumos punkto patalpoje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du šviestuvai. Apšvietimas turi 

būti ne mažiau 150liuksų.  
Šilumos punktų įrengimas ir eksploatavimas turi atitikti „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos 

puktų įrengimo taisykles“ reikalavimus. 
Norint pasiekti gerą šildymo sistemos efektyvumą, iki mazgo montavimo darbų pradžios 

atlikti šildymo sistemos praplovimą. 
Kabelis, jungiantis pastato skydą ir elektros maitinimo skydą šiluminiame punkte turi būti 

apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų. 
 

8. Techniniai reikalavimai montavimo darbams 
Šilumos punkto įrenginio montavimo darbai turi būti atlikti griežtai prisilaikant galiojančių 

taisyklių ir normų, kad užtikrintų saugų ir patogų aptarnavimą bei eksploataciją. Įrenginio 
montavimą gali vykdyti tik atestuoti montuotojai, turintys licenziją šiems darbams atlikti.  

Prieš vykdant elektrinio suvirinimo darbus, pastato įgaliotinis ir rangovo atstovas pasirašo 
elektros energijos panaudojimo ir (ar) apmokėjimo už ją aktą. 

Plieniniai vamzdžiai tarpusavyje jungiami suvirinimo būdu, cinkuoti vamzdžiai – 
srieginiu būdu arba virinami spec. elektrodų pagalba, armatūra prie vamzdžių jungiama 
flanšiniu arba srieginiu būdu.  

Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos darbui. 
Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdžiai, tarpų dydžius ir briaunų 
sutapimą. Suvirinimo kontrolė turi būti atliekama sistemingai, detalių surinkimo ir suvirinimo 
proceso metu. Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, 
riebalų, nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų, trukdančių suvirinimui. Vamzdynų galuose 
negali būti pjaustymo defektų, suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. Siūlėje 
negali būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalo nutekėjimo. Suvirinimo 
apnašos turi būti pašalintos nuo užbaigtų paviršių. Tikrinimo, bandymo ir apžiūros 
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rezultatai turi būti patvirtinami. Užbaigtos siūlės turi būti patikrinamos neardomu metodu, 
vizualiai.  

Darbo vieta turi būti aprūpinta priešgaisrinės apsaugos priemonėmis. 
Žemiausiose vamzdynų vietose įrengiami drenažiniai atvamzdžiai su uždaromąja 

armatūra ir aklėmis, aukščiausiuose - nuorinimas. Akles paruošti plombavimui pragręžiant skylutes 
prie ventilių. Filtrus montuoti prieinamoje ir patogioje aptarnavimui vietoje, numatant, kad valymo 
metu vanduo nepakliūtų ant šilumos punkto įrengimų. 

Termometrus ir manometrus montuoti prieinamoje vietoje ir akių lygyje, jei taip leidžia 
konstrukcija. 

Visus įrenginius montuoti pagal jų pase nurodytus reikalavimus.  
Vamzdyno paviršių paruošimas antikoroziniam padengimui: vamzdynai, kurie neturi 

gamyklinės gruntuotės, turi būti nuvalyti iki metalinio blizgesio ir padengti gruntuote. Atlikus 
suvirinimo darbus, sandūros turi būti nuvalytos nuo suvirinimo šlakų, nuriebalinamos ir 
padengiamos gruntuote. Taip paruošti vamzdynų paviršiai dengiami dviem antikorozinės 
dangos sluoksniais. Antikorozinė danga turi būti atspari karščiui >130°C. 

Vamzdynas ženklinamas remiantis „Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų 
įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių“ 3 priedo reikalavimais. Vamzdynų žymėjimas - ant 
izoliuotų paviršių užnešami skiriamieji spalviniai žiedai ir rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį.  

Vamzdynų ženklai šildymo sistemai: 
 termofikacinis vanduo, šildymas: paduodamas-žiedais žalias-geltonas-žalias, rodyklė 

geltona; grįžtamas-žiedais žalias-rudas-žalias, rodyklė ruda 
 šaltas vanduo: 3 - mis mėlynais žiedais. 
 karštas vanduo: žiedais mėlynas-oranžinis-mėlynas, oranžinė rodyklė. 
 karšto vandens recirkuliacinė linija: žiedais mėlynas-baltas-mėlynas, balta rodyklė. 

Ant šilumos punkto durų išorinėje pusėje turi būti užrašas „Šilumos punktas“. 
Sumontavus įrenginį, prieš įstatant skaitiklį, atlikti hidraulinį bandymą ir modulio 

vamzdynų praplovimą. 
Bandymo metu vamzdynai turi būti atjungti nuo šiluminių sistemų vamzdynų. 
Sistemų atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama, tam turi būti 

sumontuotos aklės. 
Vamzdynai užpildomi vandeniu ir nuorinami per nuorinimo įtaisus, esančius 

aukščiausiuose taškuose. 
Jeigu patikrinimo metu nepastebėta trūkumų, vandens nutekėjimo, rasojimo, 

manometrai nerodo spaudimo mažėjimo, hidraulinis bandymas laikomas atliktu. 
Paleidimo - derinimo darbus gali atlikti atestuoti montuotojai, turintys leidimus šios 

rūšies darbams vykdyti, įrenginio, o ypač reguliavimo prietaisų montavimas turi būti atliktas 
pagal gamintojų instrukcijas. 

Įvedant įrenginį į eksploataciją, užsakovui turi būti pateikta eksploatacinė schema, atliktų 
darbų aktai, bei kita reikalinga dokumentacija, pagal Lietuvoje galiojančias taisykles. 

 
7. Priėmimas eksploatuoti: 

Priimant sistemą turi būti atlikti sekantys darbai: 
        •  sistemos hidraulinis bandymas; 
        • sistemos paleidimo derinimo darbai; turi būti patikrinta, ar įrenginiai gali veikti pagal 

sudarytas technologines schemas, ar suderinti visi kontrolės prietaisai ir valdymo sistemos, ar 
įrenginiai paruošti kompleksiniam bandymui, ar saugu juos eksploatuoti.; 

        • sistemos šiluminis bandymas. 
Šilumos punkte turi būti paties punkto, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, 

priežiūros ir naudojimo instrukcijos, atliktų darbų registracijos žurnalai, techninis pasas, punkto 
principinė schema, kurioje numeracija turi sutapti su schema. Uždaromosios armatūros tiekiamojo 
vamzdžio armatūra ženklinama neporiniu numeriu, atitinkamai ant grąžinamojo kitu didesniu poriniu. 
Vamzdynai turi būti paženklinti atitinkamais ženklais. 

 
8. Esamos įrangos išmontavimas 

Esami šildymo įrenginiai iki pasijungimo išmontuojami. Po išmontavimo visos medžiagos 
grąžinamos savininkams ir surašomi išmontuotų medžiagų perdavimo aktai.  
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9. Saugos reikalavimai 

Visi darbai turi būti atlikti remiantis „Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 
įstatymu“. Dirbant šilumos punkte būtina laikytis saugos taisyklių, ypač eksploatuojant elektros 
įrenginius. Transportavimo, montavimo, paleidimo derinimo, eksploatavimo darbai turi būti atliekami 
taip, kad nebūtų pažeista darbuotojų sauga ir sveikata. 

Šilumos punkto elektrą naudojantys įrenginiai turi būti įžeminti. Elektros įrenginių montažas ir 
įžeminimas atliekamas pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles“. 

Nuimant nuo vamzdyno senąją izoliaciją, turinčią asbesto, būtina dėvėti respiratorius ar 
dujokaukes. Neleidžiama  šilumos punkto įrenginių ir vamzdynų izoliacijai naudoti turinčių asbesto 
medžiagų.  

Patalpoje turi veikti vėdinimas. Griežtai draudžiama atlikti suvirinimo darbus, jei patalpoje 
neužtikrintas vėdinimas. 

Hidraulinės dalies elementus galima keisti tik įsitikinus, kad vamzdyne nėra vandens. 
Montuoti ir prižiūrėti šilumos punktą gali turintys reikiamą kvalifikaciją žmonės. 
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