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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Statybinė – konstrukcinė dalis
Statinio projekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamo namo Sėlių g.43, Vilniuje atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas                                                               
Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius
Statinio statybos rūšis: atnaujinimas (modernizavimas)
Statinio kategorija: neypatingas
Projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas

 
1. PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO BEI REMONTO DUOMENYS
1.1. Bendroji dalis

Modernizavimo projektas parengtas 3 aukštų  gyvenamajam namui esančiam Sėlių g.43,  Vilniuje. 
Pastato laikančiosios sienos mūrinės, stogas šlaitinis valminis (nenaudojama šalta palėpė), pastatas su 
rūsiu. Statinio matmenys plane 24mx11m, aukštis 13,5m.

Rengiant projektą statinio konstrukcijoms vadovaujamasi šiais projektavimo duomenimis:
– technine projektavimo užduotimi;

– normatyviniais statybos dokumentais.

1.2. Kitos projekto dalys
Rengiant  techninį  projektą  atsižvelgta  ir  į  statinių  normalaus  eksploatavimo  sprendinius, 

numatytus kitose projekto dalyse.

1.3. Normatyviniai statybos dokumentai
Pagrindiniai  normatyviniai  statybos  dokumentai,  kuriais  vadovaujantis  parengtas  techninis 

projektas:
Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai
Lietuvos respublikos statybos įstatymas
STR1.04.04 2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir
grafiniai žymėjimai
STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos.
STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos  
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai      
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1.4. Kompiuterinės programos, kuriomis naudojantis parengtas projektas:

1. Autocad LT 2009.
2. OpenOffice.

1.5. Klimatiniai duomenys (pagal RSN 156-94)

Vidutinė metinė temperatūra +6.70C

Absoliutus oro temperatūros maksimumas +35.40C

Absoliutus oro temperatūros minimumas -37.20C

Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra +0.20C

Santykinis metinis oro drėgnumas 80%

1.6. Laikančių konstrukcijų principinis parinkimas

Iš  laikančių  konstrukcijų  perprojektuojami  perdaromi  tik  balkonai,  nes  jie  prastos  būklės  ir 
neatitinka normatyvinių reikalavimu. Balkonai projektuojami metalinių konstrukcijų, jie daug lengvesni nei 
g/b ir jų maži šalčio tilteliai.

1.7. Esama pastato būklė                           

Buvo  atlikta  vizualinė  pastato  apžiūra.  Konstrukcijų  būklės  aprašymą  ir  fotofiksaciją  žiūrėti 
techninės būklės įvertinimo akte.

1.8. Apkrovos pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“
1.  8  .1. Sniego apkrova.   Charakteristinė antžeminės sniego apkrovos reikšmė II-am sniego rajonui sk = 
1.60 kN/m2. Sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas γ = 1.3.

1.  8  .2.  Vėjo apkrova.   Vėjo greičio atskaitinė reikšmė I-am vėjo apkrovos rajonui  vref,0 = 24 m/s.  Vėjo 
ataskaitinis slėgis qref=0.36 kN/m2.
 
Detalesni apkrovų skaičiavimai atitinkamom konstrukcijom pateikti inžinerinių skaičiavimų dalyje.

1.9. Galimų deformacijų leistini dydžiai

Statybinių konstrukcijų įlinkiai ir deformacijos tikrinamos atsižvelgus į šiuos veiksnius:
• konstrukcinius;
• technologinius;
• fiziologinius;
• estetinius, psichologinius.

Pastatų ir statinių leistini vertikalus įlinkiai, deformacijos nuo pastovių, ilgalaikių ir trumpalaikių apkrovų 
neturi viršyti:

• balkono gembinių konstrukcijų ribinis įlinkis – 2L/150
• stogo grebėstų ribinis įlinkis –  L/150

• aukštų perdangų ribinis įlinkis –  L/200

1.10. Pastato konstrukcijų apsaugos priemonės nuo gaisro ir klimatinių poveikių
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            Pastato atpsarumo ugniai laipsnis-I. Stogas ir jo dangos naudojamos pagal degumą BROOF (t1), 
veikiant išoriniam gaisrui degumo klasės. Lauko sienų apdailai naudojamos ne žemesnės kaip B–s1, d0 
degumo klasės statybos produktai.

Metalinės  balkonų  konstrukcijos  padengiamos  antokoroziniais  dažais  C3  koroziškumo  klasei 
(miestų teritorijos),  vėdinamo fasadų konstrukcijos  yra  aliuminio,  nerudijančio  plieno.  Stogo medinės 
konstrukcijos dengiamos antiseptikais.

1.11. Atitvarų garso izoliavimo sprendiniai

Pastato  garso  klasė  lieka  esama,  nes  šiame  projekte  vidaus  patalpos  netvarkomos, 
šiltininamas tik fasadas ir  paskutinio aukšto perdanga. Pastato vidaus aplinkos garso sąlygos atliekant 
modernizavimo darbus nebus pablogintos.

1.12.  Pastato sandarumo reikalavimai  pagal  STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“

Po remonto darbų išmatuotas norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės, esant 50 Pa slėgių 
skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, negali viršyti n50.N vertės.

n50.N=2
1
h

2. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Pastato projektiniai  sprendimai  grindžiami užsakovo projektavimo užduotimi.  Konstrukciniuose 

sprendiniuose įvertinti esminiai statinio reikalavimai, t.y.:
– mechaninis patvarumas ir pastovumas;
– gaisrinė sauga;
– higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
– naudojimo sauga.

Projekto metu numatoma:
1. Apšiltinti sienas-įrengti vėdinamo fasado sistemą;
2. Perdaryti esamus blogos būklės balkonus (atliekama atskiru projektu);
3.Apšiltinti palėpės perdangą.

Vėdinamo fasado įrengimas
Prieš  atliekant  pastato  šiltinimo darbus.  Išardoma esama nuogrinda.  Atkasamas gruntas nuo 

pastato  sienų,  pamato  sienos  nuvalomos  nuo  žemių. Prieš  šiltinant  cokolį  įrengiama  teptinė 
hidroizoliacija. Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalių šiltinimo darbai.  Cokolis šiltinamas 200 
mm storio polistirolo plokštėmis (EPS 100), kurių deklaruojamas šiluminis laidumas  ne didesnis kaip 
0,035 W/(mK). Šilumos izoliacijos plokštės priklijuojamos prie cokolio paviršių, papildomai jas tvirtinant 
smeigėmis.  Viršžeminė  cokolio  dalis  armuojama  su  dvigubu  tinkleliu.  Požeminė  cokolinė  dalis 
apšiltinama 1.20 m žemiau nuogrindos. Ją apsaugoti požeminėje dalyje įrengiama drenažinė membrana.

Ties įėjimu į  rūsį  A ir  4  ašis,  kad išlaikyti  praėjimo ploti,  cokolis  ir  siena šiltinama poliretano 
plokštėmis PIR, kurių šiluminis laidumas  ne didesnis kaip 0,026 W/(mK).

Lauko sienos šiltinamos įrengiant ventiliuojamą fasadą. Šiltinama 150 mm storio  akmens vata ir 
30  mm  storio  kieta  akmens  vata,  kuri  naudojama  ir  kaip  šilumos  izoliacija,  ir  kaip  vėjo  izoliacija. 
Angokraščiai  šiltinami  30  mm  storio  akmens  vatos  plokštėmis.  Ties  4  ašimi  esantis  kaminas,  kad 
nesudarytų šalčio tilto apšiltinamas 50+30 akmens vatos plokštėmis.

Esamų balkonų perdarymas
Esami blogos būklės balkonai išgriaunami. Sumontuojama nauja plieninė konstrukcija. Į sienas 

įbetonuojami loviai, prie jų virinamos stačiakampio profilio sijalės, ant viršaus privirinamas plieninis 
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rifliuotas nerudijančio plieno lakštas. Plieninė konstrukcija uždengiama apdailos plokštėmis.

Palėpės perdangos apšiltinimas
Palėpės perdanga  visų pirma nuvaloma, išklojama garo izoliacine plėvele. Perdanga apšildoma 

200mm mineralinės vatos sluoksniu ir 30mm kietos mineralinės vatos sluoksniu, apsaugai nuo vėjo. 
Palėpėje įrengiami vaikščiojimo takai iš medinių tašų ir lentų. Keičiant stogo dangą, taip pat išardyti ir 
esamus medinius grebėstus. Įrengiami nauji išilginiai tašai, po kuriais pritvirtinama hidroizoliacija. Taip 
pat įrengiami skersiniai grebėstai prie kurių tvirtinsis stogo danga. Ties karnizais prikalamos naujos 
priegegnės, karnizas apšiltinamas, įrengimą žiūrėti SK-03 brėžinyje. Stogo konstrukcijos padengiamos 
antiseptinėm antipireninėm medžiagom.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Techninio darbo projekto sprendiniai gali keistis darbų metu

Aplinkos apsauga
Renovacijos  metu  susidaręs  statybinis  laužas  bus  priduotas  atliekas  tvarkančioms 

organizacijoms. Statybinis laužas bus saugomas konteineriuose ir išvežamas savivarčiais, su uždangalu, 
arba pakrautas statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu. Renovuojamame pastate turi  būti 
rūšiuojamos  susidarančios  perdirbimui  tinkamos  atliekos  ir  pakartotiniam  naudojimui  tinkamos 
konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 

Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus  ne ilgiau  kaip  3  mėnesius  nuo jų  susidarymo,  tačiau ne ilgiau  kaip  iki  remonto  darbų 
pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Remontuojamose  patalpose  turi  būti  pildomas  pirminės  atliekų  apskaitos  žurnalas,  vedama 
susidariusių  ir  perduotų  tvarkyti  statybinių  atliekų  apskaita,  nurodomas  jų  kiekis,  teikiamos  pirminės 
atliekų  apskaitos  ataskaitos  Aplinkos  ministerijos  regiono  aplinkos  apsaugos  departamentui,  kurio 
kontroliuojamoje teritorijoje vykdomas patalpų remontas, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. 
Statybinių  atliekų  apskaitos  dokumentai  saugomi  pagal  atliekų  tvarkymo  taisyklių  reikalavimus. 
Duomenys  apie  statybinių  atliekų  išvežimą  įrašomi  Statybos  darbų  žurnale,  kaip  nurodyta  Statybos 
techniniame reglamente STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
Bendros pastabos

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas". Po remonto 
neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje 
pat būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir 
įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, 
bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Statybinė – konstrukcinė dalis

TURINYS
1. Bendrieji statybos darbų vykdymo nuostatai
2. Griovimo – demontavimo darbai
3. Metalo darbai
4. Vėdinamų fasadų su akmens vatos šilumos izoliacija įrengimas
5. Izoliacijos darbai
6. Medžio darbai 

1. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI

1.1. Bendrųjų statybos darbų rūšys
Statant statinius pagal šių techninių specifikacijų pateiktus aprašymus ir brėžinius, būtina atlikti  šiuos 
bendruosius statybos darbus:
• demontavimo darbai: projekte numatytų konstrukcijų demontavimas;
• projekte numatytų metalo konstrukcijų įrengimas: balkonai (atliekamas atskiru projektu);
• projekte numatytų medinių konstrukcijų įrengimas: priegegnes, grebėstai, konstrukcijų padengimas;
• projekte numatytos izoliacijos įrengimas: šilumos ir garso izoliacijos, hidroizoliacija.
Techninių  specifikacijų  reikalavimai  privalomi  Rangovui,  Subrangovams,  pramoninių  statybinių 
konstrukcijų Gamintojams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams.

1.2. Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai
1.2.1.Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai
Rangovai  turi  vadovautis  šiais  Lietuvos statybos normatyviniais  dokumentais,  susijusiais  su statybos 
organizavimu, vykdymu ir priežiūra:

Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai
Lietuvos respublikos statybos įstatymas
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 
STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rušys.
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.03.02:2002 "Statybos produktų atitikties deklaravimas" 
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
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“  
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STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
STR 1.12.06:2002 Statinių naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 
objektų formavimo tvarka“ 
STR 2.01.01.(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
''Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai" ( Žin.,2010, Nr. 146 - 7510 )
"Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės" (Žin..2011. Nr. 8-378 )
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(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išores apsauga nuo triukšmo.
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
2.02.02:2004 Visuornenines paskirties statiniai.
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinds nuostatos.
STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas
RSN 156-94 "Statybine klimatologija"
"Statybinių atliekų tvarkymo taisyllės" įsakymas Nr. D1-637
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostotai
"Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklės" įsak. Nr. D1-193(2010-03-15)

Specialioms statybinėms medžiagoms, konstrukciniams elementams ir gaminiams, kurių konkreti markė 
tipas (sistema) parinkta pagal techninių specifikacijų reikalavimus,  konkurso (atrankos) būdu turi  būti 
taikomos gamintojo techninės įrengimo instrukcijos.
Ši specifikacija turi būti skaitoma kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos atsiranda skirtumų, 
svarbesne laikoma specifikacija.  Tačiau rangovas turi  atkreipti  dėmesį  į  visus didesnius  neatitikimus 
prieš  priimdamas  konkretų  konstrukcinį  sprendinį.  Jei  pakeitimų  atsiranda  nuostatose,  teisiniuose 
dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau rangovas turi 
informuoti  užsakovą apie visu tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl  konkrečios interpretacijos, 
ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

1.3. Medžiagos ir gaminiai
1.3.1. Bendrieji reikalavimai
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:
• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
• specifikacija;
• nuoroda, kam skiriama;
• spalvos nuoroda;
• pagaminimo data.
Užsakovas  turi  teisę  atmesti  medžiagą,  be  jokių  papildomų  išlaidų  užsakovui,  jei  ji  neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas.
1.3.2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.
Specifikacijoje  pateikiami  bendrieji  kokybės reikalavimai.  Tokiu  atveju,  jei  konkrečiai  nebus nurodyta 
medžiaga,  pavyzdžiui  nenurodant  medžiagos  pavadinimo ar  standarto,  prieš  ją  perkant  ji  turės  būti 
pateikiama užsakovo patvirtinimui (suderinta su užsakovu).
1.3.3. Medžiagų ir gaminių pristatymas
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Gaminių  ir  medžiagų  pristatymą  reikia  koordinuoti  pagal  statybos  darbų  grafiką.  Reikia  vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje.  Visi  tiekiami gaminiai  ir  medžiagos turi  būti  su tinkamais 
dokumentais.
1.3.4. Pristatymo patikrinimas
Atvežtų  prekių  išvaizdą,  galimus defektus  ir  žalą  reikia  patikrinti  vizualiai.  Visos  pretenzijos  turi  būti 
pateikiamos prekių tiekejui.
1.3.5. Gaminių, konstrukcijų ir medžiagų saugojimas aikštelėje
Gaminiai ir statybinės medžiagos bei konstrukcijos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. 
Nreikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų.
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai  vėdinamose  patalpose,  taip,  kad  kiekviena  medžiaga  būtų  padėta  teisingai  ir  lengvai 
patikrinama.
Medžiagos, konstrukcijos ir prekes, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis rangovo sąskaita.
1.3.6. Atsakomybė
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako rangovas.

1.4. Statybos įranga ir statybos metodai
Visa  įranga,  technika,  priedai  ir  statybos  metodai  turi  tenkinti  Lietuvos  Respublikos  darbo  saugos 
reikalavimus.

1.5. Matavimai
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir  
altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 
atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.
Aikštelėje  laikomuose  brėžiniuose  turi  būti  nurodytos  bazinės  ir  papildomos  koordinatės,  taip  pat  jų 
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną 
pusę.
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose 
reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.

1.6. Statybos ir montavimo darbų vykdymas
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir  
tinkamą darbo jėgą.
1.6.1. Darbų koordinavimas
Rangovas atsakingas už darbų koordinavimą aikštelėje su tiekėjais ir  kitais subrangovais.  Rangovas 
statybos darbų metu  užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai bei pagal projekto sumanymą.
Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba 
abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais 
instaliuotojais, prieš pradedant instaliavimo darbus.
Visi  darbai  turi  būti  atliekami  pagal  dokumentacijoje  ir  gamintojo  pateiktas  instrukcijas  bei  taikant 
tinkamus darbo metodus.
1.6.2. Bandymai
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepateikiami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus  turto  saugumo faktorių  atžvilgiu,  kurie  turi  esminę  svarbą  darbo  rezultatams,  rangovas 
privalo  nedelsdamas  apie  tai  informuoti  suinteresuotas  šalis  ir  organizuoti  susitikimą  sprendimų 
priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 
bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.
Baigus  instaliuoti  mechanines  ir  elektrines  sistemas,  rangovas  turi  dalyvaujant  uzsakovui  testuoti 
instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei susijusios žinybos.
1.6.3. Paslėpti darbai
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Rangovas  privalo  informuoti  užsakovo  atstovus  ir  statybos  priežiūros  inžinierių,  kada  galima  tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas ir atliekant darbus.
1.6.4. Apsauga
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti  
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, dėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 
didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

1.7. Bendros statybinių darbų atlikimo sąlygos
1.7.1. Angos ir nišos
Konstrukciniuose  brėžiniuose  nenumatytų  angų  ar  nišų  laikančiose  konstrukcijose  įrengimas  be 
užsakovo sutikimo raštu neleidžiamas.
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar panašūs veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad 
pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplika turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos 
reikalavimus.
1.7.2. Riebokšliai ir futliarai
Riebokšlių ir  futliarų galai konstukcijoje turi siekti galutinį  lygį.  Tarpai tarp laidų,  vamzdžių ir ribokšlių 
(futliarų)  izoliuojami  naudojant  mineralinę  vatą  ar  tamprius  glaistus,  atitinkančius  priešgaisrinius 
reikalavimus, jei dokumentuose nenurodyta konkračiau.
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono 
skiediniu ar specialia medžiaga, kiri leistų atlikti tolimesnius aptaisymus.
1.7.3. Tvirtinimai ir atramos
Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti parinkti taip, kad atlaikytų 
numatytas  apkrovas,  išlaikant  saugumo reikalavimus,  ir  nesilpnintų  pagrindo  ar  konstrukcijos,  kuriai 
leistina tokia apkrova.
Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo, rangovas 
turi gauti leidimą iš užsakovo.
Visi tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 

1.7.4. Defektų taisymas
Jei  nenurodyta  kitaip,  visos  angos,  įdubimai  ir  panašūs  paviršiai  turi  būti  užlyginami  ir  apdailinami. 
Paviršių savybės ir  išvaizda turi  būti  identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi  dvi  dalys jungčių 
stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.
Remontas  leidžiamas  tais  atvejais,  kur  tokia  procedūra  nesusilpnins  konstrukcijos  ar  nepablogins 
išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina perstatyti.

1.8. Dažymas ir apdaila
Sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo 
prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi būti padengti antokorozine danga.

1.9. Atidavimas ekspoatacijai
1.9.1. Pateikiama dokumentacija
Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių 
pasų ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, lauko inžinerinių 
tinklų  išpildomieji  brėžiniai  ir  kita  dokumentacija,  kurios  pareikalaus  valstybinės  institucijos 
besireme\iančios Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais.
Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. 
Statybos metu rangovas turi vesti Lietuvoje nustatytos formos darbų žurnalą.
1.9.2. Priėmimas
Rangovas  organizuoja  priėmimą pagal  STR 1.05.01:2017 „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos 
užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ , kad galėtų gauti galutinio priėmimo 
aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos užsakovas sutinka 
pataisyti vėliau, per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.
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2. GRIOVIMO - DEMONTAVIMO DARBAI
Bendroji dalis

Ši specifikacija apima šiuos griovimo - demontavimo darbus:
• Mūrinių konstrukcijų ardymas
• Gelžbetoninių balkonų ardymas
• Medinių konstrukcijų ardymas

2.1 Darbų vykdymas ir kontrolė

Vykdant ardymo ir demontavimo darbus turi būti:
     1. Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu 
dokumentu
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
     2.  Statybinės  atliekos  žemyn  turi  būti  nuleidžiamos  uždarais  latakais,  vamzdžiais,  dėžėse  – 
konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš 
aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.
     3. Judėjimo keliai prie darbo vietų neužkrauti ir tinkamai prižiūrimi.
     4. Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, stabilumas, forma, apdaila).

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti 
darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. 
Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal 
tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus.

Išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu demontuoti ir visus jų 
tvirtinimo,  sandarinimo  ir  apdailos  elementus,  pašalinti  visas  paviršiaus  (apdailos)  medžiagas 
netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.

3. METALO DARBAI

Šis skyrius apima nurodymus apie metalinių konstrukcijų projektavimą, gamybą ir statybą.
Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti metalo markę į 
kitose  šalyse  gaminamą  analogišką  plieną.  Plieno  markių  analogiškumo  sąvoka  reiškia  maksimalų 
cheminės sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą standartais. Jeigu reikia, 
gamintojas turi pateikti gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog konstrukcinis plienas bei 
tvirtinimo gaminiai atitinka technines sąlygas.

3.1 Statybiniai profiliai
Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys turi 

būti absoliučiai vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatą. Juos gali 
išbandyti tik laboratorija, turinti sertifikatą. Statybos priežiūros inžinierius turi teisę pareikalauti, kad būtų 
atlikti bandymai pailgėjimui, pasukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimui. Jei gaunami neigiami bandymų 
rezultatai, rangovas turi apmokėti visus papildomus davinius. Naudojami karštai ir šaltai valcuoti profiliai.  
Tais  atvejais,  kai,konstrukcijos  pagamintos  iš  uždaro  profilio  plieno  vamzdžių,  visi  galai  turi  būti 
užhermetizuojami, siekiant išvengti vidinės korozijos.

3.2 Elektrodai
Elektrodai, suvirinimo viela, turi būti suderinta su plieno, kuris virinamas, rūšimi. Elektrodai turi 

būti pagaminti iš anglingo ir mažai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta žemiau.
Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti suvirinimo siūlės atsparumą 

ne  mažesnį  kaip  pagrindinio  metalo  norminis  atsparumas,  o  taip  pat  tvirtumą,  kalumą  ir  santykinį 
pailgėjimą.
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3.3 Varžtai
Metalo konstrukcijų jungimui, naudojami varžtai, jų diametras ir kiekiai randami atlikus detalius 

metalinių konstrukcijų brėžinius ir sukonstravus mazgus. 
Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi varžtai, veržlės 

bei poveržlės turi būti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikronų storiu.

3.4 Apsauga nuo korozijos 
Turi būti atliekamas dažymas antikoroziniais dažais arba galvanizavimas ar cinkavimas.

Antikorozinė  metalinių  paviršių  padengimo  danga  turi  būti  ilgaamžė,  atspari  drėgmei,  klimatiniams, 
cheminiams  bei  mechaniniams  poveikiams,  turi  sudaryti  ištisinę  dangą,  kurioje  neturi  būti  įtrūkimų, 
pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - 
pagal LST EN ISO 12944-1:2000 – daugiau kaip 15 metų.

3.5 Kokybės kontrolė

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą 
kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, 
apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai. 

3.6 Metalinių konstrukcijų gamyba

Konstrukciniai  metaliniai  gaminiai  turi  būti  pagaminti  gamykloje,  kuri  Užsakovo  apžiūrėta  bei 
aprobuota prieš Rangovui  pateikiant  savo užsakymą.  Kiaurymės ir  kitos detalės sujungimui  statybos 
aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be 
papildomo  koregavimo.  Kiaurymės  turi  būti  išgręžtos,  o  ne  iškirstos.  Metalo  profiliai  ir  suvirinimo 
medžiagos naudojamos konstrukcijų gamybai turi būti sertifikuotos. Konstrukcijos turi būti pagamintos 
pagal parengtus darbo brėžinius.

3.7 Metalo darbai statyboje. Bendri nurodymai.

Visi  montuojami  elementai  turi  būti  pagaminti  gamykloje  ir  patikimai  nudažyti  pagal  projekto 
reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedažyti, jei visos konstrukcijos bus dažomos po 
montažo.

Naudojant  firmų  pagamintus  gaminius,  jų  montažas,  sandarinimas  turi  būti  atliktas  griežtai 
prisilaikant tos firmos reikalavimų. Ten, kur yra skirtingų metalų sandūra, ir gali sukelti galvanizaciją arba 
koroziją, tarp metalų reikia naudoti izoliuojančias medžiagas. 

3.8 Metalinių elementų sandėliavimas

Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti su markiravimu. Kitu atveju turi 
būti markiruojami vietoje arba grąžinami gamintojui.

Metalinės  konstrukcijos  ir  profiliai  sandėliuojami  neapšildomuose  uždaruose  sandėliuose  ar 
pastogėse.  Sandėliuojant  pastogėse,  įrengti  aikštelės  nuolydį  vandens  nutekėjimui.  Metalines 
konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindų ne mažiau 0,2 m.

Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti 
ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. Elementų 
apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai.

4 VĖDINAMŲ FASADŲ SU AKMENS VATOS ŠILUMOS IZOLIACIJA ĮRENGIMAS
4.1. Reikalavimai vėdinamų fasadų sistemoms ir naudojamoms medžiagoms
4.1.1. Vėdinamiems fasadams keliami reikalavimai:
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- apsauga nuo kritulių;
- šilumos izoliavimas;
- apsauga nuo triukšmo;
- šalčio tiltų izoliavimas;
- apsauga nuo kondensato susidarymo;
- temperatūros skirtumų kompensavimas.
4.1.2. Vėdinamas fasadas negali vykdyti atraminės pastato funkcijos.
4.1.3. Vėdinamų fasadų konstrukcija nėra skirta išlyginti plokštumas, t.y. ištaisyti statybinius trūkumus, 
kurių nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės yra didesni nei 100 mm.
4.1.4. Vėdinamo fasado konstrukcija yra tvirtinama kaip atskira ir nepriklausoma fasado dalis.
4.1.5. Šiltinamų statinių atitvarinėse konstrukcijose eksploatacijos metu būtina išvengti drėgmės 
kaupimosi:
-kad nesikondensuotų garai ant vidinės apdailinio plokštės sienelės, vėdinamas oro tarpelis tarp plokštės 
ir šiltinamos medžiagos turi būti ≥ 20 mm, bet ne daugiau kaip 100 mm;
-viršutinė ir apatinė fasado dalis, taip pat langų ir durų angokraščiai turi turėti tiesiogines vėdinimo angas 
išoriniam orui patekti;
-oro tarpo vėdinimo angų dydis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm2 vienam ilginiam (horizontaliąja 
kryptimi) vertikalaus oro tarpo metrui;
4.1.6. Tvirtinant apdailą prie karkaso, turi būti užtikrintas visos fasado konstrukcijos stiprumas ir 
pastovumas, kad ji atlaikytų vėjo apkrovas, savąjį svorį bei smūgines apkrovas, rovimo ir kirpimo 
apkrovas bei temperatūrinius pokyčius.
4.1.7. Įrengiant vėdinamą fasadą ypatingą dėmesį reikia atkreipti į naudojamų medžiagų suderinamumą 
(pvz., aliumininiai elementai neturi liestis su cinkuotaisiais elementais, vengti elektrocheminės korozijos 
židinių).
4.1.8. Būtina vadovautis konkretaus gamintojo reikalavimais, atsižvelgiant į išorės apdailos medžiagos 
tipą/rūšį.
4.1.9. Ventiliuojamiems fasadams įrengti turi būti naudojamos tik Europos techninį liudijimą (ETL) 
turinčios ir (arba) CE ženklu ženklintos visos sudėtinės fasado dalys (sistemos elementai).
 

4.2. Sistemos įrengimo darbai
4.2.1. Sistemos įrengimo darbų etapai:
-pagrindo įvertinimas;
-pagrindo paruošimo, sutvirtinimo darbai (jei reikia), mechaninių pažeidimų šalinimas;
-atitinkamos laikančiojo karkaso konstrukcijos parinkimas ir įrengimas;
-atitinkamos jungimo ir tvirtinimo detalių elementų sistemos parinkimas bei naudojimas;
-šilumos ir vėjo izoliacijos tvirtinimo būdas. Parinkimas vykdomas atsižvelgiant į pasirinktą laikančiojo 
karkaso konstrukcijos tipą. Šilumos ir vėjo izoliacija tvirtinama smeigėmis. Darbai pradedami tik iš dalies 
įrengus laikančiojo karkaso konstrukciją, t.y. nustačius fasado plokštumų nuokrypius nuo vertikalės ir 
horizontalės, išlyginus fasado plokštumas ir užinkaravus kronšteinus;
-išorinės fasado apdailos tvirtinimo būdo parinkimas.
4.2.2. Vėdinamų fasadų įrengimo darbai gali būti vykdomi vienu metu su kitais bendraisiais statybos 
darbais:
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-stogo įrengimu;
-langų montavimu. Langų montavimo darbus būtina derinti su sistemos įrengimo darbais;
-cokolio šiltinimu.

4.3. Statybos objekto paruošimas ir medžiagų sandėliavimas
4.3.1. Statybos objekto paruošiamieji darbai:
-statybos aikštelės priėmimas, elektros energijos ir vandens tiekimo užtikrinimas;
-statybos objekto aprūpinimas, paženklinimas ir apšvietimo organizavimas;
-sistemos įrengimo darbams naudojamų medžiagų, įrankių, įtaisų ir atliekų saugojimo vietų įrengimas;
-darbo aikštelių (dažniausiai pastolių), statybos komunikacijų įrengimas, aprūpinimas medžiagų 
transportavimo mechanizmais (ypač keliančių vertikaliai);
-reikiamų medžiagų, įrankių ir įtaisų priėmimas ir tinkamas sandėliavimas.
4.3.2. Pavojinga zona priklauso nuo pastato aukščio ir apskaičiuojama pagal formules atliekant statybos 
darbų technologinį projektą. Virš įėjimų į pastatą būtina įrengti apsaugines stogines ir priedangas, o likusi 
pavojingos zonos dalis turi būti atskirta specialiu apsauginiu tinklu (pastolių uždengimas), apsaugine 
tvora arba aptverta įspėjamąja juosta (jei nenaudojami pastoliai).
4.3.3. Statant pastolius, būtina vadovautis pastolių montavimo ir darbų saugos taisyklėmis.
4.3.4. Priimant medžiagas ir gaminius statybos aikštelėje, kruopščiai patikrinami ar jų kiekiai, dydžiai ir 
kokybė atitinka projektą ir specifikacijas.
 
4.4. Pagrindo įvertinimas ir paruošimas
4.4.1. Sienų paviršius turi būti lygus, švarus, nepažeistas ir tvirtas.
4.4.2. Nešvarumai, skiedinio likučiai ir kitos atšokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiškam sistemos 
darbų etapų atlikimui nuvalomi (nudaužomi) atitinkamomis priemonėmis.
 
4.5. Karkaso konstrukcijos įrengimas
4.5.1. Atliekamas pastato (nu)žymėjimas.
4.5.2. Prie pagrindo montuojami nerūdijančio plieno kronšteinai, po kuriais būtina naudoti izoliacinius 
tarpiklius. Kronšteino gembės ilgis parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį įvertinant numatomą 
vėdinamą oro tarpą.
4.5.3. Montuojamas vertikalus aliuminis laikančiojo karkaso konstrukcijos profilis. Maksimalus 
nepertraukiamo profilio ilgis – 3000mm. Temperatūros pokyčiams kompensuoti tarp karkaso profiliuočių 
paliekamas ne mažesnis kaip 10 mm tarpas.
4.5.4. Reikalavimai įrengiamo karkaso vertikaliems aliuminio sisteminiams elementams:
1.gali būti naudojami tik ekstrudiniu būdu pagaminti aliumininiai profiliuočiai. Gali būti lankstomi tik 
nesisteminiai aliumininiai gaminiai;
2.sujungimams naudojami tik nerūdijančiojo plieno savisriegiai ir savigręžiai varžtai;
3.maksimalus aliumininio profiliuočio ilgis – ne daugiau kaip 3000 mm;
4.vertikalūs aliumininiai profiliuočiai prie vieno sieninio kronšteino turi būti fiksuojami profiliuočio viduryje 
arba viršutinėje profilio dalyje, o visi kiti sujungimo taškai paliekami paslankūs;
5.visos aliumininių profiliuočių jungtys turi būti suprojektuotos ir sumontuotos taip, kad prie jų po to būtų 
galima montuoti abdailą. Profiliuočių jungties negalima projektuoti apdailinės plokštės viduryje.
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4.6. Šilumos izoliacijos tvirtinimas
4.6.1. Kai laikančiojo karkaso konstrukcija vertikali, užinkaravus kronšteinus šilumos izoliacija tvirtinama 
mechaniškai (minimalus tvirtinimo taškų skaičius yra ≥6/m2).
4.6.2. Šilumos izoliacija turi būti priglausta prie šiltinamo pagrindo paviršiaus.
4.6.3. Įrengiant dviejų sluoksnių šilumos izoliaciją ir vėjo izoliaciją, antrojo sluoksnio gaminiai turi 
perdengti po jais esančių plokščių siūles.
4.6.4. Plyšiai tarp šilumos izoliacinių plokščių turi būti užpildyti.
4.6.5. Šilumos izoliacijos plokštės, montuojamos į metalinį karkasą, turi jį visiškai užpildyti, todėl vatos 
plotis turi būti 10-15 mm didesnis už atstumą tarp karkaso elementų.
4.6.6. Kai šilumos izoliacinės plokštės tvirtinamos smeigėmis, jų skaičius ir išdėstymas parenkamas 
pagal gamintojų reikalavimus. Smeigių ilgis priklauso nuo plokščių storio ir sienų paviršiaus savybių. 
Atlikus tvirtinimo darbus būtina patikrinti, ar smeigės tvirtai laikosi. Smeigės negali perspausti šilumos 
izoliacijos daugiau kaip 5 mm.
4.6.7. Modernizuojamų pastatų fasaduose dėl esamos sienos nelygumų arba defektų tarp pagrindinio 
šilumos izoliacijos sluoksnio ir sienos gali susidaryti oro tarpas, jo reikia išvengti.
Būtina:
esant vieno lygio laikančiajam karkasui iš vertikaliųjų profilių, šilumos izoliacines plokštes papildomai 
tvirtinti smeigėmis, kad jos priglustų prie nelygių paviršių;
bet kuriuo atveju būtina užtikrinti, kad į tarpą tarp laikančiosios konstrukcijos ir termoizoliacijos nepatektų 
aplinkos oras.
 
4.7. Vėjo izoliacijos sluoksnio įrengimas
4.7.1. Vėdinamo fasado konstrukcijoje sumontavus pagrindinį šilumos izoliacijos sluoksnį, jo apsaugai 
nuo vėjo montuojamas vėjo izoliacijos sluoksnis. 
4.7.2. Vėjo izoliacijos sluoksnis tvirtinamas smeigėmis prie laikančiosios sienos. Vėją izoliuojančios  
mineralinės vatos plokštės montuojamos glaudžiant vieną prie kitos. Plokštės tvirtinamos smeigėmis prie 
laikančiosios atraminės sienos, persmeigiant šilumos izoliacijos sluoksnį. Smeigių ilgis parenkamas 
priklausomai nuo plokščių storio ir sienų paviršiaus savybių pagal projektinius sprendinius arba 
gamintojo rekomendacijas. Smeigės neturi perspausti ir sulaužyti vėją izoliuojančios plokštės. Vėjo 
izoliacinis sluoksnis turi perdengti po juo esančio šilumos izoliacijos sluoksnio siūles. Vėjo izoliacines 
sluoksnio akmens vatos plokštės turi būti sandariai priglaustos viena prie kitos. Montuojant vėjo 
izoliacines plokštes neleidžiama, kad susidarytų kryžminės keturių kampų sandūros. Dėl to 
rekomenduojama perstumti vieną plokščių eilę kitos atžvilgiu. Tarp vėjo izoliacinių akmens vatos 
plokščių negalima palikti tarpų. Atsiradusius tarpus reikia užpildyti akmens vatos atraižomis. Negalima 
tarpų užpurkšti montažinėmis putomis.

4.8. Papildomos įrangos tvirtinimas prie fasado
4.8.1. Jeigu ant sienos numatoma kabinti kokią nors įrangą ar papildomus elementus, šiame darbų etape 
jiems turi būti sumontuoti specialūs laikikliai, o apdailos elementai, įvertinus padėtį, tvirtinami prie įrengto 
karkaso.
4.8.2. Įranga turi būti tvirtinama laikantis gamintojo sąlygų ir reikalavimų.
4.8.3. Apdailos elementai negali turėti aštrių kampų, kurie gali būti pavojingi, eksploatuojant fasadą.
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Detalius  ir  išsamius  reikalavimus  plytelių apdirbimui,  (pjovimui,  gręžimui,  frezavimui), 
transportavimui  ir  sandėliavimui,  papildomus  reikalavimus karkaso  bei  tvirtinimo elementams privalo 
pateikti pasirinktas tiekėjas/gamintojas.

5. IZOLIACIJOS DARBAI

5.1. Bendroji dalis
Šis  skyrius  apima  nurodymus  apie  šiluminės  izoliacijos,  garo  izoliacijos  ir  hidroizoliacijos  įrengimą 
grindims, sienoms, pertvaroms, stogams. Šilumos izoliacijos įrengimas parodytas brėžiniuose.
Naudojama  izoliacija  t.y.  blokai  ar  ritiniai  turi  būti  neapgadintais  kraštais,  vienodo  storio,  tankio  ir 
izoliacinių savybių.
Hidroizoliacija  turi  būti  naudojama  taip,  kaip  parodyta  konstrukciniuose  brėžiniuose  kiekvienam 
konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą.
Šilumos izoliacija  turi  būti  iš  neorganinių,  nepūvančių  medžiagų,  kurios  nejautrios  drėgmei.  Šilumos 
izoliacija  turi  turėti  pakankamą  gniuždomąjį  atsparumą  apkrovoms  su  priimtinomis  deformacijomis. 
Šilumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triukšmo lygiai patalpose neturi viršyti 
triukšmo  lygių  pagal  Lietuvos  higienos  normas  HN33-1993.  Pasirinkta  apšiltinimo  sistema  turi  būti 
sertifikuota Lietuvoje. Visi šiltinimo sistemos komponentai turi būti iš vieno tiekėjo. Prieš užsakydamas 
tam tikrą sistemą Rangovas turi pateikti pavyzdžius projekto Vadovui ir Užsakovui patvirtinti. Rangovas 
turi būti kompetetingas ir apmokytas instaliuoti sistema. Darbai atliekami pagal gamintojo instrukcijas, 
naudojant  kokybiškas  medžiagas.  Kiekvienas  darbų  etapas  turi  būti  kontroliuojamas  pagal  visus 
reikalavimus.
Sistemos darbai neturi būti atliekami nepalankiomis oro sąlygomis be tam skirtu apsaugos priemonių. 
Darbas su šlapiomis medžiagomis leidžiamas ne žemesnėje kaip +50 C temperatūroje. Pabaigus darbus 
reikia saugoti sistemą nuo vandens poveikio ne mažiau 1 dienos.
Sistemos darbai gali būti atliekami tik ant kokybiškai paruošto paviršiaus t. y. tvirto, švaraus ir sauso.  
Nepatenkinamos sąlygos prieš sistemos instaliaciją turi būti pašalinamos. Rangovas negali pradėti darbų 
be raštiško anksčiau atliktu darbų patikrinimo.

5.2. Šilumos izoliacija
5.2.1. Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją iš akmens vatos
Akmens vatos gaminiai  turi  būti  naudojami  pagal  paskirtį.  Statybos proceso metu šilumos izoliacijos 
sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas 
apsauginis konstrukcinis sluoksnis.  
Akmens vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu.
Akmens vatos plokštės turi glaudžiai priglusti prie šlitinamos atitvaros paviršiaus, taip pat glaustis viena 
prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų. Jei atsiranda plyšiai, juos būtina užkamšyti. Plokštės turi būti  
perstumtos viena kitos atžvilgiu.
Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių 
gaminių siūles.
Įrengiant šilumos izoliaciją karkasinėse konstrukcijose, universalių akmens vatos plokščių plotis turi būti 
1,5-2% didesnis, nei atstumas tarp karkaso elementų.
Sandėliavimas
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Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, akmens vatos gaminiai turi būti 
apsaugoti  nuo  mechaninių  pažeidimų.  Gaminiai  gamykliniame  įpakavime  ant  padėklų  su  dvigubu 
polietileno gaubtu gali būti sandėliuojami lauke. Plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojami 
patalpose arba pastogėse. Demblių rietuvių aukštis neturi viršyti 2m. Fasadų plokštės, lamelė ar analog. 
sandėliuojamos patalpose.
Sandėliuojant  gaminius  lauke,  būtina  parinkti  aukštesnę  vietą  su  nuolydžiu  į  išorę,  kad  krituliai 
nesikauptų sandėliavimo aikštelėje. Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, 
kai toks yra gamyklinis įpakavimas.
Praimti  padėklai  su plokštėmis gali  būti  sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių 
kritulių, t. y. įrengus specialius gaubtus ar panašiai.
5.2.2. Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją iš polistireninio putplasčio
Polistireninio  putplasčio  gaminiai  turi  būti  naudojami  pagal  paskirtį.  Statybos  proceso  metu  šilumos 
izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei mechaninių pažeidimų – iki bus 
sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.
Polistireninio putplasčio gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu.

5.2.3. Medžiagos naudojamos atitvarų šilumos izoliacijai
Cokolio      šiltinimas  
Polistirolo plokštės EPS 100 techniniai rodikliai

Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λD ≤0,035 W/mK

Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 
10%

≥100 kPa

Lenkimo stipris ≥150 kPa

Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio 
sąlygomis 

≤1%

Poliretano plokštės PIR techniniai rodikliai

Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λD ≤0,026 W/mK

Gniuždomasis įtempis esant 10 % pakitimams ne 
mažiau nei 150 kPa 

Tempiamasis stipris statmenai paviršiui (EN 1607): Ne mažiau nei 80 kPa 

Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio 
sąlygomis (EN 1604)  :
48 valandų drėgmės testas: 70°C prie 95 % santykinio 
drėgnio DS(70,90)3 48 valandos: -20 °C DS(-20,-)1 

Lauko sienų, palėpės šiltinimas
Akmens vatos plokštės techniniai rodikliai

Deklaruojamas šilumos laidumas λD ≤ 0,036 W/mK

Degumo klasifikacija A1

Orinis pralaidumo koeficientas, ℓ 120x10-6 m3/mPas
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Matmenų pastovumas nurodytoje temperatūroje 
(deklaruojama vertė), DS(70,-)

≤ 1 %

Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp ≤ 1 kg/m²

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus 
WL(P), Wlp

≤ 3 kg/m²

Vandens garų difuzijos varža MU, µ 1

Storio leistina nuokrypa, T T2

Standžios akmens vatos vėjo izoliacijai plokštės techniniai rodikliai

Deklaruojamas šilumos laidumas λD ≤ 0,033 W/mK

Degumo klasifikacija A1

Matmenų pastovumas nurodytoje temperatūroje 
(deklaruojama vertė), DS(70,-)

≤ 1 %

Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp ≤ 1 kg/m²

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus 
WL(P), Wlp

≤ 3 kg/m²

Vandens garų difuzijos varža MU, µ 1

Storio leistina nuokrypa, T T5

5.3. Hidroizoliacija
5.3.1. Izoliavimo darbų vykdymas

Kai temperatūra žemesnė kaip -200C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių 

kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi būti apsaugota 

nuo  kritulių,  izoliuojami  paviršiai  išdžiovinami.  Paruošti  izoliavimui  paviršiai  bei  kiekvienas  įrengtos 

izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant Inžinieriui.

Prieš  dengiant  teptinę  hidroizoliaciją  pagrindas  turi  būti  švarus  ir  tvirtas.  Prikibimą  mažinančias 

medžiagas  (riebalus,  tepalus,  dulkes,  birias  daleles)  nuvalyti.  Plyšius,  siūles,  įdubimus  ir  kitokius 

defektus užglaistyti (užpildyti) tvirtu cementiniu mišiniu. Smulkių įtrūkimų glaistyti nereikia. Paviršius gali 

būti šiurkštus. Vidiniai ir išoriniai kampai turi būti suapvalinti. Netvirti, minkšti, sutrūniję sluoksniai negali 

būti pagrindu hidroizoliacijai.

5.3.2 Ruloninės hidroizoliacijos savybės

Viršutinis  sluoksnis prilydomos  hidroizoliacijos,  t=4.2  mm.  Dangos  parametrai:  lankstumas  žemoje 

temperatūroje ≤ -20°C pagal EN 1109, atsparumas  tekėjimui padidintoje temperatūroje ≥ 95°C pagal EN 

1110,  degumo  klasė  E  pagal  EN  13501-1,  dangos  paviršius  turi  būti  padengtas  stambiagrūdžiais 

mineraliniais pabarstais (pvz. skalūnu), kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių poveikio;
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Apatinis  sluoksnis  prilydomos  hidroizoliacijos,  t=3.0  mm.  Dangos  parametrai:  lankstumas  žemoje 

temperatūroje ≤ -20°C pagal EN 1109, atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje ≥ 95°C pagal EN 

1110,  degumo  klasė  E  pagal  EN  13501-1,  dangos  paviršius  turi  būti  padengtas  smulkiagrūdžiais 

mineraliniais pabarstais (pvz. kvarciniu smėliu);

Konstrukcija turi atitikti Broof (t1) degumo klasę.

5.3.3. Drenažinė membrana
Drenažinė membrana naudojama pamatų apsaugai nuo drėgmės. 
Techniniai duomenys (analogas pagal GXP Plus 500)
Vandens laidumas Klasė W1

Gniuždomasis stipris 230 ± 40 kN/m²
Tiesumas < 75 mm/10m
Duobutės storis 8,0 ± 0,8 mm
Storis 0,5 ± 0,07 mm
Atsparumas ugniai Klasė F

6 MEDŽIO DARBAI

6.1. Bendroji dalis

Šis  skyrius  apima pagrindinius  reikalavimus medžio  konstrukcijoms.  Laikančių  konstrukcijų  gabaritai, 

laikomoji galia turi būti tokie, kaip nurodyta brėžiniuose. Detalės turi būti tokios, kaip parodyta Gamintojo 

brėžiniuose ir patvirtinta tech. innžinieriaus. Gaminiai turi atitikti atsparumo ugniai  reikalavimus.

Medinėms  konstrukcijoms  gaminti  daugiausia  naudojama  spygliuočių  mediena.  Kietųjų  lapuočių 

medieną būtina naudoti kaiščiams, pagalvėms ir kitoms svarbioms detalėms. Mediena turi būti rūšiuota 

pagal stiprumą, remiantis reikalavimais,  garantuojančiais,  kad medienos savybės tinka naudoti  ir  yra 

patikimos. 

Medinių  konstrukcijų  plieniniams  elementams  reikia  naudoti  plieną,  remiantis  atitinkamais 

STR2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas“. Metaliniai elementai, metalinės jungčių detalės 

ir jungimo priemonės, turi būti atsparūs korozijai arba apsaugoti nuo korozijos.

6.2. Gamyba

Laikančioms  konstrukcijoms  turi  būti  naudojama  geriausios  kokybės  spygliuočių  mediena.  Jos 

drėgnumas ne didesnis negu 20±2 %. 

Skylės  vinims  elementuose  gręžiamos  metalo  gręžimo  grąžtais.  Konstrukcijos  antiseptinamos. 

Medienos paviršius dengiamas 1...3 sluoksniais. Apsauginio sluoksnio storis 0.3...1 mm. 
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6.3. Laikymas ir transportavimas

Pjauta  mediena  sandėliuojant  sukraunama  į  taisyklingos  formos  rietuves,  kurių  šoniniai  ir  galiniai 

paviršiai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2,6-5,0 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su 

ne  mažesnio  kaip  25  mm storio  tarpinėmis.  Tarpinės  dedamos  tiksliai  viena  virš  kitos,  o  kraštinės 

tarpinės turi sutapti su sandėliuojamos medienos elementų galais.

Medines konstrukcijas transportuojant, sandėliuojant, montuojant reikia apsaugoti nuo ilgo nepalankių 

atmosferos  veiksnių  poveikio,  kiek  galima  mažiau  kartų  perkrauti,  o  antiseptikuotus  bei  įmirkytus 

antipireninėmis medžiagomis gaminius apsaugoti, kad nesudrėktų.

Visi  atvežti  į  statybos  aikštelę  gaminiai  turi  turėti  gaminio  pasą,  kuriame nurodoma gamybos  data, 

medienos tipas, rūšis, drėgnis, stiprumo klasė ir kt.

Statybos  techninės  priežiūros  inžinierius  turi  apžiūrėti  gaminius  ir  nuststyti  jų  atitikimą  projekte 

nurodytam. Radus gamyklinius defektus, tokie gaminiai statyboje nenaudojami.

6.4. Montavimas

Montuoti  medines  konstrukcijas  galima,  tik  pašalinus  transportavimo  ir  laikymo  metu  atsiradusius 

defektus.  Prieš montuojant  šias konstrukcijas,  jų lietimosi  su mūru, betonu vietos turi  būti  izoliuotos, 

paklojant konstrukcijas 2 sluoksniais ruberoido arba analogiškos medžiagos.

Montuojant  laikančius  elementus  atraminiai  paviršiai  turi  būti  išlyginti,  kur  reikia  pabetonuojant 

cementiniu  skiediniu  arba  kitu  būdu,  kaip  yra  nurodyta  projekte.  Atraminiuose  paviršiuose  turi  būti 

užneštos  ašinės linijos.  Turi būti apsirūpinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo bei fiksavimo 

detalėmis.

 Laikančių konstrukcijų matmenų nukrypimai nuo projektinių , jeigu kitaip nenurodyta, neturi viršyti šių  

dydžių:

Konstrukcijų ilgis ± 20 mm

Konstrukcijų ir atramų aukštis ± 10 mm

Tarp konstrukcijų ašių ± 10 mm

Konstrukcijų nuo vertikalės ± 0.2 konstrukcijos aukščio

Gniuždomų elementų nuo projektinės padėties l/300 elemento ilgio

Atraminių mazgų centro ± 10 mm
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Konstrukcijų ilgis ± 20 mm

Įkirčių ar įpjovų gylis      ± 3 mm

Skerspjūvių išmatavimai ± 2 mm

            

Atstumai tarp darbinių varžtų centrų:

Įeinančioms skylėms ± 2 mm

Išeinančioms skylėms  skersai pluošto ne daugiau 5 mm

Išeinančioms skylėms išilgai pluošto ne daugiau 10 mm

Atstumai tarp vinių centrų iš įkalimo pusės ±2 mm

Daliniai plyšiai elementų sandūrose (sujungimuose) 1 mm

 

6.5. Antiseptikas - antipirenas (lygiavertis “BAK-1”)

Tirpalas  skirtas  medinių  konstrukcijų  apsaugai  nuo  gaisro  ir  biologinio  poveikio  (medienos  grybo, 

puvimo, pamėlynavimo, pelėsių ir pan.). Skirtas paviršutiniam medienos padengimui ir mirkymui. Atitinka 

degumo klasę B-s1, d0.

Apdorojama mediena turi būti sausa (drėgmė ne didesnė nei 20%). Nuo paviršių būtina pašalinti  bet 

kokią dangą (dažus, nešvarumus, pjuvenos ir žievės). Tirpalu reikia 3 kartus nutepti medieną teptuku, 

voleliu arba impregnuoti purkštuvu, tam sunaudojant ne mažiau kaip 500 ml/m², arba mirkyti iki 7 val. Po 

medienos impregnavimo rekomenduojama, medienos ruošinius uždengti polietileno plėvele. Naudojant 

medieną lauko sąlygomis, būtina apsaugoti nuo atmosferos kritulių, padengti vienu apsauginiu sluoksniu 

lako arba akriliniais dažais, tam sunaudojant apie 100-150 g/m². Padengus medieną tirpalu ir veikiant 

liepsna,  ant  jos  paviršiaus  susidaro  besipučiantis  elastingas,  apie  6-8  mm storio  dangos  sluoksnis. 

Besipučianti elastinga danga 2-3 kartus ilgiau apsaugo medieną nuo liepsnos.

Dengiant  konstrukcijas  antiseptikais,  antipirenais,  vadovautis  konkretaus  gamintojo  technologija  ir 

rekomendacijomis.
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MEDŽIAGŲ IR DARBO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Projekto statinio konstrukcijų dalis

Eil. 
nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

1 Griovimo – demontavimo darbai Statybinės 
šiukšlės

1.1 Grunto nukasimas ar atgalinis užpylimas apšiltinant cokolį m3 90,0

1.2 Išardomi gelbžetoniniai balkonai m3 6,0 15t

1.3 Nuardoma dalis mūrinio karnizo m3 1,5 2,7t

1.4 Išardomi esami mediniai grebėstai m3 1,5 1,0t

1.5 Tinko nuardimas apie 2cm storio m2 9 0,4t

2 Cokolio šiltinimas

2.1 2 sluoksniai teptinės hidroizoliacijos m2 115

2.2
200 mm storio polistirolo plokštės EPS 100. Klijuojama ir 

tvirtinama smeigėmis.
m2 115

2.4 Drenažinė membrana m2 80

2.5 Cokolinis profilis kartu su perforuota dalimi m 66,5

2.6 30 mm storio polistirolo plokštės angokraščiams m2 6,5

3 Rūsio sienos ties įėjimu šiltinimas

3.1
120 mm storio poliuretano plokštės PIR. Klijuojama ir 

tvirtinama smeigėmis.
m2 16,0

4 Ventiliuojamų fasadų šiltinimo sistemos įrengimas
4.1 150 mm storio  akmens vatos plokštė m2 581

4.2
30 mm storio kietos akmens vatos  plokštės vėjo izoliacijai 

tvirtinama smeigėmis
m2 581

4.3 Metalinio karkaso įrengimas:

- L/T formos aliuminio profiliai apdailos karkasui (180mm, 

80mm storio izoliacijos sluoksniui)
m 1238

- nerūdijančio plieno kronšteinai (180 mm storio izoliacijos 

sluoksniui)
vnt 2170

- nerūdijančio plieno kronšteinai (80 mm storio izoliacijos 

sluoksniui)
vnt 300
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Eil. 
nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

4.4 30 mm storio kieta akmens vata angokraščiams m2 61

4.5 50 mm storio  akmens vatos plokštė m2 24

4.6 30 mm storio kietos akmens vatos  plokštės vėjo izoliacijai m2 24

4.7

80 mm termoizoliacijos plokštė Kingspan Kooltherm K15 

arba analogiška tvirtinama smeigėmis (fasado šiltinimui prie 

panduso)

m2 9

5 Balkonų įrengimas (atliekamas atskiru projektu)

5.1 Plieniniai profiliuočiai, klasė S275 gruntuojami ir dažomi 
antikoroziniais dažais kg 1376

5.2 Rifliuotas nerūdijančio plieno lakštas, t=6mm m2/kg 23/1083

5.3 Papildomos medžiagos fasado įrengimui prie balkonų 

-Prilydoma bituminė hidroizoliacija m2 6

-Apsauginis tinkliukas m2 1,2

6 Betono, mūro darbai
6.1 Smulkiagrūdis betonas C30/37 balkonų profilių įbetonavimui m3 0,35

6.2 Silikatinių plytų M150 ir skiedinio S10 mūras vent. kaminėlių 
pamūrijimui m3 1,2

6.3 Silikatinių plytų M150 ir skiedinio S10 mūras lango angos 
pamūrijimui m3 0,3

7 Stogo įrengimo darbai
7.1 Nauji grebėstai, medienos klasė C16

- Išilginiai tašai ant gegniu, 25x50mm, dengiami antiseptikais 
ir antipirenais m 218 Paviršiaus 

plotas 33 m2

- Skersiniai, 60x60mm, dengiami antipirenais ir antiseptikais m 800 Paviršiaus 
plotas 192 m2

7.2 Armuota polietileno plėvelė m2 240

7.3 Priegegnės karnyzo prailginimui, dengiamos antipirenais ir 
antiseptikais m3 0,5 Paviršiaus 

plotas 28 m2

7.4 Esamų konstrukcijų padengimas antiseptikais antipirenais m2 128

7.5 Esamų pažeistų stogo konstrukcijų pakeitimas m3 2,0 Paviršiaus 
plotas 40m2

7.6 Mediena C18 liuko įrengimui dengiama antiseptikais ir 
antipirenais m3 0,3 Paviršiaus 

plotas 15 m2

8 Palėpės perdangos šiltinimo darbai
8.1 200mm storio mineralinė vata m2 215

8.2 30mm storio kieta mineralinė vata apsaugai nuo vėjo m2 215

8.3 Garo izoliacija m2 215

8.4 Vaikščiojimo takų įrengimas

- Tašas 50x230mm, dengiami antipirenais ir antiseptikais m3 1,76 Paviršiaus 
plotas 86 m2

- Lentos 200x1200x25, kas 200mm, dengiamos antipirenais ir 
antiseptikais m3 1,5 Paviršiaus 

plotas 125 m2
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Eil. 
nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

8.5 Karnizo šiltinimas 50mm kieta mineraline vata m2 69

8.6 Apsauginis tinkliukas m2 6,3

9
Įėjimo stogelio šilumos izoliacijos ir hidroizoliacijos 
įrengimas

9.1 Garo izoliacinė plėvelė su užleidimais ant kraštų m2 2,5

9.2 Polistireno plokštė EPS 100 nuolydžio formavimui m3 0,1

9.3 40 mm storio kieta akmens vata m2 2,5

6.4 2 sluoksniai prilydomos bituminės dangos m2 2,5

6.7 50 mm storio EPS 100 stogelio iš apačios šiltinimui m2 2,5

Pastabos:  
Kiekiai yra orientaciniai ir pateikti neįvertinant išeigos;
Kiti, su remontuojamu pastatu susiję orientaciniai kiekiai, pateikti kitose projekto dalyse;
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2. Balkonų laikomosios galios skaičiavimas
Pradiniai duomenys

1pav. Balkono konstrukcijų išdėstymo schema

Priimam lovius  UPN 140 skerspjūvio, plieno klasė S275
W x=86,4 cm3

I x=605cm4

f y=275MPa
E=205GPa

Stačiakampio skerspjūvio vamzdžiai, plieno klasė S275
W x=20,83cm3

I x=83,32 cm4

f y=275MPa
E=205GPa

Sniego apkrova
Pastatas priskiriamas antrajam apkrovos rajonui, todėl sniego antžeminės apkrovos

sk charakteristinė reikšmė lygi 1,6 kPa.
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Sniego apkrovos į balkono horizontaliąją projekciją charakteristinė reikšmė 
nustatoma pagal formulę:

s=μ×C e×C t×sk ;
kur: sk - sniegos dangos ant 1m2 horizontaliojo žemės paviršiaus svorio 

charakteristinė reikšmė.
μ - balkono sniego apkrovos formos koeficientas;
C e - atodangos koeficientas;
C t - terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostolių ar kitos terminės 

įtakos.
Kadangi balkonas yra prisšliejęs prie pastato tai μ skaičiuojama pagal formulę:
μ=1+1/h(m1×ĺ 1+m2×ĺ 2)  
m1=0,3 - nes stogo nuolydis didesnis, nei 20°;
ĺ 1=l 1=11,40m - stogo ilgis.

ĺ 2=l 2−2h=1,0−2×3,6=−6,2m <0, todėl priimam ĺ 2=0  - balkono ilgis.
μ=1+1/3,6(0,3×11,40+0)=1,95
s=1,95×1,0×1,0×1,6=3,12kPa ;

Naudojimo apkrova
Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos“ namų ir gyvenamosios veiklos plotai

priskiriami A naudojimo kategorijai. Naudojimo apkrova A kategorijos balkonų plotams
2,5kN /m2 . 

Sniego apkrova didesnė, nei apkrova nuo naudojimo, todėl skaičiavimams toliau 
naudoju sniego apkrovą.

Apkrova vienam loviui: qn=
q×B

2
=

3,12×2,75
2

=4,29kN /m

Apkrova vienam stačiakampiam vamzdžiui: qn=
q×L

2
=

3,12×0,98
2

=1,53kN /m

Konstrukcijos 
pavadinimas

Skerspjūvio 
plotas, cm2

Ilgis, m Kiekis, 
vnt

Vieneto 
svoris, kN

Svoris, kN

Plieniai profiliai

Loviai UPN 140 20,40 1,2 2 0,19 0,39

Kvadratinio 
skerspjūvio 
vamzdžiai 80x40x6

10,36 2,75 3 0,26 0,78

Kvadratinio 
skerspjūvio 
vamzdžiai 40x40x4

5,35 2,75 3 0,12 0,35

Plokštės

Homogeninės 
fibrocemento 
plokštės

- - - - 0,96

Rifliuotas plieno - - - - 1,30
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lakštas, 
t =6mm

Viso: F=3,78
1 lentelė Nuolatinė apkrova nuo konstrukcijos savojo svorio

Visos konstrukcijos svorio ir naudojimo apkrova pridedamos ant lovių ir kvadratinių 
vamzdžių kaip išskirstytos, nes atstumai tarp vamzdžių yra nedideli ir lenkimo momentas, 
apkrovą pridėjus kaip koncetruotą jungties vietose, beveik nesiskiria.
 Apkrova vienam loviui:

q=(qn+
F
L

/2)×γ=(4,29+
3,78
1,2

/2)×1,35=7,92kNm

Apkrova kvadratiniam vamzdžiui:

q=(qn+
F
B

/2)×γ=(1,53+
3,78
2,75

/2)×1,35=2,99kNm

Lovių laikomoji galia

2pav. Balkono lovių skaičiuojamoji schema ir momentų diagrama

Įtempiai nuo lenkimo momento:

σ=
M
W x

=
5,70×103

(86,4×10−6
)
=66,0MPa< f y=250MPa - Lovių laikomoji galia 

pakankama

Lovių tinkamumo ribinis būvis
Apkrova tinkamumo ribiniam buviui naudojama be dalinio koeficiento.
Ribinis įlinkis 

δ=2
L
150

=
2×1,20
150

=16mm

Gautas įlinkis

δ=
ql 4

(8EI )
=

5,87×103
×1,204

(8×205×109
×605×10−8

)
=1,30mm

Tinkamumo ribinis būvis  tenkinamas
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Stačiakampių vamzdžių laikomoji galia

3pav. Balkono stačiakampių vamzdžių skaičiuojamoji schema ir momentų diagrama

Įtempiai nuo lenkimo momento:

σ=
M
W x

=
2,82×103

(20,83×10−6
)
=135,4MPa< f y=250MPa - Kvadratinių vamzdžių laikomoji

galia pakankama

Stačiakampių vamzdžių tinkamumo ribinis būvis
Apkrova tinkamumo ribiniam buviui naudojama be dalinio koeficiento.
Ribinis įlinkis 

δ=
L
150

=
2,75
150

=18mm

Gautas įlinkis

δ=5
qL4

384
EI=

5×2,22×103
×2,754

(384×205×109
×83,32×10−8

)
=10mm

Tinkamumo ribinis būvis  tenkinamas.
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3.  Pastogės perdangos apkrovų skaičiavimas „iki“ ir „po“ remonto.

Pradiniai duomenys

4pav.  Pastogės perdangos mazgas

Medienos tankis: 600 kg/m³
Akmens vatos tankis: 40 kg/m³
Standžios akmens vatos tankis: 110 kg/m³

Naudojimo apkrova
Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos“ neprieinamieji stogai (šiuo atveju 

pastogė), išskyrus normalią priežiūrą ir remontą priskiriami H naudojimo kategorijai. Pagal 
13 priedą kaip stogo su nuolydžiu <20 laipsnių. Naudojimo apkrova tokiems plotams 1,0 
kN/m².

Pastogės apkrova prieš remonto darbus 
Pastogės apkrova prieš remonto darbus susideda tik iš naudojimo apkrovos:

q=1.0kN /m2

Pastogės apkrova po numatomų remonto darbų
Skaičiuojama apkrova viename kvadratiniame metre, ties vaikščiojimo taku.

Konstrukcijos 
pavadinimas

Tūris, m3 Kiekis viename kv. 
metre, vnt

Svoris, kN/m2

Tašas 50x230 0,0115 2 0,14
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Lenta 100x25x1200 0,003 8,33 0,15

Akmens vata 0,20 - 0,080

Standi akmens vata 0,030 - 0,033

Iš viso: 0,403

Naudojimo apkrova po remonto nesikeičia. Pilnutinė apkrova po remonto:
q=1.0+0.403=1.403kN /m2

Standartinės kiaurymėtos perdangos plokštės atlaiko 6 kN/m2 apkrovą - laikomoji 
galia po remonto darbų pakankama.
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Techninės būklės įvertinimo aktas
Apžiūros objektas – daugiabutis gyvenamasis namas (unikalus nr. 1096-1032-0012) Sėlių g. 43 Vilnius. Esamos 

būklės įvertinimas atliktas konstrukcijų vizualia apžiūra,  esamo projekto duomenų nagrinėjimu bei fotofiksacija.  

Bendras plotas  813.65 m². Pastatas baigtas statyti  1961 metais. Pastato pamatai juostiniai, laikančios sienos - 

plytų mūro. Apžiūrėjus statinio antžeminės dalies sienas, plyšių, skilimų ar panašių deformacijų nebuvo pastebėta. 

Pamatai nesupleišėję ir nenusėdę. Perdangos surenkamo gelžbetonio, kiaurymėtos. Į linkių ar kitų defektų, galinčių 

byloti  apie  laikančios  galios  praradimą  neužfiksuota.  Stogas  šlaitinis  su  nenaudojama  šalta  palėpe.  Stogo 

pagrindinės  medinės konstrukcijos geros buklės, pažeidimų nepastebėta,  stogo danga sena susidevėjusi. Esami 

pastato balkonai prastos būklės, betonas sutrupėjęs, išlindusi armatūra.  Projekte numatoma  balkonus perdaryti 

(atliekama atskiru projektu). Kitos pastato laikančios konstrukcijos patenkinamos būklės. Jas galima eksplotuoti. 

Pastato konstrukcijos išskyrus balkonus atitinka STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus.

Nr. Vertinimo objektas Defektai Fotofiksacija 
1 Pamatai Pamatai nesupleišėję ir nenusėdę nr.1

2 Lauko sienos 
Plytų mūras geros būklės.  Nepastebėta defektų galinčių byloti 

apie laikančios galios praradimą. 
nr.2, 3

3 Perdangos
 Defektų galinčių byloti apie laikančios galios praradimą 

nepastebėta.

4 Stogas
Stogo konstrukcijos geros buklės, mediniai elementai 

nesupuvę, nesutrunyje, neišlinkę.
nr.4, 5

5 Balkonai Sutrupėjęs betonas, išlindusi armatūra nr.6, 7.

Konstrukcinės dalies vadovas Irmantas Bagdonas (kv. atestato Nr. 21168) 

Projekto vadovas R. Vailionis (kv. atestato Nr. 1073)    

1 lapas iš 5



Fotofiksacija nr.1

Fotofiksacija nr.2

2 lapas iš 5



Fotofiksacija nr.3

Fotofiksacija nr.4

3 lapas iš 5



Fotofiksacija nr.5

Fotofiksacija nr.6

4 lapas iš 5



Fotofiksacija nr.7

5 lapas iš 5
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