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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m2 Sklypas

nesufor -
muotas

2. sklypo užstatymo intensyvumas %
3. sklypo užstatymo tankumas %

II. PASTATAI
1. Gyvenamieji pastatai:

Gyvenamoji paskirtis (6.3)
- butų skaičius; iš jų:
- 1 kambario
- 2 ir daugiau kambarių

vnt.
vnt.
vnt.

89
73
16

1.2. - bendrasis plotas (prieš modernizaciją)
- bendrasis plotas* (po modernizacijos (įskaičiuotas įstiklintų balkonų

plotas))

m2

m2
4920.69
5360.00

1.2.1. naudingas plotas m2 4259.52
1.2.2. gyvenamasis plotas m2 1821.72
1.2.3. rūsio plotas m2 649.28
1.3. pastato tūris

- prieš pastato atnaujinimą
- po atnaujinimo*

m³ 19637.0
20590.0

1.4. aukštų skaičius vnt. 8
1.5. pastato aukštis m 27,0

1.6. energinio naudingumo klasė Numatoma ne mažesnė kaip C klasė

1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai:
1.7.1 pastato atsparumo ugniai laipsnis I
1.7.2 stogo šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K 0,16
1.7.3 išorės sienų šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K 0,20
1.7.4 cokolio šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K 0,20
1.7.5 langų šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K 1,30
1.7.6 lauko durų šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K 1,60

* žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.
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Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas pastato
atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sąrašas

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas
1. LR įstatymai ir nutarimai

1.1. LR Statybos įstatymas
1.2. LR Žemės įstatymas
1.3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas
1.4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas
1.5. LR Priešgaisrinės saugos įstatymas

2. Statybos techniniai reglamentai, taisyklės
2.1. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
2.2. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
2.3. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
2.4. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“
2.5. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
2.6. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo

turto kadastro objektų formavimo tvarka“
2.7. 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“

2.8. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“
2.9. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
2.10. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
2.11. 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“

2.12. STR 2.01.01(1):2005 „Esaminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
2.13. STR 2.01.01(2):1999 „Esminis statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
2.14. STR 2.01.01(3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
2.15. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“
2.16. STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“
2.17. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos

išsaugojimas“
2.18. STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
2.19. STR 2.01.05:2003 "Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo

reikalavimai"
2.20. STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo"
2.21. STR 2.01.08:2003 "Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo

valdymas"
2.22. STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai"
2.23. STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai"
2.24. STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys"
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2.25. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011, 2011-03-09
2.26. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“

3. Higienos normos
3.1. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties

pastatuose ir jų aplinkoje“
3.2. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų

norminės vertės ir matavimo reikalavimai“
3.3. HN 42:2011 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“

4. Įsakymai
4.1. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“
4.2. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“
4.3. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės
4.4. „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos“ Socialinės apsaugos

ir darbo ministrės įsakymas Nr. 95
4.5. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės

įsakymas Nr. 102
4.6. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Socialinės

apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. AI-331
4.7. Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Socialinės

apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. AI-223N-792
4.8. SDTB 8.3 „Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai”
4.9. DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1 Duomenys apie pastatą

Daugiabučio namo Žaliųjų ežerų g. 11, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
- technine projektavimo užduotimi 2019-07-15
- daugiabučio namo Žaliųjų ežerų g. 11, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu parengtu

UAB“Nomine Consult“. 2019-01-08
-specialiaisiais reikalavimais 2019m.rugsėjo 24d.Nr. SARD-01-190924-00675
-statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentais.
-atlikta vizualine apžiūra ir natūriniais matavimais bei LR norminiais reikalavimais ir statybos techniniais

reglamentais.

-topografiniu planu ;

1.1 Bendrieji statinio rodikliai

Bendrasis plotas: 4920.69m2
Įstiklinamų balkonų plotas: 439.32 m2
Bendrasis plotas po modernizacijos: 5360.0 m2

Butų naudingasis plotas: 4259.52 m2
Gyvenamas plotas: 1821.72 m2
Rūsių plotas: 649.28 m2
Užstatytas plotas: 926.00m2
Butų / aukštų / laiptinių skaičius: 89/8/1
Šilumos tiekimo sistema: miesto tinklai
Šalto vandentiekio sistema: miesto tinklai
Buitinkų, lietaus nuotekų sistema: miesto tinklai
Vėdinimo sistema: natūrali kanalinė

1.2 Esamos būklės įvertinimas

Daugiabutis 8 – ių aukštų, su rūsiu pastatytas 1984m. pagal tipinį projektą. Modernizuojamame daugiabutyje
-89 butai. Daugiabučio gyvenamojo namo atitvarų konstrukcijų fizinė – techninė būklė įvertinama vadovaujantis
apžiūros metu nustatytais daugiabučių namų fizinės būklės ir vizualinių namo apžiūrų rezultatais. Projektas privalo
būti parengtas ir statinio atnaujinimo darbai privalo būti atlikti taip, kad būtu pasiekta energetinio naudingumo C
klasė.
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Įvertinus pastatą vizualiai galima konstatuoti, kad pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė
būklė yra patenkinama, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta. Laikančios
konstrukcijos atitinka esminius statinio reikalavimus.

Pamatai ir nuogrindos :
Pamatai betono blokų, nešiltinti. Nuogrinda vietomis išsikraipiusi, atitrūkusi nuo pagrindų, kai kur jos nėra.

Darbų apimtis: išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų
pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą
naujais) ir nuogrindos sutvarkymą. Cokolio apšiltinimas numatomas šilumos izoliacijos plokštėmis (XPS300*
160mm, 0,035 W/(m2·K).), apdaila akmens masės plytelės.
Cokolį šiltinti atkasant pamatus 1.20 m žemiau žemės lygio sutvarkant pamatų įtrukimus bei kitus defektus,
įrengiant hidroizoliaciją, apšiltinant cokolio požeminę ir antžeminę dalis sertifikuota apšiltinimo sistema, įrengiant
cokolio ir pirmo aukšto ribose atsparią mechaniniams pažeidimams apdailą. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas
tvirtinant dvigubą tinklelį. Papildomas langų angų armavimas. Izoliavus pamatus įrengiama nuogrinda. Cokolio
šilumos perdavimo kooficientas turi būti ne didesnis kaip U=0,20 W/(m2·K).

Pastaba: Prieš apšiltinimo darbus atliekama sienų pažeistų konstrukcijų defektų pašalinimo darbai, sienų plovimo
darbai. Termoizoliacijos sluoksnio storis priklauso nuo šiltinimo medžiagų šilumos laidumo koeficiento.

 Stogas – sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas vidinis, konstrukcija nešiltinta.

Neįrengta stogo apsauginė
tvorelė. Stogo šiluminės savybės
(U=0,85 W/K·m2) netenkina
STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai
statinio reikalavimai. Energijos
taupymas ir šilumos
išsaugojimas“ ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“ reikalavimų.
 Butų langai ir balkonų durys – didžioji dalis senų butų langų ir balkono durų yra pakeista PVC profilio su

stiklo paketais. Likusi dalis langų – seni, nesandarūs, patiriami dideli šilumos nuostoliai. Nepakeistų langų
šiluminės savybės netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

 Lodžijų laikančios kosntrukcijos – laikančių konstrukcijų betonas išrupėjęs, matosi armatūra. Dalis
lodžijų įstiklinta, vyrauja seno tipo
mediniai rėmai ir PVC
konstrukcijos. Balkonų aptvarai
susidėvėję, skirtingų medžiagų,
spalvų, įstiklinimų sudalinimai
skirtingi. Balkonų įstiklinimai ir
tvorelės yra nesuderinti, ne pagal
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vieningą projektą. Įstiklinimai nusidėvėję , skirtingų spalvų ir sudalinimų.

 Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose – laiptinių lauko durys
neatnaujintos, tambūrų durys senos, medinės ir nesandarios. Rūsyje ir laiptinėse langai seni mediniai, susidėvėję ir
išsikraipę, nesandarūs. Rūsio ir laiptinės langų, lauko ir tambūrų durų šiluminiai parametrai netenkina STR
2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

 Vėdinimo inžinerinė sistema – natūrali. Gyvenami kambariai vėdinami per atidaromus langus ir
varstomas duris. Sanitariniai mazgai ir virtuvės vėdinamos per natūralios ventiliacijos kanalus (šachtas).
Ventiliacijos kanalai nevalyti, išvadaų ant stogo kaminėliai apgriuvę, nepakankama trauka. Būtinas kanalų valymas
ir dezinfekavimas, išvesties kaminėlių ant stogo skardinimas, jei reikalinga – pakėlimas.

 Išorinės sienos (fasadinės) – pastato konstrukcijos tipas-plytų mūras. Sienų šiluminė varža netenkina
šiuolaikinių statybos normų reikalavimų. Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas esamas - 1,27 W/mK. Kai
kuriose sienose plytos ištrupėję ir suskilinėję. Numatoma atlikti sienų apšiltinimą įrengiant ventiliuojamą fasadą.
Apšiltinimo medžiaga-mineralinė vata. Sienų ir cokolio šilumos perdavimo kooficientas ne didesnis kaip U=0,20
W/(m2·K). Apdaila akmens masės plytelės.

 Fasadinių sienų, atviro balkonų apšiltinimas mineralinės vatos plokštėmis 180mm storio 0,037
W/(m2·K)ir priešvėjinėmis mineralinėmis plokštėmis 30mm storio, kai 0,033 W/(m2·K). Apdailai parenkamos
akmens masės plytelės.

 Įstiklintuose balkonuose šiltinimas iš išorės plokštėmis (EPS 70N)-80mm storio , tinkuojant armuotu
plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Perdangos apačios šiltinimo darbai :
 Balkoninių perdangų apačios 1-2aukštuose (butai Nr.2/3/4/5/6/7/9/10/11/12/13);
 Virš įėjimų perdenginių apačia tarp ašių „3-4“,“1-2“;
 Virš įėjimo į rūsio patalpas, anstatas apšiltinamas tarp ašių “1-2“;kai kurių balkonų vidus esamoje

situacijoje apšiltinas.
PASTABA: vygdant statybos darbus tiklsintis darbų apimtis.derinti sprendinį su užsakovu/gyventoju, įvertinant
esamų apšiltinimo darbų kokybę, kad išpildyti planuojamą pastato C klasę.:

1a(butas Nr. 3)
1a. butas Nr.8
1a. butas Nr.11
1a. butas Nr.13
2a. butas Nr.21
5a. (butas Nr.60)
5a. bendro naudojimo balkonas A-13*
6a. butas Nr.70
6a. butas Nr.72

6a. butas Nr.75
8a. butas Nr.86
8a. butas Nr.88
Darbų apimtis: Numatomi
darbai-sienos paviršiaus
įvertinimas ir paruošimas.
Langų angų kur reikia
mažinimas (Rūsyje pakeliant
lango apačią nuo žemės
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paviršiaus), bendro naudojimo balkonuose lango angos siaurinimas atsižvelgiant į apšiltinimo sluoksnį.
Demontavimas senų įstiklinimų, grotų, angų uždengimų.
Parenkama išorinių ventiliuojamų sienų I-IV kategorijos atsparumo smūgiams sistema pagal normatyvus. Dujų
vamzdyno ant išorinės pastato sienos perkėlimas. Vėliavos laikiklio, įvairių ženklinimų, šiluminio punkto ir
signalizacijos daviklių, dūmptraukio vamzdžio ir kt. ant fasadų esamų sumontuotų įrenginių nuėmimas ir
atstatymas po fasadų šiltinimo darbų. Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes ar
apsauginius šarvus. Kondicionieriai , jai tokie būtų statybos rangos metu permontuojami ant stogo, arba vidaus
balkone.
Angokraščiuose lašiklių įrengimas. Balkonuose išlyginamojo sluoksnio įrengimas tvirtinant tinklelį. Kampų
papildomas armavimas. Paviršiaus gruntavimas, apdailinio sluoksnio įrengimas (sienų šiltinimo sistema įrengiant
tinkuojamą fasadą). Įrengiant apdailinį sluoksnį vadovautis suderintu spalviniu sprendiniu.
Įėjimo stogelio prie pagrindinio įėjimo šiltinimas ir apdailinamas fibrocementinėmis plokštėmis, numatant
stogelio apskardinimą, laštakių įrengimą, vidinę įlają, lietvamzdį (vizualiai lietvamzdis pradęsiamas iki stogelio
viršaus).

1.3 Klimatologiniai duomenys

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilniuje klimatinės sąlygos yra tokios
Vidutinė metinė oro temperatūra: +5,7 °C;

Santykinis metinis oro drėgnumas: 80 %;
Vidutinis metinis kritulių kiekis: 664 mm;
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 75,0 mm;
Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš R,PR,PV, V;

liepos mėn. – iš Š, PV,V, ŠV;
Vidutinis metinis vėjo greitis: 3,60 m/s;

1.4 Langų keitimas

Seni mediniai langai keičiami naujais PVC tipo varstomais langais. Langų keitimo darbai atliekami
vadovaujantis STR STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
reikalavimais. Butų, balkonų profiliuočių spalva balta. Bendro naudojimo patalpų langų profilių spalva t.pilka RAL
7015.
Langų profiliuočiai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. Langų šilumos
perdavimo koeficientas U≤1,30 W/(m2·K). Varstomų langų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis
(atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija).

Keičiami laiptinės bei rūsio langai. Rūsio langai su armuoto stiklo paketais, varstymo kryptys nurodytos
fasadų brėžiniuose bei keičiamų gaminių žiniaraščiuose. Rėmų spalva pilka. Nurodytuose rūsio languose numatyta
orlaidė varčioje, koridorių vėdinimui. Keičiami rūsio langai montuojami juos ištraukiant iki apšiltinimo
sluoksnio.
Kartu su keičiamais langais keičiamos ir vidaus palangės, kurios įrengiamos iš PVC plokščių, atliekamas vidaus

angokraščių apdailos atstatymas. Atnaujinant (modernizuojant) pastatą keičiamos visos išorinės palangės, kurios
įrengiamos iš poliesteriu padengtos cinkuotos skardos. Išorės palangių spalva nurodoma brėžiniuose.

Prieš langų gamybą, būtina gaminių matmenis patikslinti objekte bei jų varstymo kryptis suderinti su
Užsakovu (buto, kuriuose keičiami langai, gyventojais).Gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas būtina
suderinti su Projektuotoju, prieš užsakant gaminius ir prieš pradedant statybos darbus. Naujų langų gaminių rėmai
turi būti praplatinti tiek, kad šiltinant išorės angokraščius, šilumos izoliacija ir apdaila neužeitų ant lango stiklinimo.

1.5 Sienų šiltinimas

Sienų šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai
ir išorinės iėjimo durys“.
Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas ir
apdorojamas fungicidais, užtaisomi įtrūkimai, sutvarkomos pažeistos plytos. Prieš pradedant fasado šiltinimo
darbus, turi būti įvertinta esamų konsrukcijų būklė.
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Pastato išorinės sienos šiltinamos mineraline vata 210 mm: 180 mm šilumos izoliacijos, kurios λD≤0,036 W/(m·K)
ir 30 mm vėjo izoliacijos plokštėmis, kurių λD≤0,033 W/(m·K)), įrengiamas vėdinamas fasadas su akmens masės
plytelių apdaila, balkonai, balkonų apačiai numatoma homogeninių fibrocementinių plokščių apdaila. Aliumininis
laikantis karkasas įrengiamas ant nerūdijančio plieno kronšteinų su termoizoliacinėmis tarpinėmis. Koloritas
analogiškas gretimybėje modernizuotiems pastatams.
Langų ir durų išoriniai angokraščiai vėdinamoje sistemoje apšiltinami priešvėjine izoliacija iš mineralinės vatos,
kurios λ=0,033 W/(m·K), angokraščiai apskardinami.
Fasadai ir jų atskiri elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda, kurios spalva parenkama pagal fasadų
spalvinius sprendinius. Apskardinimo elementų spalva nurodoma fasadų brėžiniuose.
Ant fasadų esantys šilumos punkto ir signalizacijos davikliai, lauko švietuvai, elektros spintos ir kt. įrenginiai
išsaugomi, esant poreikiui, atkeliami, permontuojant ant naujai įrengtos apdailos. Perkėlimo darbus gali vykdyti
nustatyta tvarka atestuota įmonė.Ant naujos fasado apdailos perkeliamas vėliavos stiebo laikiklis. Fasaduose
nurodytoje vietoje įrengiamas adresas iš tūrinių raidžių ir skaičių.

1.6 Cokolio šiltinimas

Cokolio šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir išorinės iėjimo durys“ reikalavimais.
Pastato perimetru rankiniu būdu kasama tranšėja, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo
mechaninių pažeidimų.
Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas ir
apdorojamas fungicidais, užtaisomi įtrūkimai, sutvarkomos pažeistos plytos. Prieš pradedant fasado šiltinimo
darbus, turi būti įvertinta esamų konsrukcijų būklė.
Cokolio požeminė dalis iki 1,20 m gylio šiltinama XPS300* 160mm, λD≤ 0,035 W/(m2·K), plokštėmis. Apšiltinant
cokolio požeminę dalį, įrengiama hidroizoliacija ir drenažinė membrana. Cokolio požeminės dalies šiltinimo darbai
turi būti atliekami šiltojo sezono metu.

Cokolio antžeminė dalis šiltinama analogiškai požeminei daliai, įrengiant tinkuojamą fasadą su
mechaniniams pažeidimams atspari apdaila. Apdaila –akmens masės plytelės 300x600mm pilkos spalvos. Plytelių
spalva nurodoma fasadų brėžiniuose, tarpų tarp plytelių užpildas naudojamas tamsesnės nei plytelės spalvos. Po
atnaujinimo (modernizavimo) darbų aplink namą įrengiama 0,50 m pločio (žr. rūsio planą) betoninių
trinkelių/plytelių nuogrinda aprėminta vejos borteliu. Po balkonais numatoma drenuojančios nuogrindos
ruožai.Kadangi palei pastatą yra įrengti pėsčiųjų takai, po statybos darbų dangą (kuri atlieka nuogrindos
vaidmenį)atstatoma.

1.7 Stogo atnaujinimas

Stogo atnaujinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos,
stogai, langai ir išorinės iėjimo durys“ bei statybos taisyklėmis ST 121895674.215.01:2012 „Stogų įregimo
darbai“ reikalavimais.
Esamas išlipimo liukas keičimas nauju sandariu apšiltintu liuku. Pakeičiamos kopėčios užlipimui ant stogo, taip pat
kopėčios tarp stogo peraukštėjimų, esamos evakuaciniuose bendro naudojimo balkonuose kopečios, nuvalomos,
perdažomos.

Demontuojami visi stogo apskardinimai. Išvalomas esamas stogo hidroizoliacijos paviršius, užtaisomos
hidroizoliacijoje esančios pūslės, esami stogo paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos. Tikrinami esami stogo
nuolydžiai. Jei esamos dangos nuolydis netenkina projekte numatyto, naujas nuolydis formuojamas naudojant
polistireninį putplastį. Atliekant modernizavimo darbus turi būti išsaugoti oro ryšio tinklai (prieš pradedant darbus
derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai).

Projekte numatomas stogo apšiltinimo variantas – polistireninis putplastis ir kieta mineraline vata,– bendras
stogo šilumos izoliacijos sluoksnio storis 200 mm. Įrengiami du sluoksniai prilydomos bituminės dangos.

Parapetai iš vidaus apšiltinami kieta akmens vata. Parapetai apskardinami poliesteriu dengta cinkuota skarda.
Ant parapetų įrengiama apsauginė metalinė tvorelė. Jos aukštis nuo naujos stogo dangos paviršiaus turi būti ne
mažesnis kaip 600 mm. Stogo tvorelės ir dangos susidūrimo vietos hermetizuojamos panaudojant tarpines bei
hermetikus.

Ant stogų esantys natūralios ventiliacijos kanalai išvalomi. Patikrinama ir užtikrinama butams deferencijuota
vėdinimo kanalų sistema. Jų šachtų aukštis nuo naujos stogo dangos paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 600 mm,
ventiliacijos kanalai paaukštinami iki reikiamo aukščio skardos ir kronšteinų pagalba. Natūralios ventiliacijos
kanalai apšiltinami kieta mineraline vata. Ant ventiliacijos šachtų apšiltinimo užleidžiama stogo danga. Virš
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vėdinimo šachtų iš poliesteriu dengtos cinkuotos skardos ant metalinio karkaso įrengiami stogeliai su grotelėmis.
Skardos spalva parenkama pagal fasadų spalvinį sprendinį.

Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga. Stogo susijungimo su vertikaliais paviršiais vietose,
pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ne mažiau kaip 300 mm.
Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas
nepatektų drėgmė.

Visos stogo konstrukciją kertančios komunikacijos užsandarinamos panaudojant specialius flanšus, kurie
parenkami pagal jų dydį.
Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas kaminėlis įrengiamas 60 – 80 m2 stogo plote). Darbams bei
medžiagoms keliami reikalavimai pateikiami techninėse specifikacijose.

1.8 Stogelių virš įėjimų atnaujinimas

Pagrindinis įėjimo stogelis atnaujinamas. Išvaloma esama stogelio hidroizoliacijos danga, esamas stogelio
paviršius nuvalomas, šiukšlės išvežamos, apšiltinamas stogelio perimetras, naujas nuolydis formuojamas naudojant
izoliacines plokštes. Įrengiami du sluoksniai prilydomos bituminės dangos. Stogelio apačios ir šonų apdailai
numatyta apdaila-fibrocemnentinėmis plokštėmis. Šviestuvas numatomos per įėjimo centrą, švietuvas
parenkamas įleidžiamas. Įrengiama vidinė įlaja nuvedant kritulius į išorinį stačiakampio profilio lietvamzdį,
lietvamzdį būtina pratęsti iki parapeto viršaus.

Pagrindinio įėjimo aikštelės sutvarkomos lauko laiptai remontuojami numatant pakopas su įspėjamuoju
paviršiumi, neslidaus paviršiaus.

1.9 Esamų stogelių konstrukcijos virš balkonų patikra -apšiltinimas.

Esamoje situacijoje viršutiniuose aukštuose vir balkonų įrengti „šaltos“ konstrukcijos stogeliai. Prieš
pradedant stogo/esamų stogelių šiltinimo darbus, turi būti įvertinta esamų konstrukcijų būklė. Prieš atliekant
pastato išorinių piliastrų/sienų šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas ir
apdorojamas fungicidais, užtaisomi įtrūkimai, sutvarkomos pažeistos plytos, kur reikalinga atstatomas mūras. Iki
pradedant šiltinimo darbus turi būti nustatytos atsiradusių pažeidimų priežastys, jos pašalintos.

Atstatoma stogelių geometrija, esamas stogelio paviršius nuvalomas esama stogelių danga , suformuojami
nauji nuolydžiai, stogeliai naujai apšiltinami, apskardinami, įrengiami laštakiai, pralajos. Visi stogo
konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių medžiagų:
cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno, vario ir panašiai.

Balkono stogelis apšiltinamas 160mm storio šilumos izoliacija (EPS 100) λD≤0,035 W/(m2·K), paviršius
kieta mineralinė vata 40mm storio, λD≤ 0,038 W/(m2·K).

1.1

1.10 Rūsio perdangos šiltinimas

Rūsio perdanga nešiltinama.

1.11 Lauko durų keitimas

Esamos lauko durys į laiptinę ir rūsį keičiamos naujomis apšiltintomis metalinėmis durimis. Lauko durys į
laiptines įstiklintos armuotu stiklo paketu, su pritraukimo mechanizmais, atmušėjais, kojele atrėmimui bei patogia
rankena. Rūsio durys turi būti su rakinama spyna, atmušėju, duryse įrengiama kojele durims atremti. Projektuojamų
lauko durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,6 (W/m2K). Durų spalva nurodoma fasadų brėžiniuose.

Tambūrų durys keičiamos PVC profilio durimis. Durys turi būti su kojele atrėmimui ir patogia rankena.
Durų įstiklinimas turi būti ne aukščiau 900 mm nuo grindų paviršiaus. Lauko durų slenkstis turi būti ne

aukštesnis nei 20 mm, tambūro durys turi būti be slenksčio. Durų rankenos įrengiamos ne aukščiau kaip 1,20 m
aukštyje ir lengvai sugriebiamos. Prie lauko durų į laiptines įrengiami durų stabdžiai, siekiant apsaugoti fasadinių
sienų apdailą nuo sugadinimo. Durų įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės iėjimo durys“ reikalavimais.

1.12 Lauko turėklai.

Esamoje situacijoje pagrindiniame įėjimE, nėra įrengta apsauginių
turėklų.
Projektuojami turėklai tvirtinami ne mažesniame kaip 0,9 m aukštyje nuo
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laiptų pakopos krašto ar laiptų aikštelių. Ranktūriai iš vidinės laiptų pusės turi būti ištisiniai, lygiagretūs su laiptų
pakilimo plokštuma, o pratęstos jų dalys – lygiagrečios su aikštelės paviršiumi (t. y. horizontalios).
Turėklai tvirtinami į aikštelės viršų, pakopų viršų . Konstrukcija turi būti gerai pritvirtinta: neturi klibėti, linkti ar
sukinėtis aplink savo ašį. Stveriamoji konstrukcija turi būti patogi suimti ranka, naudojamas 30 - 50 mm
skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio vamzdis. Vertikaliųjų elementų (strypų) dažnis turi būti
ne retesnis kaip 120 mm, spalva pilka RAL 7015 spalva. Gaminiai turi būti padengti gamykliškai antikoroziniais
dažais t.pilka spalva analogiška cokolio apdailos spalvai . Balkonuose apsauginės atitvaros aukštis turi būti
nežemesnis nei 1100mm.
Numatomi turėklai zonoje ties patekimu į bendro naudojimo patalpą A-3.

1.13 Lauko laiptai.

1.2 Lauko laiptai ir aikštelės prie lauko bei rūsio durų remontuojamos, tvarkant nuogrindas. Aikštelės

nuvedamos iki esamo pėsčiųjų tako, aukščiai suvedami taip, kad neatsirastų laiptų ar kitokių peraukštėjimų

(nuolydžiai tikslinami vietoje, pagal esamą pėsčiųjų taką). Naujas takas formuojamas iš betoninių

trinkelių/plytelių. Nuolydžiai formuojami ne didesni nei 5 % išilgai tako ir 3% skersai tako. Lauko laiptų apdaila

akmens masės plytelės.

Aikštelėje prie lauko durų įrengiamos kojų valymo grotelės su drenažu. Grotelių viršus įrengiamas lygiai su
aikštelės paviršiumi.

Sienų apdailai apsaugoti, įrengiami stabdžiai rūsio ir laiptinės durims taip, kad visiškai atvėrus lauko duris,
durų rankena ar kitos išsikišusios lauko durų dalys nesiektų ir negadintų sienos apdailos.

1.14 Lifto įrengimas.

Pagal techninę užduotį turi būti numatytas esamo lifto modernizavimas, jo keitimas energetiniu požiūriu
efektingesniu liftu.
Atlieknant objekto vizualinę apžiūrą paaiškėjo, kad esamas liftas jau pakeistas nauju gaminiu (LF01-10555)
Shindler.

1.15. Bendro naudojimo laiptinių paprastasis remontas.

Vadovaujantis technine užduotimi objekte numatoma evakuacinėje laiptinėje (1-8a. dalyje) vidaus sienų tinko
atstatymas, senų dažų pašalinimas, paviršių gruntavimas, glaistymas, dažymas plaunamais trinčiai atspariais dažais.
Spalva RAL 9003, tikslinsis rangos metu.
Bendro naudojimo laiptinių lubų remontas techninnėje užduotyje nenumatytas, nors projekto apimtimi
projektuojamas el.sistemos ir apšvietimo atnaujinimas. Todėl SA dalyje rekomendaciniu būdu siūloma esamas
lubas remontuoti įrengiant segmentines pakabinamas lubas užsakovo nuožiūra(padrindžiant dėl geresnių akustinių
sąlygų koridoriuose, bei to, kad esamoje situacijoje koridorius skaidomas stambiomis sijomis ir rygeliais, kas
išbrangintų gyventojams lubų remontą).

2. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai

2 Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai

Šiltinamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai apskaičiuoti pagal techninę užduotį nustatytas šiltinamų atitvarų
termoizoliacinių sluoksnių varžas.
Varžoms skaičiuoti parenkami konkretūs gaminiai, jie gali būti pakeičiami kitų gamintojų gaminiais, kurių savybės
yra ne blogesnės nei nurodyta.

2.1. lentelė. Sienos, kai ventiliuojamas fasadas

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai Storis,
m

λD,
W/(m·K)

Δλω,
W/(m·K)

λds,
W/(m·K)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,13

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža - - - - 0,78
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Šilumos izoliacija – mineralinė vata 0,180 0,036 0,002 0,038 4,74

Priešvėjinė izoliacija – mineralinė vata 0,030 0,033 0,001 0,004 0,88

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,04

Visuminė šiluminė varža 6,57

Varža, įvertinus kad termoizoliacijos
sluoksnį kerta metalinės jungtys, RT, W/(m2·K)

5,66

Nuostoliai dėl smeigių, ΔU, W/(m2·K) 0,013

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,190

Norminis šilumos perdavimo koeficientas Un, W/(m2·K) 0,200

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis
savybėmis, nei naudota skaičiavimuose
2.1.2. lentelė. Sienos-balkono vidaus, kai tinkuojamas fasadas

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai Storis,
m

λD,
W/(m·K)

Δλω,
W/(m·K)

λds,
W/(m·K)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,13

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža - - - - 0.79

Šilumos izoliacija (EPS 70N) 0,08 0,032 0,002 0,034 2,35

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,04

Apdaila – dekoratyvinis tinkas 0,010 - - - 0,01

Visuminė šiluminė varža 3,32

Nuostoliai dėl smeigių, ΔU, W/(m2·K) 0,013

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,30

Leistini šilumos perdavimo koeficiento U reikalavima, W/(m2·K) 0,30

* balkonas formuojamas, kaip šiltomis atitvaromis apribota patalpa (iš išorės apšiltinamas kaip lauko siena ir
įstiklinamas PVC profiliais (U=1,3 W/(m2·K)) .
Atitvarą ar jos dalį leidžiama projektuoti su blogesnėmis šiluminėmis savybėmis, negu šios savybės reglamentuotos
C klasės pastatų (jų dalių) norminiams savitiesiems šilumos nuostoliams skaičiuoti. Tačiau šios atitvaros ar jos
dalies šilumos perdavimo koeficientas negali būti didesnis už leistinąją U1 (W/(m2·K)) vertę, nurodytą 8 lentelėje
STR 2.01.02:2016.
Pastatų (jų dalių) atitvarų leistinosios šilumos perdavimo koeficientų U1 (W/(m2·K)) vertės
Gyvenamieji pastatai→ Sienos→U1 - 0,30(W/(m2·K).

2.2. lentelė. Stogas

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai Storis,
m

λD,
W/(m·K)

Δλω,
W/(m·K)

λds,
W/(m·K)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,10

Esamos perdangos konstrukcijos šiluminė varža - - - - 1.18
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Šilumos izoliacija (EPS 100) 0,16 0,035 0,002 0,018 4,32

Šilumos izoliacija (kieta mineralinė vata) 0,04 0,038 0,002 0,040 1,0

Ruloninė danga 2 sl. 0,007 - - 0,03

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,04

Visuminė šiluminė varža 6,67

Nuostoliai dėl smeigių, ΔU, W/(m2·K) 0,013

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,15

Šilumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m2·K) 0,160

2.3. lentelė. Viršutinio aukšto balkono stogo šiltinimas

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai Storis,
m

λD,
W/(m·K)

Δλω,
W/(m·K)

λds,
W/(m·K)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,10

Esamos perdangos konstrukcijos šiluminė varža
(160 mm g/b plokštė)

- - - - 1.18

Daugiasluoksnė stogo dangos plokštė 0,10 0,041 0,002 0,043 2.33

Šilumos izoliacija (kieta mineralinė vata) 0,04 0,037 0,002 0,039 1,03

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,04

Visuminė šiluminė varža 4,58

Nuostoliai dėl smeigių, ΔU, W/(m2·K) 0,013

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,22

Šilumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m2·K) 0,25

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis
savybėmis, nei naudota skaičiavimuose
2.4. lentelė. Cokolis, kai fasadas tinkuojama sistema

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai Storis,
m

λD,
W/(m·K)

Δλω,
W/(m·K)

λds,
W/(m·K)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,13

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža - - - - 0,37

Šilumos izoliacija XPS300* 0,160 0,035 0,002 0,037 5,07

Apdaila -plytelės - - - - 0,01

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,04

Visuminė šiluminė varža 5,62

Nuostoliai dėl smeigių, ΔU, W/(m2·K) 0,013



Daugiabučio namo Žaliųjų ežerų g. 11, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PLP-19-020-TDP-BD.AR
Lapas Lapų Laida

10 45 0

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,18

Šilumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m2·K) 0,20

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis
savybėmis, nei naudota skaičiavimuose

2.5. lentelė. Cokolio požeminė dalis

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai Storis,
m

λD,
W/(m·K)

Δλω,
W/(m·K)

λds,
W/(m·K)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,13

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža - - - - 0,37

Šilumos izoliacija XPS300* 0,160 0,035 0,002 0,037 5,07

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,04

Visuminė šiluminė varža 5,61

Nuostoliai dėl smeigių, ΔU, W/(m2·K) 0,013

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,18

Šilumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m2·K) 0,25

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis
savybėmis, nei naudota skaičiavimuose.

Pastato sandarumo reikalavimai:
Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio

naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumas turi būti išmatuotas C klasės pastatui, kurio projektavimas
ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis.

Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui

Pastato paskirtis
Pastato energinio
naudingumo klasė

n50.N,
(1/h)

Gyvenamosios C 2

3. Gaisrinė sauga

Gaisro grėsmės atveju pastatas priskiriamas P.1.3 grupei (Daugiabučiai gyvenamieji pastatai).
Pastato atsparumas ugniai yra I laipsnio.

GAISRINIO SKYRIAUS MAKSIMALAUS PLOTO Fg NUSTATYMAS
Pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę:

).90cos( Hsg KGFF 

Čia: Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas;
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KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH=H/Habs;
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant

mansardinį) grindų altitudės;
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas;
Habs – absoliutus pastato aukštis.

Fg = 5000x 1x cos (90 x 21,6/56) = 4110,0

Pastato aukšto plotas (762,5 m2) neviršija apskaičiuoto gaisrinio skyriaus ploto Fg =4110,0

a. lentelė. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai.
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos
funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)
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I 1 R 120(1) EI 30
(o↔i) REI 90(1) RE 30(2) REI 120 R 60

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(2) Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne

žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias

eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų.
Ugniai atsparių statybos produktų, naudojamų statybos produktų gaisriniam pavojingumui sumažinti,
atitiktis normatyviniams reikalavimams turi būti įvertinta bandymais, skirtais statybos produktų gaisrinio
pavojingumo grupėms nustatyti pagal atitinkamą standartą.

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1):
Priešgaisrinės

užtvaros
atsparumas

ugniai

Durys,
liukai(2)(3)(4)(5)

Angų, siūlių
sandarinimo
priemonės

Inžinerinių
tinklų kanalų

ir šachtų
atsparumas

ugniai

Užsklandos
ir konvejerio

sistemų
sąrankos

Langai

20 EW 20–C3 EI 20 EI 20 EI2 20 EW 20

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30

90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 EI2 60
(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, lauko

sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė.
(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė.
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(4) Vidinėse laiptinių sienose durų atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys į laiptinę veda per koridorius ar holus,
kurie nuo besiribojančių patalpų atskiriami ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo
ugniai durimis. Šiuo atveju laiptinės durys turi būti ne žemesnės kaip C3Sm klasės.

(5) Priešgaisrinėse užtvarose įrengiamiems liukams savaiminio užsidarymo
(C klasės) reikalavimai netaikomi.

GAISRO PLITIMO IŠ GAISRINIO SKYRIAUS RIBOJIMAS
Inžinerinės komunikacijos, kertančios priešgaisrines pertvaras ir perdangas, sandarinamos priešgaisrinio

sandarinimo sistemomis, kurios suteikia ne mažesnįugniai atsparumą už kertamos atitvaros. Kiekvienai inžinerinei
komunikacijai (kabeliams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai
skirtos sandarinimo sistemos.

Gyvenamojo pastato sekcijas ir butus atskiriančių priešgaisrinių užtvarų atsparumas ugniai
Pastato

atsparumo
ugniai laipsnis

Pastato sekcijas skiriančios
priešgaisrinės užtvaros

Butus skiriančios priešgaisrinės
užtvaros

siena pertvara siena pertvara
I REI 45 EI 45 REI 30 EI 30

I atsparumo ugniai pastatams išorinių sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s3, d0
degumo klasės statybos produktus.

Vėdinamiems fasadams įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės
statybos produktai. Sienų apšiltinimo sistemos turi atitikti B – s3, d0 degumo klasę. Pastato sienos
apšiltinamos įrengiant vėdinamą fasado sistemą, apšiltinant atitvaras mineraline vata, kurios degumas –
A1.

Langų ir durų blokų jungtys su siena sandarinamos ugnies poveikiui atspariomis medžiagomis.
Liukai turi būti pagaminti iš statybos produktų, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip A2–s1, d0. Dangtis turi

būti su sandarinančiomis tarpinėmis, liuko angos viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš naujai įrengtos stogo
dangos paviršiaus. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda. Kopėčios, vedančios ant stogo, turi būti pagamintos iš
ne žemesnės kaip A2 – s3, d2 degumo klasės statybos produktų.

Statinio atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jų techninėse specifikacijose
pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas panaudojant papildomas atsparumą ugniai
didinančias ar degumą grupę aukštinančias dangas ar antipirenus, minėtų dangų ir antipirenų techniniuose
reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo
sąlygas bei, joms netekus savo savybių, turi būti nedelsiant keičiamos arba atnaujinamos. Draudžiama šias
medžiagas naudoti tose vietose, kuriose nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti.

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės.

Patalpos Konstrukcijos

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

I
Statybos produktų degumo klasės

Evakuacijos keliai (koridoriai, laiptinės, kitos
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš
patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių

Sienos ir lubos C–s1, d0

Grindys DFL–s1

Evakuacijos keliai (koridoriai, laiptinės, kitos
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių

Sienos ir lubos B–s1, d0(1)

Grindys BFL–s1

Evakuacijos keliai (koridoriai, laiptinės, kitos
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš
patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau žmonių

Sienos ir lubos A2–s1, d0(2)

Grindys A2FL–s1

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių Sienos ir lubos C–s1, d0
Grindys DFL–s1
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Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių Sienos ir lubos B–s1, d0(1)

Grindys BFL–s1

Gyvenamosios patalpos Sienos ir lubos B–s1, d0(1)

Grindys RN

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.

Sienos ir lubos B–s1, d0

Grindys A2FL–s1

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos

Sienos ir lubos B–s1, d0

Grindys DFL–s1

Šildymo įrenginių
patalpų grindys A2FL–s1

(1) Sienų paviršiai iki 30 % kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo
klasės statybos produktais.
(2) Sienų paviršiai iki 30 % kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo
klasės statybos produktais.

Esamoje situacijoje pastatas peraukštėjantis, terasuojantis šlaite. Iš rūsio yra 3 išėjimai, vienas
iš jų iš evakuacinės laiptinės (ties ašimi „4“) tiesiai į lauką. Pirmame aukšte esamoje situacijoje yra vienas
evakuacinis išėjimas ties ašimi „1*“ tiesiai į lauką.
Projekte evakuaciniai keliai nesprendžiami, neužmūrijami, jų vietos nekeičiamos.

Esami bendrieji balkonai ties ašimi „ 4 „ yra įstiklinti-varstomi, balkonų vidus apšiltinamas
80mm šilumos izoliacija (EPS 70N tinkuojamos apdailos šiltinimo sistemos degumas B-s1,d0).

Esamus bendruosius balkonus ties ašimi „1*“ numatoma įstiklinti varstomais pvc profilio langais.
Tarp aukštų esamus evakuacinius liukus, kopečias numatoma pakeisti (liukas ne mažesnius

kaip 0,6×0,8 m). Tarp aukštų esančių liukų atsparumas ugniai turi atitikti "Angų užpildų
priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai" lentelėje pateiktą atsparumą ugniai - EI2 60.

Balkonų vidus apšiltinamas 80mm šilumos izoliacija (EPS 70N tinkuojamos apdailos šiltinimo
sistemos degumas B-s1,d0).

Stogo apatinis termoizoliacinis sluoksnis – polistireninis putplastis (degumo klasė – E), o
viršutinis – kieta mineralinė vata (degumo klasė A), dengiama 2 sluoksniais prilydomos dangos.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jų techninėse
specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Ant stogo įrengiama metalinė tvorelė, kurios aukštis nuo stogo dangos ≥600 mm. Atnaujinamas
esamas išlipimo ant stogo liukas.
Gaisrinių automobilių privažiavimas prie pastato – esamais privažiavimais. Vadovaujantis „Gyvenamųjų
pastatų gaisrinės saugos taisyklėmis“,
44. Butuose, kurių grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, viršija 26,5 m, balkonų
arba lodžijų, kuriuose yra avariniai išėjimai, įstiklintos konstrukcijos turi būti varstomos ar stumdomos,
kad kilus gaisrui ir nesant galimybės pasinaudoti avariniu išėjimu būtų sudarytos sąlygos gelbėti žmones.
Esamo daugiabučio namo viršutinio aukšto grindų altitudė ~ 19.50m.
Projekto apimtimi modernizuojamame daugiabutyje numatoma vadovaujantis projektavimo užduotimi ir
pristatymo gyventojams protokolu pastato ir jo bendrųjų inžinerinių sistemų energetį efektyvumą
didinančių priemonių įgyvendinimas. Pastato evakuacinės laiptinės, įėjimai-išėjimai, esami, pastato
aukštis esamas, privažiavimai esami.

Evakuacinių durų pločio, varstymo krypties, aukščio ir durų įrengimo laiptinėse reikalavimai:
Evakavimo(si) kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje esančio
slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm.
Evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi būti ne mažesnis
kaip:

0,8 m, kai pro ją evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių;
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0,9 m, kai pro ją evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių;
1,2 m, kai pro ją evakuojasi 50 ir daugiau žmonių.
Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2 m. Rūsio,

cokolinio, techninio aukšto ir kitų patalpų, kuriose žmonių būna ne nuolat arba gali būti ne daugiau kaip 5
žmonės, praeigos ir durų varčios aukštis -1,9 m,

Evakuoti(s) skirtų laiptinių ir vestibiulių lauko durų varčia neturi būti siauresnė už laiptų plotį
(esamų laiptų plotis - 1,2m). Evakuoti(s) skirtų laiptinių atidaroma durų varčia turi nesusiaurinti
normatyvinio laiptų ir jų aikštelių pločio. Neįgaliesiems įrengiami keltuvai turi nesusiaurinti
evakavimo(si) kelių pločio.

Durų užraktų, spynų ir rankenų reikalavimai:
Evakuacinių išėjimų durų užraktai turi būti parenkami vadovaujantis LST EN 179 serijos standartų

reikalavimais. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai
parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės
evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus.

Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau
kaip 1100 mm.

Pagal esamą situacija visos rūsio patalpos atskirtos mūrinėmis pertvaromis ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo
ugniai pertvaromis.

Visi laiptinių langai keičiami naujais plastikiniais varstomais langais jų nedidinant ir nemažinant, esamose
angose. Matmenys 1300x900m2.

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas pagal projektavimo užduotį, atliekamas
paprastasis remontas. Rūsio langai keičiami naujais plastikiniais varstomais langais jų nedidinant
ir nemažinant, esamose angose. Kadangi atliekamas paprastasis remontas, šiame projekte angų
didinimas iki reglamentuojamų dydžių nenumatomas, nes būtų daroma įtaka - pamatų, sieno
silpninimas. Šiame projekte nesprendžiami kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbai.

2.1 Išlipimo ant stogo liukas

Senas išlipimo ant stogo liukas demontuojamas, įrengiamas naujas liukas (ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m).
Laiptinėje, kurioje yra liukas vedantis ant stogo, keičiamos esamos metalinės kopėčios. Kopėčių plotis min.

700 mm. Kopėčios turi tenkinti A2 – s3, d2 degumo klasei keliamus reikalavimus. Įrengtos kopėčios dažomos pilka
spalva. Stogo kopėčios montuojamos ir prižiūrimos eksploatacijos metu pagal gamintojo nurodymus ir
rekomendacijas. Įrengiama liuko landos apdaila.

Vietose kur stogų aukščiai skiriasi daugiau kaip 1 m, perėjai nuo vieno stogo ant kito įrengiamos
stacionarios kopėčios ne mažesnio kaip 0,7 m pločio. Šios kopėčios turi būti įrengiamos iš ne žemesnės kaip
A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų.

Elektros tinklų 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 ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant statybines konstrukcijas, angos tarp jų
užsandarinamos nedegiomis medžiagomis nesumažinant konstrukcijos atsparumo ugniai.

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1)
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Priešgaisrinės
užtvaros ats-

parumas ugniai

Angų,siūlių
sandarinimo
priemonės

Inžinerinių tinklų
kanalų ir šachtų

atsparumas
ugniai

15 EI 15 EI 15

20 EI 20 EI 20

30 EI 30 EI 30

45 EI 45 EI 45

60 EI 60 EI 60

90 EI 90 EI 90

120 EI 120 EI 120

180 EI 180 EI 180

(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose,
lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

4. Higiena ir sveikatos apsauga

Atnaujinant (modernizuojant) pastatą, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sąlygos – užtikrinamas
optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų
šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį, sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009 reikalavimus.

5. Pritaikymas žmonių su negalia reikmėms.

Atnaujinant (modernizuojant) gyvenamąjį daugiabutį pastatą numatoma pritaikyti pastato įėjimus į laiptines.
Atstatant, išlyginant paviršius esamų aikštelių ir pakopų, įrengiamos naujos aikštės iš tako dangos (akmens masės
plytelės).

Tvarkomuose takuose įrengiami įspėjamieji paviršiai iš kitos spalvos betoninių trinkelių. |spėjamųjų paviršių
trinkelių spalva turi atitinkti aplinkinėse teritorijose jau įrengtų arba planuojamų įrengti paviršių spalvą. Jei paviršių
aplinkinėje teritorijoje nėra, trinkelių spalvą nurodo Vilniaus miesto savivaldybės Architektūros skyrius.

Laiptinės durys įrengiamos su didele patogia rankena, patogia sugriebti. Naujai įrengiamų laiptinės ir
tambūro durų bekliūtis plotis ≥850 mm. Lauko durys įrengiamos su ne aukštesniu, kaip 2 cm slenksčiu, tambūro
durys – be slenksčio.

Naujai įrengiamos įėjimo į pastatą durys turi atitikti STR 2.03.01:2001”Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
žmonių su negalia reikmėms”reikalavimus. Montuojant pandusą būtina užtikrinti, kad priešais pagrindinio įėjimo
duris būtų lygi aikštelė, ne mažesnė kaip 1 500 mm x 1 500 mm. Remontuojant pagrindinio įėjimo lauko laiptus
vadovautis, kad prieš bet kokius kitus aukščio pasikeitimus būtina įrengti įspėjamuosius paviršius.

ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo:
– lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 40–60 mm), skirto judėjimo

krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;
– apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto

įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

Įspėjamasis paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio. Lauko aikštelės paviršius turi būti įrengtas iš kietos,
šiurkščios, neslidžios medžiagos. ŽN pritaikytų laiptų pakopos turi būti ne žemesnės kaip 75 mm ir ne aukštesnės
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kaip 150 mm, pakopų plotis turi būti ne mažesnis kaip 300 mm. Visos to paties laiptatakio pakopos turi būti
vienodo aukščio ir vienodo pločio. Nedengtų lauko laiptų pakopos turi būti ne aukštesnės kaip 120 mm ir ne
siauresnės kaip 400 mm. Lauko laiptai ir prieigos prie jų turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo.
Naujai įrengiami turėklai turi būti lygiagretūs laiptų pakilimo plokštumai, o pratęstos jo dalys – lygiagrečios su
aikštelės paviršiumi (t. y. horizontalios). Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis ir be išsikišimų. Turėklų
stveriamoji konstrukcija turi būti patogi suimti ranka. Tam būtina naudoti 30–50 mm skersmens elipsės, ovalo ar
apskritimo formos skerspjūvio ranktūrį arba ne platesnį kaip 40 mm stačiakampio formos skerspjūvio . Turėklų
galai turi būti suapvalinti ar užlenkti į sienos, atramos ar grindų pusę. Rekomendu

ojama naudoti medinius, plastiku aptrauktus metalinius, plastikinius ar kitos malonios liesti medžiagos turėklus.
Turėklai turi būti dvigubi: viršutiniai tvirtinami 900-950 mm aukštyje, apatiniai – 650-750 mm aukštyje nuo laiptų
pakopų .

Kojų valymo įtaisai turi būti įgilinti, taip kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi. ŽN pritaikytų durų,
jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm.
Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje turi būti be slenksčių.
Stiklinės lauko durys turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo. 1 200–1 600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų
plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie
stiklo elementai, esantys greta durų.

Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo grindų
paviršiaus.

6. Naudojimo sauga

Pastatas atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų dėl paslydimo, kritimo,
sniego nuošliaužų, varveklių kritimo susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo
rizikos.

2.2 Darbuotojų saugos ir saugos statybvietėje reikalavimai

Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus Socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir Aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai
atnaujinant (modernizuojant) pastatą dalyvauja daugiau nei vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse
nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos
ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių
statybvietėje DT 5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus
2000-12-22 įsakymu Nr. 346.

7. Statybvietės įrengimas

Statybvietės teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir varteliai pėstiesiems. Į
statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai asmenys. Ant statybvietės tvoros privalo būti pakabintas informacinis
stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją.
Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos, kuriose turi būti numatytos persirengimo
patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje turi
būti tualetai ir praustuvai.

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, taip pat
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės. Medžiagos ir įrenginiai turi būti
išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti ar nuvirsti.

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui, turi būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad būtų
išvengta darbuotojų, darbo priemonių ar statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai privalo būti aprūpinti
reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis.
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8. Statybinių atliekų tvarkymas

Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais
skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja.

Vykdant atnaujinimo darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR Aplinkos ministro
patvirtintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės.

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:
 tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių

medžiagų ir kitų nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams,
įrenginių ar priklausinių statybai;

 tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos: betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatant jas į
perdirbimo gamyklas;

 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir
pakuotė), kurios išvežamos į sąvartynus.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti
saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo,
tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekiltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uždarose patalpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas
nusprendžia, kaip ir į kokią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti specializuotos įmonės) ir atsako
už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti
statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis.

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartynus.

Iškastas gruntas panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui. Atliekamas gruntas išvežamas į
miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą.

9. Bendrosios pastabos

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, atnaujintas pastatas
turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos
elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pačioje būklėje, kaip ir iki darbų pradžios. Žodžiai
„pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose,
reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos
darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos
įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius.

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių
gamybos atliekų ar natūralių netekčių.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jų technines specifikacijas
(standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus
statybos produktų degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visos statybos metu naudojamos
medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, o jei tokių nėra – importinėms turi
būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai.
Įgyvendinant projektą, Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų.
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ŠILDYMO SISTEMOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Pagal projektavimo užduotį, daugiabučiame gyvenamajame name, adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius,

rekonstruojama esama šildymo sistema: sutvarkomi apvadai prie radiatorių, naujai projektuojami šildymo prietaisai,
paliekami esami stovai, prie radiatorių montuojami termostatiniai ventiliai. Įrengiama šildymo sistema su
individualia šilumos apskaita – šilumos kiekio dalikliais butuose.

Esamas šilumos punktas – automatizuotas; šildymo sistema prie šilumos tinklų pajungta pagal nepriklausomą
schemą, karšto vandens ruošimui sumontuotas šilumokaitis. Šilumos mazgas lieka esamas.

Esama šildymo sistema – vienvamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė. Butuose ir laiptinėje sumontuoti
sekcijiniai ketiniai ir plieniniai radiatoriai. Esama šildymo sistema yra neefektyvi, nėra termostatinių ventilių, ant
stovų nėra reguliavimo armatūros. Dėl išbalansuotos šildymo sistemos patalpos atskirose pastato vietose šyla
nevienodai – vienos patalpos peršildomos, kitose oro temperatūra nesiekia 20°C.

Asbesto-cemento apsauginis sluoksnis ir šiluminė izoliacija turi būti nuimami nuo vamzdžių ir išvežami į
toksinių medžiagų sąvartyną (būtina laikytis „Darbo su asbestu nuostatų“ 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A1-
184/V-546).

Vonių patalpose šilumos poreikis tenkinamas per karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių linijų rankšluosčių
džiovintuvu.

Pastate projektuojami nauji radiatoriai. Prie radiatorių numatyti termostatiniai ventiliai be išankstinio
nustatymo.

Butuose prie termostatinių ventilių numatytos termostatinės galvos su skysčio užpildu, temperatūros ribojimo
funkcija (min. 16-28°C gamykliškai aprybotas). Termostatinius ventilius montuoti pagal vandens tekėjimo kryptį.

Esamų stovų balansavimui projektuojami automatiniai balansavimo – reguliavimo ventiliai su mechanizmu,
kuris reguliuotų srautą nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto, montuojami ant grįžtamo vamzdyno.

Prie balansinių ventilių projektuojamos termopavaros – montuojama ant balansinio ventilio, temperatūros
paviršiaus jutikliai numatyti prie stovų (žr. brėžinį lapas TDP-Š-10).

Šilumos pukte montuojamas elektroninis reguliatorius (praplėstas), skirtas grąžinamai temperatūrai reguliuoti
vienvamzdžių šildymo sistemų stovuose, remiantis srauto temperatūros signal (Ethernet integruota duomenų
nuotolinio perdavimo funkcija). Prie elektroninio reguliatoriaus pajungiami kiekvieno stovo termopavaros su
temperatūros paviršiaus jutikliais daugiagisliu variniu laidu (4x0,75 mm2) (žr. brėžinį lapas TDP-Š-12).

Radiatorių aprišimo mazgai projektuojami naujai (žr. brėžinį lapas TDP-Š-10).
Apvadas prie šildymo prietaiso turi būti vienu skersmeniu mažesnis negu stovas:

Prie radiatorių pajungtu prie stovų DN15 montuojami: radiatorių pajungimui vamzdžiai - d18x1,2;
apvadai d15x1,2 ir temostatiniai ventiliai DN15;

Prie radiatorių pajungtu prie stovų DN20 montuojami: radiatorių pajungimui vamzdžiai - d22x1,5;
apvadai d18x1,2 ir temostatiniai ventiliai DN20.
Laiptinėse St. 15, ir St. 30 ant stovų projektuojami balansiniai vantiliai prie kurių numatytas QT elementas.

Bendro naugojimo koridoriuose (St. 16, 26 ir 32) prie termostatinių ventilių numatyti įtakai atsparus su apsauginiu
gaubtu termostatiniai davikliai, su dujiniu užpildu, temperatūros ribojimo funkciją ir apsauga nuo užšalimo.

Paskirstomieji šildymo sistemos vamzdynai rūsyje projektuojami iš plieninių cinkuotų presuojamų vamzdžių.
Paskirstomieji šildymo sistemos vamzdynai projektuojami su ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu į šilumos

punkto pusę.
Paskirstomieji šildymo sistemos vamzdynai rūsio palubėje izoliuojami akmens vatos kevalais su al. folija.

Šildymo sistemos vamzdynų altitudės nėra nurodytos, nes montuojant vamzdynus, prisitaikoma prie esamos
situacijos ir jos tikslinamos darbo eigoje.

Paskirstomieji šildymo sistemos vamzdynai kompensuojasi per posūkius. Numatytos nejudamos atramos.
Šilumos punkte projektuojami 2 šakų (T11, T21; T12, T22) paskirstomieji kolektoriai (2 vnt.).
Ant kolektoriaus šakų T11, T21; T12, T22 projektuojami: ant paduodamos – rutuliniai ventiliai; ant grįžtamos –

rutuliniai ventiliai ir rankiniai balansiniai ventiliai.
Vandens išleidimui iš stovų projektuojami vandens išleidimo ventiliai.
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Šildymo sistema nuorinama per šildymo prietaisus.
Šildymo sistemos aukščiausiose lūžio vietose projektuojami automatiniai nuorinimo ventiliai DN15, o

žemiausiose – vandens išleidimo ventiliai.
Vamzdžius, kurie kerta sienas, pertvaras ir perdangas, montuoti futliaruose.
Sumontavus sistemą, atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis išbandymai.
Visų vamzdynų montavimo ir šildymo prietaisų vietas tikslinti darbų metu.
Montuojamoji armatūra turėtų būti lengvai keičiama (turi būti išardoma jungtis).

PASTABA:
1) Stovai su voniose pajungtais radiatoriais - atjungiami rūsyje, o stovas Nr. 16 projektuojamas naujai (žr. brėžinį
lapas TDP-Š-01).
2) Kambariuose, kur sumontuota po du radiatoriai: vienas radiatorius, kuris sumontuotas nišoje, demontuojamas.

3.1. Šildymo sistemos projektinė šilumos galia ir projektinis metinis šilumos poreikis:
Eil.
Nr.

Pavadinimas Mato
vnt.

Reikšmė Pastabos

1 2 3 4 5

1. Šildomasis pastato plotas m2 3474,55

2. Skaičiuotinas temperatūros grafikas
šildymo sistemai ºC 75/55

3. Šildymo sistemos pasipriešinimas iki ŠP kPa 63,0

4. Projektinė pastato šildymo sistemos
galia iki renovacijos kW 478,0

5. Projektinis metinis šilumos poreikis
šildymui iki renovacijos MWh 916,5

6. Metinis šilumos poreikis šildymui iki
renovacijos kWh/m2/metus 263,76

7. Projektinė pastato šildymo sistemos
galia po renovacijos kW 212,06

8. Projektinis metinis šilumos poreikis
šildymui po renovacijos MWh 245,1

9. Metinis šilumos poreikis šildymui po
renovacijos kWh/m2/metus 70,55

10. Pastato karšto vandens sistemos galia kW 326,0

11. Šilumešio didžiausiais eksploatacinis
slėgis bar 4,5

12. Šilumešio didžiausia eksploatacinė
temperatūra ºC 105

1) Rekomenduojama numatyti patekimą avarijos atveju į bet kurį sandėliuką, numatant šilumos punkte
rakinamą spintą su sandėliukų raktais, kuriuose sumontuota uždaromoji ir balansavimo armatūra.

2) Šilumos įvado, kitų inžinerinių tinklų įvadų į pastatą vietos turi būti hermetizuotos, kad į pastatą nepakliūtų,
pastate nesikauptų dujos, jei į pastatą įeina dujotiekis.
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3.2. Balansavimo lentelė

Stovo Nr. Galia, W Srautas,
l/h

Nustatymas,
%

Ventilio
pavadinimas DN Qmax,

m3/h Reguliatorius

St.1 6895 296 66% ABQM d15 0,45 CCR3
St.2 10035 432 48% ABQM d20 0,90 CCR3
St.3 8985 386 43% ABQM d20 0,90 CCR3
St.4 3400 146 32% ABQM d15 0,45 CCR3
St.5 4075 175 39% ABQM d15 0,45 CCR3
St.6 8720 375 42% ABQM d20 0,90 CCR3
St.7 8730 375 42% ABQM d20 0,90 CCR3
St.8 5515 237 53% ABQM d15 0,45 CCR3
St.9 8050 346 77% ABQM d15 0,45 CCR3

St.10 4880 210 47% ABQM d15 0,45 CCR3

Stovo Nr. Galia, W Srautas,
l/h

Nustatymas,
%

Ventilio
pavadinimas DN Qmax,

m3/h Reguliatorius

St.11 6945 299 66% ABQM d15 0,45 CCR3
St.12 5125 220 49% ABQM d15 0,45 CCR3
St.13 6905 297 66% ABQM d15 0,45 CCR3
St.14 4365 188 42% ABQM d15 0,45 CCR3
St.15 3540 152 34% ABQM d15 0,45 -
St.16 6035 260 58% ABQM d15 0,45 CCR3
St.17 5610 241 54% ABQM d15 0,45 CCR3
St.18 6955 299 66% ABQM d15 0,45 CCR3
St.19 5185 223 50% ABQM d15 0,45 CCR3
St.20 6915 297 66% ABQM d15 0,45 CCR3
St.21 4995 215 48% ABQM d15 0,45 CCR3
St.22 8070 347 77% ABQM d15 0,45 CCR3
St.23 5615 241 54% ABQM d15 0,45 CCR3
St.24 15960 686 76% ABQM d20 0,90 CCR3
St.25 5715 246 55% ABQM d15 0,45 CCR3
St.26 4160 179 40% ABQM d15 0,45 CCR3
St.27 9205 396 44% ABQM d20 0,90 CCR3
St.28 8975 386 43% ABQM d20 0,90 CCR3
St.29 5665 244 54% ABQM d15 0,45 CCR3
St.30 6820 293 65% ABQM d15 0,45 CCR3
St.31 3540 152 34% ABQM d15 0,45 -
St.32 6475 278 62% ABQM d15 0,45 CCR3

3.3. Automatizuota šiluminės energijos apskaita
Pastato bendras suvartojimas ir šilumos paskirstymas butams turi būti atliekamas pagal „Šilumos tiekimo ir

vartojimo taisykles“, patvirtintas LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 (2010.10.25). Efektyviam šilumos
taupymui numatyta kiekvienoje patalpoje įrengti kiekvienam šildymo prietaisui reguliuojamą termostatą, kurio
pagalba šilumos vartotojas pats palaiko norimą vidaus patalpos temperatūrą.

Nuo patalpos temperatūros ir langų užsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansinių galimybių priklausys
mokėjimo už šilumą suma. Šiam tikslui pasiekti ant kiekvieno šildymo prietaiso (išskyrus laiptines), yra įrengiamas
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elektroninis šilumos indikatorius – daliklis, kurio parodymų pagrindu apskaičiuojami ir pristatomi mokesčiai už
šilumos energiją. Dalikliai-indikatoriai matuoja radiatoriaus ir patalpos oro temperatūrų skirtumą bėgant laikui ir
įvertina sąlyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatūros jutiklio plotas yra mažas palyginti su radiatoriaus plotu,
todėl jis įvertina temperatūrą viename taške. Skirtingų dydžių radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus paviršiaus
bei patalpos oro temperatūroms, daliklis skaičiuoja tą patį sąlyginių vienetų skaičių, todėl daliklio-indikatoriaus
rodmenys dauginami iš koeficiento, įvertinančio radiatoriaus dydį t.y. tipą, galią. Daliklių energijos šaltinis –
baterijos.

Šiame sprendime pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo
bangomis paduodami į duomenų koncentratorius (antenas), o iš ten į duomenų kaupiklį. Kaupiklis turi būti
sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS tinklą daliklinės sistemos duomenys turi būti
perduodami į pastatą administruojančios įmonės informacinę sistemą. Šios informacinės sistemos pagalba šilumos
apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomenų bazėje, atliekama sistemos įvykių analizė, bei jų
vizualizaciją.

Automatizuota šilumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovų balansinių ventilių ir reguliuojamų
termostatų įrengimu pagerins patalpų komforto sąlygas ir leis kiekvienam pastato gyventojui pajusti energijos
taupymo ir mokesčių priklausomybės galimybes.

Prieš montuojant daliklius, reikės atlikti esamų radiatorių matavimus, nustatyti jų tipą bei gamintoją bei
nuspręsti kurioje radiatoriaus vietoje turi būti montuojamas daliklis, nes jo veikimo principas pagristas
netiesioginiu šilumos kiekio, atiduodamo nuo radiatoriaus paviršiaus, matavimu.
Koeficientus turi įvesti montuotojas šilumos apskaitos sistemos paleidimo-derinimo metu.

Kad būtų įgyvendintas vartotojams socialiai teisingas šilumos sąnaudų išdalijimo būdas, turi būti įrengtas
radiatorių termostatinių galvų užblokavimo įtaisas, neleidžiantis termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C patalpos
temperatūrai, ir patalpai tenkančio šilumos kiekio skaičiavimuose siūloma įvertinti pataisos koeficientus. Priešingu
atveju, patalpoms palaikančioms žemesnę nei 16°C patalpų temperatūrą, identiškų plotų butams (vienam butui
esant pastato viduryje, kitam – viršutiniame aukšte, patalpoms virš nešildomo rūsio ar kampinėms pastato
patalpoms) išlaidos šildymui ženkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos mažiau šilumos dėl to, jog išoriniai
butai kompensuoja jų šilumos nuostolius, sulaiko šilumos sklidimą į išorę, užstoja šalto oro infiltravimą.

Namo per ataskaitinį laikotarpį suvartotos šilumos nustatymas ir atsiskaitymas su šilumos tiekėju bus atliekamas
pagal įvadinį namo šilumos skaitiklį, o namo suvartotas šilumos kiekis bus paskirstomas individualiems
vartotojams pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimą „Dėl komisijos rekomenduojamo
šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ 2005 m. gruodžio 30 d. Nr. O3-86 NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 10
16 (Nr. O3-316)) ir papildymas 2013 m. lapkričio 21 d. Nr. O3-697. Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais
metodą Nr. 6 (taikyti naujausią redakciją).

VĖDINIMO SISTEMOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
4.1. Esama padėtis

Esama vėdinimo sistema – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas į patalpas vyksta per varstomus langus ir duris,
oro ištraukimas – per vertikalius vėdinimo kanalus.
4.2. Projektiniai sprendiniai

Natūralaus vėdinimo kanalų vidiniai paviršiai išvalomi šepečiais ir dezinfekuojami. Viršutinėje vėdinimo kanalų
dalyje traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys, paaukštinami vėdinimo kanalai.

Butuose, ant ventiliacinių oro ištraukimo kanalų įrengiamos plastikinės grotelės su reguliavimo funkcija.
Esamų ant stogo kaminėlių paaukštinimą dėl stogo šiltinimo žiūrėti projekto architektūrinėje – konstrukcinėje
dalyje.

Rekomendacija. Kad patalpose užtkrinti natūralaus vėdinimo sistemos veikimą (pakankamą šviežaus oro
pritekėjimą), rekomenduojama atskiru pirkimu spręsri orlaidžių įrengimą languose.

Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. Valymas
atliekamassausu būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro ventiliacijos kanalų vidinio
paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus agresyvumo ir diametro besisukančiais šepečiais.
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Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150, Ø200 ir Ø250 arba kvadratiniai
šepečiai100x100, 150x150, 200x200 ir 250x250.

Dulkėms iš ventiliacijos kanalų ištraukti naudojama vakuuminų ištraukimo įranga: dulkės ir šiukšlės
nešamosoro srovės patenka į siurblių filtrus. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios atliekos, pavyzdžiui
buteliai ar plytos, tokiu atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu atveju individualiai. Gali būti, kad
vienintelisbūdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute esančią vėdinimo angą.Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų
vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo kanalą baigiamoji dezinfekcija,kuriai naudojamas žmonių sveikatai
nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas. Ventiliacijos šachtą sienelės apdorojamos nuo kenksmingų
žmogaus sveikatai mikroorganizmų (pelėsių, virusų, bakterijų, alergenų), jeigu reikia ir nuo parazitų (žmonių
kirmšlinių ligų įvairių sukėlėjų - askaridžių, spalinių, mažojo kaspinuočio kiaušinėlių).

ŠILUMOS PUNKTO ĮRENGINIŲ PATIKRINIMAS
5.1. Esama padėtis
1. Esamas šilumos punktas prie šilumos tinklų pajungtas pagal nepriklausomą schemą.
2. Šilumos skaitiklis SKS-3-U2 su srauto jutikliu Sharky VMC-087 DN40 Qnom=10,0 m3/h; Qmin=0,10 m3/h;

Qmax=20,0 m3/h įrengtas ant grįžtamos šilumnešio linijos.
3. Šilumokaitis šildymui 478 kW.
4. Šilumokaitis karštam vandeniui 326 kW.
5. Dvieigis vožtuvas šildymui VM2-32; G=7,5 m3/h; kvs=10,0 m3/h; su pavara AMV20.
6. Dvieigis vožtuvas karštam vandeniui VM2-40; G=9,3 m3/h; kvs=16,0 m3/h; su pavara AMV30.
7. Cirkuliacinis siurblys šildymui UPS 65-120F; G=16,0 m3/h; H=6,0 m.
8. Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui UPS 25-80; G=2,0 m3/h; H=6,0 m.
9. Skaičiuotinos temperatūros šilumos punkte: - šildymo sistema – 115-60ºC / 55-75ºC; karšto vandens sistema

- 60-30ºC / 5-55ºC.
11. Šilumos apkrovos iki renovacijos:

- šildymui - 478,0 kW (7,474 m3/h)
- karštam vandeniui - 326,0 kW (9,345 m3/h)

12. Šilumos apkrovos po renovacijos:
- šildymui - 212,06 kW (3,316 m3/h)
- karštam vandeniui - 326,0 kW (9,345 m3/h)

5.2. Šilumos punkto projektiniai sprendiniai
Po daugiabučio namo renovacijos Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, keičiamas cirkuliacinis siurblys šildymui ir

dvieigis vožtuvas šildymui.
1. Šildymui projektuojamas aukšto efektyvumo cirkuliacinis siurblys Stratos 40/1-12 CAN PN6/10; G=9,1 m3/h;
H=9,0 m; Nel.=450 W; komplekte su prijungimo detalėmis, komplekte su prijungimo detalėmis.
2. Esamas dvieigis reguliavimo vožtuvas VM2-32; kvs=10,0 m3/h yra per didelis – keičiamas į VM2-25; kvs=6,3
m3/h. Pavara AMV20 lieka esama.
Šilumos punkto esami įrenginai (kurie nekeičiami), vamzdynai ir izoliacija yra tinkama tolimesnei eksploatacijai.

Šilumos punktas automatizuotas ir lieka esamas (keičiamas tik cirkuliacinis siurblys šildymui). Patalpa lieka
esami: apšvietimas, vėdinimas, trapas – esami.

Šilumos punkte projektuojamos technologinės įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis besiribojančiai
gyvenamajai aplinkai turi atitikti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" bei HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai
gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ reikalavimams.

Rangovas privalo atlikti triukšmo matavimus statybos užbaigimo etape gyvenamose patalpose dėl šilumos
punkto keliamo triukšmo (įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis besiribojančiai gyvenamajai aplinkai turi
atitikti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje" reikalavimams).
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5.3. Šilumos apskaitos prietaiso patikrinimas
1. Šilumos apskaitai sumontuotas šilumos skaitiklis Šilumos skaitiklis SKS-3-U2 su srauto jutikliu Sharky

VMC-087 DN40 Qnom=10,0 m3/h. Karšto vandens srautas pirminiame kontūre (9,345 m3/h) yra didesnis nei
šildymo (3,316 m3/h).

Kadangi karšto vandens sistema paliekama esama, o esamo šilumos skaitiklio srauto parinkimo ribos iš šilumos
skaitiklių parinkimo lentelės yra >8.0-16.0, todėl esamas apskaitos skaitiklis yra tinkamas.

2. Paliekamas esamas papildymo skaitiklis ETWI DN15 Qnom=1,50 m3/h.
3. Paliekama esama matavimo ir duomenų nuskaitymo sistema Rubisafe III.

5.4. lentelė. ŠILUMOS APKROVOS

ŠILDYMAS KV RUOŠIMAS
VISO

115-60ºC/55-75ºC 60-30ºC/5-55ºC

Q, kW G, m3/h Q, kW G, m3/h Q, kW G, m3/h

Prieš rekonstrukciją 478,0 7,474 326,0 9,345 804,0 16,820

Po rekonstrukcijos 212,06 3,316 326,0 9,345 538,06 12,661

Pastaba:
1. Vandentiekio dezinfekavimas

TERMINĖ KARŠTO VANDENS VAMZDYNO DEZINFEKCIJA
Terminis būdas. Visoje karšto vandens sistemoje pakeliama temperatūra iki 66ºC ir laikoma 25–30 minučių,

po to atsukus visus čiaupus ne trumpiau kaip 5 min. plaunami visi sistemos vamzdžiai. Tie darbai atliekami naktį,
vandens vartotojai įspėjami, kad bus vykdomi dezinfekcijos darbai, iškabinami skelbimai su užrašu „Nenaudoti
vandens – atliekama dezinfekcija“ ar pan. Po terminio apruošimo vanduo ataušinamas iki 55ºC ir tiktai tada galima
jį naudoti.

2. Buities Vandentiekio Legioneliozių prevencija ir vandens kokybė
Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 24:2007 reikalavimus

atitinkančio geriamojo vandens. Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų.
Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos:

1) 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos,
neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje.

2) Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus temperatūrą
po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje
vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C.

3) Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama,
kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos,
remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.

4) Jeigu 1 litre karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba)
imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000
legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens
tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės
profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens
mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.
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5) Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro
koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą
užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto
vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija
jame neviršija 1 mg/l.

6) Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto
vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.

Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant statybos
produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios yra autorizuotos
ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka. Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu
Higienos normos HN 24:2017 VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra.
Šalto vandens temperatūra +5 0C (ne aukštesnė kaip 20 0C).

Statybos užbaigimo procedūros metu privaloma atlikti geriamojo vandens kokybės ir karšto vandens
temperatūros atavimus. Pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“ statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikiami geriamojo vandens kokybės
tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai. Tiekiamojo vandens kokybė turi atitikti
higienos normos reikalavimus HN 24:2017.

VANDENTIEKIS (V1, T3, T4)
Reikalingas slėgis vandentiekio įvade yra 33,70 m, esamas slėgis pagal UAB ‘‘ Vilniaus vandenų
‘‘ dauomenis yra 35,0m.
Reikalingas buitinio vandentiekio slėgio aukštis HR skaičiuojamas pagal formulę

HR = hg +hįv + hskt +hf +sum hw ;

Kur hg – geometrinis aukštis , hg =19,50m
hįv – hidr., nuostoliai įvade , hįv =0,2m

hskt – hidr., nuostoliai skaityklyje , hskt =3,0m
hf – laisvas slėgis ištekėjime iš nepatogiausio čiaupo , hf =3,0m ( vonios su dušu)
sum.hw– hidr. nuostoliai ruože , sum hfw =8,0m

HR = 19,50+0,2+3,0+3,0+8 =33,70m
Vandentiekio slėgis 8 aukštų gyvenamajame name yra pakankamas.

Pagal techninę užduotį atnaujinami šalto vandens magistraliniai vamzdynai rūsyje ir uždaromoji
armatūra, stovai keičiami naujais. Apskaitos mazgas esamas, nekeičiamas. Numatytas karšto vandens
sistemų pertvarkymas ir keitimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas.

Keičiami vandentiekio vamzdynai suprojektuoti iš PPR polymutan geriamojo vandens vamzdžių,
Vandentiekių vamzdynus kloti demontuotų vamzdynų vietose , esamose šachtose, izoliuojant: karštas
ir cirkuliacinis vandentiekis d25, 32 ir d40 izoliuoti 40 mm storio šilumos izoliacijos kevalais su
aliuminio folija, o d20- izoliuoti 30 mm storio šilumos izoliacijos kevalais su aliuminio folija
šaltas putų polietileno izoliacija -20mm nuo rasojimo .
Vandentiekių atšakose nuo magistralinių vamzdynų į stovus suprojektuota uždaromoji armatūra.

Po vamzdynų paklojimo, butuose šachtas ir sugadinta apdaila turi būti atstatyta.
Buities vandentiekio legioneliozių prevencija ir vandens kokybė
Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 24:2017 reikalavimus
atitinkančio geriamojo vandens.
Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų.
Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios
taršos:
1. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos,
neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37°C temperatūroje.
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2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50°C (išmatavus
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas
vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų
čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65°C.
3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama,
kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos
rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.
4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos
ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau
nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos
priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba)
imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir
kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.
5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro
koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą
užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30°C. Baigus trumpalaikę cheminę
karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro
koncentracija jame neviršija 1 mg/l.
6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto
vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.
Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant statybos
produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios yra
autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka.
Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos HN 24:2017
VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra.
Šalto vandens temperatūra +5°C (ne aukštesnė kaip 20°C).
Terminė karšto vandens vamzdyno dezinfekcija. Visoje karšto vandens sistemoje pakeliama temperatūra
iki 66°C ir laikoma 25–30 minučių, po to atsukus visus čiaupus ne trumpiau kaip 5 min plaunami visi
sistemos vamzdžiai. Tie darbai atliekami naktį, vandens vartotojai įspėjami, kad bus vykdomi
dezinfekcijos darbai, iškabinami skelbimai su užrašu „Nenaudoti vandens – atliekama dezinfekcija“ ar
pan. Po terminio apruošimo vanduo ataušinamas iki 55°C ir tiktai tada galima jį naudoti.

BUITINIS NUOTAKYNAS (F1)
Pagal techninę užduotį numatomas, pastato buitinio nuotakyno rūsio magistralinių vamzdynų ir stovų
keitimas iki pravalos lauko sienos.

Vidaus rūsio nuotekynės tinklai numatyti iš PVC nuotekoms skirtų vamzdžių, klojami tose pačiose
vietose esamus demontavus, klojami iki lauko sienos pravalos, klojimo gylį tikslinti darbo metu.
Nuotekų vamzdžius kloti su ne mažesniais nuolydžiais d160mm, d110 mm - 0,02 , išvadų pusėn.
Ūkio – buities nuotekų nuvedamųjų linijų pravalymui grindyse numatomos priveržiamos pravalos.
Nuotekų užterštumai : BDS5-250mg/l, SM – 250mg/l, naftos produktų -1,0mg/l.

Patalpoje šilumos punkto ir vandentiekio įvado patalpoje suprojektuotas trapas su atbuliniu vožtuvu.
Buitinių nuotekų stovus montuotį iš betriukšmių vamzdžių ir jungiamųjų dalių iš mineralizuoto
polipropileno (PP), kurių
Tankis ~ 1,9 g/cm3 DIN 53479
Trūkstamasis pailgėjimas ~ 29 %
Tempiamasis stipris ~ 13 N/mm2
Tamprumo modulis ~ 3800 N/mm2
Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas ~ 0,09 mm/mK
Esamų stovų vietas būtina tikslinti statybos vietoje. Esamų išvadų vietas tikslinti statybos metu ,
pradedant pastato vidaus tinklų statybą nuo lauko išvado vietos ir gylio nustatymo.
Po paklojimo sugadinta apdaila tūri būtį atstatyta.
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LIETAUS NUOTAKYNAS (L1)

Stogo įlajos yra įtrauktos į projekto architektūrinę –statybinę dalį. Pagal projektavimo užduotį lietaus
nuotekynė nekeičiama, paliekama esama .

Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo (nuolydžio, didesnio kaip 0,015) stogo gali būti
apskaičiuojamas taip (STR 2.07.01:2003, 9 priedas):

10000
5

max
IF

Q



, l/s

Kai: F – stogo plotas, m2, I5 – kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus intensyvumas,
l/(s.ha), apskaičiuojamas pagal formulę (imant T=5min):
F=684,0m2;

c
BT

AI 



, l/(s.ha)

Kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno
ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min.
A = 5835, B = 17,0, c = (-0,8) (kai nuotakyno retmuo p = 5, metai
I= (5835:20+17)+(-0,8) =157,0 l/s
Qmax = F X I5 / 10000 =684 X 157,0 /10000 =10,74 l/s

Elektros energijos tiekimas

Elektros energijos tiekimas pastatui projektuojamas nuo esamo kabelinio skydo KS-5702 iš TR-1019.
Projektuojami kabeliai Al-1-4x120mm2.

Elektros skydinės patalpoje yra sumontuotas pastato įvadinis apskaitos skirstomasis skydas ĮASS.
Jo korpusą numatoma palikti esamą, jame sumontuota įranga pakeičiama nauja. Skyde montuojamą
įrangą žiūr. brėž. –E.B-14. ĮASS turi būti numatyta prieš apskaitą esančios apsauginės komutavimo
įrangos plombavimo galimybė.

Butų užmaitinimui projektuojamos naujos Cu-5x35mm2 magistralės nuo ĮASS. Kabeliai su Cca
s1,d1,a1 degumo klasės izoliacija ir apvalkalu. Kabeliai numatyti montuoti rūsyje įtraukiant į apsauginius
vamzdžius ir esamose vertikaliose kabelių šachtose. Jeigu atliekant montavimo darbus bus nustatyta, kad
esamuose kanaluose sumontuoti naujus kabelius galimybės nėra, iškirsti naujas vagas kabelių
sumontavimui. Vamzdžiai ir šachtos tarp aukštų turi būti užsandarinami nesunkiai pašalinamomis ugniai
atspariomis priemonėmis. Atlikus montavimo darbus atstatyti apdailą.

Esami laiptinių apskaitos skydai (LAS) rekonstruojami. LAS montuojami gnybtynai magistralinio
kabelio atšakojimams į gyventojų elektros energijos apskaitos prietaisus. Gnybtynai plombuojami. Butus
perjungti nuo projektuojamų atšakų gnybtynų.
Vidaus elektros tinklas montuojamas pagal TN-S tinklo posistemę, kai yra atskiras nulinis laidas ir
atskiras apsauginis laidas.

Projektuojami magistralinių linijų kabeliai numatyti variniai penkių gyslų, instaliaciniai kabeliai
variniai, penkių arba trijų gyslų. Kabelių skerspjūviai nurodyti bendro naudojimo ir magistralinių tinklų
schemoje.

Bendrų vartotojų maitinimui ĮASS montuojami nauji automatiniai išjungikliai nueinančių linijų
apsaugai nuo trumpų jungimų ir perkrovų. Nuo ĮASS užmaitinamas rūsio patalpų, laiptinių, įėjimų
apšvietimas, elektros įranga šilumos punkte ir elektros skydinėje. Į rekonstruotą ĮASS turi būti perjungta
visa esama veikianti (naudojama) įranga. Perjungiant esamus kabelius atlikti kabelių izoliacijos varžų
matavimus, pažeistas atkarpas sutvarkyti.
Laiptinių, koridorių apšvietimas ir rūsio patalpų apšvietimas maitinami nuo skirtingų ĮASS grupių.
Nereikalingus elektros tinklus ir įrangą išmontuoti ir išvežti.
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Elektros instaliacija

Pastate projektuojamas rūsio patalpų, įėjimų, laiptinių ir bendro naudojimo koridorių apšvietimo
elektros tinklas. Elektros energijos paskirstymas numatytas iš ĮASS. Apšvietimo valdymas prie įėjimų į
laiptines ir laiptinėse nuo foto/judesio jutiklių. Rūsio patalpose numatyti paviršiniai jungikliai.
Laiptinių apšviestumas turi būti ne mažiau kaip 50Lx.
Apšvietimas turi būti perskaičiuotas parinkus konkrečius šviestuvų modelius. Apšvietimas suprojektuotas
šviestuvais su:

 liuminescencinėmis lempomis – šilumos punkte ir elektros skydinėje;
 LED lempomis – rūsio patalpose, laiptinėse prie įėjimų į laiptines ir bendro naudojimo

koridoriuose;

Šviestuvai su liuminescencinėmis lempomis komplektuojami su elektroniniais balastais. Klavišiniai
jungikliai įrengiami 0,8 - 1,7m aukštyje nuo grindų.

Paskirstymo tinklai laiptinėse numatyti kabeliais su varinėmis gyslomis, atitinkamo skerspjūvio su
Cca, s1,d1,a1 degumo klasės izoliacija ir apvalkalu. . Rūsio patalpose Eca degumo klasės izoliacija ir
apvalkalu.

Rūsio patalpose apšvietimui numatyta paviršinė instaliacija variniais kabeliais 3x1,5mm2
skerspjūvio, įtraukiant į apsauginius vamzdžius. Laiptinių koridorių apšvietimo elektros tinklus montuoti
paslėptai po tinku. Atlikus montavimą atstatyti apdailą.
Perėjimuose per sienas kabeliai klojami vamzdžiuose, vamzdžiai užsandarinami ugniai atsparomis
medžiagomis.

Įžeminimas ir apsauga nuo žaibo

ĮASS įžeminimui projektuojamas įžeminimo kontūras, kurio varža bet kuriuo metų laikų neturi būti
didesnė kaip 10 . Kontūrui naudojami plieniniai cinkuoti įžeminimo elektrodai. Įžeminimo elektrodų
kiekį tikslinti darbų metu pagal pasiektą varžą. ĮASS prie įžeminimo kontūro prijungiamas plienine
cinkuota juosta 30x4mm. ĮASS įžeminimo kontūrą sujungti su apsaugos nuo žaibo sistemos įžeminimo
kontūru.

Nuo pastato įvadinio apskaitos skirstomojo skydo ĮASS elektros tinklai projektuojami pagal TN-S
tinklo posistemę, elektros įrenginių įžeminimas atliekamas elektros instaliacijos trečia arba penkta
įžeminimo gysla.

Apsaugai nuo aukšto potencialo perdavimo antžeminėmis ir požeminėmis metalinėmis
komunikacijomis visi inžineriniai tinklai (metaliniai vamzdynai), technologinių įrengimų korpusai,
statybinės ir gamybinės metalinės konstrukcijos turi būti pajungiamos prie įžeminimo tinklo.

Visus montavimo darbus atlikti pagal EĮĮT, 2012 taisyklių reikalavimus. Darbų vykdymo metu
paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, atsiradus papildomiems darbams, kurie nėra įvertinti projekte,
Rangovas kartu su Užsakovu turi spręsti apie būtinumą ir papildomus darbus užsakyti atskirai.
Visi naudojami įrenginiai turi būti pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC
standartus ir sertifikuoti Lietuvoje.

Apsaugos nuo žaibo projektiniai sprendiniai
Apsaugai nuo tiesioginio žaibo smūgio montuojamas aktyvinis žaibo priėmiklis. Stiebas pastatomas

ant stogo panaudojant specialų stovą. Priėmiklio aukštis ≥3m virš antstato stogo. Tvirtinimą tikslinti darbo
vietoje.
Objekte projektuojama dvigubo veikimo aktyvusis žaibo priėmiklis, III kategorijos, ΔL = 30m. Saugomos
zonos spindulys Rpx imamas iš gamintojų katalogų.
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Aktyviojo žaibo priėmiklio apsaugos spindulys, ΔL = 30m
h, m 2 3 4 5 6 8 10 15 20 45 60

Rp, m 25 38 50 63 64 66 66 69 71 75 75

Žaibo išlydžio energijai nuvesti į žemę numatyti du srovės nuvedikliai.
Įžeminimo varža ne daugiau kaip 10 Ω bet kuriuo metų laiku. Srovės nuvediklis - plieninė cinkuota

arba aliuminio viela 8 mm ore ir 40x4 mm plieninė cinkuota juosta žemėje. Srovės nuvedikliai
numatyti ne arčiau kaip 2 m nuo įėjimų ir langų arba taip kad žmonės negalėtų prie jųprisiliesti.

Jei statinio išorėje neįmanoma įrengti srovės nuvediklių laidininkų, arba negalima išlaikyti 2,0m atstumo
nuo langų ir durų, juos galima įrengti A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose statinio išorėje arba po statinio
apdaila.

Įžemintuvą sudaro du įžemikliai tarpusavyje sujungti plienine cinkuota juosta. Įžemikliai turi būti
išdėstyti ne mažesniu kaip 2,0m atstumu nuo esamu metalinių požeminių komunikacijų vamzdžių. Nuo
kitų komunikacijų išlaikyti 0,5m atstumą. Srovės nuvediklius su įžemintuvais sujungti per išardomas
jungtis (matavimo gnybtus).

Plieninė cinkuota juosta žemėje turi būti montuojama 0,5-0,7m gylyje ir 0,8-1,0m atstumu nuo
statinio pamato arba pagrindo.

Prieš kalant įžeminimo elektrodus, atlikti šurfavimą ir įsitikinti, kad kalimo vietose nėra esamų
požeminių komunikacijų, kurias būtų galima pažeisti.
Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas į buvusį lygį.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais žaibosaugos instaliavimo darbų užbaigimui ir
tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūra atliekama kas
dveji metai, sistema tikrinama – kas 4 metai. Neplaninis patikrinimas atliekamas po žaibo išlydžio, jeigu
atliekami remonto darbai, arba pakeičiamos kai kurios apsaugos nuo žaibo sistemosdalys.
Visi naudojami įrenginiai turi būti pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC
standartus ir sertifikuoti Lietuvoje.
Visus montavimo darbus atlikti pagal EĮĮT, 2012 taisyklių reikalavimus. Darbų vykdymo metu paaiškėjus
nenumatytoms aplinkybėms, atsiradus papildomiems darbams, kurie nėra įvertinti projekte, Rangovas
kartu su Užsakovu turi spręsti apie būtinumą ir papildomus darbus užsakyti atskirai.

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS

Aiškinamasis raštas
Bendros žinios

Daugiabučio namo Žaliųjų ežerų g. 11, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyti

sprendiniai tiesiogiai susiję su energijos taupymu ir šilumos išsaugojimu. Projekto sprendiniai

nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

Projekto rengimo pagrindas:

- Techninė užduotis.

- Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

Projektuojamo statinio (statinių grupės) statybos vieta (geografinė vieta)

Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis namas Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius.

Reljefas
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Remontuojant pastatą esamas gamtinis karkasas nesikeis.

Statybos rūšis

Statinio paprastasis remontas – atnaujinamas esamas statinys.

Statinio paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai)

Statinio kategorija

Ypatingas

Projektiniai sprendiniai

Pastate numatomi šie darbai:

1. Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų

pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą.

2. Stogo šiltinimas.

3. Nepakeistų langų ir balkonų durų keitimas.

4. Lauko durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus.

5. Inžinerinių sistemų pertvarkymas.

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis parengta vadovaujantis:
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
 2008 m. sausio 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių

įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo”;
 DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”;
 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas liepos 1 diena Nr. IX-1672 2003.07.01
 Atliekų tvarkymo taisyklės.

Klimatologiniai duomenys:
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilniuje klimatinės sąlygos yra tokios:

1. Vidutinė metinė oro temperatūra 5,7 °C

2. Santykinis metinis oro drėgnumas 80 %

3. Vidutinis metinis kritulių kiekis 664 mm

4. Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus
maksimumas) 75 mm

5. Vidutinis metinis vėjo greitis 3,6 mm/s

6. Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus
(H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų 20 m/s

7.
Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš P,

PR, PV, V
liepos mėn. – iš V,

m/s
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ŠV, P, Š, PV

Esamos būklės įvertinimas

Daugiabutis 8 – ių aukštų, su rūsiu pastatytas 1984m. pagal tipinį projektą. Modernizuojamame
daugiabutyje -89 butai. Daugiabučio gyvenamojo namo atitvarų konstrukcijų fizinė – techninė būklė
įvertinama vadovaujantis apžiūros metu nustatytais daugiabučių namų fizinės būklės ir vizualinių namo
apžiūrų rezultatais. Projektas privalo būti parengtas ir statinio atnaujinimo darbai privalo būti atlikti taip,
kad būtu pasiekta energetinio naudingumo C klasė.

Pamatai ir nuogrindos :
Pamatai betono blokų, nešiltinti. Nuogrinda vietomis išsikraipiusi, atitrūkusi nuo pagrindų, kai kur

jos nėra.
Darbų apimtis: išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos
defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą
(išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą. Cokolio apšiltinimas numatomas šilumos izoliacijos
plokštėmis (XPS300* 160mm, 0,035 W/(m2·K).), apdaila akmens masės plytelės.
Cokolį šiltinti atkasant pamatus 1.20 m žemiau žemės lygio sutvarkant pamatų įtrukimus bei kitus
defektus, įrengiant hidroizoliaciją, apšiltinant cokolio požeminę ir antžeminę dalis sertifikuota
apšiltinimo sistema, įrengiant cokolio ir pirmo aukšto ribose atsparią mechaniniams pažeidimams
apdailą. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas tvirtinant dvigubą tinklelį. Papildomas langų angų armavimas.
Izoliavus pamatus įrengiama nuogrinda. Cokolio šilumos perdavimo kooficientas turi būti ne didesnis
kaip U=0,20 W/(m2·K).
Pastaba: Prieš apšiltinimo darbus atliekama sienų pažeistų konstrukcijų defektų pašalinimo darbai, sienų
plovimo darbai. Termoizoliacijos sluoksnio storis priklauso nuo šiltinimo medžiagų šilumos laidumo
koeficiento.

 Stogas – sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas vidinis, konstrukcija
nešiltinta.
Neįrengta stogo apsauginė tvorelė. Stogo šiluminės savybės (U=0,85 W/K·m2) netenkina STR
2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

 Butų langai ir balkonų durys – didžioji dalis senų butų langų ir balkono durų yra pakeista PVC
profilio su stiklo paketais. Likusi dalis langų – seni, nesandarūs, patiriami dideli šilumos nuostoliai.
Nepakeistų langų šiluminės savybės netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

 Lodžijų laikančios kosntrukcijos – laikančių konstrukcijų betonas išrupėjęs, matosi armatūra.
Dalis lodžijų įstiklinta, vyrauja seno tipo mediniai rėmai ir PVC konstrukcijos. Balkonų aptvarai
susidėvėję, skirtingų medžiagų, spalvų, įstiklinimų sudalinimai skirtingi. Balkonų įstiklinimai ir tvorelės
yra nesuderinti, ne pagal vieningą projektą. Įstiklinimai nusidėvėję , skirtingų spalvų ir sudalinimų.

 Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose – laiptinių lauko durys
neatnaujintos, tambūrų durys senos, medinės ir nesandarios. Rūsyje ir laiptinėse langai seni mediniai,
susidėvėję ir išsikraipę, nesandarūs. Rūsio ir laiptinės langų, lauko ir tambūrų durų šiluminiai parametrai
netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimų.

 Vėdinimo inžinerinė sistema – natūrali. Gyvenami kambariai vėdinami per atidaromus langus ir
varstomas duris. Sanitariniai mazgai ir virtuvės vėdinamos per natūralios ventiliacijos kanalus (šachtas).
Ventiliacijos kanalai nevalyti, išvadaų ant stogo kaminėliai apgriuvę, nepakankama trauka. Būtinas
kanalų valymas ir dezinfekavimas, išvesties kaminėlių ant stogo skardinimas, jei reikalinga – pakėlimas.

 Išorinės sienos (fasadinės) – pastato konstrukcijos tipas-plytų mūras. Sienų šiluminė varža
netenkina šiuolaikinių statybos normų reikalavimų. Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas esamas
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- 1,27 W/mK. Kai kuriose sienose plytos ištrupėję ir suskilinėję. Numatoma atlikti sienų apšiltinimą
įrengiant ventiliuojamą fasadą. Apšiltinimo medžiaga-mineralinė vata. Sienų ir cokolio šilumos
perdavimo kooficientas ne didesnis kaip U=0,20 W/(m2·K). Apdaila akmens masės plytelės.

 Fasadinių sienų apšiltinimas mineralinės vatos plokštėmis 180mm storio 0,037 W/(m2·K)ir
priešvėjinėmis mineralinėmis plokštėmis 30mm storio, kai 0,033 W/(m2·K). Apdailai parenkamos
akmens masės plytelės.

 Įstiklintuose balkonuose šiltinimas iš išorės plokštėmis (EPS 70N)-80mm storio , tinkuojant
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.
Perdangos apačios šiltinimo darbai :

 Balkoninių perdangų apačios 1-2aukštuose (butai Nr.2/3/4/5/6/7/9/10/11/12/13);
 Virš įėjimų perdenginių apačia tarp ašių „3-4“,“1-2“;
 Virš įėjimo į rūsio patalpas, anstatas apšiltinamas tarp ašių “1-2“;

Darbų apimtis: Numatomi darbai-sienos paviršiaus įvertinimas ir paruošimas. Langų angų kur reikia
mažinimas (Rūsyje pakeliant lango apačią nuo žemės paviršiaus), bendro naudojimo balkonuose lango
angos siaurinimas atsižvelgiant į apšiltinimo sluoksnį. Demontavimas senų įstiklinimų, grotų, angų
uždengimų.
Parenkama išorinių ventiliuojamų sienų I-IV kategorijos atsparumo smūgiams sistema pagal
normatyvus. Dujų vamzdyno ant išorinės pastato sienos perkėlimas. Vėliavos laikiklio, įvairių
ženklinimų, šiluminio punkto ir signalizacijos daviklių, dūmptraukio vamzdžio ir kt. ant fasadų esamų
sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po fasadų šiltinimo darbų. Atvirų laidų, kabelių, paklotų
ant sienų, įvedimas į laidadėžes ar apsauginius šarvus. Kondicionieriai , jai tokie būtų statybos rangos
metu permontuojami ant stogo, arba vidaus balkone.
Angokraščiuose lašiklių įrengimas. Balkonuose išlyginamojo sluoksnio įrengimas tvirtinant tinklelį.
Kampų papildomas armavimas. Paviršiaus gruntavimas, apdailinio sluoksnio įrengimas (sienų šiltinimo
sistema įrengiant tinkuojamą fasadą). Įrengiant apdailinį sluoksnį vadovautis suderintu spalviniu
sprendiniu.
Įėjimo stogelio prie pagrindinio įėjimo šiltinimas ir apdailinamas fibrocementinėmis plokštėmis,
numatant stogelio apskardinimą, laštakių įrengimą, vidinę įlają, lietvamzdį (vizualiai lietvamzdis
pradęsiamas iki stogelio viršaus).

Greta namo esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros, elektroninių ryšių,
dujų tinklai. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai - teritorija nesaugoma.

Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas:
Vykdant pastato modernizavimo darbus visus esamus inžinerinių sistemų įrenginius perkelti ant

formuojamų išorės atitvarų.

Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios,
galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos
ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:
- statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
- galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
- patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natū ralaus apšvietimo pagal higienos ir
darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
- gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
- apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
- apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei
priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos šsaugojimas; želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo
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sistemų išsaugojimas.

1. Pasirengimas statybai
Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties

projektinė dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas.
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:
 Įrengti laikinas buitines patalpas;
 Pagal statybos plane nurodytą kontūrą aptverti statybos aikštelę laikina tvora;
 Paruošti laikinas sandėliavimo vietas;
 Įrengti įėjimų į pastatą apsauginius stogelius;
 Iškabinti informacinius, įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus;
 Prieš pradedant darbus reikia nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir

numatyti jų reikiamą apsaugą bei aiškiai pažymėti;
 Atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems

darbams būtinai turi parengti technologijos projektą ar technologines korteles. Jei tokio
pobūdžio yra tik dalis darbų, technologinės kortelės rengiamos tik tai darbų daliai.

Užsakovas (Statytojas), vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatų 10 punkto
reikalavimais, turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie statybos pradžią.

Užsakovas (Statytojas), vadovaujantis Statybos įstatymo, paskelbti LR statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ apie rangovo pasamdymą, taip pat
pagrindinių statybos sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto
vykdymo priežiūros dalies vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos specialiųjų darbų vadovų,
statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų)
pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo.

Darbų pradžia: Rangovas turi įteikti Statinio techninės priežiūros vadovui raštišką pranešimą apie
numatomus pradėti statybos darbus. Darbai negali būti pradėti tol, kol nebus gautas jo raštiškas
pritarimas.

Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė
dokumentacija, gautas leidimas statybai ir techninio prižiūrėtojo spaudu bei parašu patvirtinti brėžiniai ir
techninės specifikacijos. Rangovinė organizacija privalo parengti technologinį projektą. Rangovas darbų
metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai
nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų.

Prieš statybos darbų pradžią statybos teritorijoje rangovas(-ai) ir įmonės vadovas privalo
įforminti aktą - leidimą DT 5-00 (1 priedas), kuriame turi būti numatytos priemonės,
užtikrinančios darbų saugą.

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina:
nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir numatyti jų reikiamą apsaugą bei aiškiai

pažymėti, gauti leidimus kasinėjimams ir aptvėrimams.
inžinerinių tinklų iškėlimo atveju, Valstybinės statinių statybos inspekcijoje iforminti leidimą

vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimo darbus, gauti technines sąlygas atitinkamose miesto ūkio įmonėse.
Užsakovas (Statytojas) arba darbų vadovas, tuo atveju jei statybvietėje darbų trukmė numatoma

ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų, turi parengti saugos ir
sveikatos darbe priemonių planą. Be tokio plano negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų.

Žymint statybos koordinačių tinklą vietovėje, naudojami statybvietės rajono geodeziniai taškai.
Pagal jų koordinates ir koordinačių tinklo viršūnes nustatomi poliniai ilgiai ir kampai. Vietovėje teodolitu
ir juosta surandami reikiami taškai.

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai
atstatytos pagal pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti.

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais
aktais bei projektu.
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Statybos geodezinė kontrolė (periodiškumas, tvarka, ataskaitos).
Vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
Statinio statybos vadovas privalo:
 užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus
bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinės
nuotraukos (žaibosauga).

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas),
vykdydamas Reglamento VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento VII
skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka:

- Statinio statybos techninis prižiūrėtojas dalyvauja vykdant geodezinių koordinačių, reperių,
raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir
įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
geodezines nuotraukas;

Žurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų pagrindinių
geodezinių kontrolinių nuotraukų rekomenduojamas sąrašas.

Visos statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruojamos formoje F-15, o formoje F-16
pateikti geodezinių kontrolinių nuotraukų blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja
geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovu –
kai pildomi papildomi Žurnalai). Registruojant nurodoma schemų, nuotraukų pavadinimai, atlikimo data,
atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

1. Statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų rekomenduojamų pagrindinių geodezinių
kontrolinių nuotraukų sąrašas:

1. elektros kabeliai (žaibosauga);
2. Takų nužymėjimas.

Pagrindiniai darbai

Atlikus išvardintus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai remonto darbai, kuriuos siūloma
vykdyti sekančia tvarka:
- keičiami seni mediniai pastato langai bei durys;
- inžinerinių sistemų remontas;
- parapeto pakėlimas apsaugine stogo tvorele;
- atliekami stogo remonto darbai - gerai išvalomas esamas stogo paviršius, nuimamos antenos
(suderinus su pastato administracija), formuojami reikalingi stogo nuolydžiai, atliekami stogo apšiltinimo
darbai, įrengiama nauja 2 sluoksnių danga, sutvarkomi atskiri stogo elementai (vėdinimo kaminėliai,
parapetas);
- išvalomi, dezinfekuojami ventiliacijos kanalai, šachtos;
- atliekami visų išorės sienų apšiltinimo darbai;
- atliekama fasadų apdaila;
- atliekami fasadų (palangių, stogelių) ir stogo (parapetų) apsakardinimo darbai;
- atliekami cokolio apšiltinimo darbai;
- įrengiama cokolio apdaila;
- įrengiama nauja nuogrinda;
- sutvarkoma teritorija (išardomas laikinas apsauginis tinklas, išardomi pastoliai, išardomas laikinas
aptvėrimas, išvežamos statybinės šiukšlės ir t.t.).
Atliekamų darbų eiliškumas gali būti ir kitoks, priklausomai nuo metų laikų, oro sąlygų ir kitų
veiksnių. Kai kurie darbai gali vyktu lygiagrečiai, kurie neturi jokios įtakos vieni kitiems (šildymo
sistemos modernizavimas ir lauko darbai).
Baigiamieji darbai.
- Teritorijos po statybos darbų tvarkymas;
- Šiūkšlių išvežimas;
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- Inžinierinių tinklų bandymas.

Darbų atlikimo grafikas.
Kadangi nėra aiškus būsimo užsakovo su Rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai, todėl
pateikiamos preliminarus grafikas, o siūlomas darbų eiliškumas anksčiau aprašytas.

Darbų specifika:
1. Darbai šiltuoju metų laiku:
• Galimi visi numatytieji statybos darbai.
2. Darbai šaltuoju metų laiku.
Padidėjusi rizika pasitemti, peršalti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir
darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos metu papildomai
išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. Galimai visi vidaus darbai, saugotis apsnigtų
konstrukcijų (prieš darbų atlikimą privaloma sniegą valyti kiekvieną dieną).
Darbų vykdymas žiemos laikotarpiu:
• Vykdant žemės darbus žiemos laikotarpiu privaloma neleisti peršalti gruntui ir ribojimas atviras
vandens nuvedimas.
• Pertraukų metu gruntas uždengiamas apšiltinimo sluoksniu arba atliekamas pašildymas. Statybos
metu atliekami temperatūros ir grunto sistemingi stebėjimai. Stebėjimo rezultatai užfiksuojami darbų
žurnale.
• Šaltuoju metų sezonų draudžiama atlikti šiuos darbus: keisti langus ir lauko duris, rekonstruoti
šildymo sistemą, ir šilumos punktą, atlikti sienų ar cokolio apdailą (šlapias procesas) ir kiti darbai.

2. Geologinės ir hidrogeologinė sąlygos
Atliekant modernizavimo darbus, kurie susiję su energijos taupymu ir šilumos išsaugojimu,

geologiniai tyrimai neatliekami.

Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos.

Daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimo darbai bus atliekami šiltuoju metu arba iškart jam
pasibaigus. Rangovas turi suderinti darbų atlikimo grafiką su daugiabučio gyvenamojo namo administracija.

Kad statybinės mašinos kuo mažiau trukdytų gyventojų poilsį, darbus ir pan. visas medžiagas,
reikalingas atskiriems darbo barams atlikti, siūloma atvežti vienu metu ir laikinai sandėliuoti numatytose vietose
pagal medžiagų gamintojų nurodymus. Sutarus su gyventojais laiką statybos darbuotojai atliks darbus butuose,
pateks į laiptines arba rūsio patalpas. Prieš išvažiuojant iš statybvietės į gatvę, automobilių ratai privalo būti
išplauti.

Norint sandėliuoti ar įrengti laikinas buitines patalpas, bei tiesti lauko laikinus inžinerinius tinklus
privaloma gauti Nacionalinės žemėtvarkos tarnybos raštišką sutikimą.

3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms.
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą

kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai.
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.
Statybos aprūpinimas elektra:
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Statybos aprūpinimui elektra siūloma pasijungti nuo magistralinių elektros tinklų per įvadinį
elektros skydą. Nuo magistralinių tinklų iki vartotojų nutiesiami elektros tiekimo linijos, kurios baigiasi
skirstomaisiais skydais.
Statybos aprūpinimas vendentiekiu ir buitinių nuotekų įrengimas
Geriamas vanduo statybos metu bus perkamas plastikinėse talpose, atvežamas ir laikomas buitinėse
patalpose. Lauke bus pastatytas biotualetas..

4. Statybos metu naudojamos transporto ir kt. priemonės:

1. Savivarčiai - talpa 12 m3;
2. Matavimo įranga - Nivelyras, gulščiukai;
3. Pjaustymo įranga.
4. Automobilinis bokštelis - keliamoji galia 200 kg, kėlimo aukštis 14,60 m;
5. Betono siurblys arba betono maišyklė - iki 68 barų darbinis slėgis, našumas iki 18 m3/h;
6. Statybinis keltuvas H=15 m, Q=300 kg. 1 vnt.;
7. Perforatorius 3 vnt.;
8. Grunto tankintuvas (rankinis) 1 vnt.;
9. Kompaktinis ekskavatorius mažos kaušo talpos 1 vnt.;
10. Kiti smulkesni mechanizmai.

Inventoriniai pastoliai. Renkantis pastolius statybai reikia įvertinti šias sąlygas: darbų apimtį ir
pobūdį; darbų atlikimo vietą ir laiką; pagalbinį techninių priemonių naudojimą; numatomas apkrovas;
darbuotojų, dirbančių vienu metu ant pastolių, skaičių; darbo vietos plotį ir aukštį; medžiagas, laikomas
ant pastolių; pastolių pritvirtinimą, tvirtinimo tipą ir skaičių; medžiagų kritimo pavojų.

Technologiniame projekte turi būti nurodomas inventorinių pastolių tipas, keliamoji galia ir
gamintojas. Pastolių montavimą ir išmontavimą turi atlikti specialiai apmokyti darbininkai, turintys teisę
šiems darbams atlikti. Surenkami inventoriniai pastoliai turi būti išbandyti ir turėti atitinkamus sertifikatus.
Pastoliai turi būti surenkami pagal projektinę schemą ir patikimai pritvirtinti prie pastato laikančiųjų
konstrukcijų. Prieš pradedant montuoti pastolius, reikia įsitikinti, kad gruntas ir pagrindas, ant kurio
surenkami pastoliai, yra tvirtas ir patikimas. Ant minkšto ir ką tik supilto grunto pastoliai turi būti
montuojami naudojant papildomą atraminę plokštę. Draudžiama atrėmimui naudoti plytas ir blokelius.
Pritvirtinimas turi atlaikyti tempimo ir spaudimo jėgas, kurios veiks naudojantis pastoliais. Tvirtinimo
kronšteinai neturi išsikišti į judėjimo zoną. Pastoliai statomi tokia eilės tvarka ir tokiu būdu, kad juos
statantis darbuotojas būtų saugus. Aptvarai statomi, kai galima nukristi iš daugiau kaip 2 m aukščio ant
apačioje esančio pagrindo. Vidiniai aptvarai ant pastolių pakloto statomi tuomet, kai atstumas tarp pastato
ir pastolių pagrindo didesnis kaip 30 cm. Kiekvieną dieną prieš atliekant darbus, atsakingas darbuotojas
turi apžiūrėti ir patikrinti jų tvirtinimo vietas, atrėmimus ir pastolių būklę. Pastolių dalis su trūkumais
reikia nedelsliant pašalinti. Darbininkai dirbantys ant pastolių turi būti aprūpinti apsauginiais diržais.
Diržų prikabinimas prie pastolių konstrukcijų turi būti patikimas.

Kiti reikalavimai:
 specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai nekeliami;
 specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizė nereikalinga.

5. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos.

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis
statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos

būtų gerai apšviestos;
 keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;
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 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš
zonų kur yra žmonės;

 nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali
nukristi;

 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal

SDTB-13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“;
 dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais;
 tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai

ant stogo būtų sustabdyti;
 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės;
 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti;
 esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis;
 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas;
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai,
gerai prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu
priešgaisriniu inventoriumi).
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės.

Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti
statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi
būti gamintojo paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos
standarto žymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis;

Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas
darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines;

Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST
EN 340 reikalavimus;

Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai

Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos
darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti
techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis.

Pagrindiniai naudojami ženklai:
 Draudžiamieji;
 Įspėjamieji;
 Įpareigojamieji;
 Evakuaciniai;
 Gaisrinių saugos priemonių;
 Informaciniai.
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos

išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba
„STOP“ juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos.

Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos
barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas, apšviečiamos
hologeniniais šviestuvais.
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Objekte naudojami draudžiamieji ženklai:
 Rūkyti draudžiama;
 Pašaliniams įeiti draudžiama.
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai:
 Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų;
 Įspėjimas apie degiąją medžiagą;
 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų;
 Įspėjimas apie pakeltą krovinį;
 Įspėjimas apie pavojų nukristi.
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai:
 Būtina dėvėti apsauginį šalmą;
 Būtina dėvėti apsauginius batus;
 Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis.
Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio,

turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m
aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu.

Asmeninių saugos priemonių naudojimas
Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu padu ir

apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės.
Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę ir

kostiumą iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai saugančiais
veidą ir akis.

Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį, darbuotojų
fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius.

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam
parinktose ir įrengtose vietose.

Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie
aprūpinti apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių kėlimo
rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai atlikti
kėlimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones.

Rankomis keliami svoriai negali būti sunkesni nei 25kg.
Keliamo gaminio masė Max.7,5kg Max. 0,6kg Max. 25kg >25kg

Gaminio plotis
Suėmimo vietoje

40-75mm 75-115mm Keliama 2
Rankomis

Keliama kitais
Tam skirtais
įrenginiais

Darbo metu nuolat keliamų gaminių leidžiama masė kilogramais
Amžius, metais moterys vyrai

15 - 17 10 15

18 - 39 15 25

Virš 40 10 20
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Gamtosaugos priemonės
Bendruoju atveju pasiruošimo statybai metu nuo galimų pažeidimų apsaugomi medžiai, esantys arti kelių,

statinių. Ant kamienų dedamos 2 – 2,5 m aukščio lentos ir suveržiamos viela.
Jei rengiant darbuotojų buitines patalpas nėra galimybės prisijungti prie buitinės kanalizacijos tinklų,

statybvietėje įrengiami nusodinimo šuliniai, o nuotekos ir atliekos iš jų išvežamos.

Oro apsaugos nuo užterštumo reikalavimai:
Siekiant kuo mažiau užteršti orą reikia:
 vengti atviros ugnies kaitinant bitumą, vandenį;
 naudoti mažiau nuodingų medžiagų;
 valyti ir laistyti privažiavimo kelius bei aikšteles;
 atliekant tam tikrus darbus (valant ir svidinant grindis, valant fasadus smėliasvaidėmis ir pan.), stengtis

mažinti dulkėtumą;
 mašinų variklius sureguliuoti taip, kad išmetamų dujų kiekis neviršytų leidžiamųjų normų;
 išjungti nedirbančių mašinų variklius.

Gamtos apsaugos išsaugojimo priemonės:

Pagrindiniai reikalavimai:
 Jokiais būdais negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje vietoje ir

pabaigus visus darbus panaudojamas gerbūvio darbams;
 Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip, kad

neišsipiltų ir neišbėgtų;
 Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose.
 Visi, teritorijoje esantys medžiai, turi būti aptverti ir surišti, kad juos nesugadinti;

Darbo su kranais saugos reikalavimai
Atliekant krovinio kėlimo darbus, krano veikimo zoną aptveriama „stop“ juosta ir pažymima

įspėjamaisiais ženklais. Tokiose zonose pašaliniams asmenims būti draudžiama.
Kranų naudojimas atvirame ore turi būti nutrauktas:
 esant vėjo greičiui 15 m/s ir daugiau;
 perkūnijos metu, esant plikšalai, rūkui, blogam matomumui;
Kranais keliami tik tie kroviniai, kurių masė ne didesnė už krano keliamąją galią, bei nepažeidžiant

gamintojo numatyto krano darbo rėžimo.
Ant kėlimo mechanizmų privalo būti aiškiai numatomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos

dydis – keliamoji galia.
6. Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietėje atveju.

Darbininkai (sargai ir kt.), pastebėję gaisrą, privalo:
- Nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112;
- Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantį darbuotoją;
- Perspėti padalinyje dirbančius žmones, organizuoti jų bei turto evakuaciją;
- Gesinti gaisrą turimomis priemonėmis, kol neatvyks priešgaisrinė tarnyba.

Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo:
- Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iškviesti;
- Apie įvykį informuoti bendrovės statybos vadovą bei saugos ir sveikatos koordinatorių;
- Informuoti kitus asmenis / įmones, kurių veiklai / poilsiui / gyvenimo sąlygoms gaisras gali padaryti

žalos;
- Vadovauti evakuojant žmones ir gesinant gaisrą, kol atvyks ugniagesiai;
- Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenį, gerai pažįstantį padalinį ir žinantį priešgaisrinių vandens

telkinių vietas);
- Prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas. Kreiptis tu pačiu bendru pagalbos

telefonu 112;
- Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus užgesintas gaisras;
- Prireikus nutraukti elektros tiekimą, išjungti šilumos, oro tiekimo sistemas ir kt.;
- Vadovauti gaisrą gesinantiems padalinio darbuotojams;
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- Imtis priemonių, kad gaisrą gesinantys asmenys būtų apsaugoti nuo galinčių griūti
konstrukcijų, apsinuodijimų ir apdegimų;

- Organizuoti galinčių perkaisti pastatų konstrukcijų aušinimą;
- Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes;
- Jei reikia, padėti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medžiagas.

7. Pagrindiniai transporto bei pesčiųjų keliai, būtini kelių ženklai.

Privažiuoti prie pastato naudojami esami keliai. Statybvietės keliai, patekę į pavojingą zoną, turi būti
pažymėti specialiais ženklais, o eismas kontroliuojamas. Mažiausias atstumas nuo kelio iki medžiagų laikymo
aikštelės – 1 m, iki statybos aikštelės aptvaro – 1,5 m. Jei kelias yra šalia iškasos, mažiausias atstumas nuo
važiuojamosios dalies iki iškasos šlaito pado priklauso nuo iškasos gylio ir natūralaus grunto šlaito koeficiento.

8. Būtinos pirmosios pagalbos priemonės.
Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi

būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam.
Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti

nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą.
Pirmosios pagalbos patalpos numatomos darbų vadovo vagonėlyje. Patalpose turi būti pagrindinė

pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios
patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse
nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais.
Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo
vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti
gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir
adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinys: Statybvietėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas
pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V – 450 1 priedą. Pirmosios pagalbos rinkinio
sudėtis pateikta žemiau esančioje lentelėje:

Medicinos ir kitų pagalbos priemonių pavadinimas Skaičius
Vnt. Paskirtis

1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras,
10 cm x 6 cm

8

3. Lipnus pleistras, 2.5 cm x 5 m 1 Tvarsčiui pritvirtinti

4. Neaustinės medžiagos servetėlė, 20 cm x 5 m 10

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pažeistai viršutinei galūnei
parišti

6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 3

7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3

8. Pirmosios pagalbos žirklės 1

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės 20

10. Plastikinis maišelis, 30 cm x 40 cm 2

11. Sterilus akių tvarstis 2

12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 40 cm 1

13. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm 1
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14. Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm 6

15. Speciali antklodė, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 Nukentėjusiam paguldyti
ir (ar) apkloti

16.Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m 1

17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis,
8 cm x 10 cm

3

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 4

19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1

20. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas (oktenidino
dihidrochloridas), 250 ml

1 Žaizdoms dezinfekuoti

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Pažeistoms akims ir
žaizdoms plauti

22. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba pirmosios
pagalbos teikimo atmintinė

1

23. Rinkinio aprašas 1 Tvirtinamas ant dėžutės/
spintelės durelių/dangtelio

vidinės pusės

9. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų
sandėliavimo vietą.

Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose.
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. Gaminiai

sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas.
Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams priklausiančioje žemėje rangovinė

organizacija privalo gauti raštišką sutikimą.
Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių

dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse
specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi
būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę.

Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių mašinų,
mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių,
patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas.

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų:
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų;
Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų;
Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, draudžiama

medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose.
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų

inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.
Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas rangovo

technologiniame projekte.
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10. Žemės darbai, kasant tranšėjas

Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai
1. Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, rangovui
reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti
tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas
tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams.
2. Prieš pradedant žemės kasimo darbus, Užsakovas turi pateikti Rangovui kasinėjimo zonos topografinę
nuotrauką su joje pažymėtais požeminiais inžineriniais tinklais. Rangovas turi juos reikiamoje vietoje atsikasti ir
įsitikinti toponuotraukos tikslumu.
3. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus).
4. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą, dėl minėtų
įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.
5. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.
6. Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo ir
užtikrinančias stabilumą.
7. Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti
pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan.
8. Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi kirstis),
kad nesužalotų vienas kito naudojamais įrankiais.
9. Vykdant mechanizuotus žemės paruošimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebėti tas darbų vietas, kur
tikėtinos grunto nuošliaužos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi būti atitvertos ir pažymėtos atitinkamais
įspėjamais užrašais. Dirbti tokiose vietose leidžiama tik po kasdieninės darbų vadovo apžiūros.
10. Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), reikia
laikytis šių reikalavimų:

 veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei pereinant
darbininkams iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta;

 dirbant su kilnojamais vibruojančiais įrankiais, įrenginiais būtina dėvėti apsaugančias nuo vibracijos
pirštines ir avalynę, darbo metu kas 50 min. daryti 5 – 10 min. pertraukas, kurių metu pasivaikščioti,
pamankštinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laiką;

 pneumatinio įrankio žarnas darbo metu tempti ir lenkti draudžiama. Neleistina, kad jos liestųsi su
lynais, elektros kabeliais ir suvirinimo elektra įrankių laidais, kuriuose yra įtampa, taip pat su deguonies,
acetileno ir kitų dujų žarnomis. Žarnos išdėstomos taip, kad per jas nevažinėtų transportas ir
nevaikščiotų žmonės;

 pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti suvyniota į
žiedą. Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos;

 tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta;
 tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m;
 tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama važiuoti

atbuline eiga.
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11. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais įrankiais
taisyklių reikalavimų.

11. Pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės pertraukos, statybos
ribojimas ar dalinis konservavimas.

Visus darbus planuojama vykdyti dirbant vieną pamainą per parą.
Sumontavus šildymo sistemą, bus atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis
išbandymas - trukmė 30min.
Būtinos technologinės pertraukos yra numatytos g/b konstrukcijų (panduso) įrengimui.
Objekte nenumatytas statybos ribojimas ar dalinis konservavimas.

12. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos
techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir
darbo apimtis)

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis
prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros
grupė.

Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos
techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė.

Neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos
išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos
techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo)
pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis
prižiūrėtojas.

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros
sutartį Statybos reglamentais nustatyta tvarka. Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius
nurodomas viešųjų pirkimų dokumentuose.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas),
vykdydamas Reglamentais nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento suteiktomis teisėmis,
vykdo statinio statybos techninę priežiūrą.

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas. (Parengta pagal STR
1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedas).

 Projekto nagrinėjimui 5395,01 m2 pastato plotui skiriamas minimalus valandų
skaičius – 432 valandos;

 Bandymai vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemai bei bandymai šildymo sistemai
( 2 sistemos) skiriamas minimalus valandų skaičius – 16 valandų;

 Stogo 1004.0 m2 skiriamas minimalus valandų skaičius – 37 valandos;
 Fasadai ir langai 4658,00 m2 skiriamas minimalus valandų skaičius – 299,00valandos;
 Šildymo ir vėdinimo inžinerinei sistemai skiriamas minimalus valandų skaičius –

1021,00 valanda;
 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinei sistemai skiriamas minimalus valandų

skaičius – 577 valandos;
 Statybos sklypo sutvarkymui 360,00 m2 skiriamas minimalus valandų skaičius – 15

valandų;
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 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų,
statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas) 8 mėnesiai – 96 valandos;

 Užbaigimo komisijai skiriamas minimalus valandų skaičius – 24 valandos.

Tec
hnin
is
priž
iūrė
toja
s
priv
alo
būti
stat
ybvi
etėj
e
pra
ded
ant
kiek
vien
ą
nauj
ą
stat
ybos
dar
bų
tech
nolo
ginį
proc
esą
ir jo
met
u ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

13. Atliekų ir statybinių šiukšlių galimos sandėliavimo zonos.

Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.
Statybos proceso metu statybos atliekos turi būti rūšiuojamos į:

 tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinės
medžiagos ir kitos nedegios medžiagos);

 tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas;

PASTATŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

EIL.
NR.

PAVADINIMAS MINIMALUS
VALANDŲ
SKAIČIUS

PASTABOS

1 Projekto nagrinėjimas (1000 m2 pastato
ploto)

80

2 Pastato pamatai (pastato perimetrui
tenkančio 100 m ilgio pamatų)

23 tranšėjų iškasimas, grunto
sutankinimas ir pasluoksnio
statybos techninė priežiūra,
pamatų paruošimo
hidroizoliacijai, apšiltinimo
darbai, pamatų apžiūra prieš
užpilant gruntą

3 100 m ilgio lauko vandentiekio, nuotekų
šalinimo šilumos tiekimo tinklai (valandos
skaičiuojamos kiekvienam tinklui atskirai)

4

4 Bandymai (vienai inžinerinei sistemai) 8

5 Stogas (1000 m2) 36

6 Fasadai ir langai 1000 m2 64

7 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo
inžinerinė sistema (1000 m3 pastato tūrio)

52 Specialieji statybos darbai

8 Elektros inžinerinė sistema (1000 m3

pastato tūrio)
48

9 Nuotekų šalinimo inžinerinė sistema (1000
m3 pastato tūrio)

28

10 Apdailos darbai (1000 m2) 42

11 Statybos sklypo tvarkymas (1000 m2) 40

12 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti
darbai, statybos produktų atitikties
dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas,
aktų pasirašymas)

12 12 val. skirta vienam mėnesiui;
valandas reikia dauginti iš statybų
trukmės (mėnesiais)

13 Geodezinės nuotraukos tikrinimas (1000
m3 pastato tūrio)

12

14 Užbaigimo komisija 24
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 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis
užteršta tara ir pakuotė), pagal sutartis išvežamos į sąvartynus.
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos

teritorijoje, konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. Statybos
atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir
specialios įmonės) ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas.

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus
apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.

Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3 m aukščio.
Visas statybines šiūkšles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginių vamzdžiu į numatytą konteinerį,

kuris turi būti pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydžių.
Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose

nuleidžiamos statybinių keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į perdirbimo vietą,
prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybinio laužo
važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas valstybinei komisijai. Statybvietėje turi būti
rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos
konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.

Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir
susandėliuojamos. O statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių konteinerius.

Pavojingos medžiagos turi būti identifikuojamos ir deklaruojamos. Saugomos ir vežamos jos turi
būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Pakuotės ar konteineriai turi būti
sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsibarstyti ar kitaip patekti į
aplinką. Visi saugomų ar vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti tam tikra
forma.

Vežant pavojingas atliekas, būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį, kuris pridedamas kaip priedas
prie krovinio važtaraščio, nurodyto krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. Rugpjūčio 8 d. Įsakymu Nr. 300.

Visos atliekos, atsiradusios griovimo darbų metu turi būti išvežtos pagal savo rūšis: betonas – į
betono smulkinimo, metalas – į metalo supirkimo punktą, mediena – į medienos perdirbimo gamyklą.

Planuojamos statybinės atliekos
(Atleikų sąrašo skyrius Nr.17 - Statybinės ir griovimo atliekos

("Atliekų tvarkymo taisyklės"))
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ASBESTO TURINČIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo
darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.
A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, remonto,
konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų
įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo
darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d.
įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose
asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo tvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų,
nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis
šių reikalavimų:
 asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių

atliekų;
 birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės

atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus,
statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos
pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;

 asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius
nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;

 asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines
atliekas šalinančioms įmonėms.

Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo,
uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
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1,0 K 17 06 05 Pavojingos Išvežamos
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medžiagom

skirtas atliekų
aikšteles
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 

Pagrindinių sričių statybos vadovų kvalifikaciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 
 Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio 

valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. 
 Statybos rangovų ir subrangovų teises ir pareigas nustato užsakovas su juo sudarytoje statybos rangos 

sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu bei kt., poįstatyminiais aktais, statybos techniniais 
reglamentais. 
 

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 
 Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

Statinio statybos vadovas– statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma 
rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo 
statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų 

vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal 
kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę ; 

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai 
statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas 
statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems 
specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal 
kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 
 
1.3. Saugaus darbo, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 
reikalavimai statybos metu. 

 Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis 
statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai 

apšviestos; 
 keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų kur yra 

žmonės; 
 nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 
 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13 

„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“; 
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 dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 
 tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant stogo 

būtų sustabdyti; 
 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės; 
 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 
 esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 
 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas; 
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai, gerai 
prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu priešgaisriniu 
inventoriumi). 
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 

Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti statybiniais 
šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo 
paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos standarto žymuo,  gamintojo 
pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis; 

Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas 
privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines; 

Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 
reikalavimus; 

Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus; 
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai 

Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos 
darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti 
techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 

Pagrindiniai naudojami ženklai: 
 Draudžiamieji; 
 Įspėjamieji; 
 Įpareigojamieji; 
 Evakuaciniai; 
 Gaisrinių saugos priemonių; 
 Informaciniai. 
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos 

išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba „STOP“ 
juosta. 

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas 
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos. 

Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika 
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos 
barstomos, valomos nuo sniego  ir ledo. 

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas,  apšviečiamos 
hologeniniais šviestuvais. 

Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 
 Rūkyti draudžiama; 
 Pašaliniams įeiti draudžiama. 
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 
 Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 
 Įspėjimas apie degiąją medžiagą; 
 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų; 
 Įspėjimas apie pakeltą krovinį; 
 Įspėjimas apie pavojų nukristi. 
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 
 Būtina dėvėti apsauginį šalmą; 
 Būtina dėvėti apsauginius batus; 
 Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis. 
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Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi 
būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje 
nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu. 
Asmeninių saugos priemonių naudojimas 
 Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu padu ir 
apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės.  

Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę  ir kostiumą 
iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai saugančiais veidą ir 
akis. 

Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį,  darbuotojų 
fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius. 

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam 
parinktose ir įrengtose vietose. 

Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie aprūpinti 
apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių kėlimo rankomis darbus, 
kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai atlikti kėlimo darbusis ir 
naudoti pagalbines technines priemones. 
 
1.4. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) dokumentai. 
 Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 
dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rangovinė organizacija turi įrengti stendą su privaloma 
informacija. Rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti  arba 
dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis 
darbo saugos reikalavimų. 
 Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki 
statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijoss teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie 
statybos pradžią. 
 Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) matomoje 
vietoje (stende su informacija apie statomą statinį ir prireikus tikslinamas apie tai pranešant Valstybinės darbo 
inspekcijos teritoriniam skyriui. 
 Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinį projektuojant ar statant dalyvauja 
daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad 
statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir statybos metu privalo koordinuoti ir 
konstroliuoti normatyviniuose teiės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei 
vykdyti nurodytas pareigas. 
 
1.5. Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai  
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 

įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu 
nors kitu būdu.  

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama inžinieriaus 
ir užsakovo patvirtinimui.  

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė  
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 

oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu  
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. 
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. Gaminiai 

sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas. 
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Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams priklausiančioje žemėje rangovinė 
organizacija privalo gauti raštišką sutikimą. 

Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių 
dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse specifikacijose 
nurodytiems reikalavimams. 

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi 
būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. 

Sandelių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią  statybinių mašinų, 
mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių, patogų 
privažiavimą, saugias darbo sąlygas. 

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų: 
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų; 
Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų; 
Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, draudžiama 

medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose. 
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų 

inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.  
Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas rangovo 

technologiniame projekte. 
 
1.6. Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.  
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams 

turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia 
atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir 
gaminiai turi būti pateikti su:  

-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  
-specifikacija;  
-nuoroda kam skiriama;  
-spalvos nuoroda;  
-pagaminimo data;  
Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas.  

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros 
įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai.  

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo ir inžinieriaus patvirtinimo.  
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, 

jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.  
Rinkdamas komponentus medžiagas, rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus 

apsaugoti nuo korozijos.  
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 

dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, 
atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

 
1.7. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.). 
 Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangeliavndenilių, 
švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
 Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų, chlorpreno kaučiuko, poliacetatų, poliuretanų, 
polivinchloridų, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, 
poliamidų. 
 Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje (gumoje, klijuose, laminuotoje 
medienoje). 
 
1.8. Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos). 
 Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
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- eksploatacinių savybių deklaracija; 
- gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui; 
- spalvos nuoroda; 
- gaminio pagaminimo data. 

 Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 
pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir 
brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę 
arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.  

 
1.9. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir 
medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei 
pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas  
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 

saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.  
Pristatymo patikrinimas  
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už 

pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.  
Saugojimas aikštelėje  
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 

medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.  
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.  
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 

rangovo sąskaita.  
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas.  
 
1.10. Bandymai ir pavyzdžiai 
Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti inžinierius.  
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: -šalių 

susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,  
-turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,  
-bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių 

aprobavimo būdai turi būti suderinti su inžinieriumi.  
-bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymus atlikti tik dalyvaujant inžinieriaus atstovui.  
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, rangovas privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų 
darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.  

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.  
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant užsakovui ar jo atstovui bei 

inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei vietinės susijusios žinybos.  
Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 

suteikiami rangovo.  
Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai  
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti užsakovui ir inžinieriui 

iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.  
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi buti laikomi iki pat darbų 

užbaigimo.  
Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.  
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PASLĖPTI DARBAI  
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 

stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.  
APSAUGA  
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiuvimo.  
 

1.11. Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato 

eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.  
Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu 

pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su inžinieriumi.  
Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 

pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.  
Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą.  
Identifikacines etiketės  
Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, valdymo 

vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketėje turi būti 
nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.  

Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią irangąjie valdo.  
Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio 

spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu.  
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi 

atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose 
nėra nurodyta kitaip.  

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, ir 
pateikti užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai.  

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos 
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako 
Rangovas.  

Vamzdžių identifikacija  
Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą.  
Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. 

Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti užsakovo 
patvirtinimui.  
 

 1.12. Tikrinimai ir statybos užbaigimas. 
Tikrinimai  
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti inžinieriui patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 

inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos 
teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas.  

Rangovo pateikiama dokumentacija  
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko 
inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, 
kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Rangovas 
taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant pastatą naudoti. Statybos metu 
rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų 
prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.  

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą 
Valstybinei priėmimo komisijai.  

Statybos užbaigimo dokumentacija  
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:  
-Veikimo principą ir sistemos aprašymą  
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-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 
dokumentus, tikrinimo ataskaitas  

-Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms  
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.  
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos 
kodavimo sistemos.  

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.  
Užbaigimas 
Užbaigus statinio statybą, Aplinkos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas (Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymas, 2010 m. spalio 1 d.). 
 
1.13. Garantija 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.  
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė 

už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką 
(kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip:  

1) visiems darbams – 5 metai, 
2) paslėptiems darbams -10 metų.  
3) specialiai paslėptiems – 20 metų 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės. blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą 
techninį veikimą.  

Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymą.  
 

1.14. Garantinis aptarnavimas 
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme 

nurodytame laikotarpyje.  
Klekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais.  
 
1. 15. Techninė dokumentacija. 
Techninė dokumentacija  
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius. Anksčiau 

minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.  
Įrengimų techninė dokumentacija  
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę 

dokumentaciją:  
-Saugumo eksploatacijos aprašymas. 
-Įrenginių techninis pasas.  
-Atsarginių dalių sąrašas.  
-Techninio aptarnavimo aprašymas. 
-Įrengimo stipruminiai skaičiavimai.  
-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.  
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame 

diskelyje. Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą.  
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS
SĄRAŠAS

Nr. Techninio darbo projekto sudedamoji dalis Programinė įranga, galiojimas

1. Bendroji dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

2. Architektūros-konstrukcijų dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

3. Šildymo dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

5. Elektrotechnikos dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

6. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

Projekto vadovas Darius Franckevičius
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UAB „Plėtros partneriai“ Mob.: +37065244457 A/s LT46 7044 0600 0783 7161
Laisvės pr. 77B, LT-06122, Vilnius El. p.: pavelas@pletrospartneriai.lt AB SEB bankas
Įmonės kodas 302813895 Kodas 70440

Įsakymas Nr. 190826/01

Vilnius, 2019 m. 08 mėn. 26 d.
data

Vadovaudamasis projektavimo paslaugų atlikimo sutartimi skiriu Darių Franckevičių (atest. Nr.

30365) Daugiabučio namo Žaliųjų ežerų g. 11, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projekto

vadovu.

Direktorius

Pavel Verbovič
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Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Verkių būstas", 302813393, Vilnius, Ateities g. 10
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio namo Žaliųjų ežerų g. 11, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-190924-00675, 2019-09-24

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Verkių būstas", 302813393, Vilnius, Ateities g. 10
 
Ryšio duomenys
El. paštas info@verkiubustas.com tel. (85)2697777 mob. tel. 862020604 faks.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio namo Žaliųjų ežerų g. 11, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip
Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. 1098-4014-0010
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Žaliųjų Ežerų g. 11
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Esamas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Esama.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Esamas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Esamas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Esamas.
 
6. Užstatymo tipas Esamas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Esamas.
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8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Esamas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai Rekomenduojamas modernizuojamo pastato fasadų spalvinis 1 variantas – pagal pateiktus
projektinius pasiūlymus.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Elektroninio dokumento metaduomenys
 
Pagrindinio dokumento metaduomenys
 
Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai
Dokumento rūšis: Specialieji reikalavimai
 
Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf
 
Priedai
 
Pridedami dokumentai
Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D190923103151912.adoc
Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008
 
Pasirašomieji metaduomenys
Sukūrimo data: Nėra
 
Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 188710061
Pavadinimas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3
 
Ribojimai
Nėra
 
Registravimo metaduomenys
Registravimo data: 2019-09-24
Dokumento registracijos Nr.: SRD-01-190924-00601
Dokumentą užregistravęs darbuotojas: Angelija Petrauskienė;Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjo pavaduotoja
Angelija Petrauskienė;Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 188710061
 
Gauto dokumento metaduomenys
Nėra
 
Parašai
El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2019-09-24
El. parašo paskirtis: pasirašymas
Pasirašęs asmuo: Angelija Petrauskienė;Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjo pavaduotoja Angelija
Petrauskienė;Vilniaus miesto savivaldybės administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2019-09-24
El. parašo paskirtis: registravimas
Pasirašęs asmuo: Angelija Petrauskienė;Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjo pavaduotoja Angelija
Petrauskienė;Vilniaus miesto savivaldybės administracija

 
Nepasirašomieji metaduomenys
Nėra















SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Pridedamas suderinimų sąrašas, pažymintis, jog žemiau išvardintų dalių projekto "Daugiabučio namo
Žaliųjų ežerų g. 11, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas" projektiniai sprendiniai yra

tarpusavyje suderinti.

Nr. Projekto dalių
numeracija

Projekto dalių
pavadinimai

Atlikėjas
PDV V. Pavardė Parašas

1. PLP-19-020-TDP-BD Bendroji dalis PV Darius Franckevičius,
Atest. Nr. 30365

2. PLP-19-020-TDP-AK Architektūros-
konstrukcijų dalis

PDV Evelina Aistė
Kačerovskytė, A 1509

3. PLP-19-020-TDP-Š Šildymo dalis PDV Vitalij Sklepovič,
Atest. Nr. 32360

4. PLP-19-020-TDP-VN Vandentiekio ir
nuotekų šalinimo dalis

PDV Alvire Kiburienė,
Atest. Nr. 35951

5. PLP-19-020-TDP-E Elektrotechnikos dalis PDV Kęstutis Šližys,
Atest. Nr. 17572



Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p.info@pletrospartneriai.lt

Kompleksas:
Daugiabučio namo Žaliųjų ežerų g. 11,
Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo)

projektas
Objektas:

Daugiabutis gyvenamasis namas30365 SPV D. Franckevičius 2019

Pritarimų - suderinimų sąrašas
Laida

0

LT
Statytojas/Užsakovas: Žymuo: Lapas Lapų

UAB "Verkių būstas“, Ateities g. 10, Vilnius PLP-19-020-TDP-BD.PSS 1 1

Daugiabučio namo Žaliųjų ežerų g. 11, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PRITARIMŲ - SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

EIL.
NR.

DERINANTI ORGANIZACIJA
IR/AR FIZINIAI ASMENYS

BRĖŽINIO NR.
RAŠTO NR. PASTABOS

1. Daugiabučio namo Žaliųjų ežerų g.
11, Vilniuje butų ir kitų patalpų

savininkų susirinkimo protokolas
2019 -11- 06

Pridedama bendrosios dalies
sudėtyje.

2. AB "Vilniaus šilumos tinklai"
Tinklo plėtros ir eksploatacijos

skyriaus inžinierius
Gediminas Dabrilka

Suderinimas
2019-10-08

Pridedama bendrosios dalies
sudėtyje.

3. Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos Vilniaus

miesto skyrius

Sutikimas
2019-11-14 d.
Nr. 49ST-556-

(14.49.5)

Pridedama bendrosios dalies
sudėtyje.
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1. laikinas statybvietės aptvėrimas
2. inventoriniai pastoliai
3. atliekų konteineriai
4. informacinis stendas
5. laikinasis statybos vadovų
    pastatas (med. punktas)
6. laikinos pasitarimų patalpos
7. laikinos darbininkų buitinės patalpos
8. geriamas vanduo talpose
9. kėlimo įrangos vieta
10. grunto sandėliavimo zona
11. augalinio grunto zona

PASTABOS: 1. Iki pastato pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:
          - įrengti laikiną statybos aikštelės aptvėrimą;
          - įrengti laikinas buitines patalpas ir laikinus inžinerinius tinklus;
          - įrengti laikinus įvažiavimus į statybos aikštelę.
2. Statybos metu neturi būti pažeisti esami funkcionuojantys inžineriniai tinklai. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas
virš esamų inžinerinių tinklų griežtai draudžiama.
3. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai
draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas gamtos aplinkai.
4. Iš statybos aikštelės išvažiuojančio autotransporto ir mechanizmų ratai turi būti nuplaunami vandeniu.
5. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos
pagal pirminę padėtį.
6. Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvėžimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą, paruošia Rangovinė organizacija
technologiniame projekte, suderinus su Užsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti  statybos organizavimo
aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų.
7. Už darbų saugą statybos aikštelėje atsakingas Rangovas sutaręs su Užsakovu.
8. Atliekų utilizavimo klausimą sprendžia Rangovas.

Stadija:
TDP

Lapas Lapų

Laida

Bylos šifras

Laida Data

2019

PLP-19-002-TDP-SO.B-1

0

1

SPV

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

D. Franckevičius

1

30365
Statybvietės planas,

M 1:500

SO DALIES SUTARTINIAI
ŽYMĖJIMAI:

Medžiagų sandėliavimo aikštelė

Statybos metu planuojamas statybos darbams
naudojamo transporto judėjimas

Priešgaisrinis postas

Ratų plovimo postas

Sargas

Biotualetas

Med. punktas (vaistinėlė). Darbų vadovo vagonėlis

Pėsčiųjų patekimas į pastatą

Valstybinės žemės plotas
laikinai naudoti statybos
metu. Planuojamas naudotis
teritorijos plotas - 1845,0
kv. m.

Statybvietės aptvėrimas

Statybvietės aptvėrimas Statybvietės
aptvėrimas

Statybvietės aptvėrimas

Statybvietės aptvėrimas
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su informacine lentele
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vieta

6.5

Laikinas apšvietimas.
Kabelis nutiesiamas ant
 papildomų atramų

5.0

5.0

Pavojinga zona

Objektas

  UŽSAKOVAS:
UAB "Verkių būstas“, Ateities g. 10, Vilnius

Daugiabučio namo Žaliųjų ežerų g. 11, Vilniuje
atnaujinimo (modernizavimo) projektas


