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1.PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

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 architektūrinės 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  

 
PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI 
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2. PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas Lapų sk. 

0. Titulinis 1 

1. 972-XX-TDP-E-PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 1 

2. 972-XX-TDP-E-PDDŽ Projekto dalies dokumentų 
žiniaraštis 

1 

3. 972-XX-TDP-E-PDBŽ Projekto dalies brėžinių žiniaraštis 1 

4. 972-XX-TDP-E-PBR Projekto bendrieji rodikliai 1 

5. 972-XX-TDP-E-AR Aiškinamasis raštas 7 

6. 972-XX-TDP-E-TS Techninės specifikacijos 18 

7. 972-XX-TDP-E-SŽ Sąnaudų žiniaraščiai 2 

8. 972-XX-TDP-E-B Brėžiniai 3 

9. 972-XX-TDP-E-P Priedai 12 
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3.PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil.  
Nr. Pavadinimas Žymuo Lapų skaičius 

1. 
ELEKTROTECHNIKA.  
JĖGOS IR APŠVIETIMO TINKLAI. 
RŪSIO PLANAS.

972-XX-TDP-E-01 1 

2 
ELEKTROTECHNIKA. 
ŽAIBOSAUGOS IR ĮŽEMINIMO 
ĮRENGIMO PLANAS.ĮLAJŲ 
ŠILDYMAS 

972-XX-TDP-E-02 1 

3 
ELEKTROTECHNIKA. 
MAGISTRALINIŲ TINKLŲ 
VIENLINIJINĖ SCHEMA 

972-XX-TDP-E-03 1 
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4. PAGRINDINIAI RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai techniniai rodikliai 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato
vnt. 

Kiekis
iki rekonstrukcijos 

Kiekis
po rekonstrukcijos 

1. El. vartotojų kategorija  III III
3. Skaičiuojamas galingumas, liftų 

pajungimui 
kW - 2x 5

4. Skaičiuojama srovė 0,4kV tinkle
liftų pajungimui 

A  2x 
8,49 

5. Skaičiuojamas galingumas, įlajų 
šildymo pajungimui 

kW - 2

6. Skaičiuojama srovė 0,23kV tinkle
įlajų šildymo pajungimui 

A  10,23

7. Tinklo įtampa kV 0,4-0,23 0,4-0,23
8. Tinklo dažnis Hz 50 50
9. Galios koeficientas cosφ 0,9 0,85
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5.AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. STATINIO ELEKTROTECHNIKOS TINKLAI 

1.1 BENDROJI DALIS  

Projektas atliktas laikantis šių normatyvinių dokumentų: 
1.STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“ 
2.STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
3.Lietuvos standartas LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
4.Saugos eksploatuojant  elektros įrenginius taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2010-03-30 įsakymas Nr. 1-100, įsakymo pakeitimas – 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-
207 (Žin., 2012, Nr. 124-6254). 

5.Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas 
Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816). 

6.Elektros linijų ir instaliacijos taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas Nr. 1-309 
(Žin., 2012, Nr. 2-58), įsakymo pakeitimas – 2012 m. gruodžio    12 d. įsakymu Nr. 1-268 (Žin., 2012, 
Nr. 147-7585). 

7.Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 
2011-05-27 įsakymas Nr. 1-134 (Žin., 2011, Nr. 67-3199). 

8.Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-15 
įsakymas Nr. 1-303 (Žin., 2011, Nr. 165-7886). 

9.Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
Energetikos ministro 2013-03-05 įsakymas Nr.1-52 (Žin., 2013, Nr. 27-1299).  

10.Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 
įsakymas Nr.1-28 (Žin., 2011, Nr.17-815). 

11.Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2012-01-02 įsakymas 
Nr.1-1 (Žin., 2012, Nr.5-151). 

12.Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Energetikos ministro 2010 vasario 11 d. 
įsakymas  Nr. 1-38), įsakymo pakeitimas – 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-231,  2015 m. kovo 
10 d. įsakymu Nr. 1-63.  
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13.Elektros tinklų apsaugos taisyklės. Lietuvos respublikos energetikos ministro 2010-03-29 
įsakymas Nr.1-93 (Žin., 2010, Nr. 39), įsakymo pakeitimai – 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1-19 
(Žin., 2011, Nr. 14-627), 2012 m. gruodžio 12 įsakymu Nr. 1-267 (Žin., 2012, Nr. 147-7584).  

14.Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys. Lietuvos respublikos energetikos ministro 
2016-10-26 įsakymas Nr.1-281.  

15.Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas. Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr.1-245 (2016-09-13). 

16.Lietuvos higienos normos HN 98: 2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 
Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Sveikatos apsaugos ministro 
2014-04-30 įsakymas Nr.V-520.   

17.Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas. Ūkio ministro ir Lietuvos 
standartizacijos departamento direktoriaus 1999-10-19 įsakymu Nr. 351/61. (Žin., 2001, Nr.54-1932). 

18.Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 
prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 liepos 27d. įsakymas Nr. 1-223 
  19.Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. Energetikos ministro 2013-01-01 
įsakymas Nr.1-211 (Žin.,2012, Nr.128-6443). 

20.STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo".Valstybės žinios, 2009-11-21, Nr. 138-6095 

21.Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 
nuostatai. Energetikos ministro 2012-11-7 įsakymas Nr.1-220. 

22.Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. (Aktuali redakcija nuo 2014-07-09). 
23.Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika. Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2014 m. gruodžio 11 įsakymas Nr. 1-312 
 24.„Šilumos  tiekimo  tinklų  ir  šilumos  punktų  įrengimo  taisyklės“,  (patvirtintos  
2005.02.24,įsak.Nr.4-80) 

 
Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai 

tuti būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų 
standartus arba technines sąlygas. 

Elektros energijos tiekimas 
Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui 

elektros energijos tiekimo sistemoje parametrus, kurios charakteristikos  yra tokios: 
-žema įtampa 400±5%/230V±5%; 
-3 fazės, TN-C-S posistemė;  
-dažnis 50Hz 
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Esama situacija 
Esami elektros tinklai modernizuoti, rekonstruojama tik liftų jėgos instaliacija.  Žaibosaugos 

nėra. 

Bendra informacija 
Projektuojamas bendro naudojimo liftų elektros jėgos magistralinių tinklų atnaujinimas. 

Elektros energija pastatui tiekiama esamu kabeliu (įvestu į pastata). Esamos įvadinės namo spintos 

nerekonstruojamos. Sąnaudų žiniaraščiuose, techninėse specifikacijose, brėžiniuose įvardintas 

konkrečias medžiagas, gaminius, galima keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, 

nurodytomis TS (techninės specifikacijos) reikalavimuose. Iš bendro esamo PS  užmaitinami liftų 

jėgos skydai, įlajų šildymas. PS įrengiamas „B+C“ klasės viršįtampių ribotuvas. 

 Paskirstymo tinklas 
Liftų jėgos skydū užmaitinimas įrengtas iš esamos elektros skydinės namo rūsyje. Įvadiniai 

kabeliai nekeičiami. Sumontuojami automatiniai jungikliai įlajų šildymo pajungimui. 

Magistralinis elektros tinklas suprojektuotas pagal 5-laidę TN-S tinklo posistemę, kai yra atskiras 
nulinis laidas N ir atskiras apsauginis laidas PE, sudarantis apsauginio įžeminimo tinklą. 

Magistralinį kabelinį tinklą sudaro 5-gysliai galios variniai kabeliai, Kabelių klojimo būdas 
numatytas klojant degimo nepalaikantį kabelį vario gyslomis PVC vamzdyje, po tinku, kabelinėmis 
kopetėlėmis Visų magistralinių kabelinių linijų apsaugai nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo numatyti 
apsauginiai komutaciniai aparatai - trifaziai automatiniai jungikliai su terminio ir elektrodinaminio srovės 
poveikio apsaugomis . 

Magistralinių kabelių stovai tiesiami liftų el.jėgos tinklų šachtose,  įrengiant naujus PVC 

vamzdžius tvirtinant, o rūsio patalpoje vamzdžiuose kurie tvirtinami prie lubų. 

Kabelių skerspjūviai nurodyti ĮPS ir magistralinių tinklų vienlinijinėje skaičiavimo 

schemoje. Kabelių skerspjūvis parinktas remiantis leistinuoju įšilimu ir įtampos nuostolių 

skaičiavimais. 

Įžeminimas 
Įvadinių spintų, PS įžeminimo kontūras ne daugiau 10Ω. Apsauginio įžeminimo laidininkai 

pažymimi žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas).  
Pastate  įžeminami: 

 skirstomųjų , grupinių, valdymo skydų metalinius korpusai;  

 šviestuvų  metaliniai korpusai; 

 elektros instaliacijos metalo loviai, kopetėlės ir vamzdžiai;  

 metalinės santvaros;  

 kitos metalinės dalys, kuriose gali atsirasti įtampa. 

 Ventiliacijos įrenginiai. 
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Žaibosauga 
Pastatui projektuojama IV apsaugos klasės žaibosauga. 

Statinių apsaugos klasės ir jų apsaugos patikimumas 
 

Apsaugos klasė Apsaugos patikimumas 

I 0,99 
II 0,97 
III 0,91 
IV 0,84 

Vidutinis atstumas tarp įžeminimo laidininkų priklausomai nuo  
Apsaugos klasės 
 

Apsaugos klasė Vidutinis atstumas tarp įžeminimo 
laidininkų, m 

I 10
II 15 
III 20
IV 25 

 
Įžemiklių minimalūs (saugūs) atstumai nuo požeminių metalinių komunikacijų 
 

Požeminės 
komunikacijos 

Minimalūs atstumai nuo požeminių metalinių konstrukcijų, m 

Grunto varža  500/m Grunto varža  500 /m 

Įžeminti elektros 
kabelių apsauginiai 
vamzdžiai 

0,5 0,5 

Neįžeminti elektros 
kabelių apsauginiai 
vamzdžiai 

2 5 

Elektros tiekimo 
linijų įžeminimo 
sistema 

10 20 

Metaliniai dujotiekio 
vamzdžiai 2 5 

 
Pastato apsauga nuo žaibo ir nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių suprojektuota 

vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo ", taip pat 
„Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis" (Bendrosios taisyklės. Elektros linijos ir instaliacija. Relinė 
apsauga ir automatika. Skirstyklos ir pastotės) ir standartų LST EN 62305 rekomendacijomis.  

Pagal STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo patvirtinta 
įrenginių apsaugos nuo žaibo įrengimo pagrįstumo ir parinkimo metodika nustatyta, kad rekonstruojamam 
pastatui apsauga nuo žaibo būtina , statinys priskiriamas IV apsaugos nuo žaibo kategorijai. 
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Statinio apsaugai nuo tiesioginio žaibo pataikymo pasirinktas aktyvinis žaibolaidis montuojamas ant 
statinio stogo, ant 3 metrų aukščio trikojo stiebo , siekiant kad visos išsikišusios pastato dalys patektų į 
žaibosaugos apsaugos zoną.  

Pastato viduje, įvadiniame elektros skyde sumontuojamas B+C klasės viršįtampių ribotuvas. 

Projektuojamas žaibolaidis su dviem įžeminimo laidininkais iš cinkuotos plieno vielos, nuleidžiant juos į 

pastato skirtingas puses, artimiausiu atstumu. Laikikliai įžeminimo laidininkui montuojami ne didesniu kaip 

1,5 m atstumu vienas nuo kito.  

Įžeminimo laidininkai su įžemintuvais sujungiami išardoma jungtimi kontrolinėse dėžutėse. 

Žaibolaidžio prijungimo prie įžeminimo laidininko ir įžeminimo laidininko prijungimo prie 

įžemintuvo kontaktų perėjimo varža turi būti ne didesnė kaip 0,05 Ω. 

 Įžemintuvas suprojektuotas iš variuotų 1,5m ilgio 14,2mm diametro strypų. Kiekvienas 

įžemintuvas sudarytas iš reikiamo kiekio įžemiklių. Įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω. 

Įžeminimo laidininkai 2 metrus nuo žemės paviršiaus apsaugomi nuo aplinkos poveikio, juos 
paslepiant polietileniniame vamzdyje. 

Išorinei statinių apsaugai naudojami žaibolaidžiai. Žaibolaidis skirtas tiesioginiams žaibo 

smūgiams į statinį sulaikyti ir žaibo srovei nuvesti į žemę. Žaibo srovė turi būti nuvedama į žemę be jokių 

terminių ar mechaninių statinio pažaidų ir kibirkščiavimo. Apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių turi būti 

naudojamos apsaugos nuo viršįtampių priemonės. 

Pavojingo kibirkščiavimo tikimybei sumažinti įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad: 

a)tarp išlydžio taško ir žemės srovė pasklistų lygiagrečiuose srovės keliuose; 

b)šių srovės kelių ilgis būtų apribotas iki minimumo; 

c) išlaikytas minimalus atstumas iki statinio viduje esančios įrangos. Minimalus atstumas 

nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus. 

Dėl žaibo išlydžio geresnio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du 
įžemikliai. 

Žaibosaugos įžemintuvas sujungiamas su elektros tinklo įžemintuvų ir įžeminimo kontūru. 
Jungiant kryžmėmis, sujungimo vietose įrengti kontrolinius šulinukus. Visi apsaugos nuo žaibo sistemos 
varžtiniai sujungimai turi turėti ne didesnę 0,05 Ω pereinamąją varžą.  

Nuvedimo-įžeminimo laidinininkas nuveda žaibo impulso srovę į įžemintuvą. 

Įžeminimo laidinininkų skaičius nustatomas pagal pastato, kurį reikia apsaugoti, perimetrą – 
tačiau, bet kuriuo atveju reikia sumontuoti mažiausiai du-įžeminimo laidininkus. Reikia atkreipti dėmesį, 
kad įžeminimo laidinininkus reikia sumontuoti kuo trumpesnius ir be kilpų.  
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Lentelėje pavaizduoti atstumai tarp įžeminimo laidinininkų yra priskirti atitinkamoms apsaugos 
nuo žaibo klasėms. 

Sferos ir tinklo dydžių priklausomybė nuo žaibolaidžio  
apsaugos klasės 

 

Apsaugos klasė Sferos spindulys R, 
m

I 20
II 30
III 45
IV 60 

 
 Apsaugos nuo žaibo apsauginis spindulys pasirenkamas pagal gamintojo pateikiamas 

technines specifikacijas pagal pasirinktą atitinkamo modelio aktyvinį žaibolaidų užtikrinantį pastato apsaugą 

priimant pastato aukštį, bei apskaičiuotą šiam statiniui apsaugos nuo žaibo klasę . 

Statinių apsaugos nuo žaibo sistema, įrengta atliekant statinio remontą [6.11] (kai įrengiamos, 

pertvarkomos ar išmontuojamos esamos statinių apsaugos nuo žaibo sistemos), priimama ir perduodama 

naudoti užsakovui pagal 50 punkte pateiktą techninę dokumentaciją. 

Statinių, kuriuose įrengti žaibolaidžiai, turi būti parengta techninė dokumentacija. Dokumentaciją 

sudaro: 

1. techninis žaibolaidžio pasas, paslėptų darbų aktai; 

2. žaibolaidžių apsaugos zonų schemos; 

3. žaibolaidžių konstrukcijos darbo brėžiniai (statybinė dalis); 

4. žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolai. 

 Naujai įrengtų statinių apsaugos nuo žaibo sistemų tikrinimas atliekamas prieš pripažįstant ją 

tinkama naudoti. Tikrinama, ar statinių apsaugos nuo žaibo sistema įrengta laikantis šio Reglamento 

reikalavimų. Tikrinimo tikslas – įsitikinti, kad: 

Įžeminimo laidininkai įrengti iš nustatyto skersmens metalo, jungtys padengtos antikorozine danga, 

įžeminimo laidininko įvadas nuo įžemintuvo pažymėtas žalia ir geltona spalvomis, o įvado prijungimo prie 

įrenginio gnybtas paženklintas apsauginio įžeminimo ženklu. Neturi būti ženklinama lipniais ženklais; 

1.1. tinkamai parinktos vietos įžemintuvui ir įžeminimo laidininkams (pagal Reglamento VIII 

skyriaus reikalavimus); 

1.2. visi apsaugos nuo žaibo įrenginio elementai tvirtai pritvirtinti; 

1.3. išlaikyti minimalūs atstumai (nustatyti Reglamento 3 ir 4 lentelėse);  

1.4. įžeminimo įrenginys tinkamai įrengtas (atitinka Reglamento V, VI, VIII skyriaus reikalavimus);  

1.5. atskiri įžemintuvai tinkamai sujungti (atitinka Reglamento VIII skyriaus reikalavimus); 
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1.6. jei yra iš dalies arba visiškai paslėptų laidininkų, jų elektrinis vientisumas turi būti patikrintas 

matuojant.   

2. Statinių apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti apžiūrimi ir tikrinami naudojimo metu. Apsaugos 

nuo žaibo įrenginiai apžiūrimi ir tikrinami atsižvelgiant į apsaugos klasę. Apžiūros ir tikrinimo periodiškumas 

pateikiamas 6 lentelėje.  

Apsaugos nuo žaibo įrenginių apžiūros ir tikrinimo periodiškumas 
 

Apsaugos klasė Apžiūra Tikrinimas 

I ir II 1 metai 2 metai 

III ir IV 2 metai 4 metai 
3. Apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūra visada atliekama po uraganinio vėjo, potvynio, žemės 

drebėjimo, gaisro ir intensyvios audros, žaibo išlydžio, remonto darbų arba kai pakeičiamos kai kurios 

žaibolaidžio dalys. 

4. Apžiūra atliekama norint įsitikinti, ar: 

4.1. statinio struktūros pakeitimai nereikalauja papildomos apsaugos nuo žaibo sistemos įrengimo; 

4.2. nenutraukti jungiamieji laidininkai; 

4.3. tvirtinimo armatūra nesutrūkusi, jos būklė gera; 

4.4. įranga nepažeista korozijos; 

4.5. įžeminimo įrenginys tvarkingas. 

5. Varžų matavimo metu tikrinama: 

5.1. jungčių pereinamoji varža tarp įžemintuvo, įžeminimo laidininko ir žaibo ėmiklio; 

5.2. įžemintuvo įžeminimo varža.  

6. Įžemintuvo įžeminimo ir jungčių pereinamųjų varžų matavimų rezultatai įforminami 

protokoluose. Po apsaugos nuo žaibo sistemos remonto, rekonstrukcijos arba pakeitimo atliekami papildomi 

varžų matavimai. Visi apsaugos nuo žaibo sistemos dalių pakeitimai arba papildymai užrašomi žaibolaidžio 

techniniame pase ir protokoluose. 

7. Tikrinimo ir apžiūros metu rasti trūkumai turi būti nedelsiant pašalinti. Korozijos pažeisti 

įžemikliai ir įžeminimo laidininkai turi būti pakeisti naujais, jei jų skerspjūvio plotas sumažėjęs daugiau negu 

25 %. 

Projektavimo darbai atlikti naudojant programinę įrangą: 
 

Microsoft Office 365 (licenzija) 
ZWCAD 2018 PRO (licenzija) 
SIMARIS design 9 (nemokama) 
DIALux (nemokama) 
Relux (nemokama) 
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6.TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. STATINIO ELEKTROTECHNIKOS TINKLAI 

Bendrieji reikalavimai 

Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP (IEC 529/EN 60529 ), bei atsparumas mechaninei 

smūginei apkrovai IK ( IEC 102/EN 50102), taipogi jų atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sąlygas 

bei normų reikalavimus. Elektros [renginių, aparatų bei laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti elektros 

tinklo įtampą bei aplinkos sąlygas. Gaminiai su dviguba izoliacija turi tenkinti standarto IEC536 

reikalavimus. Sujungimo gnybtai turi atitikti standartų IEC998/EN 60998, o atšakų dėžutės-standarto IEC 670 

reikalavimus. Laidininkų tiesimui skirti plastikiniai vamzdžiai privalo atitikti standarto EN 50086 

reikalavimus. 

Gaminiai iš sintetinių medžiagų privalo tenkinti standarto IEC695 keliamus reikalavimus liepsnos 

plitimui.. 

Bendrieji reikalavimai apsaugos aparatams 

Apsaugos aparatų vardinė įtampa ir srovės privalo atitikti elektros tinklo parametrus. Aparatų 

konstrukcija turi garantuoti jų patikimą tvirtinimą skyde ant montažinio profilio DIN EN 5022 arba ant 

montažinės plokštės. Apsauginio atjungimo aparatai turi tenkinti standarto EN61008 reikalavimus. 

Atjungimo laikas neturi viršyti 30ms, jeigu nenurodyta kitokia trukmė dėl apsaugos selektyvumo. Atstumas 

tarp atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3mm. 

Reikalavimai laidininkams 

Laidininkų apkrovimo geba, izoliacijos ir apsauginių apvalkalų medžiaga turi atitikti elektros tinklo 

ruožo apkrovos dydį, aplinkos bei tiesimo sąlygas. Elektros instaliacijai ant degių paviršių gali būti naudojami 

tiktai nedegūs laidininkai.  

Ugniai atsparios PVC izoliacijos behalogenis kabelis vario monolitinėmis gyslomis. 

Laidų ir kabelių vardinė įtampa 0,6/1 kV. Čia nurodytos efektinės įtampų vertės: skaitiklyje-fazinė, 

vardiklyje-linijinė. 
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Reikalavimai elektros įrenginių įrengimui 

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai 
Įžeminimui ir įnulinimui panaudoti laidininkai turi būti patikimai sujungti.    Atvirai įrengtos įžeminimo 

magistralės ir jų atšakos turi būti lengvai prieinamos apžiūrėti. 

[žeminimo laidininkai sankirtose su kabeliais, vamzdynais ar kitomis komunikacijomis, taip pat 

įvedimo į pastatus ir patalpas vietose, kur jie gali būti sužaloti, turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 

Įžeminimo laidininkų perėjimo per sienas ir perdangas vietos turi būti sandarintos nedegia medžiaga. 

Šiose vietose negalima įrengti  atšakų ir jungčių. 

Apsauginio įžeminimo laidininkai yra pažymymi žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas). 

Apsauginio įžeminimo šynos dažomos suglaustomis nuo 15 iki 100mm lygaus pločio žalios ir geltonos 

spalvų skersinėmis juostelėmis. 

Apsauginio įžeminimo laidininkams žymėti naudojama žalios ir geltonos spalvų nustatyto derinio lipni 

juosta. 

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai prie įžeminamų ar įnulinamų įrenginių dalių matomose vietose turi 

būti prijungti varžtais. 

Įžeminimo laidininkai  ir natūralieji  įžemintuvai  turi  būti  sujungti taip,  kad  remontuojant 

natūraliuosius įžemintuvus, būtų užtikrinta leistinoji įžeminimo varža. 

Dažnai nuimami , ant judamų dalių esantys bei vibruojantys įrenginiai turi būti įžeminti arba įnulinti 

lanksčiais laidininkais. 

Visi įžeminami ar įnulinami elektros įrenginiai ar jų dalys prie įžeminimo ar įnulinimo magistralės turi 

būti prijungti atskirais laidininkais. 

Apsauga nuo prisilietimo prie srovinių dalių ir pašalinių daiktų patekimo į elektros įrenginio vidų 

Jungiamosios ir šakojimosi dėžutės yra uždaromos dangteliais, o dėžučių bei jungiamųjų ir šakojimosi 

dėžučių konstrukcija turi atitikti laidininkų klojimo būdą ir aplinkos sąlygas. Jungiamosios ir šakojimosi dėžutės 

bei jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų izoliaciniai korpusai turi būti pagaminti iš nedegių arba mažai degių 

medžiagų. 

Bendrieji techniniai reikalavimai įrengimams, gaminiams, medžiagoms 
Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas ir eksploatacija turi atitikti žemiau pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams 

, Europines normas ir standartus, bei turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.: 

a) Lietuvos higienos normos  

b) Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius. 

c) Elektros įrenginių įrengimo taisyklės.  
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1. AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI 

Automatinai jungikliai naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui ( 6-30 kartų per parą). 

Bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. 

Pagrindiniai reikalavimai: 
1. jėgos grandinių įtampa -230 V, 50 Hz, 

2. jėgos grandinių polių skaičius 1, 

3. nominali srovė C16A 

4. su maksimalios srovės atkabikliais (apsauga nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių,) 

5. be laisvų blok-kontaktų, 

6. vidinių laidų sujungimai, užpakalinėje dalyje, 

7. stacionaraus išpildymo, 

8. apsaugos laipsnis IP 20. 

9. pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo -25 °C iki +40 "C, santykinė drėgmė -90 %, 

10. atjungimo geba  pagal EN /IEC 60947-2 ir darbinė atjungimo geba Ics(%) 

11. 160-250 A automatiniuose jungikliuose- 25 kA; 100 %, 

12. 400-630A automatiniuose jungikliuose -36 kA; 100 % 

13. 800A automatiniuose jungikliuose -50 kA; 75 % 

14. 10-125A automatiniuose jungikliuose -25 kA įvadiniame skyde; 100 % 

15. 10kA kitose skyduose ; 100% iki 4A; likusieji 75% 

16. darbo režimas- ilgalaikis 

17. indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS” ir turi būti  suveikimo indikatorius. 

18. Automatiniuose jungikliuose nuo 160 iki 630A pakeitus tik apsaugos modulį be 

papildomo išplėtimo automatinis jungiklis turi atlikti srovių, įtampų, galingumų (P,Q,S), 

harmonikų, energijos ir kitus matavimus. 

2. KIRTIKLIAI 
Naudojami el. energijos tiekimo mechaniškam atjungimui. 

Pagrindiniai reikalavimai: 
1. polių skaičius – 3, 

2. jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz, 

3. indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS”, 

4. apsaugos laipsnis IP20. 

5. Aplinkos temperatūra: -25 °C … +35°C; 

6. Vardinė izoliacijos įtampa: ≥ 500 V; 

7. Vardinė impulsinė įtampa: ≥ 4 kV; 
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3. KONTAKTORIAI 
 

Kontaktoriai turi būti nurodyto nominalo ir turėti visus kontaktus vienalaikio veikimo. Turi būti 
galimybė prijungti laidus prie gnybtų varžtais. 

Kontaktorius turi būti 0,23 kV įtampai ir atitikti sekančius reikalavimus: 

1. pagrindiniai kontaktai ir vienas papildomas kontaktas; 
2. valdymo įtampa 230V, 50Hz; 
3. padėties indikacija; 
 

4. SROVĖS NUOTĖKIO AUTOMATINIS JUNGIKLIS 
Paskirtis – naudojami automatiniam elektros energijos tiekimo atjungimui, atsiradus nuotėkio 

srovei. Pagrindinė reikalavimai: 

1. jėgos grandinių įtampa – 400/230 V., 50 Hz.; 

2. Jėgos grandinių polių skaičius 2 arba 4; 

3. be laisvu blok-kontaktų; 

4. apsaugos laipsnis IP20; 

5. pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo +5 iki +400C, santykinė drėgmė -80%; 

6. nominali nuotėkio srovė – 30mA; 

5. VIRŠĮTAMPIŲ IŠKROVIKLIAI 
Žaibo srovių iškrovikliai skirti kenksmingų impulsinių  viršįtampių apribojimui iki leistino 

lygio, kuris nesugadins saugomus elektros įrenginius.  „ B “ ir „C“  reikalavimų  viršįtampių 

iškrovikliai skirti potencialo įšlyginimui esant IV viršįtampių kategorijai . Žaibo srovių iškrovikliai 

pagal IEC 1024 standarto ir DIN VDE 0675 standarto 6 dalies nuostatas 

Pagrindiniai reikalavimai: 
1. stacionaraus išpildymo,kontaktų apsaugos laipsnis IP 20, 

2. nominali jėgos grandinių įtampa kintama 230 V, 50 Hz dažnis, vieno poliaus 

3. didžiausia darbinė įtampa kintama 440 V, 50 Hz 

4. uždegimo įtampa 4 kV 

5. apsauginis lygis 4 kV 

6. reakcijos laikas < 10ns 

7. impulsinė srovė 25 kA, kai (10/350)ms 

8. impulsinė srovė 60 kA, kai (8/80) ms 

9. atsparumas trumpo jungimo srovėi 3,5 kAeff 

10. atsparumas trumpo jungimo srovėi be papildomo saugiklio 2,5 kAeff 

12. aplinkos temperatūra  nuo -400C iki   +850C 

13. santykinė dregmė  < 95 proc 
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6. LAIDAI IR KABELIAI 
Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių ir 

laidų standartų reikalavimus.. 

Vidaus instaliacijos kabeliai su varinėmis gyslomis. 

Kabeliai turi atitikti reikalavimus, apsprendžiamus aplinką, kurioje jie turi būti instaliuoti. 

Jie turi būti pagaminti taip, kad pripažintų tarptautinių kabelių standartų reikalavimus. 

Kabeliai turi atitikti reikalavimus, apsprendžiamus aplinkos, kurioje jie turi būti instaliuoti. Jie 

turi atitikti tarptautinių kabelių standartų reikalavimus. 

Kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis ir kitais dokumentais. 

0,4kV jėgos magistraliniai kabeliai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus  ir konstrukciją: 

- vario laidininkas (gyslos sektorinės, monolitinės) 

- PVC izoliacija 

- išorinis apvalkalas iš PVC nepalaikančio degimo 

- nominali įtampa 0,23 /0,5 kV 

- srovės dažnis 50Hz 

- laidininko skerspjūviai : Cu 5x4, Cu 3x2,5 

- nominali srovė atitinkamai 30A; 27A 

- maksimali laidininko įšilimo temperatūra, esant pastoviam apkrovimui ne mažesnė kaip 70ºC 

- leistina trumpo sujungimo temperatūra (iki 5 sek.) ne mažesnė kaip 160ºC 

- minimalus lenkimo kampas - 10 kabelio diametrų su apvalkalu 

- izoliacijos elektrinė varža 1 km ilgio ir kabeliui prie 20°C temperatūros - ne mažiau 50 MΩ.  

Kabelio apvalkalo žymėjimas turi nurodyti: 

- gamintojo pavadinimą 

- tipą; gyslų skaičių 

- skerspjūvio plotą 

- vardinę įtampą 

Nulinių (N) ir apsauginių (PEN) laidininkų izoliacijos klasė turi būti tokia pat, kaip ir fazinių 

laidininkų. Žemos įtampos jėgos kabeliai – skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. 

maitinimui. Nominali kabelių įtampa 0,23/0,4kV. Jėgos kabeliai turi atitikti pajungiamą galingumą. 

Jėgos kabeliai turi būti su vario gyslomis  (gyslos  tipas  nurodytas  tinklų  schemose  arba  planuose).  

Kiekvienos  gyslos  spalva  turi  būti  aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams: 

1. įžeminimas – geltona/žalia, 

2. neutralė – mėlyna. 
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Kabeliai turi būti su PVC izoliacija ir PVC apvalkalu. 

Maitinimo sistemose su tiesiogiai įžeminta neutralia turi būti naudojamas 5 gyslų kabelis 

su 3 fazinėm gyslom, viena neutralia ir viena apsauginio įžeminimo gysla. Vienfazėse sistemose turi 

būti naudojamas 3 gyslų kabelis su viena fazine gysla, viena neutralia ir viena apsauginio 

įžeminimo gysla. Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 900C temperatūrai. Trumpo jungimo metu 

kabeliai turi būti atsparūs 2500C temperatūrai. 

Kabelių degumo klasė pagal LST EN50575 standartą, Cca s1,d1,a1 degumo klasės. 

 
Kabeliai privalo būti pagaminti atestuotų gamintojų , o patiekiami statybiniu ilgiu. Tranšėjose 

klojami kabeliai ( tipai ir jų skerspjūviai ) turi atitikti projekto specifikacijos reikalavimus. Prieš 

uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. 

 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir 

techniniai rodikliai 
 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 

ugniai laipsnis 

I arba II III 

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: 

pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal 

liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, 

pagal rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, 

vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) 
Cca s1,d1,a1 Eca 

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2 Eca 

Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, 

poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, 

specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, 

gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų 

slaugos namų, viešbučių pastatai 

Dca s2,d2,a2 Eca 

Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) Dca s2,d2,a2 Eca 
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Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų 

pastatai ) 
Eca Eca 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, 

tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų 

lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 

Dca s2,d2,a2 Eca 

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca Eca“ 

7.ELEKTROMONTAŽINIAI VAMZDŽIAI 
Apsauginiai vamzdžiai vidaus instaliacijai. 
Apsaugai  naudojami  plastmasiniai  vamzdžiai  turi  būti  su  vidutinio  mechaninio  

sustiprumo.  Vamzdžių savybės: 

- mechaninis atsparumas nemažesnis kaip 450N/5 cm; 

- eksploatacijos temperatūra -25ºC iki +60ºC; 

- vamzdžio sienelių storis 3-5mm Vamzdžiai turi atitikti IEC 423,614 standartą. 

Elektros kabelių paklojimui gali būti naudojami kieto PVC vamzdžiai. PVC vamzdžių 

alkūnės, vingiai, atšakos ir panašiai, turi būti daromi iš gamyklinių detalių. 

PVC įvorių sujungimai turi būti besrieginiai. PVC vamzdžių tvirtinimo detalės, sujungimai ir 

įvorės turi būti to paties gamintojo. 

- Vamzdžiai:  elektros  vidaus tinkluose turi  būti  naudojami  gofruoti, iš neplastikuoto 

polivinilchlorido, sustiprinti, lankstūs. Instaliaciniai vamzdžiai  skirti  montuoti po tinku, virš tinko ir 

į betoną. Vamzdžių savybės: 

- mechaninis atsparumas – 750 N/ 5 cm: 

- eksploatacijos temperatūra -25O C iki + 60o C: 

- nedegus: 

- stiprumo klasė-3 ( vidutinė): 

- temperatūros klasė- 25: 

Vamzdžiai turi atitikti IEC423, 614 standartą. 
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TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių 
kanalizacijai 

2. Vamzdis pagamintas iš plastiko HDPE (PE-HD) 
3. Vamzdžių gabaritiniai matmenys pagal sąnaudų žiniaraštį 

4. Vamzdžio išorinė sienelė  gofruota. 

5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi
6. Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su 

daugiavielėmis
1,5 

7. Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su vienvielėmis 
gyslomis skersmens santykis 

2,0 

8. Plastikinių vamzdžių charakteristikos:
8.1. Tankis 940-960 kg/m3 
8.2. Elastingumo modulis 800 MPa 

 
8.3. Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min 
8.4. Šiluminio plėtimosi koeficientas (1,5÷0,5)x10-6 1/oC 
8.5. Darbo temperatūra -30 ÷ +75 oC 
8.6. Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir
9. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
10. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

8. ĮŽEMINIMAS 
Žmonių apsaugai nuo elektros srovės, kai pažeidžiama izoliacija, būtina įrengti įžeminimą ir 

įnulinimą. Elektros įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti panaudojami natūralieji įžemintuvai. 

Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti, išskyrus specialios 

paskirties įrenginius, reikia naudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis bendras įžeminimo įrenginys turi 

tenkinti visus apsauginiams, darbiniams ir apsaugos nuo viršįtampių įžemintuvams keliamus 

reikalavimus bei įvairių tipų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti keliamus reikalavimus. 

Įžeminti arba įnulinti reikia šias įrenginių dalis: 

1. aparatų, šviestuvų ir pan. korpusus, 

2. elektros aparatų pavaras, 

3. skirstymo  skydelių  ir  spintų  korpusus,  taip  pat  nuimamąsias  ir  atidaromąsias  jų  dalis,  

ant  kurių sumontuoti kintamos srovės. 

4. aukštesnės kaip 75 V, įtampos įrenginiuose (zonose, kuriose galimi sprogimai – 

neatsižvelgiant į įtampą), 

5. atramines konstrukcijas, metalines lentynas, lovius, juostas ir lynus, prie kurių tvirtinami 
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kabeliai ir laidai, taip pat kitas metalines konstrukcijas, ant kurių montuojami elektros įrenginiai. 

Naudojama kaip įžeminimo laidininkas, karštu galvaninių būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo 

cinkuota viela  6  mm  skersmens.  Cinko  sluoksnis  ne  mažiau  40  mm.  Naudojama  įžeminamų  dalių  

pajungimui  prie magistralinio įžeminimo kontūro. 

Mažiausi įžemintuvų įžeminimo ir apsauginių laidininkų matmenys naudojant izoliuotą laidininką – 

4 mm2 variui. Įnulinimui naudojami apsauginiai nuliniai arba apsauginiai laidininkai. 

Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai - 

penktasis – trifazėje sistemoje, trečiasis – vienfazėje sistemoje – izoliuoti laidai. 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. 

Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos bei cheminio poveikio. 

Įžeminimo ir apsauginių laidininkų perėjimuose per sienos ir perdangos vietas reikia 

sandarinti nedegia medžiaga. 

Apsauginio įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis. 

Draudžiama kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkus jungti nuosekliai. 

Potencialo išlyginimui vandentiekio vamzdžiai, ventiliacijos sistemos ortakiai, metaliniai 

kabelių kanalai, loviai, metalinės pastato konstrukcijos, einantys lygiagrečiai 20 m turi būti 

tarpusavyje jungiami. Minimalus potencialo išlyginimo laidas – varinis 6 mm2 . Perėjimui tarp 

plieno ir vario naudoti specialiais jungtis. Įvadinių įrenginių įžeminimo varža neturi viršyti 10Ω. 

9. ŽAIBOSAUGA 
STR 2.01.06:2009 pastatui priimta IV kategorijos žaibosauga. Nuvedimo laidininkas per visą 

savo ilgą neturi turėti nei kilpų, nei aštrių kampų, kurie stipriai padidina nuvedimo laidininko 

induktyvinę varžą, ir gali tapti elektrinio prasimušimo tarp skirtingų nuvedimo taškų, priežastimi. Be 

to veikiamos elektrodinaminių jėgų nuvedimo laidininkas gali būti nutrauktas. Pasirinktas aktyvinis 

žaibolaidis ant 3m stiebo. dt-31μs, R=60m 

Nuvedimo laidininką rekomenduojama atlikti iš ištiso laidininko galo, be sujungimų. Jeigu be 

sujungimų neįmanoma išsiversti jų būtina atlikti suvirinimo būdu. 

Visais atvejais sujungimo kontakto plotas tarp sujungiamų detalių privalo būti nemažiau kaip 

du kartus didesnis už sujungiamų detalių skerspjūvį. 

Metalinių konstrukcijų sujungimuose, perėjimo varžos negali būti didesnės kaip 0.03 omo. 

Žaibolaidžio įžeminimo kontūras privalo būti sujungtas su 0.4 kV įvadiniu įžeminimo 

kontūru. Bendra žaibosaugos įžeminimo kontūro varža privalo būti nedaugiau kaip 10 Omų. 
Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudažyti 

geltona/žalia spalva. 
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10.ŽAIBOLAIDŽIŲ KONSTRUKCINIAI ELEMENTAI 
Įžeminimo elektrodas 
14,2 mm skerspjūvio 1,5 m ilgio plieninis strypas, elektrolitiniu būdu padengtas varinė 99 

procentu plėvele, kuri molekulių lygyje nepertraukimai susijungia su plienu. Jis turi aukštą atsparumą 

tempimams, todėl su vibraciniu plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę. Varinė plėvelė yra 0,25 mm 

storio ir garantuoja gera įžeminimo kontaktą. Strypų galuose esantys sriegiai, leidžia movų pagalba 

patikimai sujungti reikiamo ilgio įžeminimo strypus, norint gauti mažiausią varžą. 

Jungiamoji mova 
Naudojama strypų sujungimui, pagaminta iš labai atsparios žemės korozijai bronzos. Mova 

yra pagaminta taip, kad strypai susijungia movos viduryje ir jėga kalimo metu persiduoda ne per 

mova, o per strypus. Mova taip pat apsaugo strypų sriegius ir galus nuo korozijos. 

Įkalimo galvutė 
Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima panaudoti vibracinius plaktukus strypų 

įkalimui. Galvutės matmenys yra parinkti taip, kad kalant nebūtų sugadinamos movos, kalimo jėgos 

persiduoda strypais , o ne movomis. 

Plieninis antgalis 
Pagamintas  iš  sustiprinto  plieno,  labai  kietas.  Montuojamas  ant  pirmojo  įkalamo 

elektrodo galo. Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 

Kryžminė jungtis 
Toks  sujungimas  leidžia  įžeminimo  strypą  sujungti  su  apvaliais  arba 

plokščiais privedimais ( viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis ( galinis) 

sujungimas. 

Antikorozinė sujungimo pasta 
Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į 

movą ir susukama. Galima naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į 

kiekvieno strypo movą. 

Kontrolinė dėžutė 

Suteikia galimybę kontakto „strypas-juosta” patikrinimui ir įžeminimo varžų kontroliniam 

matavimui, vėlesnės eksploatacijos metu. 

Cinkuota viela 
Naudojama kaip įžeminimo laidininkas, karštu galvaninių būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo 

cinkuota viela 10  mm  skersmens.  Cinko  sluoksnis  ne  mažiau  40  mm.  Naudojama  įžeminamų  dalių  

pajungimui  prie magistralinio įžeminimo kontūro. 

 Universalus vielos laikiklis D10 mm 
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Cinkuota juosta 

Naudojama kaip įžeminimo laidininkas, karštu galvaninių būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo 

cinkuota juosta, 16x4 mm montuojant pastato viduje ir 40x4 mm klojant lauke grunte. Žemėje paklotos 

cinkuotos juostos cinko storis privalo būti nemažesnis kaip 150 mm. 

Žaibolaidis 

Tai plieninis strypas, elektrolitiniu metodu padengtas 99,9 procentu grynumo vario plėvele, 

kuri molekulių lygyje nepertraukimai susijungia su plienu. Jis turi aukštą atsparumą tempimams. 

Varinė plėvelė yra 0,25 mm storio ir garantuoja gera varžą. Žaibolaidžio ilgis 2,00 m virš bet kurios 

išsikišančios pastato dallies. 

Įkalimo galvutė 

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima panaudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. 

Galvutės matmenys yra parinkti taip, kad kalant nebūtų sugadinamos movos, kalimo jėgos 

persiduoda strypais , o ne movomis. 

Plieninis antgalis 

Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo 

galo. Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 

11. REIKALAVIMAI ŽAIBOSAUGOS  MONTAVIMO DARBAMS 
Geriausias būdas įžeminimo įrengimui – kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai 

vibruo plaktukai. 

Jų panaudojimas leidžia: 

 įžeminimo strypų įkalimą iki 25-30m; 

 įžeminimo įrengimą specialiose vietose (rūsiuose, po elektros linijomis, taip pat labai ankštose 

patalpose, sunkiai prieinamose vietose ir pan.). 

Šiuo metodu elektrinio vibruo plaktuko smūgiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai 

elementai teisingam įkalimui  yra plaktuko  muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia 

deformuoti sriegių, kalimo jėga persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. 

Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra uždedamas kietasis antgalis. 

Būtina  kiekvieną  kartą  į srieginį sujungimą  įpilti antikorozinės pastos. Ji palengvina sriegio 

susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu. 

Apatinis  strypas  užsibaigia  kietu,  specialiai  užgrūdintu  ir  užgaląstu  plieniniu  antgaliu  

palengvinančių strypo įkalinimą į gruntą . Viršutinis strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš 

sustiprinto plieno. Galvutės matmenis būtina parinkti taip , kad nebūtų sugadinta sujungimo mova. 

Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m. Elektrodai tarpusavyje sujungiami 40 x 

4mm cinkuotos juostos pagalba. Juosta prie elektrodo tvirtinama kryžminės jungties pagalba. 
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Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti elektrodų skaičių, arba jų įgilinimą. 

12.UŽSANDARINIMO PUTA 
Užsandarinimo puta turi būti naudojama kabelių praėjimo vietose per sienas, perdangas ir kt. 

Lengva,  speciali  masė.  Paskirtis  -  angų  užsandarinimui  betono  bei  gelžbetonio  sienose  ir 

perdangose, nutiesus elektros ir ryšio kabelius ar vamzdžius. Atsparumas ugniai - 90 min., kai sienos storis 

ne mažesnis kaip 240 mm, perdangos – 200 mm. 

Užnešimas rankiniu būdu, pumpuojant, presuojant. Neturi turėti poveikio laidų bei kabelių PVC 

izoliacijoms. Neturi skatinti gelžbetonio armatūros korozijos. 

 
1.HERMETINĖ PASTA 

 

Hermetinė pasta turi būti naudojama kabelių įvade į pastatą. Turi būti panaudojama elastinga 

hidroizoliacinė masė, atspari vandeniui ir skirta išoriniam darbui. 

 
13. ŽYMĖS IR ŽYMĖJIMAI 

Visa įranga ir kabelis turi būti patikimai sužymėti pagal projekto techninę dokumentaciją. Visa 

įranga, sumontuota objekte, turi būti su inventorinėm plokštelėm ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal 

pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. Fazių žymėjimas turi būti pagal EĮĮBT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3). 

Inventorinės plokštelės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš balto laminuoto plastiko arba 

kitos medžiagos, suderintos su Užsakovu.  

Individualus   žymėjimas   (įrengimų   numeris   korpuso   viduje   ir   pan.)   turi   būti   

atliekamas nenuplaunamomis žymėmis. Šiam tikslui naudojama elastinė žymėjimo juosta. 

Laidų  ir  kabelio  gyslų  žymėjimas  turi  būti  atliekamas  pastoviomis  žymėmis  ar  

plastikinėmis žarnelėmis. 

Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 

Magistraliniai kabeliai turi būti pažymėti nurodant kabelio numerį atitinkantį projektą, kabelio 

tipą, gyslų skaičių, skerspjūvio plotą, bei turi būti nurodyta, kas yra prijungta kitame kabelio gale. 

Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrengimai yra keičiami. Tekstas 

ant žymeklių turi būti atliktas juodais dažais ant balto fono. 
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TS-14  Įlajų ir latakų šildymo medžiagos 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 

Valdiklis su 
temperatūros ir 

drėgmės davikliais 

Skirtas įlajų ir latakų šildymo sistemos valdymui ir kontrolei. 
 Maitinimo įtampa -230V 
 Dažnis -50Hz 
 Maksimali įjungimo apkrova 10A 
 Temperatūros reguliavimo intervalas -3 iki +6°C 
 Žemutinės temperatūros -25 iki -5°C 
 Drėgmės reguliavimo intervalas 1-10 
 Papildomas šildymo laikas 0-60min. 
 Pavojaus signalo kontaktai -Imax. 2A 230V 
 Drėgmės daviklio kontaktai -Imax. 1A 230V 
 Montuojamas ant montažinio profilio DIN EN 50022 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 

Savireguliuojantis 
įlajų ir latakų 

šildymo kabelis su 
chemiškai atspariu 

apvalkalu 

Skirtas įlajų ir latakų šildymui, montuojant kabelį įlajoje (įlajos 
montavimo komplektas). 

 Nominali maitinimo įtampa - 230V 
 Nominali galia - 18W/m ore; 36W/m lede esant 0°C 
 Maksimalus grandinės ilgis - 80m 
 Minimalus lenkimo spindulys - 12.7mm esant 20°C 
 Maksimalus temperatūros poveikis - 65°C 
 Maksimalus dydžiai(plotis x aukštis) - 16.1 x 6.2 

S i 0 13k / 

 
 

3. 

 
 

Sujungimo dėžutė 

Skirta sujungti savireguliuojantį šildymo kabelį ir maitinimo kabelį Cu
3x2.5mm. 

 Apsaugos klasė - IP66 
 Gnybtai - 6x4mm² 
 Išlaužomos angos 

 
 

4. 

 
Jungties ir galūnės 

komplektas 

Skirtas   užsandarinti   savireguliuojančio   šildymo   kabelio   galus   ir
sujungimus su sujungimo dėžute. 

 susitraukiantis šylant 
 riebokšliai 

 

5. 
 

fiksatoriai Skirti savireguliuojančio šildymo kabelio tvirtinimui prie stogo ir įlajos.
Apatinė laikiklio dalis prisiklijuojama prie stogo ir įlajos. 

 

Šildymo kabeliai turi būti pajungti per srovės nuotėkio relę. 

15. MONTAVIMAS IR IŠBANDYMAS 
 

1.1 Bendroji dalis 
Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijos. Atsiradus 

neatitikimams tarp gamintojo rekomendacijų ir šių specifikacijų, įskaitant ir čia minimas normas ir 

standartus, rangovas turi tai suderinti su užsakovu, prieš pradedant montuoti. 

 
1.2 Instaliacijos atlikimas 

Elektros instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, elektrikai. Sumontuota įranga 

neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų nurodytų brėžiniuose. 
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Magistraliniai kabeliai 
Magistraliniai elektros kabeliai tiesiami virš pakabinamų lubų kabelių kopetėlėmis. 

Nuleidimus prie elektros skydelių, elektros kabelių stovus atlikti paslėptos elektros 

instaliacijos, po sienos apdailos vamzdžiuose. Pertvarų ir perdangų praėjimus atlikti 

vamzdžiuose. 

Paskirstymo kabeliai tiesiami: 

a)paslėptai, po sienos apdailos (apšvietimo grupinis tinklas); 

b)paslėptai, grindyse, vamzdžiuose (kištukinių lizdų grupinis tinklas ir jėgos įrangos 

tinklas); 

Koridoriuose ir patalpose kur sumontuotas pakabinamos lubos elektros instaliacija atliekama virš 

pakabinamų lubų kabelių kopteliuose arba tvirtinant prie sienų. 

Nuleidimus prie elektros skydelių, kištukinių lizdų, klavišinių jungiklių ir kt., elektros kabelių 

stovus atlikti paslėptos elektros instaliacijos po sienos apdailos. Pertvarų ir perdangų praėjimus atlikti 

vamzdžiuose. Visi kabeliai klojami ant nedegančių konstrukcijų paviršiuose. 

Magistraliniai ir paskirstymo tinklai turi būti atlikti kabeliais varinėmis gyslomis atitinkamo 

skerspjūvio su plastmasine izoliacija nepalaikančia degimo arba nedegančia izoliacija. Apšvietimo tinklų 

elektros instaliacija palėpėje turi būti atlikta kabeliais su nedegančia izoliacija. 

Vietose, kur galimas mechaninis pažeidimas kabelius ir laidus apsaugoti PVC vamzdžiais. 

Perėjimuose tarp aukštų ir per priešgaisrines sienas atlikus kabelių pravedimą, vamzdžius užsandarinti 

ugniai atsparia puta arba medžiaga ne mažiau A1 degumo klases. Kabelių išėjimo į lauką vietas 

užhermetizuoti hermetine pasta. 

Elektros laidininkų tiesti lygiagrečiai pastato architektūrinėms linijoms. Paslėptosios instaliacijos 

laidai ir kabeliai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliųjų instaliacijos zonų 

plotis yra 30 cm, o vertikaliųjų – 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu 

nuo lubų ir 15 ir 90 cm atstumu nuo grindų. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu 

nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalpų kampų. 

Tiesiant kabelius lygiagrečiai vamzdynams, išlaikyti 0,5 m atstumą nuo dujotiekio arba degių 

skysčių vamzdynų, bei 0,1 m atstumu nuo kitų vamzdynų. Elektros kabelis tiesiant lygiagrečiai silpnųjų 

srovių tinklams, išlaikyti 0,25 m atstumą. Elektros kabelius tiesiant lygiagrečiai gaisro signalizacijos 

kabeliams, išlaikyti ne mažesniu kaip 0,5 m atstumą. Leidžiama šį atstumą sumažinti iki 0,25 m, kai 

lygiagrečiai tiesiamas tik vienas elektros kabelis. Kertant vamzdynų trasas, kabelius tiesti 0,1 m atstumu 

nuo dujotiekio arba degių skysčių vamzdynų, bei 0,05 m atstumų nuo kitų vamzdynų. Jeigu atstumas nuo 

kabelių iki vamzdynų yra mažesnis nei 0,025 m, tai kabelius apsaugoti vamzdžiais po 0,025 m į abi 

puses nuo kertamo vamzdžio. 
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Kabelius tvirtinti kas 0,5 m tiesiuose trasos ruožuose ir 0,15 m atstumu nuo posūkio kampo 

viršūnės, bei 0,05-0,1 m atstumo nuo atšakų dėžučių arba aparatų. 

Patalpose su pakabinamomis lubomis atšakų dėžutes montuoti: 

-virš pakabinamų lubų kai ertmė virš jų lengvai prieinama, 

-0,1m žemiau lubų, kai ertmė virš jų yra neprieinama. 

Paskirstymo dėžutės turi būti sumontuotos taip, kad jas galima būtų atidaryti, prieiti prie kabelių 

sujungimų, esant reikalui, pratraukti kabelius, neardant pertvarų. 

Vamzdžius tiesti taip, kad juose negalėtų kauptis drėgmė. Vamzdžių lenkimo spinduliai 

turi atitikti tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius. Traukiant laidininkus į 

vamzdžius  negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos. 

1.3 Laidininkų prijungimas 
Laidininkų sujungimo ir šakojimosi vietos turi būti prieinamos apžiūrai ir remontui. 

Laidininkų 

sujungimui turi būti naudojami jų gyslų medžiagą ir skerspjūvį atitinkantys varžtiniai arba 

spyruokliniai gnybtai. 

Kiekvienas laidininkas, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugotas 

riebokšliu, užtikrinančiu įvadą ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo 

gamyklinio įrenginio ir gnybtų pažeidimas. Gyslos negali susipinti. 

Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisų, turinčių varžtinius 

sujungimus, turi būti tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. 

Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir 

dydžiui. 

Laidininkai ≤ 10 mm2 gali būti sujungiami arba surišami užsukamomis jungtimis, o 

laidininkai ≥ 16 mm2 turi būti sujungiami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 

Laidininkų sujungimo, atsišakojimo ir prijungimo vietose turi būti paliekama ne mažesnė 

kaip 50 mm ilgio atsarga pakartotiniam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui. 

Visi kabeliai turi būti su nepalaikančia degimo izoliacija. 

1.4 Nenaudojamos angos 
Dėžes ir skydai turi turėti tik tiek angų, kiek reikia kabelių ir vamzdžių įvedimui montažo 

metu. Nenaudojamos išpjovos vamzdžiuose, tvirtinimo detalėse ir dėžėse turi būti užkištos 

įvorių aklėmis. Nenaudojamos angos lakštinio plieno skyduose ir dėžėse turi būti užkištos 

įpresuojamomis aklėmis. 
 

1.5 Įžeminimas, potencialo išlyginimas 
Elektros įrenginių įžeminimui panaudoti esamą elektros skydinės patalpoje įžeminimo 

kontūrą su R<10Ω, prieš tai atlikti esamo kontūro varžos matavimus. Nuo projektuojamo IPS 
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skydo elektros tinklai projektuojami pagal TN-S tinklo posistemę. Elektros įrenginių 

įžeminimas atliekamas elektros instaliacijos trečia arba penkta įžeminimo gysla. 

Jeigu esamo kontūro varža neatitiks reikalavimams (R<10Ω), įrengti naują įžeminimo 

kontūrą elektros skydinės patalpoje arba lauke ir nutiesti iki elektros skydinės pagrindinį 

įžeminimo laidininką (metalinė cinkuota juosta 4x40mm). 

Visos metalinės konstrukcijos, elektros prietaisai ir įrenginiai, technologiniai vamzdynai, 

ortakiai, galintys patekti po įtampa pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, prijungiant 

prie PE šynos. Įžeminimui reikia naudoti ne mažesnio kaip fazinio laidininko skerspjūvio 

viengyslius kabelius, su žalios ir geltona spalvos izoliacija. 

Elektros prietaisai prie įžeminimo tinklo turi būti prijungti naudojant kištukinius lizdus su 

PE kontaktu. 

Visos san. mazguose esančios pasiekiamos elektros įrenginių pasyviosios dalys ir 

pašalinės laidžiosios dalys turi būti prijungtos prie potencialą suvienodinančio laidininko, 

sujungto su įžemintuvu. 

1.6 Vietiniai bandymai 
Rangovas užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą 

ir suderinti su elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos, kad būtų 

įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Bandymai turi būti vykdomi  taip, kad, kur tik galima, kiekvieną gautą rezultatą būtų 

galima patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų. 

Pabaigus atskiras darbo dalis, rangovas kartu su užsakovu privalo atlikti visus vietinius 

bandymus. 

Rangovas užtikrina aprūpinimą kvalifikuota darbo jėga ir aparatūra bei prietaisais, 

reikalingas efektyviam darbui bei priežiūrą. 

Kiekviena užbaigta komplekso sistema turi būti išbandyta kaip visuma realioms 

sąlygomis. Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus užtikrinti, kad 

jo darbai ir visi prietaisai, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka 

numatytas funkcijas bei operacijas. 

1.7 Darbų sauga 
Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių 

taisyklių: 

“Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai” (2008.01.15 įsakymas Nr. A1-22/D1-34)  

“Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” DT 5-00. 

“Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius”. 
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“Elektros ir tinklų techninio eksploatavimo laikinosios taisyklės”. 

 “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės” 2010 07 27, įsak. Nr.1-233. 

kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 

Visos darbai turi atlikti elektrotechninis personalas. Elektrotechninis personalas 

organizuoja ir vykdo elektros įrenginių remonto, montavimo, derinimo ir bandymo darbus, 

vykdo juose operatyvinius perjungimus. Elektrotechninis personalas, dirbdamas veikiančiuose 

elektros įrenginiuose, privalo užtikrinti pagal jam suteiktas teises „Saugos taisyklių 

eksploatuojant elektros įrenginius“ ir kitų darbų saugos ir sveikatos norminių aktų vykdymą. 

Elektrotechniniu personalu gali būti asmenys, turintys atitinkamą elektrotechninį 

išsilavinimą, nustatyta tvarka atestuoti ir turintys pažymėjimus, suteikiančius teisę eksploatuoti 

veikiančius atitinkamų įtampų elektros įrenginius (iki 1000V ar iki ir per 1000V). 

Visi montavimo darbai turi būti vykdomi gręžtai laikant „Saugos taisyklės eksploatuojant 

elektros įrenginius“ reikalavimai. 

Darbų saugai užtikrinti, dirbant  pastočių elektros įrenginiuose,  būtina prijungti įžemiklius 

ant atjungto darbams elektros įrenginio visų fazių iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa, 

išskyrus atjungtas renkamas šynas, kurias pakanka įžeminti vienoje vietoje. 

Jeigu prijungti įžemikliai yra atskirti nuo srovinių dalių, ant kurių dirbama, atjungtais 

jungtuvais, skyrikliais, skirtuvais, galios skyrikliais, išimtais saugikliais, demontuotomis 

šynomis arba laidais, tai papildomą kilnojamąjį įžemiklį darbo vietoje prie srovinių dalių būtina 

prijungti tik tuomet, kai šiose dalyse gali atsirasti indukuota įtampa. Šiuo atveju visi prijungti 

kilnojamieji įžemikliai turi būti matomi iš darbo vietos. Išimti bei įstatyti saugiklius reikia 

išjungus įtampą. Prijungimuose, kurių schemoje prieš saugiklius nėra komutacinių aparatų, 

leidžiama išimti bei įstatyti saugiklius esant įtampai, tačiau kai nėra apkrovos. 

Darbų saugai užtikrinti, dirbant kabelių linijose, būtina kabelį atjungti, iškrauti ir įžeminti 

atjungimo vietose iš visų pusių, kur gali būti įjungta įtampa. Kabeliuose, išeinančiuose į oro 

linijas, gali atsirasti indukuota įtampa ar statinis krūvis, dėl ko juos reikia papildomai įžeminti iš 

oro linijos pusės. Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kuris kabelis atjungtas 

darbams, darbo vietoje jį praduriant specialiu įtaisu. Tai turi atlikti du darbuotojai, iš kurių 

vienas turi būti ne žemesnės kaip VK kvalifikacijos, o antras - PK. 

Prieš leidžiant dirbti orinėje kabelių linijoje, atjungtas darbams kabelis nustatomas, 

patikrinus įtampos indikatoriumi įtampos nebuvimą kabelinių atšakų prijungimo vietose. Tai 

atlieka darbų vykdytojas. 

Vidaus kabelių linijose, kur pagal brėžinius ir etiketes, kabelių ieškikliu galima tiksliai 

nustatyti atjungtą remontuotiną kabelį, leidžiama prieš pjovimą ar movos ardymą kabelio 
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nepradurti. Šiuo atveju, pjaunant kabelį ar ardant movą, reikia naudoti įžemintus įrankius, 

akinius, mūvėti dielektrines pirštines ir stovėti ant izoliuoto pagrindo arba apsiavus dielektrinius 

botus. 

Kabeliai klojami ir movos montuojamos pagal specialią instrukciją. 

Perkloti kabelius neatjungus įtampos leidžiama esant būtinumui, laikantis šių sąlygų: 

-perklojamo kabelio temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C; 

-perklojamame kabelyje esančios movos turi būti patikimai pritvirtintos prie lentos; 

-dirbti reikia užsimovus dielektrines pirštines. Apsaugai nuo mechaninių pažeidimų ant 

dielektrinių pirštinių reikia užsimauti brezentines pirštines. 

Nelaimingi atsitikimai, susiję su darbo santykiais, tiriami pagal Nelaimingų atsitikimų 

darbe tyrimo ir apskaitos nuostatus. 

 
1.8 Priešgaisrinė sauga 

 
Kabeliams ir vamzdžiams, kuriose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir 

statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos 

storį. Tiesiant kanaluose, loviuose, nišose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies 

plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo vietose. 

Laiptinėse draudžiama elektros instaliacija, išskyrus elektros instaliaciją laiptinėms ir 

koridoriams apšviesti. Jeigu pastato patalpose įrengiamos sistemos, skirtos įspėti žmones 

apie gaisrą, elektros tiekimas joms turi būti atliekamas pagal pirmą patikimumo kategoriją. 

Elektros įrengimai, įrengti užrakinamuose sandėliuose, kuriose yra gaisrui pavojingos zonos, 

turi turėti elektros jėgos ir apšvietimo atjungimo aparatą sandėlio išorėje nepriklausomai nuo 

to, kad atjungimo aparatai yra sandėlio patalpose. Išorėje montuojamas atjungimo aparatas 

turi būti sumontuotas dėžėje, pagamintoje iš nedegios medžiagos ir pritaikytas plombavimui. 

Atjungimo aparatas turi būti prieinamas aptarnaujančiam personalui bet kuriuo paros metu. 

Kabeliams kertant statybines konstrukcijas, angos tarp jų užsandarinamos nedegiomis 

medžiagomis nesumažinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir vamzdžiams, 

kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai iš abiejų statybinės konstrukcijos pusių 

po 30cm turi būti padengti ugniai atspariais dažais. 
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7.SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 Pozi- 
cija 

 

Pavadinimas, techninės charakteristikos Žymuo
(kodas)

Tech.
spec. 

Mato 
vienetai 

 

Kiekis 
 

Pastabos 

1 Jėgos skydai (prietaisų montavimas) 

 
1.1 PS (bendrų reikmių)      
1.1.1 Tripolis kirtiklis 20A  TS2 vnt. 1  

 

1.1.2 Vienpolis automatinis jungiklis 16A,
atkirtos charakteristika C 

 TS1 vnt. 
 

1  

 

1.2.3 Kontaktorius 4A  TS3 vnt. 6  

1.2.4 Srovės nuotėkio relė 25A, 30mA, 2-polė  TS4 vnt. 1  

2 Kabelinės linijos (montavimas) 
Pozi- 
cija 

 

Pavadinimas, techninės charakteristikos Žymuo
(kodas)

Tech.
spec. 

Mato 
vienetai 

 

Kiekis Pastabos 

2.1 Kabeliai      
2.1.3 El. kabelis Cu 5x4mm2Cca s1,d1,a1  TS6 m 92  
2.1.4 El. kabelis Cu 3x2,5mm2Cca s1,d1,a1  TS6 m 98  

3 PVC vamzdžių, kabelių, sujungimo detalių ir k t. Montavimas 
 

3.1.1 PVC vamzdis skirtas elektros instaliacijai
patalpose. Ø40mm 

 TS6 m 92  

3.1.2 PVC vamzdis skirtas elektros instaliacijai 
patalpose. Ø20mm 

 TS6 m 40  

3.1.3 Kabelių jungimo dalys   kompl. 1  

3.1.4 Papildomos montažinės medžiagos   kompl. 1  

3.1.5 Papildomos sandarinimo medžiagos   komp
l

1  

3.1.6 Savireguliuojantis šildymo kabelis 
įlajoms (įlajos komplektas) 

 TS23 kompl 2  

3.1.7 Kabelis temperatūros sensoriaus 
pajungimui 

Cu 2x1,5  m 15  
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4 Įžeminimas ir žaibosauga 

6.1.1 Cinkuota plieno viela Ø8mm  TS7,8 m 85  

6.1.2 Cinkuota juosta 40x4mm  TS7,8 m 5  

6.1.3 Cinkuota juosta 25x4mm  TS7,8 m 25  

6.1.4 Vielos laikikliai  TS7,8 vnt. 70  
 

6.1.5 Variuotas  plieno  strypas;  Ø14.2mm, 
L=1.5m 

 TS7,8 vnt. 
 

30 
 

6.1.6 Įkalimo galvutė Ø14.2mm  TS7,8 vnt. 6  

6.1.7 Plieninis antgalis Ø14.2mm  TS7,8 vnt. 6  

6.1.8 Strypų sujungimo mova Ø14.2mm  TS7,8 vnt. 12  

6.1.9 Antikorozinė pasta 0,5 kg  TS7,8 vnt. 2  

6.1.10 Komutavimo- matavimo dėžutė  TS7,8 vnt. 2  

6.1.11 Kryžminė jungtis (strypas-juosta)  TS7,8 vnt. 6  

6.1.12 Kryžminė jungtis (juosta-viela)  TS7,8 vnt. 2  

6.1.13 
6.1.136 

A1, A2 nedegumo klasės vamzdis 
(vidinis diametras 22mm, išorinis 
82mm akmens vatos kevalas) 

 TS7,8 m 60  

6.1.14 Aktyvinis žaibolaidis R=60m, IV 
k ij 5 i b i i i i

 TS7,8 kompl. 1  

6.1.15 Viršįtampių iškroviklis B+C klasės  TS5 kompl. 1 Montuojama 
elektros skydinėje

6.1.18 Papildomos montažinės medžiagos   kompl. 1  

8 Derinimo darbai 
8.1.1 Derinimo darbai   kompl. 1 Visam kompleksui
8.1.2 Pereinamųjų varžų matavimai   kompl. 1 Visam kompleksui
8.1.3 Kabelių izoliacijos varžų matavimai   kompl. 1 Visam kompleksui
8.1.4 Įžeminimo varžų matavimai   kompl. 1 Visam kompleksui

 
Pastaba: gaminius, galima keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, 

nurodytomis TS (techninės specifikacijos) reikalavimuose. 
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sistemų įrengimas.
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DAUGIABUČIO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 
2019-08-09 

Įvadinė informacija: 
Administratorius  VšĮ „Atnaujinkime miestą“  (toliau – Užsakovas). 
Daugiabučio namo Tuskulėnų g. 52, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – 
Projektas). 
Šalis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – Projektuotojas). 
Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas: 

Daugiabučio namo unikalus Nr. 1097-6010-2014 
- Aukštų skaičius – 9 

Butų skaičius – 71 
- Kitos paskirties patalpų – - 

Pastato bendrasis plotas –4179,39  m² 
Pastato naudingasis plotas – 3772,61 m² 
Namo šildomų patalpų plotas – 3772,61 m² 

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

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

2. Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „ Statinio projektavimas, projekto ekspertizė")
Daugiabučio namo Tuskulėnų g. 52, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) 
projektas. 
(Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis) 

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

4. Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" V skyrius)
Ypatingas

5. Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ")
Techninis darbo projektas 

6. Projektavimo pradžia
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ")
Projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena.

7. Projektavimo pabaiga
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą gavimo diena.

8. Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ")

8.1. Užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: 
1. Projektavimo Techninė užduotis;
2. Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre

dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)

priemonių įgyvendinimo;
4. Investicijų planas;



8.2. Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto 
rengimo dokumentai: 

5. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus ir 
parengia brėžinius vadovaujantis STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“ IV. 
11.; 12. punktais; 

6. Projektuotojas parengia statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų 
ištyrimo, jų techninės būklės įvertinimo dokumentus vadovaujantis  
STR1.04.01:2006 „Esamų statinių tyrimai“ IV. 13. punkto  reikalavimais; esant 
būtinybei, organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizę vadovaujantis STR 
1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ reikalavimais; 

7. Projektuotojas gauna topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti; 
8. kiti duomenys, kurie būtini  suprojektuoti Projekto dalių sprendinius. 

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

1. Bendroji dalis – BD; 
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP; 
3. Architektūros* -SA; 
4. Konstrukcijų* - SK; 
5. Šildymo, vėdinimo, karšto vandens sistemos pertvarkymo – Š, V, KV; 
6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo – V, N; 
7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - SO; 
8. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo - KS; 
9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - SKŽ; 
10. Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos Investicijų plane numatytų 

priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką. 
Pvz.: jeigu yra – dujotiekio įvado atkėlimo nuo šiltinamos sienos sąlygos ir 
projekto dujofikavimo dalis. 
* - dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje/ tome. 

9.1. Bendrosios dalies dokumentai: 
1. Projekto sudėties dokumentų žiniaraštis; 
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė ") iki ir po atnaujinimo (modernizavimo); 
3. bendrasis aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė "); 
4. bendroji techninė specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė "); 
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė "); 
6. brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė "). 
9.2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. brėžiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus) 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė ").

9.3. 
9.4. 

Architektūros dalies;   
Konstrukcijų dalies (gali būti komplektuojamos kartu) dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 



projekto ekspertizė "); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
4. sprendinių brėžiniai ((vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "turi būti pateikti visi būtini dokumentuose numatytų sprendinių 
įgyvendinimo detalūs brėžiniai); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė ").

9.5. Šildymo, vėdinimo, karšto vandens sistemų dalies dokumentai : 
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
4. sprendinių brėžiniai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė ")
9.6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė ").

9.7. Dujofikavimo dalies dokumentai: 
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė ").
9.8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. statybvietės planas) su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių 
privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto sudedamųjų dalių sprendinių 
reikalavimai. 

 (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ")
9.9. Statybos skaičiuojamosios kainos dalies dokumentai: 

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ".; 
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų 
ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu)



Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – Projekto dalis, kurioje 
apskaičiuojama sumanyto atnaujinti (modernizuoti) statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma 
– išlaidų biudžetas (žr. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "). 
Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių 
darbų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius.

9.10. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai: 
Turi būti pateikti detalizuoti valstybės remiamų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių 
žiniaraščiai pagal Investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo baigtinius darbus 
(jų grupes). Rangos darbų apimčių įvertinimo ir (ar) projekto rengimo metu atskirų darbų 
grupių apimtys ir kainos (sąmatinė vertė) gali keistis, priklausomai nuo priimamų 
projektinių sprendimų ir darbų apimčių patikslinimo, tačiau viso Investicinio plano 
priemonių rangos darbams atlikti bendra (suminė) investicijų suma neturi viršyti Patalpų 
savininkų patvirtintos sumos. 

(Vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės 
priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 
136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vėlesniais pakeitimais) 
nuostatomis.) 

10. Projektavimo darbų apimtis, rengiami Projekto sudedamųjų dalių sprendinių 
dokumentai. 
Turi būti suprojektuoti ir pateikti šie projekto sprendiniai: 

- Pastato ir jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir kitos 
atnaujinimo (modernizavimo) priemonės; 

- projekte privaloma  suprojektuoti valstybės remiamas atnaujinimo (modernizavimo) 
priemones [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 
1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės 
paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų 
energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 
2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)]; 

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės 
energijos sąnaudų sumažinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 
23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir 
investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 
2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)]; 

 
VALSTYBĖS REMIAMOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ 
PLANĄ* 

 
I. ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS 
1. Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas 



1.1. Dėl senos sistemos įrangos, pastate šiluma paskirstoma netolygiai, to pasekoje 
dalyje butų temperatūra yra per žema ir neatitinka higienos normų. Šildymo 
sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo-reguliavimo ventiliai ir 
atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Šilumos punkte montuojamas valdiklis, 
skirtas reguliuoti grįžtama stovų temperatūrą. Valdiklis sujungtas su ant stovų 
sumontuotais temperatūros davikliais ir pavaromis ant balansinių vožtuvų. Visos 
medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. 
Įrengiamų automatinių balansinių ventilių kiekis šildymo sistemoje apie ~ 28
komplektai; 
Įrengiamų karšto vandens balansiniai ventiliai:                                 ~ 8 komplektai.  
Modernizuojama esama vienvamzdė šildymo sistema. Butuose ir laiptinėje ant 
esamų šildymo sistemos prietaisų montuojami didelio pralaidumo dvieigiai 
termostatiniai ventiliai su termostatiniais reguliatoriais (užpildas – dujinis), kurių 
temperatūros nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliškai 16-22 C. 
Demontuojami seni trieigiai vožtuvai ir apėjimai, montuojami nauji apėjimai.
Keičiami šildymo sistemos stovų vamzdynai ir izoliuojami termoizoliaciniais 
akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Keičiami karšto vandens tiekiamųjų bei 
cirkuliacinių stovų keitimas. Atlekamas esamų stovų demontavimas, naujų stovų ir 
atšakų į butus (iki skaitiklių montavimas. Radiatorių keitimas. Butuose ir laiptinėse 
keičiami šildymo prietaisai (radiatoriai). Šilumos punktas modernizuojamas pagal 
paskeitusius šiluminės energijos poreikius: esamo šilumos punkto demontavimas, 
nepriklausomų šildymo ir karšto vandens ruošimo mazgų montavimas, 
prijungimas prie šilumos tinklų ir vandens tiekimo sistemų, pastato šildymo, karšto 
vandens sistemų. Montuojamų naujų vamzdynų diametras, atsižvelgiant į 
pasikeitusius šilumos poreikius, numatomas rengiant techninį darbo projektą. 
Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų 
rekomendacijas. 
Montuojamų naujų ir izoliuojamų šildymo stovų vamzdynų ilgis:             - 1800 m;
Montuojamų naujų ir izoliuojamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų ilgis:
-                                                                                                                      - 490 m;
Įrengiamų termostatinių ventilių su reguliatoriais kiekis:              - 244 komplektai;
Radiatorių keitimas:                                                                                      -244 vnt:

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventiliacijos sistemų pertvarkymas . 
Numatoma išvalyti ir dezinfekuoti vėdinimo kanalus, esant poreikiui iškelti 
ventiliacijos kaminėlius aukščiau, ar įrengti vėjo turbinas, suremontuoti ir atstatyti 
fiziškai nusidėvėjusias ir apgriuvusias dalis, apskardinimas. Ventiliacijos grotelių 
keitimas. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti: ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar 
kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius 
pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m. nuo išvado, taškus.  
Ventiliacijos sistemos kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas 72 but.,                 
 



3. Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas.
Numatoma apšiltinti stogą ir įrengti naują stogo dangą. Sutvarkoma išlyginama, 
nuvaloma esama hidroizoliacinė danga. Suformuojami nuolydžiai. Remontuojama 
lietaus vandens nuvedimo, parapetai, ventiliacijos kanalai. Įrengiami stogo 
konstrukcijos vėdinimo kaminėliai. Ant esamo hidroizoliacinio sluoksnio klojamos 
termoizoliacinės plokštės, įrengiama nauja hidroizoliacinė danga. Stogo šilumos 
perdavimo koeficientas U ≤ 0,16 (W/m2K). Apšiltinus stogą būtina naujai 
apskardinti parapetus ir ventiliacijos kaminėlius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus 
numatoma atstatyti žaibosaugos sistemą pastate. Stogo ir sienų termoizoliaciniai 
sluoksniai turi būti susisiekiantys. Stogo šiltinimo sistemos medžiagos parenkamos 
techninio darbo projekto rengimo metu. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir 
įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas.  
Keičiamos stogo dangos plotas:                                                      - 599,42 m2; 
Keičiamų lietaus nuotekų vamzdynų ilgis:                                    - 80,00 m.

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

4.1. Numatoma atlikti sienų apšiltinimą įrengiant ventiliuojamą fasadą. Apšiltinimo 
medžiaga – mineralinės vatos plokštėmis ir aptaisomos apdailinėmis plokštėmis.
Apdailą tvirtinti ant karkaso pagal įrengimo schemą. Butų balkonų atitvarai 
sutvirtinami ir apšiltinami, aptaisomi apdailinėmis plokštėmis.Sienų ir cokolio 
šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,2 (W/m2K). Medžiagų ir apdailos tipas 
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Numatoma apšiltinti cokolinę 
dalį. Pamatus įgilinti ne mažiau kaip 1,2 m. iš lauko pusės ir padengti 
hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinį sluoksnį bei viršžeminės dalies apdailą. 
Apšiltinus cokolį, rekomenduojama jį padengti mechaniniams pažeidimams 
atspariomis medžiagomis. Izoliavus pamatus būtina tinkamai atstatyti nuogrindą 
aplink visą pastatą. Išorinių sienų ir cokolio darbams turi būti naudojama išorinė 
termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar 
pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir 
apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į 
rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį 
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, 
arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka 
CE ženklu ženklinamus statybos produktus.  
Apšiltinamų sienų ir angokraščių plotas                              – 2706,58 m2;  
Apšiltinamo cokolio plotas (įskaitant požeminę dalį)          – 309,17 m2; 
Balkonų atitvarai                                                                   – 455,40 m2; 
Termoizoliacinių sluoksnių šiluminės varžos apskaičiavimui naudojamos 
projektinės Projektuotojo parinktų termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo 
koeficiento vertės, apskaičiuojamos pagal reikalavimus. 
Turi būti įvertinta Sistemų termoizoliacinius sluoksnius kertančių tvirtinimo 
elementų įtaka sluoksnių šilumos perdavimui. 
Projektuotojas privalo pateikti nurodymus ir sprendinius Sistemų tvirtinimo 
pagrindų paruošimui, Sistemų tvirtinimui, Sistemų atsparumo smūgiams 
reikalavimams (kategorijas pažymint brėžiniuose, įvertinant sąnaudų 
žiniaraščiuose).  
Faktūras, spalvas ir kt. fasadų elementų sprendinius parenka Projektuotojas, 
suderinęs su Užsakovu  Projekto rengimo metu, vadovaujantis architektūriniais 
reikalavimais. 
Konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus.

4.2. Dujotiekio vamzdynų atitraukimo nuo sienos darbai.
4.3. Nuogrindos įrengimo darbai. Visu pastato perimetru įrengiama nuogrinda (uždara 

arba atvira vėdinama – derinama Projekto rengimo metu su Užsakovu.



5. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos 
darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliesiems. 

 Stogo durys keičiamos metalinėmis apšiltintomis durimis, tambūrų ir evakuacinės 
viršutinių aukštų durys – naujomis PVC profilio durimis.. Laiptinių įėjimo 
pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Laiptų remontas. Reikalaujamas durų šilumos 
perdavimo koeficientas U ≤ 1,6 W/m2K. Įėjimo į pastatą sutvarkymas, laiptų 
atnaujinimas, pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, įrengiant pandusą. Visi gaminiai 
turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas.   
Keičiamų tambūro ir evakuacinių durų plotas:                                - 20,72 m2; 
Keičiamų stogo durų plotas:                                                             - 3,26 m2;  
Pandusų įrengimas su turėklais:                                                    - 9,36 m2;

6. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų 
konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą 
pagal vieną projektą 
Stiklinami pastato balkonai nuo tvorelės iki perdangos PVC konstrukcija pagal 
vieningą projektą. Numatomas palangių nuolajų įrengimas. Pirmo aukšto balkonų 
stiklinimas numatomas su užrakinimo galimybe. Balkono stiklinimo profiliai, tipas 
ir dalinimas parenkamas techninio darbo projekto metu. Balkonų saugos aptvarai 
atnaujinami, balkono konstrukcija sustiprinama, pašalinami defektai, apšiltinami 
termoizoliacine medžiaga bei uždedamos apdailos plokštės. Visi gaminiai turi būti 
sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. 
Įstiklinamų balkonų plotas:                                                        - 662,40 m2;

7. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos 
pralaidumo langus 
Numatoma pakeisti senus butų langus, balkonų duris naujais PVC langais su 
stiklo paketais, užpildytais dujomis ir įstiklintais mažiausiai 2 stiklais, iš kurių bent 
vienas su selektyvine danga. Per visą lango perimetrą įrengiamos izoliacinės 
juostos. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,1 (W/m2K). Seni laiptinės langai 
(orinio laidžio klasė – 4) keičiami naujais PVC langais su 1 – kameriniais stiklo 
paketais, užpildytais dujomis. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,1 (W/m2K). 
Montuojamos naujos palangės, atstatoma pilna angokračių apdaila. Keičiant langus 
turi būti užtikrintas norminis oro pritekėjimas ir vėdinimas. Visi gaminiai turi būti 
sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. 
Keičiamų butų langų ir balkonų durų plotas:                                       - 167,74 m2; 
Keičiamų laiptinių langų plotas:                                                           - 0,68 m2 
Privalu vadovautis atitinkamų normatyvinių techninių dokumentų reikalavimais.

8. Liftų atnaujinimas(modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu 
požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą 
neįgaliųjų poreikiams 

 Numatoma senus energiniu požiūriu neefektyvius liftus pakeisti naujais su visa 
reikalinga įranga. Liftų valdymo pultas turi užtikrinti pakeleivingą keleivių 
surinkimą važiuojant žemyn. Turi būti įrengti kabinos perkrovimo davikliai, 
avarinis apšvietimas. Kabinoje panaudotos medžiagos turi būti nedegios ir ypač 
atsparios mechaniniams poreikiams. Šachtos durys iš nerūdijančio plieno, turi būti 
aptaisyti metaliniais angokraščiais. Pakeitus liftą(-us) privaloma atstatyti apdailą: 
užbetonuoti slenksčius, uždėti durų angokraščius, atstatyti sienų apdailą. Visos 
medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas.  
Atnaujinamų liftų kiekis:                                                              - 2 vnt.       

9. Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 

9.1 Buitinių nuotekų sistemos keitimas 



 Pastato buitinių nuotekų sistemos magistralių rūsyje ir stovų vamzdynų keitimas 
bei išvadus iki pirmo šulinio. Vamzdynų demontavimas, naujų plastikinių 
slėgiminių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas ir prijungimas prie išvado 
įmovos bei butų sistemos. Stovų išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 
Keičiamų horizontaliųjų vamzdynų ilgis:                                           -50 m.; 
Keičiamų stovų ilgis:                                                                           -220m.

9.2 Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas  

 Šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas. Esamų šaltojo 
vandentiekio magistralinių vamzdynų, uždaromosios armatūros ir tiekiamųjų stovų 
demontavimas, naujų vamzdynų, įskaitant atšakas į butus, ir armatūros 
montavimas, prijungimas, gruntavimas, dažymas. Vamzdynų izoliavimas. 
Keičiamų horizontaliųjų vamzdynų ilgis:                                                     - 60 m.; 
Keičiamų stovų vamzdynų ilgis:                                                                 - 272 m.;

*Projektavimo techninėje užduotyje aprašomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 
pagal savo esmę turi atitikti Investicijų plane planuojamas įgyvendinti atnaujinimo 
(modernizavimo) priemones. Rangovas, Projektuotojas, suderinęs su Užsakovu, gali 
priimti tobulesnius projektinius sprendimus vadovaudamasis ekonominio naudingumo 
kriterijumi.

11. Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas 
(lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių 
įgyvendinimo): 
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ≤ 127,61 
kWh/m²/metus. 
Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas ≥ 71,00 %. 
Turi būti pateikti įrodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai. 

12. Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė 
Planuojama C energinio naudingumo klasė.

13. Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos 
ženklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo 
(statybvietės) įrengti stendą su informacija apie statomą statinį, užtikrinantį informavimą 
apie ES paramą, įgyvendinant projektą, ir ES struktūrinės paramos ženklinimą.

14. Statinio projekto ekspertizė 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė”)
Projekto Ekspertizė yra privaloma. 
Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas. 
Projektuotojas privalo  pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas.

15. Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius 
Projektas įforminamas reglamentuose nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su 
Užsakovu. 
Užsakovui Projektuotojas pateikia: 
5  (egzempliorius) parengto Projekto popierinius egzempliorius; 
1 (vieną) kompiuterinę laikmeną pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių 
dokumentų) Projektą  (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“); 
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalys, sąnaudų kiekių žiniaraščiai, statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis. 

16. Projekto taisymai 
Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių 
statybos sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris 
privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, 
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių 



statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 
Jeigu būtų keičiami LR Statybos įstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio 
sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizė (Projektuotojo 
sąskaita). 

17. Projekto taikymas 
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. 
Turtinės Projekto teisės yra Patalpų savininkų nuosavybė.

18. Projekto pristatymas 
Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo 
suorganizuotame susirinkime Vilniaus mieste (savivaldybės darbuotojams, pastatus 
administruojančių įmonių darbuotojams, daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo 
organams ir kt. dalyviams).

19. Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
(VADOVAUJANTIS GALIOJANČIAIS STR „STATINIO PROJEKTO VYKDYMO 
PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS“ 
Užsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, o statinio Projektuotojas 
Užsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą. 

20. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga. 
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą. 
(Vadovaujantis galiojančiais STR „Statybos užbaigimas“)
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 Project: ZAIBOSAUGA  

Pastato išmatavimai:
Pastato ilgis (m):  48
Pastato plotis (m):  13
Stogo aukštis (m)*:  27
Statinio santykinis plotas (m2):  31 118 m2

Pastato savybės:
Rizika fizinės žalos (įskaitant gaisro)::  Žemas
Pastato apsaugos efektyvumas:  Vidutinis
Vidaus instaliacijos tipas:  Neekranuotas

Aplinkos poveikis:
Vietos vertinimas:  3H atstumu nėra kitų statinių
Aplinkos vertinimas:  Miesto ir aukšti pastatai
Skaičius žaibo dienų:  30 days/year
Metinis žaibavimo tankumas:  3,0  flashes/km2

Apsaugos priemonės:
Apsaugos kategorija:  Kategorija IV
Žaibo išlydžio galimų pasekmių įvertinimo koeficientas:  Nėra priemonių
Viršįtampių apsauga:  Atsižv.SPD IEC 62305-4

Elektros įvadų linijos:
Elektros linija:

Pastato maitinimo tipas:  Požeminis kabelis
Išorinio kabelio tipas:  Neekranuotas
Transformatorius AĮ/ŽĮ:  Be transformatoriaus

Kitos antžeminės linijos:
Laidininkų skaičius:  0
Išorinio kabelio tipas:  Neekranuotas

Kitos požeminės linijos:
Laidininkų skaičius:  0
Išorinio kabelio tipas:  Neekranuotas

Nuostolių tipai:
Kategorija 1 - Gyvybės nuostoliai:

Specialūs pavojai gyvybei:  Vidutinio evakuacijos lygio
Gyvybės nuostoliai dėl gaisro:  Kiti statiniai
Gyvybės nuostoliai dėl viršįtampių:  Nėra svarbus

Kategorija 2 - Paslaugų nuostoliai:
Įrenginių nuostoliai dėl gaisro:  Be aptarnavimo
Įrenginių nuostoliai dėl viršįtampių:  Be aptarnavimo

Kategorija 3 - Kultūros paveldo nuostoliai:
Kultūros paveldo nuostoliai dėl gaisro:  Nėra kultūros paveldo

Kategorija 4 - Ekonominiai nuostoliai:
Specialūs pavojai ekonomikai:  Jokių specialių pavojų
Ekonominiai nuostoliai dėl gaisro:  Kiti statiniai
Ekonominiai nuostoliai dėl viršįtampių:  Kiti statiniai
Koeficientas (žingsnio/prisilietimo įtampos):  Nėra smūgio pavojaus
Toleruotina rizika ekonominių nuostolių:  1 iš 1 000

Suskaičiuota rizika:
Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R

Gyvybių nuostolis:
Paslaugų nuostolis
Kultūros paveldo nuostolis:
Ekonominiai nuostoliai:

1,00E-05 1,03E-06 9,43E-08 1,12E-06
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 2,15E-06 2,14E-06 4,28E-06

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning

damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.
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