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Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
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972-XX-TDP-SP-05 1 0 Nuogrindos įrengimo mazgas  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

0 2019 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

UAB „Projektų 
rengimo centras“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius 
Tel. (8 5) 231 4672 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE, 

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

31324 PV TADEUŠ MEŠKUNEC   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

31484 PDV TADEUŠ MEŠKUNEC   
0 

 Arch. AGNEŠKA SONGINAITĖ  PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

      

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Užsakovas: VšĮ „Atnaujinkime miestą“, 

Panerių g. 20,  Vilnius 

972-XX-TDP-SP-PSŽ 
1 1 

LT 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS – DERINIMAS TARP DALIŲ 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas 
Projekto vadovas, projekto dalies 

vadovas 
Parašas Pastabos 

1. BD 0 Bendroji dalis 
Projekto vadovas  

Tadeuš Meškunec, At. Nr. 31324 
  

2. SP 0 
Sklypo sutvarkymo 

(sklypo plano) dalis 

Projekto dalies vadovas  

Tadeuš Meškunec, At. Nr. 31484 
  

3. SA/SK 0 
Statinio architektūrinė ir 

konstrukcinė dalis 

Projekto dalies vadovė  

Lina Šantaraitė, At. Nr. A1361 
  

Projekto dalies vadovė  

Edita Marcinkevičienė, At. Nr. 19993 
  

4. VN 0 
Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo dalis 

Projekto dalies vadovė  

Ana Gurevičienė, At. Nr. 26426 
  

5. ŠV 0 Šildymo, vėdinimo dalis 
Projekto dalies vadovas  

Vitalij Sklepovič, At. Nr. 32360 
  

6. E 0 Elektrotechnikos dalis 
Projekto dalies vadovas  

Regimantas Gilvickas, At. Nr. 17564 
  

7. SO 0 

Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo dalis 

Projekto dalies vadovas  

Tadeuš Meškunec, At. Nr. 36640 
  

8. SSK 0 
Statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo dalis 

Projekto dalies vadovas 

Saulius Vitkūnas, At. Nr. 26786 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 

 

STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

 

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas; 

Adresas: Tuksulėnų g. 52; 

Užsakovas: VšĮ „Atnaujinkime miestą“ įm. kodas 300662245, Panerių g. 20, Vilnius; 

Statinių klasifikatorius: 6.3.  gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti 

gyventi trims šeimoms ir daugiau; 

Statinių paskirtis: Gyvenamoji; 

Statybos rūšis: Paprastasis remontas (atnaujinimas-modernizavimas) (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio 

statybos rūšys", VIII skyrius) 

Statinio kategorija: Ypatingas; 

Projekto stadija: Techninis darbo projektas; 

Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas remiantis Privalomaisiais projekto rengimo 

dokumentais ir Normatyviniais dokumentais; 

Projektą rengia: UAB “Projektų rengimo centras”, Žemaitės g. 21, Vilnius. 

Projekto vadovas: Tadeuš Meškunec, At. Nr. 31324 
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2. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, 

vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 

Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

Statybos darbų vykdyme ir procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

 

 

Dokumento šifras 

 

Dokumento pavadinimas 

 

Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas 

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 

2014 01 23, Nr.VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

 



 

 

972-XX-TDP-SP-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 4 0 

 

3. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
 

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas: 
 (Unikalus Nr. 1097-6010-2014) devynių aukštų daugiabutis gyvenamasis namas su rūsiu, Tuskulėnų g. 52. 

Pastatas statytas 1976 metais. Bendras pastato plotas- 4179,89 m2 

 
PAGRINDINIAI PASTATŲ ELEMENTAI 

 

Pamatai: Juostiniai betoniniai; 

Sienos: gelžbetonio blokai; 

Perdangos: Gelžbetoninės; 

Stogas: Sutapdintas su vidiniu lietaus nuvedimu; 

Langai: Seni mediniai su dvigubais stiklais (rėmai sutrūniję, nesandarūs) nauji PVC langai; 

Durys: Senos metalinės; 

Balkonai: Dalis stiklinta, dalis ne. 

 

Nuo  eksploatacijos  pradžios  iki  šiol  pastatai, neskaitant  einamųjų  remontų, remontuoti  nebuvo.  Šiuo  metu  

medžio  gaminiai (langai,  durys)  nesandarūs, nusidėvėję; sienos, stogas, pamatai – nešiltinti. 

 

KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS 

 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilniaus mieste vyrauja sekančios klimatinės sąlygos 
(Vilniaus meteorologinės stoties duomenys): 

 a) vidutinė metinė oro temperatūra- +5,6 ºC; 
 b) santykinis metinis oro drėgnumas- 80 %; 
 c) vidutinis metinis kritulių kiekis- 664 mm; 
 d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)- 75 mm; 
 e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- PV, V, PR liepos mėn.-  V, ŠV, PV; 
 f) vidutinis metinis vėjo greitis - 3,6 m/s; 
 g) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 21 m/s  
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilnius priskiriamai I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 

ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilnius priskiriamai II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6 kN/m2. 

 



 

 

972-XX-TDP-SP-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 4 0 

 

GEOGRAFINĖ VIETA 

 

TUKSULĖNŲ G. 52: 

 

 

 

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 

Sklypo dalyje numatoma sutvarkyti aplinką – įrengti nuogrindą iš betoninių šaligatvio plytelių viso pastato 

perimetru ir atstatyti veją po statybos darbų.  

Nuogrinda nėra tinkamai įrengta, prie dalies pastato jos išvis nėra, vandens nuvedimas nuo pastato nėra 

sutvarkytas, todėl drėksta pastato cokolio sienos. Cokolis apiręs, patamsėjęs dėl atmosferinių kritulių poveikio. 

Aplink gyvenamąjį namą įrengiama 50 cm pločio nuogrinda. Nuogrindos konstrukciją sudaro gerai sutankintas 

gruntas (30cm) (sutankinimo koeficentas 0,97), (po hidroizoliacijos įrengimo), 15 cm storio skaldos pagrindo 

sluoksnis, 3cm storio sutankinto smėlio pagrindo išligynamasis sluoksnis ir betoninių šaligatvio plytelių nuogrinda. 

Nuogrinda formuojama su nuolydžiu nuo pastato, kad lietaus vanduo nesikauptų ties cokoliu ir jo nedrėkintų.  

Nuogrinda aprėminama vejos bortais ant betono pagrindo C12/15. 

Tose vietose, kur eina inžineriniai tinklai ar telekomunikaciniai kabeliai, kasimo darbus reikia vykdyti atsargiai, jei 

reikia - kasti rankiniu būdu. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.  NUOGRINDOS ĮRENGIMAS 

 

TS-01  
TS-02 

Esamos nuogrindos demontavimas m2 130  

TS-02 Grunto kasimas iki 120 cm m3 155  

TS-02  
TS-03 

Esamo grunto užpylimas atgal m3 106  

TS-02  
TS-04 

30 mm storio sutankinto smėlio pagrindo išlyginamasis 
sluoksnis 

m3 4  

TS-02 
TS-05 

150 mm skaldos pagrindo sluoksnis m3 15 
 

TS-02 
TS-05 

300 mm Apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis m3 30 
 

TS-08 Nuogrindos iš betoninių šaligatvio plytelių (trinkelių) 
įrengimas 

m2 75 
 

TS-08 Pėsčiųjų takų atstatymas/ nuogrindos įrengimas m2 55  

TS-07 Vejos bortų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo m 72  

2.  VĖJOS ATSTATYMAS 

 TS-06 Vejos atstatymas m2 600  

3.  ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 

 
TS-01 

Išardytų netinkamų nauduoti šaligatvio plytelių ir vejos bortų 

išvežimas 
t 4   

 Grunto išvežimas (panaudojimas reljefo formavimui) m3/t 49/58,8  

Pastabos: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 

darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo 
projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 
įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 
žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai . STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

4. Statybos metu išardytos ir apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.  
5. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – pilnas įrengimas. Rekonstruoto, 

remontuoto pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Turi būti atlikti ne tik visi darbai aprašyti 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, aiškinamajame rašte, reikalavimuose darbams ir medžiagoms, bet ir visi 
atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos 
pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 
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6. Vertinant statybos kainą reikia vadovautis ne tik sąnaudų kiekių žiniaraščiais, bet ir visais techninio darbo 
projekto sprendiniais 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms 

medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir 

gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės 

rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. 

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos 

sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai 

laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir 

tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, 

atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai.  

Šiame etape išskirtos sekančios automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui ir aplinkos sutvarkymui skirtos 

specifikacijos: 
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TS 01 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
 

1. Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 

statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta konstrukcijoms 

naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus 

nuostolius. 

2. Sena nuogrinda turi būti išardyta statybvietės ruošimo metu. Visas statybinis laužas yra išvežamas. 

3. Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į 

rengiamus pagrindus. Dirvožemio apimtys yra nurodytos kiekių žiniaraštyje. Pašalintas dirvožemis turi būti 

sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose. 

4. Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 

projekte nurodytos medžiagos ir ar gruntas sutankintas. 

 

TS 02 ŽEMĖS DARBAI 
 

1. Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai 
Pagrindines žemės darbų apimtis sudarys paviršiaus planiravimas, tranšėjų inžineriniams tinklams 

kasimas. 
Rangovas atsakingas už žemės darbų leidimo gavimą. Prieš pradedant žemės darbus, būtina iškviesti 

darbo zonoje atsiduriančių tinklų atstovus. Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti 
esami vamzdžiai, kabeliai, laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. 

Išardomų dangų laužas utilizuojamas kaip nurodyta Techninio projekto Bendrojoje dalyje. 
 
Grunto kasimas 
Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo 

pateiktus skaičiavimus, suderinus su statybos Techniniu prižiūrėtoju. Kasant duobes, turi būti numatytos techninės 
priemonės greta esančių statinių, medžiams pastovumui išsaugoti. Grunto tinkamumas nustatomas tyrimais. 
Rangovas turi pateikti Užsakovui tinkamumo bandymais nustatytus tyrimo rezultatus. Bet kuris paviršinis gruntas ir 
iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui statybos aikštelėje, turi būti utilizuojama. Užterštas gruntas 
pašalinamas gamtai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. Prieš pradedant šalinti 
užterštas atliekas ar užterštą neleistinos koncentracijos teršalais gruntą, būtina suderinti su atitinkamomis 
žinybomis pašalinimo arba nukenksminimo planą. 

Rangovas gali panaudoti iškastą tinkamą gruntą užpylimo darbams, tik ne po važiuojamomis dangomis. 
Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 

požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei 
priešgaisrinius kelius. 

 
Grunto tankinimas, grunto užpylimas 
Gruntas tankinamas po visomis naujai įrengiamomis kietomis dangomis. Grunto sutankinimas tikrinamas 

pagal LST 1360.2:2014. Jeigu tankinant nepavyksta pasiekti deformacijos modulio Ev2 > 30 arba Ev2 > 45  
MPa reikšmės, privaloma taikyti vieną iš papildomų priemonių: 

–   grunto po įrengiamomis dangomis pagerinimas arba sustiprinimas; 
–   nesurištųjų pagrindo sluoksnių storio padidinimas; 
–   grunto po įrengiamomis dangomis pakeitimas. 

Vadovautis “Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės” ĮT ŽS 17. 
Grunto užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninis 

prižiūrėtojas ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį 
reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo 
įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 mm. Supiltas gruntas, tarnaujantis kaip 
pagrindas po dangomis sutankinamas volu. Sutankinimo rodiklis 95-97% (dangoms).  

Užpiltame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. Atlikus sutankinto grunto lauko 
laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techniniam prižiūrėtojui surašomi dengtų darbų aktai. 

 
Žemės darbų vykdymo kontrolė 
Žemės darbų vykdymo kontrolė atliekama ir dengtų darbų aktai žemės darbams surašomi pagal „Leistini 
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statybos ir montavimo darbų nuokrypiai” nurodymus. Jei vykdant žemės darbus pastebimi kokie nors nukrypimai, 
kurie galėtų pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranešti Užsakovui. 

 
TS 03 PAGRINDŲ ĮRENGIMAS 

 
Bendrieji nurodymai 
Grindimą sudarys apatinio šalčiui atsparaus pagrindo, apatinio ir bazinio sluoksnio, kelio ir vejos bortų, 

viršutinio (dėvimojo) sluoksnio įrengimas. Prieš grindimo bei dangos tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir 
lygūs paviršiai, kurie turi būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu į vienodą ir tolygų 
paviršių. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų ir 
tikslaus profilio, tolygi ir horizontali. 

Grunto planiravimas turi būti atliktas taip, kad faktiškai aukščiai nenukryptų nuo projektinių aukščių daugiau 

kaip 5,0 cm. Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai 

neturi nukrypti daugiau kaip 0,5; pločiai ne daugiau kaip 5,0 cm 
Gruntas 
Gruntas po dangos konstrukcija turi būti sutankintas, tačiau ne per daug, nes jis turi praleisti vandenį. 

Priklausomai nuo gruntų savybių ir dangos padėties, įrengiamas drenuojantis smėlio pasluoksnis. 
 

 
TS 04 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS 

 
Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis nejautrus šalčiui smėlis,  kuris  ir  

sutankintas  būtų laidus  vandeniui.  Pralaidumo  vandeniui  koeficientas k ≥1.5*10-5 m/s. Medžiaga turi būti gerai 
išrūšiuota ir reikalaujamos granuliometrinės sudėties (TRA SBR 07 VI skyrius). Apsauginiam šalčiui atspariam 
sluoksniui įrengti gali būti vartojami gruntų arba gamtinių mineralinių medžiagų mišiniai pagal LST 1331:2001: 
žvyras ŽB, ŽP bei jo ir smėlio SB, SG mišiniai. 

 
Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis  

0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, gruntai 
pagal LST 1331 arba lygiavertį: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP  

Skaldos pagrindo sluoksnis  nesurištasis mišinys 0/45 

 
Mažesnių kaip 0,063mm dalelių leistinas kiekis, atsižvelgiant į naudojamo mineralinių medžiagų mišinio jautrį 

šalčiui, atmosferos poveikiams, taip pat į galimą smulkiųjų dalelių kiekio padidėjimą  tankinimo  proceso  metu,  turi  
būti  nustatomas  toks,  kad  būtų pasiekta reikalaujama granuliometrinė sudėtis, sutankinimo rodiklio DPr ir 
deformacijos modulio EV2 reikalaujamos vertės. Dalelių mažesnių kaip 0,063mm, kiekis turi sudaryti ne daugiau 
kaip 5% mišinio masės. Filtracijos koeficientas turi būti nemažesnis kaip 1,0 m/d. 

Smėlio  išbandymas vykdomas    pagal    LST   1361.1.    Prieš    pristatant    medžiagas į  vietą  (ar  
panaudojant  esamas – statybos   laikotarpiui   supiltas)   ir   prieš pradedant darbus, rangovas turi pateikti 
pavyzdžius Inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti 
paklotas taip, kad jo laikomosios bei deformacinės savybės, kiek įmanoma, būtų vienodos. Todėl medžiagų mišinys 
turi būti taip pakraunamas, iškraunamas ir klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis.  Apsauginis  šalčiui   
atsparus   sluoksnis   turi   būti   sutankintas   taip,    kad būtų pasiektas   sutankinimo    rodiklis   DPr   =100%. 
1. 1 lentelė. Sutankinimo reikalavimai natūraliesiems ir supiltiniams gruntams 

Tankinamos žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr,  Na, % 

Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iškasose ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3) 

97 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331. 
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Tankinamos žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr,  Na, % 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius 
įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % 
reikalavimą. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnyje. 
Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal ĮT ŽS 17 nurodymus. 
Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti EV2 ≥30 arba EV2 ≥45 MPa. Tinkamumo 

bandymais turi būti nustatytas mineralinių medžiagų drėgnis, kad įrengiant sluoksnį būtų galima pasiekti 
reikalaujamą sutankinimo rodiklį. 

Užbaigtas apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams. Visi 
apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir padarytos 
pagal techninius dokumentus arba Inžinieriaus (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų 
teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas ir kt.). 

Užbaigto  apsauginio  šalčiui  atsparaus   pagrindo  paviršius  turi   būti   lygus   be duobių,    be   paliktų 
vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio. 

Apsauginio      šalčiui      atsparaus      sluoksnio      aukščiai      neturi      nukrypti      nuo projektinių aukščių 
daugiau   kaip ±4,0 cm. 

Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ± 0,5 % 
Matuojant lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Pločiai neturi nukrypti nuo 

projektinio daugiau kaip ±10,0 cm. 
Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis stori neturi būti daugiau kaip 15% mažesnis už projektinį storį. Nė 

viena atskiroji sluoksnio vertė neturi būti daugiau kaip 5,0cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. 
Įrengiant apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį būtina vadovautis ĮT SBR 07 VII skyriumi. 
Atskirų sluoksnių paviršiai turi turėti vienodas savybes bei vandens nutekėjimui pakankamą nuolydį. Jeigu 

apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu bus važinėjama arba jis pasiliks per žiemą neužklotas kitu sluoksniu, tai 
prireikus turi būti taikomos papildomos priežiūros priemonės. Šios priemonės yra pagalbiniai darbai.  

 
TS 05 ŽVYRO, SKALDOS IR IŠLYGINAMOJO 
SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO) PAGRINDAI 

 
Žvyro ir skaldos pagrindai rengiami iš: 

 skaldos ir smėlio mišinių 0/32; 
Mišinių granuliometrinė sudėtis parenkama pagal atitinkamus normatyvinius dokumentus. Mineralinių  

dulkių  <0,063  mm  kiekis nesurištuose mineralinių medžiagų mišiniuose skirtuose skaldos pagrindo sluoksniams 
įrengti, turi būti ≤5%. 

Sluoksnis  turi  būti  įrengiamas  taip,   kad   jo   laikomosios   ir   deformacinės savybės,   kiek   galima,    
būtų  vienodos.    Todėl    mišinius    reikia    pakrauti,    iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų frakcijomis. 
Tarpinis  mišinių sandėliavimas  yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti pakankamo 
drėgnio, pasirinkto remiantis tinkamumo bandymais, kad mišinį klojant ir tankinant  būtų  pasiektas reikalaujamas 
sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr. Pagrindo mišinių sutankinimo rodiklis DPr turi būti ne mažesnis kaip 103 %. 

Pagrindo sluoksniai po trinkelių danga: 

 trinkelių dangos posluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo 
sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys.  

 pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, 
kad ant jo įrengto trinkelių dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. 

Dėl šios priežasties pagrindo sluoksnio ir trinkelių dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos 
tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas bus 
įrodytas, jeigu bus įvykdytos šios sąlygos: D15/d85≤5; D50/d50≤25, 

čia: 

 D15, D50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių pagrindo sluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra 
mažiau kaip 15 arba 50 % medžiagos masės, 

 d85, d50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių grindinio posluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje 
yra mažiau kaip 50 arba 85 % medžiagos masės. 

Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti Rangovas. Klojimui numatytų medžiagų 
arba jų mišinių techniniai duomenys turi atitikti TRA MIN 07 aprašo reikalavimus. Užsakovo pripažintas medžiagų 
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arba jų mišinių bandymų protokolas bei kokybės   pažymėjimas   yra   tinkamumo   pagrindas.   Tinkamumas   
nustatomas    pagal LST 1361.2; LST 1360.2; LST 1360.6. 

Užbaigus  pagrindo  sluoksnių  klojimo   darbus,   turi   būti   atlikti   kontroliniai bandymai, kuriuos   atlieka 
Užsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant savikontrolę. Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi 
dalyvaujant Užsakovui,  gali būti pripažįstami kaip kontroliniai bandymai. Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti 
brėžiniuose nurodytiems storiams. 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

 nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±4,0 cm; 

 skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5 % (absoliut.). 

 Lygumas. Maksimali prošvaisa po 3 m liniuote ≤2 cm 

 Faktinis storis ≤10%, mažesnis už numatytą projektinį storį. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi 
būti daugiau kaip 3.5cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. 

 Sluoksnio plotis: kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10 
cm. 

Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti nustatytą sluoksnio storį bet kuriose kelio ruožo 
dalyse.  

 
TS 06 VEJOS ATSTATYMAS 

 

Vejos įrengimas ir priežiūra  
1. Vejos įrengimas pradedamas nuo netinkamo grunto nukasimo, statybinio laužo, šiukšlių surinkimo, reljefo 

suformavimo ir piktžolių naikinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas 
arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti.  

2. Atsodinama veja po statybos darbų, numatant 10 cm augalinį sluoksnį. Augalinis sluoksnis supurenamas 
iki 1 cm gylio, sėjama veja ir užvoluojama. 

3. Smulkias sėklas (dobilų, miglių, smilgų) reikia įterpti 0,5-1,5 cm gyliu, o didesnes (svidrių, eraičinų) – iki 3 
cm. Neleistina sėklas palikti neįterptas. Sėklas reikia padalinti į dvi dalis. Pusę išsėti einant skersai lauko, o kitą – 
išilgai. Pasėtos sėklos į dirvą įterpiamos grėbliu. Kad joms dirvoje užtektų drėgmės, dirvą po sėjos reikia suvoluoti. 
Sėklų sėjos norma įrengiant veją priklauso nuo rūšių sudėties, dirvos drėgnumo, sėjos laiko, žolių sėklų daigumo 
bei švarumo. 

 

 
TS 07 VEJOS BORTAI 

 
Bortai įrengiami pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių 

nurodymų (MN TRINKELĖS 14) ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių 
(ĮT TRINKELĖS 14) reikalavimus. Reikalavimai gaminiams išdėstyti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų 
medžiagų techninių reikalavimų apraše (TRA TRINKELĖS 14).  

Rangovas prieš statybos darbų pradžia ir gaminių užsakymą privalo visų bortų gaminius ir jų technines 
charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu.  

Visi bortai turi būti taisyklingi ir lygūs, prieš pradedant darbus vykdytojo patikrinti.  

Betoniniai bortai privalo atitikti JB LST EN 1340:2003 ir LST 1340:2003/AC:2006 keliamus reikalavimus. 

Prieš įrengiant bortus lovio dugnas išplaniruojamas. Visi bortai įrengiami ant betoninio pagrindo. Betono klasė 

C12/15. Betono gaminiai turi atitikti galiojančius LST reikalavimus. 

Vejos borteliai: 100x20x8cm (betono klasė C20/25). 
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TS 08 BETONINĖS ŠALIGATVIO PLYTELĖS 

 

Rangovas prieš statybos darbų pradžia ir gaminio užsakymą privalo šaligatvio plytelės gaminį ir jos technines 
charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Danga įrengiama 
pėsčiųjų takams bei nuogrindai aplink gyvenamąjų namą. Plytelių paviršius šiurkštus (slidumo klasė R12/C). 
Plytelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Įrengus pagrindus klojamas smėlio-
cemento mišinio sluoksnis. Sutankinimo koeficientas 0,98. Cemento - smėlio pagrindo santykis 1:10 (ekonomiškai 
motyvavus, galima naudoti granito išlakas frakcijos Ø 2–6 mm).  Plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų 
kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis. Esant reikalui, sujungimo vietose plytelės sklandžiai pripjaunamos. Siūlės 
tarp plytelių užpildomos skaldytu smėliu (atsijomis) 3/5 mm. Danga iš šaligatvio plytelių turi būti lygi, neslidi, siūlės 
tarp plytelių ne platesnės nei 3-5 mm.  

Plytelės turi atitikti privalomuosius ŠP LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006 reikalavimus. 
Betoninės plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis. Paklojus plyteles, 
paviršius turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 

Gaminių stipris –atgrindo: >45 MPa 
Atsparumas šalčiui: > F200 
Vandens įgėris: iki 3 % 
Dilumas: < 0,4 g/cm2. 
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