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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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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Projekte pateikti sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius 
statinio reikalavimus. 

1.1. Normatyvinių dokumentų sąrašas: 
Šildymo sistemos renovacijos projektas atliekamas vadovaujantis statybiniais architektūriniais 

brėžiniais ir sekančiais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 
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(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
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. šilumosEnergijos taupymas ir

išsaugojimas. 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

 „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiū taisykl(eksploatavimo)ros ė LRs”.
energetikos ministro 2010m. balandžio 7d. įsakymas Nr.1-111 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338. 

„Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“. LR energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas 
Nr. 1-297. 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“. 

HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų sveikatosLRmikroklimatas“
apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1081. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011. 
 „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 
„Vieninga gaminių pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema GPAIS“  
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.  
LST EN 16798-1:2019 „Energinės pastatų charakteristikos“ 
LST EN14336 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas 

eksploatuoti“ 
LST EN12828 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas“. 

Statybiniais ir architektūriniais brėžiniais; 
Panaudotos Excel, Word, ZWcad kompiuterinės programos. 
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1.2. Oro parametrai: 
Projektiniai lauko oro parametrai pagal RSN156-94 parametrai B: 
        - žiemą t=-23,0°C 
        - vasarą t=26,1°C 
Šildymo sezono oro parametrai pagal RSN156-94:        

- vidutinė šildymo sezono temperatūra +0,7°C 
        - šildymo sezono trukmė - 220 paros 
Patalpų oro temperatūros parametrai šaltuoju metų laikotarpiu: 
        - patalpų temperatūra +20°C 
        - koridorių temperatūra +20°C 
        - vonios patalpos +20°C 
        - laiptinės koridoriaus temperatūra +16°C 
     - rūsio temperatūra +6°C 
 
1.3. Pagrindiniai šildymo rodikliai: 
Bendras šilumos poreikis įvertinus ir šilumos nuostolius vamzdyne:  
  -šildymui prieš modernizavimą Q=68 kW 

-šildymui Q=38 kW 
Slėgio nuostoliai šildymo sistemoje kartu su šilumos punktu: 

-šildymui dp=53 kPa 
Šildymo sistemos didžiausias eksploatacinis slėgis - 6,0bar 
Šildymo sistemos didžiausia eksploatacinė temperatūra – 90°C 
Šildymo sistemos darbinis slėgis - 2,0bar 
Šildymo sistemos darbinė temperatūra - 20-80°C 
Šildymo sistemos tūris - 0,7m³ 
 
Senoji šildymo sistema buvo suprojektuota temperatūroms:  

- tiekiama 95°C 
- grįžtama 70°C 

Šildymo sistemos temperatūrinis grafikas:  
-     tiekiama 80°C 
-     grįžtama 60°C 

 
Pastato bendrasis plotas – 695,39m² 
Pastato naudingas plotas – 569,34m² 
Užstatytas plotas – 402m² 

    
Metinis šilumos šildymui poreikis 

69,378 MWh/metus 
99,76 kWh/m²/metus 

 
Pastato energinio naudingumo klasė planuojama pasiekti C. 
 
1.4. Projektiniai vidaus oro parametrai:  
Pagal STR 2.09.02:2005 11 priedą (patalpos kateforija A): 

Eil 
Nr. 

Patalpos pavadinimas Minimalūs oro kiekiai vėdinimui 
Tiekiamas Šalinamas 

1 Gyvenamos patalpos 0,38 l/s/m² - 
2 Virtuvė - 15 l/s/pat. 
3 Vonia, tualetas - 12 l/s/pat. 
4 Rūsio patalpos 0,5 h-¹ 0,5 h-¹ 
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Pagal HN42:2009 1 lentelę: 
Santykinė oro drėgmė: 

Šiltuoju metų laikotarpiu -  35-65proc. 
Šaltuoju metų laikotarpiu -  35-60proc. 

Oro judėjimo greitis: 
Šiltuoju metų laikotarpiu -  0,15-0,25m/s. 
Šaltuoju metų laikotarpiu -  0,05-0,15m/s. 

Vidaus aplinkos kokybės kategorija IEQ II. 
 
1.5. Pastato atitvarų šiluminė varža: 
Projektuojamos šildymo sistemos šilumos nuostoliai skaičiuoti remiantis sekančiais 

šilumos perdavimo koeficientais: 
• sienų - 0,2 W/m²K 
• rūsio perdangos - 0,71 W/m²K (nešiltinamos) 
• stogo perdangos - 0,16 W/m²K 
• langai – 1,3 W/m²K 
• išorės durys - 1,69  W/m²K 

 
1.6. Pastato patalpų leidžiamas triukšmo lygis pagal HN 33:2011, 1 lentelės 

duomenis: 

Objekto pavadinimas 

Paros 
laikas, 

val. 
 

Ekvivalentinis 
garso slėgio 
lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus 
garso slėgio 
lygis (LAFmax), 

dBA 

Gyvenamųjų pastatų (namų) 
gyvenamosios patalpos 

6–18 
18–22 
22–6 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

 
SPRENDINIAI 

2.1. Šildymas: 
Projektuojamas objektas yra 2 aukštų 12 butų daugiabučio tipo pastatas. Šiluma 

tiekiama iš pastato automatizuoto šilumos punkto pagal priklausomą sistemą, pajungto prie 
miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų (žiūr. št dalį). Pastatas apšiltinamas iš išorės. 

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 
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Magistraliniai vamzdynai projektuojami plieniniais presuojamais, stovai projektuojami 
plieniniais presuojamais. 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 projektuojami atskiri 
uždaromieji ventiliai, kad būtų galima užsukti vieną stovą, neišjungus visos sistemos. 

Auščiausioje vamzdyno vietoje įrengiami nuorinimo vožtuvai, žemiausiose drenažiniai 
ventiliai.   

 
2.2. Duomenų, radiatorių lentelė: 

Patalpos 
Nr. Aukštas 

Patalpos 
nuostoliai,  

W 

Radiatoriaus 
galia,  

W 

Stovo 
Nr. 

Srautas, 
l/h 

Išankstinio 
nustatymo 

pozicija 
Radiatorius 

laiptinė 1 1044 1044 14 45 5 22x900x400 
laiptinė 1 1044 1044 17 45 5 22x900x400 

1 _1 1 222           
1 _2 1 53           
1 _3 1 123           
1 _4 1 610 743 18 32 4 11x500x900 
1 _5 1 1351 984 19 42 5 11x500x1200 

      500 20 21 2 11x500x700 
1 _6 1 844 844 1 36 4 11x500x1100 
9 _1 1 689 886 16 38 4 22x500x700 
9 _2 1 148           
9 _3 1 246           
9 _4 1 821 1018 16 44 5 22x500x800 
14_1 1 482 674 2 29 3 22x500x500 
14_2 1 192           
14_3 1 461 663 3 29 3 11x500x900 
14_4 1 128           
14_5 1 74           
14_6 1 2265 755 3 32 4 11x500x1000 

      755 4 32 4 11x500x1000 
      755 4 32 4 11x500x1000 

10_1 1 282           
10_2 1 238           
10_3 1 514 774 15 33 4 22x500x600 
10_4 1 776 1036 15 45 5 22x500x800 
13_1 1 955 955 7 41 5 11x500x1200 
13_2 1 783 783 7 34 4 11x500x1000 
5 _1 1 281           
5 _2 1 146           
5 _3 1 67           
5 _4 1 594 841 13 36 4 11x500x1100 
5 _5 1 1355 801 12 34 4 11x500x1000 

      801 11 34 4 11x500x1000 
5 _6 1 743 743 8 32 4 11x500x900 
5 _7 1 587 587 8 25 3 11x500x800 
11_1 1 305 441 9 19 1 11x500x600 
11_2 1 88           
11_3 1 160           
11_4 1 939 1187 10 51 6 22x500x900 
11_5 1 27           
11_6 1 109           
2 _1 2 199           
2 _2 2 112           
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Patalpos 
Nr. Aukštas 

Patalpos 
nuostoliai,  

W 

Radiatoriaus 
galia,  

W 

Stovo 
Nr. 

Srautas, 
l/h 

Išankstinio 
nustatymo 

pozicija 
Radiatorius 

2 _3 2 66           
2 _4 2 579 705 18 30 4 11x500x900 
2 _5 2 1332 1458 19 63 6 22x500x1100 
2 _6 2 811 811 1 35 4 11x500x1000 
2 _7 2 682 808 2 35 4 11x500x1000 
3 _1 2 191           
3 _2 2 78           
3 _3 2 87           
3 _4 2 486 605 3 26 3 11x500x800 
3 _5 2 541 660 3 28 3 22x500x500 
3 _6 2 713 832 4 36 4 11x500x1100 
4 _1 2 196           
4 _2 2 49           
4 _3 2 160           
4 _4 2 477 612 16 26 3 11x500x800 
4 _5 2 776 911 16 39 4 22x500x700 
4 _6 2 875 1010 5 43 5 22x500x800 
6 _1 2 203           
6 _2 2 55           
6 _3 2 128           
6 _4 2 559 688 15 30 4 11x500x900 
6 _5 2 703 832 15 36 4 22x500x600 
6 _6 2 894 1023 6 44 5 22x500x800 
7 _1 2 172           
7 _2 2 757 876 7 38 4 11x500x1100 
7 _3 2 529 648 7 28 3 22x500x500 
7 _4 2 480 599 8 26 3 11x500x800 
7 _5 2 112           
7 _6 2 74           
8 _1 2 207           
8 _2 2 83           
8 _3 2 138           
8 _4 2 519 662 13 28 3 11x500x800 
8 _5 2 1337 1480 11 64 6 22x500x1100 
8 _6 2 811 811 10 35 4 11x500x1000 
8 _7 2 682 825 9 35 4 11x500x1000 

 
2.3. Vėdinimas: 
Vėdinimas pastate yra natūralus. Laiptinės vėdinamos per atsidarinėjančias duris ir 

laiptinių langus. 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.  

Butuose oro ištraukimas vyksta per vonios, tualeto, virtuvės patalpas. Oro pritekėjimas 
per langus, languose esančią mikroventiliaciją.  

Esamų natūralios ventiliacijos kanalų aukštis nuo naujos stogo dangos turi būti ne 
mažesnis nei 400mm. Ventiliacijos šachtas numatoma pamūryti iki reikiamo aukščio.  
Vėdinimo anga turi būti ne mažiau nei 300mm aukščiau parapeto viršaus.  

Po kanalų valymo darbų, pakeičiamos buto vėdinimo grotelės naujomis.  
Po vėdinimo kanalų išvalymo atliekamas patalpų oro srautų matavimai ar atitinka 

išvardintus AR p.1.4 reikalavimus. Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro 
drėgmė matuojami 0,1m, 1,1 m aukštyje nuo grindų patalpos viduryje 0,5 m atstumu nuo 
sienų ir langų. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
3.1.1. Bendroji dalis: 

Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, 
tiekimo, montavimo bei kitų darbų paskirtis - įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti 
eksploatacijai tinkamas sistemas. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais 
tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra 
parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 

Montavimo, paleidimo - derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų 
darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 
Priduodant objektą rangovas privalo pateikti statytojui eksploatavimo ir techninio 
aptarnavimo aprašymus. 

Rangovas ar subrangovas privalo pateikti konkrečiai pasirinktus įrenginio techninius 
dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Visos išmontuotos 
medžiagos grąžinamos statytojui (savininkams). 
 
3.1.2. Šildymo prietaisai: 

Šildymo prietaisai - plieniniai radiatoriai, pagaminti pagal EN442. Radiatorių 
didžiausias eksploatacinis slėgis – 6 bar, didžiausia eksploatacinė temperatūra 90°C.  
Šildymo prietaisai montuojami išlaikant vertikalę ir horizontalią. Patalpos ribose prietaisai 
montuojami vienodame aukštyje, ne mažiau nei 100 mm nuo grindų; 50 mm nuo palangės ir 
25 mm nuo sienos. Radiatoriai prie sienos tvirtinami nematomų konsolių pagalba. Turi būti 
lengvas ir patogus vertikalumo ir horizontalumo reguliavimas. Tvirtinimo konsolių  kiekis dvi 
arba trys (rad. nuo 1800 mm ilgio). Radiatoriai prie vamzdynų jungiami srieginiu sujungimu. 
Radiatoriaus vidinis sriegis 4 x G1/2. Turi būti be aštrių briaunų apdailinės grotelės. 

Radiatoriai turi būti padengti aukštos kokybės lako danga, neišskirianti kenksmingų 
aplinkai medžiagų, lakavimas kataforezės ir elektrostatinio purškimo būdu. Turi būti išorinis 
blizgesys, atsparumas korozijai. Spalva – balta (RAL 9016). Radiatorius turi būti tiekiamas 
kartu su įmontuotu nuorinimo vožtuvėliu, akle, tvirtinimo komplektais. 
 
3.1.3. Šildymo sistemos hidraulinis bandymas: 

Hidraulinis bandymas atliekamas remiantis LST EN 14336 „Pastatų šildymo sistemos. 
Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“ 

Patiestus, tačiau dar ne paslėptus vamzdynus reikia pripildyti vandeniu (nepamiršti 
apsaugos nuo šalčio). Slėgio matavimo prietaisai jungiami sistemos žemiausiame taške. 
Naudojami tik tokie slėgio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slėgio pasikeitimą.  
Hidrauliniu slėgiu bandoma šildymo sistema slėgiu, kuris lygus 1,3 didžiausio eksploatacinio 
slėgio. Bandymo trukmė 2val.  

Šildymo sistema išbandoma 7,8bar slėgiu. 
 

3.1.4. Vamzdžiai: 
Plieniniai presuojami vamzdžiai:        

Presuojami plieniniai vamzdžiai ir jų techninės charakteristikos turi atitikti EN 10305 
„Preciziniai plieniniai vamzdžiai“, „Presuojamos jungtys“ keliamus reikalavimus. 

Plieno rūšis E195 pagal EN 10305.  



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

Lapas Lapų Laida 

2 8 O 
SPV-019-018-TDP-ŠV-TS 

 

Vamzdžiai iš išorės galvaniškai cinkuotas Fe/Zn88 8-15m storio sluoksniu bei 
papildomai apsaugotas pasyviniu chromo sluoksniu. Cinko sluoksnis dengiamas karštu 
būdu, kas užtikrina puikų prigludimą prie vamzdžio sienelės net lenkimo metu. 

Plieno mechaninės savybės: tempimo įtempimas Rm = 290 – 420 N/mm²;  
Takumo riba REH < 260 N/mm²;  
Pailgėjimo koeficientas As > 25 %.  
Linijinio pailgėjimo koeficientas 0,0108 mm/mK (4m vamzdžio pailgėjimas prie dt60°C 

2,59mm)  
Sienelių  vidinio paviršiaus šiurkštumas 0,01mm 
Šiluminis laidumas 58 W/m²K 
Minimalus lenkimo spindulys  (maks vamzdis 28mm) - 3,5xD 
Vamzdžiai tarpusavyje jungiami presavimo būdu. Jungtys yra su presuojamais galais 

su O-Ring tarpine arba presuojamais ir srieginiais galais su vidiniais arba išoriniais sriegiais. 
Visi fitingai naudojami tik to pačio gamintojo, sujungimai atliekami laikantis gamintojo 
reikalavimų. 

 
3.1.5. Vamzdžių atramos ir kreipiamosios detalės: 

Plieniniai presuojami horizontalūs vamzdynai turi būti tvirtinami reguliuojamų pakabų 
pagalba. Leistini atstumai tarp atramų:  

Vamzdžio 
skersmuo, mm 

Atstumas tarp 
tvirtinimo taškų, m 

Vamzdžio 
skersmuo, mm 

Atstumas tarp 
tvirtinimo taškų, m 

15 1,25 42 3 
18 1,5 54 3,5 
22 2 76,1 4,25 
28 2,25 88,9 4,75 
35 2,75 108 5 

Atramų apkabos turi būti įtvirtintos tinkamu būdu, kad laikytų apkrovą. Visos atramos jokiu 
būdu negali pažeisti pastato konstrukcijų 

Nejudamos atramos leidžia nukreipti šiluminius vamzdyno pailgėjimus atitinkama 
kryptimi ir paskirstyti į mažesnes atkarpas. Siekiant atlikti nejudamas atramas (PS), reikia 
naudoti iš cinkuoto plieno pagamintas apkabas su elastingais indėklais, leidžiančiais tiksliai 
stabilizuoti vamzdį per visą jo perimetrą. Apkaba turėtų būti maksimaliai prispausta prie 
vamzdžio (nuimtas distancinis žiedas). Apkabos privalo būti tokios konstrukcijos, kad galėtų 
perimti dėl vamzdynų pailgėjimų atsirandančias jėgas bei vamzdžių svorio ir turinio sukeltas 
apkrovas. Taip pat apkabų tvirtinimo prie statybinių pertvarų konstrukcijas turi būti 
atitinkamai stiprios, kad galėtų perimti dėl aukščiau įvardintų jėgų atsirandančius įtempius. 
Šiuo atveju naudojami srieginiai strypai su skečiamaisiais basliais, atraminiai įtaisai ir 
montavimo profiliai. Siekiant atlikti vamzdyne PS, reikia panaudoti dvi prie vamzdžio 
jungiamosios detalės (trišakio, jungties, movos) priglundančias apkabas. Nejudamos 
atramos dažniausiai montuojamos prie vamzdynų ar armatūros atšakų. 

Nejudamos atramos PS montavimas redukcinio trišakio atšakoje galimas tuomet, jeigu 
atšakos diametras nėra mažesnis daugiau nei viena dimensija nuo pagrindinio vamzdžio 
diametro.  
 
3.1.6. Vamzdynų plėtimasis: 

 Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai galėtų plėstis ir 
trauktis, nesukeldami netinkamų tempimų bet kurioje vamzdyno dalyje. Kur įmanoma, 
plėtimasis ir susitraukimas turi būti kompensuojama natūraliais vamzdžių pasislinkimais 
ašine kryptimi. Kur neįmanoma kompensuoti vamzdynų plėtimosi ir susitraukimo aukščiau 
aprašytu būdu, vamzdynams turi būti įrengti "u" formos kompensatoriai. 
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3.1.7. Vamzdžių įvorės: 

Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai praeina pro sienas, grindis ar lubas. Įvorės 
turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis. Įvorės turi būti vienu diametru 
didesnio dydžio, nei vamzdis. Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir 
priešgaisrines sienas, turi būti naudojamos specialios ugnies nepraleidžiančios tarpinės, 
kad būtų pasiektas EI 60 atsparumas ugniai pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai 
reikalavimai“ p. 59,  LST EN 1366-3:2009 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai 
bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“. Praėjimuose pro grindis šlapiose 
patalpose įvorė turi baigtis 100mm virš grindų lygio. Patalpose su viniline grindų įranga jos 
kraštas turi būti užriestas prie įvorės. 

 
3.1.8. Vamzdynų armatūra: 

3.1.8.1. Uždaromoji armatūra: 
Šildymo sistemose turi būti naudojami srieginiai žalvariniai rutuliniai vožtuvai. 
Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90°C; 
Didžiausias eksploatacinis slėgis 6bar; 
 
3.1.8.2. Vožtuvas oro išleidimui: 
Šildymo sistemose turi būti naudojami srieginiai žalvariniai nuorinimo vožtuvai, DN15. 
Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90°C; 
Didžiausias eksploatacinis slėgis 6bar; 
 
3.1.8.3. Termostatiniai davikliai: 
Butuose: 
Standartinis termostatinis elementas užpildytas skysčiu. 
Termostatas turi būti su mažiausio ir/arba didžiausio nustatymo ribojimo galimybe. 
Temperatūros nustatymo ribos nuo 16 iki 22°C, su apsauga nuo užšalimo. 
Laiptinėje: 
Įtakai atsparus (antivandalinis) termostatinis elementas su apsauginiu gaubtu, 

apsaugotas nuo neleistino temperatūros nustatymo bei nuėmimo.   
Termostatinis elementas užpildytas skysčiu. 
Temperatūros nustatymo ribos nuo 5 iki 26°C, su apsauga nuo užšalimo. 
Montuojamas ir nustatomas remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis. 
 
3.1.8.4. Išankstinio nustatymo ventiliai: 
Pagaminti remiantis LST EN 215:2004/A1:2006 „Termostatinės radiatorių sklendės. 

Reikalavimai ir bandymo metodai“. 
Automatinis termostatinis ventilis šoninio jungimo radiatoriams su slėgio pamatavimo-

siurblio darbo optimizavimo galimybe. Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90°C; 
didžiausias eksploatacinis slėgis 6bar. 

Maksimalus slėgio skirtumas vožtuve 0,6bar. Nustatomas srautas 25....135l/h. Srauto 
nustatymas turi būti nustatomas be specialių įrankių. Automatinis termostatas turi slėgio 
pamatavimo galimybę. Slėgio matavimas vožtuve reikalingas cirkuliacinio siurblio darbo 
taško optimizavimui, automatinio vožtuvo darbo parametrų užtikrinimui. Termostatinio 
elemento tvirtinimo tipas – įspaudžiama jungtis. 

 
3.1.9. Šildymo sistemų priėmimas eksploatuoti: 
Priimant sistemą turi būti atlikti sekantys darbai: 
        • šildymo sistemos hidraulinis bandymas; 
        • šildymo sistemos balansavimas; 
        • šildymo sistemos šiluminis bandymas. 
        • šildymo sistemos praplovimas; 
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3.1.10. Šiluminė ir ugniai atspari izoliacija: 
Izoliacija turi atitikti LST EN 12828 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo 

sistemų projektavimas“ nuostatas.  

Izoliacijos klasė Eksploatacijos 
parametras, I x109 

0 I<0,05 
1 0,05<I<0,17 
2 0,17<I<0,35 
3 0,35<I<0,70 
4 0,70<I<1,40 
5 1,40<I<2,80 
6 I>2,80 

Eksploatavimo parametras apskaičiuojamas: 
I=fa*(tw-tapl)*t=1*(80-6)*220*24*3600=1,41*109 
Kur  tw – darbinė temperatūra, °C 

   tapl – aplinkos temperatūra, °C 
   t – šildymo sezono trukmė, s 
Izoliacijos klasė – 5. 
Izoliacijos storis mm ir šilumos perdavimo koeficientas izoliacijos klasei 5  

Vamzdžio 
išorinis 
D, mm 

UL, 
W/mK 

, W/mK 

0,03 0,04 0,05 0,06 
10 0,2 9 17 29 49 
20 0,22 18 33 54 86 
30 0,24 16 45 71 111 
40 0,26 32 54 85 128 
60 0,30 41 67 102 150 
80 0,34 48 76 113 162 

100 0,38 53 82 120 129 
Vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Vamzdynai 

izoliuojami akmens vatos vamzdiniais kevalais su armuota aliuminio folijos danga. Išilginės 
siūlės sandarinimui naudojama lipni juostelė. 

          Šilumos laidumas prie 10°C <0,035W/mK 
          Nominalus tankis 80-180kg/m³, priklausomai nuo kevalo dydžio 
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.  
Sankirtose su siena ir pertvaromis naudojamos ugniai atsparios gilzės.  

 
3.1.11. Šildymo sistemų šiluminis išbandymas: 
Šiluminis išbandymas atliekamas remiantis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo 

įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis” p.292 ir p.298. 
Šiluminis sistemos išbandymas atliekamas šilumnešio temperatūra, nustatyta pagal 

temperatūrinį grafiką priklausomai nuo lauko oro temperatūros.  
Šiluminis sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas. Atliekant šildymo sistemos 

šiluminį bandymą pasirenkami matavimo taškai kiekvieno stovo atkarpas, esančias 0,2–0,5 
m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos; ties kiekvieno stovo viduriu, esančias 
0,2–0,5 m atstumu nuo atšakų į šildymo prietaisus. 

Šiluminio išbandymo protokole įrašomi šildymo sistemos kontroliniuose taškuose 
atliktų matavimų rezultatai. 
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3.1.12. Šildymo sistemos balansavimo darbai: 
1. Automatinio reguliuojančio ventilio srauto nustatymas pagal gamintojo 

rekomendacijas. 
2.Patikrinimas srautų ant pagrindinių magistralės atšakų (rankinių balansinių ventilių). 
3. Balansavimo protokolo užpildymas pagal nustatytas reikšmes. 
4. Termostatinių elementų montavimas ant automatinių reguliuojančių ventilių. 
 
3.1.13. Dokumentacija: 
Priimant sistemą turi būti pateikti tokie dokumentai: 
        • komplektas darbo brėžinių ir aktai su įrašais atsakingų asmenų už atliktus 

montavimo darbus, atitinkančius brėžinius; 
        • paslėptų darbų patikrinimo aktai; 
        • šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 
        • šildymo sistemos šiluminio išbandymo aktas. 
        • balansavimo protokolas; 
 
3.1.14. Montavimas: 
Montuojant šildymo sistemas, turi būti užtikrinta: 

-sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas; 
-vamzdynų ašių tiesumas; 
-armatūros kokybė, galimybė prieiti remonto metu; 
-vandens išleidimo galimybė; 
- vamzdynų projektinis nuolydis. 

Prieš montavimą tikrinama ar į vamzdynų vidų nepateko nešvarumų ar kitokių daiktų. 
Atviri vamzdynų galai uždengiami aklėmis. 

Visi horizontalūs vamzdynai tiesiami su minimaliu nuolydžiu 0,002. Šildymo sistemoje 
statoma uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra, skirta sistemos paleidimui, reguliavimui, 
patogiai ir saugiai eksploatacijai. 

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis 
montuojamas futliare. Angos tarp futliaro ir statybinių konstrukcijų užsandarinamos 
statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. 

Armatūrai tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Armatūra ant horizontalių vamzdžių 
įrengiama taip, kad būtų paprastai uždaroma/atidaroma, rankenėlės nekliūtų už kitų objektų. 

Plieniniai vamzdžiai jungiami plieninėmis fasoninėmis detalėmis su sriegine jungtimi, 
suvirinant ar presuojant. Srieginių jungčių sandarinimui naudojami sriegių sandarikliai, kurie 
būtų pritaikyti vamzdynui sandarinti. Sandariklis turi sudaryti darbiniam slėgiui atsparų 
sluoksnį, turi būti galimybė pareguliuoti jungtį. Sandariklis turi būti nelaidus dujoms ir 
skysčiams, atsparus vibracijai ir smūginėms apkrovoms, netepus. 

Vamzdynų posūkiai daromi naudojant alkūnes. Išardomi vamzdynų sujungimai daromi 
armatūros įrengimo vietose ir ten, kur būtina pagal montavimo ir eksploatavimo 
reikalavimus. Statybinėse konstrukcijose išardomi vamzdynų sujungimai draudžiami. 

Srieginiai sujungimai išdėstomi tose vietose, kur yra priėjimas aptarnavimui. Tarpas 
tarp stovo, armatūros ir magistralinio vamzdžio ne didesnis už 120 mm. Vertikaliai 
montuojami plieniniai vamzdžiai tvirtinami metalinėmis apkabomis. Tarp vamzdžio ir 
metalinės apkabos įstatomos gumos tarpinės. 

Vamzdžių, jų mazgų ir fasoninių dalių sujungimai atliekami ir suvirinant. Suvirinimo 
darbus gali atlikti tik atestuotas suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos darbui. 

Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdynai, tarpų dydžius ir 
briaunų sutapimą. Suvirinimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama detalių surinkimo ir 
suvirinimo procese. Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti 
nuo rūdžių, riebalų, nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų trukdančių suvirinimui. 
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Suvirintos siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos, be įtrūkimų, nesuvirintų 
tuštumų, išdeginimų, išlydyto metalo nutekėjimų. Suvirinimo apnašos turi būti pašalintos nuo 
paviršių. Užbaigtos siūlės turi būti patikrinamos. 

Radiatoriai į objektą atvežami sukomplektuoti su armatūra, tvirtinimo detalėmis ir 
išbandyti hidrauliškai. Montuojant šildymo sistemas vadovautis statybos reglamentu, saugos 
norminiais dokumentais, priešgaisrinėmis normomis. 

 
3.1.15. Vamzdynų praplovimo darbai: 
Vamzdynai plaunami sekcijomis atskirais stovais. Po praplovimo išvalomi visi filtrai, 

išleidžiamas vanduo ir pasiruošiama sistemos užpildymui. 
 
3.1.16. Išmontavimas: 
Nuimant senąją izoliaciją nuo vamzdyno turi būti numatytos medžiagų sandėliavimo 

vietos. Sandėliuojamos dulkančios medžiagos turi būti laikomos uždarose talpose, kad 
nedulkėtų. Privalu užtikrinti įvairių medžiagų atskyrimą ir jų sandėliavimo vietų įrengimą, jei 
tai ypač pavojingos žaliavos arba medžiagos, tokių vietų ženklinimą; panaudotų medžiagų 
tinkamą rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams. 

Asbesto turinčios atliekos priimamos į asbesto laikymo aikštelę laikantis šių 
pagrindinių reikalavimų: 

- asbesto turinčios atliekos turi būti surinktos atskirai ir nesumaišytos su kitomis 
atliekomis;  

- asbesto turinčios atliekos privalo būti supakuotos – apsuktos plėvele (ne mažiau nei 
2 sluoksniai) arba sudėtos į sandarią tarą ir sukrautos ant padėklų (palečių). Padėklas su 
sukrautu asbestu turi būti apsuktas plastikine pakavimo plėvele, kad sąvartyne esanti 
technika galėtų saugiai iškrauti krovinį;  

- supakuotos asbesto turinčios atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių reikalavimus (Pavojingų atliekų ženklinimo etikete).   

 
3.1.17. Vamzdyno ženklinimas: 
Vamzdynų žymėjimas - ant izoliuotų paviršių užnešami skiriamieji spalviniai žiedai ir 

rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį.  
Vamzdynų ženklai šildymo sistemai: 
- paduodamas-žiedais žalias-geltonas-žalias, rodyklė geltona;  
- grįžtamas-žiedais žalias-rudas-žalias, rodyklė ruda. 

 
3 

.2. Vėdinimas: 
3.2.1. Bendroji dalis: 
Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, 

tiekimo, montavimo bei kitų darbų paskirtis - įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti 
eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi būti užbaigtos ir tinkamos eksploatuoti. 
Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, 
privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti 
projekto dokumentuose ar ne. 

Montavimo, paleidimo - derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų 
darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 
Priduodant objektą rangovas privalo pateikti Statytojui eksploatavimo ir techninio 
aptarnavimo aprašymus. 

Rangovas ar subrangovas privalo pateikti konkrečiai pasirinktus įrenginio techninius 
dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Eksploatavimo ir 
techninės priežiūros instrukcijos turi būti tokio lygio, kad personalas galėtų eksploatuoti 
įrenginius. 
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3.2.2. Vėdinimo kanalų valymas: 
Natūralios traukos vėdinimo kanalų valymo ir dezinfekavimo eiga: 
1.Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų 

kiekis. Valymas atliekamas sausu būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą 
sudaro ventiliacijos kanalų vidinio paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su 
įvairaus agresyvumo ir diametro besisukančiais šepečiais. Prie besisukančio šepečio  
galima pritvirtinti video kamerą. Darbai vykdomi nuo stogo per ventiliacijos kanalų 
kaminėlius. Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150, 
Ø200 ir Ø250 arba kvadratiniai šepečiai 100x100,150x150, 200x200 ir 250x250. 

2. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios atliekos, pavyzdžiui plytos, tokiu 
atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu atveju individualiai. Gali būti, kad 
vienintelis būdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute esančią vėdinimo angą. 

3. Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo 
kanalų baigiamoji dezinfekcija, kuriai naudojamas žmonių sveikatai nekenksmingas, 
patentuotas dezinfekantas biocidas. Nuvalyti vidiniai vėdinimo kanalų paviršiai 
dezinfekuojami rankiniu būdu, šalto rūko generatorių ar žemo slėgio purkštuvų pagalba 
(pagal įrenginių naudojamo instrukcijas). Ventiliacijos šachtų sienelės apdorojamos nuo 
kenksmingų žmogaus sveikatai mikroorganizmų (pelėsio, virusų, bakterijų, alergenų), jeigu 
reikia ir nuo parazitų (žmonių kirmėlinių ligų įvairių sukėlėjų - askaridžių, spalinių, mažojo 
kaspinuočio kiaušinėlių). 

4. Esamos vėdinimo kanalų būklės (prieš valymą) apžiūrai ir valymo kokybei užtikrinti 
(po valymo) bei probleminių vietų nustatymui papildomai gali būti pateikiama vėdinimo 
kanalų video ataskaita, kurias perduodame įrašytas laikmenoje. 

 5. Atsargumo priemonės: 
Ypač svarbu, kad dezinfekciją atliekančios įmonės laikytųsi visų autorizacijos sąlygų – 

iš anksto įspėtų gyventojus apie būsimą dezinfekciją, taikytų kitas privalomas priemones 
dezinfekcijos metu ir po jos, nenaudotų neįteisintų (naeutorizuotų) dezinfekantų. 
Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalus galima dezinfekuoti 2 produktų tipo 
biocidiniais produktais ir turinčiais NVSC išduotus biocidinių produktų autorizacijos 
liudijimus. 

6. Vėdinimo kanalų dezinfekciją atliekanti įmonė privalo: 
    ne vėliau kaip prieš tris dienas iki vėdinimo kanalų dezinfekcijos pradžios namo 

gyventojai privalo būti informuoti apie numatomus atlikti darbus, jų pradžią ir pabaigą bei 
būtinumą sandariai uždengti vėdinimo kanalų angas butuose; 

    suteikti gyventojams sveikatos saugos informaciją apie dezinfekcijai naudojamą 
darbinį tirpalą; 

    informuoti gyventojus, kad, nors jei darbinis tirpalas nėra klasifikuojamas kaip 
pavojingas sveikatai, siekiant išvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti įkvėpti 
rūko/ aerozolio; 

    užtikrinti, kad gyventojų butuose būtų sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos; 
    įspėti gyventojus, kad vėdinimo kanalų angos gali būti atidengtos tik praėjus 

valandai po dezinfekcijos procedūros pabaigos; 
    Dėmesio!: negalint užtikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir valandą po jos bus 

sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos, to buto vėdinimo kanalų dezinfekcija 
neatliekama. 

7. Rangovas, atlikęs darbus, pateikia sekančią dokumentaciją: 
    Naudojamų medžiagų Saugos Duomenų Lapus, atitinkančius ES reglamento 

1907/2006/EB-REACH reikalavimus; 
    Galiojantį biocido autorizacijos liudijimą; 
    VSVP Licencijos kopiją; 
    Licencijuotų juridinių asmenų, atliekančių dezinfekciją, atliktų darbų ataskaitą-

deklaraciją (Lietuvos higienos normos ); 
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    Ataskaita-deklaracija pateikiama  VSC Užkrečiamų Ligų ir AIDS Centro 
Epidemiologinės Priežiūros Skyriui ir užsakovui; 

    Atliktų darbų aktai; 
    Atliktų darbų sąmata; 
    Užpildomas Statybų žurnalas. 
Rangovas atlikęs kanalų valymo darbus turi patikrinti oro srautus ir sudaryti natūralios 

traukos vėdinimo kanalų pasus (aprašus). 
 
3.2.4. Patalpos grotelės 
Žaliuzi grotelės. Plastmasinės, spalva balta.  

 
 3.2.5. Montavimas: 
 Montuojant vėdinimo sistemas, turi būti užtikrinta: 
   - sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas; 
   - galimybė prieiti remonto metu; 
   - montuojant minirekuperatorius sienoje griežtai laikytis montavimo instrukcijos, 
bei išlaikyti reikiamą nuolydį į lauko pusę. 
   
 3.2.6. Vėdinimo sistemų priėmimas: 

Vėdinimo sistemų įrengimai priimami atlikus sistemos reguliavimą, apžiūrėjus sistemų 
įrengimų išorę. 

Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius. 
Natūralaus vėdinimo sistemos tikrinamos pagal trauką grotelių angose. 

 
 

3.3.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
3.2.1. Kokybė: 
Įrenginių gamintojas bus atsakingas už visus įrenginių medžiagų ir gamybos defektus 

viso garantinio laikotarpio metu. 
 
3.2.2. Saugos reikalavimai: 
Dirbant būtina laikytis saugos taisyklių, ypač eksploatuojant elektros įrenginius. 

Hidraulinės dalies elementus galima keisti tik įsitikinus, kad vamzdyne nėra vandens.  
 
3.2.3. Aplinkos apsauga: 

Šildymo sistemos įrenginiai neturi įtakos aplinkos užterštumui ar žmonių sveikatai. 
Statinio elementams panaudotos medžiagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingų dujų, 
kenksmingų žmonėms ar gyvūnams išsiskiriančių dalelių neturi būti. Vamzdynais 
transportuojamas vanduo triukšmo, neleidžiamo pagal higienos normas, turi neskleisti. Todėl 
jokių statinio apsaugos nuo triukšmo priemonių numatyti nereikia. Izoliacinėse konstrukcijose 
naudoti medžiagas ir gaminius, turinčius Lietuvoje patvirtintus sertifikatus. Asbestinės 
medžiagos griežtai nevartojamos. 

Išmontuojant senąjį vamzdyną, turintį asbesto reikia vadovautis „Darbo su asbestu 
nuostatai“ 2004m. liepos 16d. įsakymas Nr.A1-184/V-546. Šias medžiagas išvesti į atliekų 
tvarkymo įmones, kurios turi licenziją asbesto utilizavimui. 
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1. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
tvirtinimo komplektu, su nuorinimo 
vožtuvu 80/60/20; 498W 

1vnt.11x500x6003.1.2.  

2. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
tvirtinimo komplektu, su nuorinimo 
vožtuvu 80/60/20; 581W 

1vnt.11x500x7003.1.2.  

3. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
tvirtinimo komplektu, su nuorinimo 
vožtuvu 80/60/20; 663W 

5vnt.11x500x8003.1.2.  

4. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
tvirtinimo komplektu, su nuorinimo 
vožtuvu 80/60/20; 746W 

5vnt.11x500x9003.1.2.  

5. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
tvirtinimo komplektu, su nuorinimo 
vožtuvu 80/60/20; 829W 

10vnt.11x500x10003.1.2.  

6. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
tvirtinimo komplektu, su nuorinimo 
vožtuvu 80/60/20; 912W 

4vnt.11x500x11003.1.2.  

7. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
tvirtinimo komplektu, su nuorinimo 
vožtuvu 80/60/20; 995W 

2vnt.11x500x12003.1.2.  

8. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
tvirtinimo komplektu, su nuorinimo 
vožtuvu 80/60/20; 711W 

3vnt.22x500x5003.1.2.  

9. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
tvirtinimo komplektu, su nuorinimo 
vožtuvu 80/60/20; 853W 

2vnt.22x500x6003.1.2.  

10. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
tvirtinimo komplektu, su nuorinimo 
vožtuvu 80/60/20; 996W 

2vnt.22x500x7003.1.2.  

11. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
tvirtinimo komplektu, su nuorinimo 
vožtuvu 80/60/20; 1138W 

4vnt.22x500x8003.1.2.  

12. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
tvirtinimo komplektu, su nuorinimo 
vožtuvu 80/60/20; 1280W 

1vnt.22x500x9003.1.2.  

13. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
tvirtinimo komplektu, su nuorinimo 
vožtuvu 80/60/20; 1564W 

2vnt.22x500x11003.1.2.  

14. 
Radiatorius šoninio pajungimo 
laiptinei su tvirtinimo komplektu, su 
nuorinimo vožtuvu 

3.1.2. 22x900x400 
80/60/16; 1044W 2vnt.

       

15. Automatinis reguliavimo ventilis 
prie radiatoriaus Oventrop44vnt.„AQ“3.1.8.4.

16. Termostatinis daviklis 16-28°C 
(blokuoti montavimo metu prie 22°) Oventrop42vnt.„Uni LH„3.1.8.3.

17. Termostatinis daviklis laiptinėms  
5-26°C, antivandalinis Oventrop2vnt.„Uni LHB„3.1.8.3.

18. Rutulinis ventilis su akle p=6bar, 
t=90°С drenažui22vnt.DN153.1.8.1.

19. Rutulinis ventilis p=6bar, t=90°С stovams14vnt.DN153.1.8.1.
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20. Rutulinis ventilis p=6bar, t=90°С 3.1.8.1. DN20 vnt. 8 stovams 

21. Rutulinis ventilis su akle p=6bar, 
t=90°С 3.1.8.1. DN15 vnt. 6 Mag. drenažui 

22. 
Rutulinis ventilis su akle ir 
automatinis nuorinimo vožtuvas 
p=6bar, t=90°С 

3.1.8.1. DN15 kompl. 2 nuorinimui 

23. Rutulinis ventilis p=6bar, t=90°С 3.1.8.1. DN25 vnt. 6 atšakoms 

24. Rankinis balansinis ventilis p=6bar, 
t=90°С 3.1.8.1. DN25 vnt. 4 Srautų patikrinimui 

25. Vamzdžių tvirtinimo laikikliai 3.1.4.   vnt. 400 tikslintis 
montuojant 

26. Fitingai vamzdžių 3.1.4. nuo DN15 iki DN32 vnt. 500 tikslintis 
montuojant 

27. Vamzdžiai plieniniai cinkuoti 
presuojami p=6bar, t=90°С 3.1.4. ∅18x1,2 m 64 radiatorių 

pajungimui 

28. Vamzdžiai plieniniai cinkuoti 
presuojami p=6bar, t=90°С 3.1.4. ∅18x1,2 m 87 stovams 

29. Vamzdžiai plieniniai cinkuoti 
presuojami p=6bar, t=90°С 3.1.4. ∅18x1,2 m 50 Magistralei bute 

30. Vamzdžiai plieniniai cinkuoti 
presuojami p=6bar, t=90°С 3.1.4. ∅22x1,5 m 48 Magistralei bute 

31. 
Vamzdžiai plieniniai cinkuoti 
presuojami p=6bar, t=90°С 
magistralei 

3.1.4. DN15;            
(d18x1,2) m 8 

Izoliuojami akmens 
vatos kevalais 
30mm 

32. 
Vamzdžiai plieniniai cinkuoti 
presuojami p=6bar, t=90°С 
magistralei 

3.1.4. DN20;            
(d22x1,5) m 20 

Izoliuojami akmens 
vatos kevalais 
30mm 

33. 
Vamzdžiai plieniniai cinkuoti 
presuojami p=6bar, t=90°С 
magistralei 

3.1.4. DN25;            
(d28x1,5) m 58 

Izoliuojami akmens 
vatos kevalais 
40mm 

34. 
Vamzdžiai plieniniai cinkuoti 
presuojami p=6bar, t=90°С 
magistralei 

3.1.4. DN32;            
(d35x1.5) m 26 

Izoliuojami akmens 
vatos kevalais 
40mm 

35. Esamų šildymo prietaisų 
išmontavimas   vnt. 44   

36. Esamų plieninių vamzdžių 
išmontavimas   m 361  

37. Skylių per perdangą pramušimas    vnt. 54 tikslintis 
montuojant 

38. Skylių senųjų sutvarkymas   vnt. 54 tikslintis 
montuojant 

39. Skylių per sieną pramušimas ir 
skylių sutvarkymas   vnt. 62 tikslintis 

montuojant 
40. Vamzdyno izoliavimas 3.1.10  m 112  
41. Sistemos hidraulinis bandymas    m 361   
42. Sistemos šiluminis bandymas   kompl. 1  

43. Sistemos balansavimo ir paleidimo 
derinimo darbai   kompl. 1  

44. Dokumentacijos, instrukcijų 
paruošimas 3.1.13.  kompl. 1  

45. Statybinių šiukšlių išvežimas ir 
utilizavimas   t 1,4  

       
 Vėdinimas      

1. Oro išraukimo sieninės vidaus 
grotelės 3.1.15. 200x100 vnt. 24 baltos 

2. Vėdinimo kanalų išvalymas 3.1.14  kompl. 24  

3. Vėdinimo kanalų remontas, 
sandarinimas 3.1.14  vnt. 24  

4. Vėdinimo kanalų dezinfekavimas 3.1.14  kompl. 24  
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5. Tvirtinimo medžiagos   vnt. 48  

6. Senų vėdinimo grotelių 
išmontavimas   vnt. 24  

7. Vėdinimo kanalų pakėlimas iki 
reikiamo aukščio   vnt. 6 pagal poreikį 

8. Vėdinimo kanalų stogelių 
sutvarkymas   vnt. 6 pagal poreikį 

9. Vėjo turbinos 3.2.3. D200; 230m³/h vnt. 6  

10. Vėdinimo kanalų grupių su vėjo 
turbinomis sujungimas   vnt. 6  
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