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PROJEKTO NR. PE19-102-TDP BENDROSIOS DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

1 lentelė. Tekstinių dokumentų žiniaraštis 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. PE19-102-TDP-BD-BSŽ 1 0 Bendrosios dalies dokumentų sudėties žiniaraštis  
2. PE19-102-TDP-BD-PSŽ 1 0 Projekto dalies sudėties žiniaraštis  
3. PE19-102-TDP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  
4. PE19-102-TDP-BD-AR   20 0 Bendras aiškinamasis raštas  
5. PE19-102-TDP-BD-BTS 2 0 Bendroji techninė specifikacija  
6. PE19-102-TDP-BD-NDS 2 0 Normatyvinių dokumentų sąrašas  

 

2 lentelė. Grafinių dokumentų žiniaraštis 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. PE19-102-TDP-SA-01 1 0 Sklypo planas, M 1:250  
2. PE19-102-TDP-SA-02 1 0 Rūsio planas, M 1:100  
3. PE19-102-TDP-SA-03 1 0 Pirmo aukšto planas, M 1:100  
4. PE19-102-TDP-SA-04 1 0 Antro aukšto planas, M 1:100  
5. PE19-102-TDP-SA-05 1 0 Stogo planas, M 1:100  
6. PE19-102-TDP-SA-08 2 0 Fasadai tarp ašių 1-4, A-B, 4-1, B-A, M 1:100  
7. PE19-102-TDP-SA-30 1 0 Atitvaros šiltinimo aplink esamą el. spintą 

principinė schema 
 

8. PE19-102-TDP-SA-31 1 0 Dujų vamzdžio atkėlimo schema  
9. PE19-102-TDP-ŠV-04 1 0 Šildymo sistemos aksonometrinė schema  

 

3 lentelė. Priedai 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

1.  8 Projektavimo techninė užduotis  
2.  

1 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialieji 
reikalavimai 

 

3.  
2 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialieji 
architektūriniai reikalavimai 

 

4.  
2 

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos specialieji 
saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

 

5.  32 Investicijų planas  
6.  1 Pritarimas projektiniams sprendiniams  
7.  1 Projekto dalių vadovų suderinimai   
8.  1 Programinės įrangos sąrašas  
9.  4 Pastato energinio naudingumo sertifikatas  
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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. PE19-102-TDP-BD 0 Bendroji dalis   
2. PE19-102-TDP-SA  0 Architektūrinė dalis   
3. PE19-102-TDP-SK 0 Konstrukcijų dalis   
4. PE19-102-TDP-VN  0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis   
5. PE19-102-TDP-ŠV  0 Šildymo, vėdinimo dalis  
6. PE19-102-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis   
7. PE19-102-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  
8. PE19-102-TDP-KS  0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis   
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis po 
remonto 

Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

  nesuformuotas 

II SKYRIUS 
PASTATAI 

   

1. Pastato bendrasis plotas* m2 1149,98  
2. Pastato naudingas plotas* m2 639,44  
3. Pastato tūris* m3 4776  
4. Aukštų skaičius vnt. 2  
5. Pastato aukštis* m 7,22  
6. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 13  
6.1. 1 kambario vnt. -  
6.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 13  
7. Energinio naudingumo klasė  - C  
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   - -  
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  laipsnis  II  
10. Kiti papildomi pastato rodikliai - -  
IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

   

4. Inžinerinių tinklų ilgis*    
4.1. Buitinių nuotekų tinklai m 10  
5. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)    
5.1 Buitinių nuotekų tinklai mm 110  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

Pastabos: 

1. Tūris suskaičiuotas remiantis atnaujintomis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis. 

2. Projektuojama esama, faktinė patalpų išplanavimo situacija. Dokumentai pakeitimų įteisinimui, lyginant su turima 
pastato inventorine byla, projekto rengimo metu nebuvo pateikti. 
 

 
Bendrieji statinio rodikliai pildomi vadovaujantis gyvenamojo namo (bendrabučio) (Unik. Nr. 1097-9009-

4016) Vilnius, Verkių Riešės g. 10 dokumentacija. 

Statinio projekto vadovas         Rūta Margarita Preikšienė  At. Nr. A 691                                                             
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BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 
Projekto pavadinimas: Gyvenamojo namo (bendrabučio) Verkių Riešės g. 10, Vilnius, atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas; 
Adresas: Verkių Riešės g. 10, LT-08403, Vilnius; 
Pastato unik. Nr.: 1097-9009-4016; 
Pažymėjimas plane: 1A2p; 
Statinio klasifikatorius: 6.3 – gyvenamosios paskirties (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“); 
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys; 
Statybos rūšis: Statinio paprastasis remontas (statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas). 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", VIII sk., statybos rūšis yra „statinio paprastasis 

remontas“; 
Stadija (etapas): Techninis darbo projektas; 
Statytojas: UAB „Verkių būstas“, Kviečių g. 2, LT-08418 Vilnius; 
Užsakovas: VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius; 
Projekto rengėjas: UAB „Projektų ekspertai“, Draugystės g. 19, 3 korpusas, 341 kab., Kaunas; 
Projekto vadovė: R. M. Preikšienė, atestato Nr. A 691; 
Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais, projektavimo 

sąlygomis ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei projektavimo technine užduotimi. 
 
Pagrindiniai rengiamo techninio darbo projekto tikslai yra: 
 Tikslas – parinkti ir suprojektuoti tinkamas atnaujinimo (modernizavimo) darbams priemones, 

užtikrinančias pastato atitiktį energinio naudingumo C klasei. 
 
Projekte numatyta:  
 Apšiltinti stogą; 
 Apšiltinti visas pastato lauko sienas  ir cokolį, atnaujinami įėjimo į laiptinę stogelį su lietaus nuvedimu,  

aplink pastatą įrengti nuogrindą;  
 Pakeisti senus medinius langus naujais plastikiniais;  
 Pakeisti bendro naudojimo lauko duris naujomis;  
 Pakeisti senus medinius langus laiptinėse ir rūsiuose;  
 Pertvarkyti šildymo ir karšto vandens sistemas, pakeisti magistralinius vamzdynus; 
 Pakeisti šalto vandens magistralinius vamzdynus; 
 Bendrojo naudojimo elektros instaliacijos remontas / keitimas; 
 Atnaujinti natūralios ventiliacijos sistemas. 
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Esamos būklės apibūdinimas 
Geografinė vieta: Verkių Riešės g. 10, Vilnius. 

 
 

Schema Nr.1: Situacijos planas 
 

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

a) vidutinė metinė oro temperatūra – +6,7 ºC; 
b) santykinis metinis oro drėgnumas – 80 %; 
c) vidutinis metinis kritulių kiekis – 664 mm; 
d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 75,0 mm; 
e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – P, PR, PV, liepos mėn. – V, ŠV, PV, Š; 
f) vidutinis metinis vėjo greitis – 3,6 m/s; 
g) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų – 20 m/s. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilnius priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su 
pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su k-1,3; 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilnius priskiriamas II-ajam sniego apkrovos rajonui su 
sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6 kN/m2. Skaičiuojamoji sniego apkrova priimta su k-1. 

Šalia aktualios teritorijos esantis užstatymas: Pastatas yra urbanizuotoje aplinkoje, užstatymas intensyvus. 
Vyrauja daugiaaukščiai gyvenamosios paskirties pastatai.  

Aktualioje teritorijoje esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Aktualioje teritorijoje ir šalia jos yra visi 
reikalingi miesto tinklai. Į pastatą atvesti vandentiekio, nuotekų, šilumos tiekimo, dujų, ryšių bei elektros tinklai.  

Pastatas: Bendrabutis gyvenamasis namas; 
Pastato unik. Nr.: 1097-9009-4016; 
Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) 
Aukštų skaičius: 2 aukštai;  
Butų skaičius: 13; 
Negyvenamųjų patalpų skaičius: 0; 
Pastato naudingasis plotas: 639,44 m²; 
Bendras plotas: 1149,98 m2; 
Gyvenamasis plotas: 413,16 m² 
Pastato tūris: 4458 m³; 
Užstatymo plotas: 510,00 m²; 
Priskirto žemės sklypo plotas: 0,00 m²; 
Pastato pamatai: Gelžbetonio blokų; 
Pastato išorinės sienos: Keraminių plytų mūras ir gelžbetonio plokštės. Pastato išorinės sienos neapšiltintos. 

Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas neatitinka norminių reikalavimų; 
Pastato vidinės laikančios sienos: Laikančios sienos, pertvaros plytų mūro. 
Perdangos: Gelžbetoninės iš surenkamų plokščių. 
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Stogas: Sutapdintas, danga – bituminė ruloninė, neapšiltintas. Esamas stogo šilumos perdavimo koeficientas 
neatitinka norminių reikalavimų. Gamtinių kritulių vandens surinkimas ir nuvedimas yra vidinis, vanduo nuo stogo 
surenkamas įlajų pagalba ir nuvedamas ant vejos.  

Pastato langai ir durys: Dalis langų, balkonų durų – mediniai dvigubo stiklinimo, neatitinka norminių 
reikalavimų. Bendro naudojimo įėjimo durys – pakeistos metalinės (šoninio įėjimo) ir senos medinės (pagrindinio 
įėjimo), kurios neatitinka norminių reikalavimų. 

Įėjimo stogeliai: Virš pastato šoninio įėjimo įrengtas gelžbetoninis stogelis su bitumine danga. 
Techninės būklės įvertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Vertinimo objektas Būklės aprašymas Siūlymai 

1. Pamatai 
Cokolis nešiltintas, pažeistas atmosferinių kritulių Siūloma apšiltinti cokolį 

įrengiant klinkerio plytelių 
apdailą 

2. Nuogrinda 

Aplink dalį pastato įrengta plytelių nuogrinda. Vietomis 
nuogrinda pasvirusi į pastato pusę, todėl į tarpą tarp 
pamatų ir nuogrindos patenka nuo pastato tinkamai 
nenuvedami atmosferiniai krituliai. 

Apšiltinus cokolį, siūloma 
visu pastato perimetru 
įrengti betoninių trinkelių 
nuogrindą  

3. Išorinės sienos 

Sienų šiluminė varža netenkina šiuolaikinių normų 
reikalavimų – per pastato išorines atitvaras patiriami 
dideli šilumos nuostoliai. Sienų sandūrose pavojingų 
trūkių nepastebėta.  
 

Siūloma šiltinti lauko 
sienas, įrengti tinkuojamą 
šoninių sienų ir 
ventiliuojamą pagrindinių 
sienų fasadą.  

4. Stogas 

Stogo dangoje susidarę oro pūslės, parapetų 
apskardinimai vietomis pažeisti korozijos, dalies 
apskardinimų nėra. Stogas neapšiltintas, šiluminė varža 
netenkina šiuolaikinių normų reikalavimų – per pastato 
stogą patiriami dideli šilumos nuostoliai. 

Siūloma šiltinti stogo 
konstrukcija, pakelti 
patapetus mūrijant, pagal 
pasikeitusią stogo altitudę, 
juos apskardinti, įrengti 
apsauginę tvorelę visu 
stogo perimetru.  

5. Langai 

Butuose langų būklė patenkinama, didžioji dalis langų 
pakeista naujais PVC profilių su stiklo paketais 
gaminiais. Likę mediniai (seni) langų rėmai fiziškai 
susidėvėję, pati konstrukcija neužtikrina sandarumo.  

Siūloma keisti senus 
medinius langus naujais. 

6. 

Langai (bendro 
naudojimo 
patalpose),  
lauko durys 

Rūsio ir laiptinių langai mediniai (seni) su dviem stiklais 
langų rėmai fiziškai susidėvėję, pati konstrukcija 
neužtikrina sandarumo. Bendro naudojimo įėjimų durys 
pakeistos metalinėmis (šoninio įėjimo) ir senos 
medinės (pagrindinio įėjimo) 

Siūloma keisti senus 
medinius rūsio ir laiptinių 
langus bei medines bendro 
naudojimo lauko duris.  

7. 
Vėdinimo 
inžinerinės sistemos  

Gyvenamos patalpos vėdinamos per atidaromus langus. 
San. mazgai ir ventiliacijos kanalus. Būklė patenkinama. 

Siūloma išvalyti 
ventiliacijos kanalus, 
pakeisti ventiliacijos 
groteles butuose. 

 
Projekto tikslas - sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti komforto sąlygas, pastato 

estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę. 
 
ARCHITEKTŪRINĖS DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Numatyti projektiniai sprendiniai atnaujinamam (modernizuojamam) bendrabučiui gyvenamajam namui turi 

užtikrinti ne žemesnę kaip C pastato energinio efektyvumo klasę, vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas reikalavimais. 

Projektinius sprendinius žiūrėti pastato aukštų planų, pjūvio ir fasadų brėžiniuose. 
Cokolio šiltinimas, įrengiant nuogrindą 
Pastato esama nuogrinda gelžbetoninė įrengta aplink dalį pastato, vietomis sutrūkinėjusi. Siekiant nuvesti 

lietaus vandenį nuo rūsio sienų ir pamatų, būtinas esamos nuogrindos demontavimas ir naujos įrengimas visu 
pastato perimetru. 
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Prieš atliekant cokolio šiltinimo darbus, atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipęs gruntas. Tranšėja 
kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų. Ties 
inžinerinių tinklų įvadais į pastatą cokolio šiltinimo konstrukcija įgilinama iki jų viršaus. Tepama vertikali dviejų 
sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija.  

Požeminė ir antžeminė cokolio dalys šiltinamos 160 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis 
(kurių λ≤0,035 W/(mK). Polistireninis putplastis įrengiamas ≥ 1,20 m gylio po žeme.  Antžeminės cokolio dalies 
šiltinamasis sluoksnis tvirtinamas smeigėmis (kiekis parenkamas pagal šiltinimo sistemos gamintojo ar tiekėjo 
nurodymus, atsižvelgiant į numatomos apdailos tipą  / medžiagiškumą). 

Apšiltinus cokolio požeminę dalį įrengiama drenažinė membrana (korėta). Cokolio apdaila – silikonins 
struktūrinis tinkas. 

Rūsio langų angokraščiai šiltinami 30 mm polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis (λd≤0,035 (W/mK)). 
Apdaila – silikonins struktūrinis tinkas. 

Ant cokolio esantys dujų vamzdžiai atkeliami per naujai įrengiamą šiltinamąjį sluoksnį. Kitas inžinerines 
sistemas (el. skydinė, šilumos trasos alsuoklius)  esančias  ant cokolio ir prie pat jo išsaugoma, esant poreikiui 
atkeliamos (šilumos trasos alsuokliai), suderinus su atitinkamomis institucijomis ir Užsakovu. Nuvalius esamą dažų 
sluoksnį nuo metalinių paviršių jie gruntuojami, dažomi antikoroziniais dažais.   

Aplink visą pastatą įrengiama nauja 500 mm pločio betoninių trinkelių nuogrinda, įrengiami vejos borteliai.  
Cokolio šiltinimo darbus rekomenduojama atlikti šiltojo sezono metu.  
Vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti, 

sprendinius suderinant su projekto autoriumi ir Užsakovu. 
Darbams bei medžiagoms reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose (PE19-102-TDP-SA-TS). 
Išorinių sienų šiltinimas, įrengiant fasadų apdailą 
Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadų paviršiai turi būti paruošiami šiltinimui – sienos dezinfekuojamos nuo 

pelėsio, užtaisomi nutrupėjimai ir įtrūkimai. Esant poreikiui, prieš įrengiant šiltinamąjį sluoksnį, fasadų paviršiai 
išlyginami.  

Demontuojami esami apskardinimai. Antenos, laikikliai, šviestuvai, žaibolaidžiai ir kt. įrenginiai bei 
prietaisai demontuojami bei sumontuojami atgal apšiltinus atitvaras. 

Numatoma įrengti tinkuojamą šoninių sienų fasadą ir vėdinamą pagrindinių sienų fasadą. Įrengiant 
vėdinamą fasadą pastato sienos šiltinamos 170 mm storio mineraline vata (λ≤0,036 (W/mK)) ir 30 mm storio 
priešvėjine mineraline vata (λ≤0,033 (W/mK)). Apdaila – homogeninės fibrocementinės plokštės.  

Vėdinamoje pagrindinių sienų dalyje langų angokraščiai šiltinami 30 mm priešvėjine mineraline vata 
(λd≤0,033 (W/mK)). Apdaila – cinkuota skarda dengta poliesteriu. Tose vietose kur angokraščių neįmanoma 
apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacija, šiltinamasis sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto autoriumi.  

Šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi nesutapti. 
Įrengiant ventiliuojamą fasadą montuojamas ventiliuojamo fasado laikantysis karkasas iš nerūdijančio plieno 

konstrukcijų, paliekant ne mažesnį kaip 25 mm ventiliuojamą oro tarpą. Prieš pradedant statybos montavimo 
darbus, turi būti atlikti konkrečios ventiliuojamo fasado sistemos įrengimo konstrukciniai skaičiavimai bei parengti 
montavimo darbo brėžiniai.  

Fasadų atskiri elementai apskardinami skarda dengta poliesteriu.  
Įrengiamas naujas vėliavos laikiklis, namo adreso lentelė. Iškabas, vėliavų laikiklius, stendus ir kitus 

elementus bei įrengimus tvirtinti nuo fasadų paviršiaus juos atitraukus ≥ 20 mm. 
Įėjimų į pastatą remontas 
Įėjimo į pastatą laiptai remontojami remontiniu mišiniu. Įrengiamos batų valymo grotelės.  
Sutvarkomas šoninio įėjimo stogelis – viršutinė danga remontuojama (užtaisomi esamos hidroizoliacinės 

dangos pažeidimai), suformuojami reikalingi nuolydžiai šiltinant kieta akmens vata, įrengiama nauja dviejų 
sluoksnių prilydoma ruloninė bituminė danga. Stogelio apačia nuvaloma, atstatomas apsauginis betono sluoksnis 
remontiniu mišiniu, apdaila – dekoratyvinis tinkas. Stogelis apskardinamas skarda dengta poliesteriu. Įrengiama 
lietaus nuvedimo nuo stogelio sistema (lietvamzdžiai). 

Pastato langų keitimas 
Keičiami seni mediniai rūsio langai naujais PVC tipo varstomais langais, kurių Uw≤1,3 (W/m²K). Langai – 

vienkameriniai stiklo paketai su dviem stiklais iš kurių vienas-lauko- yra selektyvinis ir nedūžtantis.   
Seni mediniai butų langai keičiami naujais PVC tipo varstomais langais, kurių Uw≤1,1 (W/m²K). Langai 

dviejų stiklų su vienu selektyviniu stiklu ir termorėmeliu, balta spalva. Langų rėmų spalva – balta. Langų profiliai, 
sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. Langų PVC profilių gamybai neturi 
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būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Langai varstomi bent trimis (rūsio dviem) varstymo 
pozicijomis, užtikrinančiomis patalpų ventiliaciją natūraliam oro pritekėjimui.  

Esami PVC tipo baltos spalvos langai paliekami esami. 
Visos išorės palangės skardinamos skarda dengta poliesteriu. Keičiamos vidaus palangės (kai keičiamas 

langas) – plastikinės. Langų staktų sandūros su sienomis hermetizuojamos, sandarinamos, atstatoma vidaus 
angokraščių apdaila juos tinkuojant, glaistant ir dažant du kartus akriliniais dažais.  

Keičiamus pastato langus, išskyrus jau kokybiškai pakeistus langus pastate, derinti su Užsakovu bei 
gyventojais. 

Prieš užsakant gaminius, jų kiekius pagal esamą situaciją ir poreikį, gaminių matmenis būtina patikslinti 
objekte bei langų varstomumą suderinti su Užsakovu. 

Pastato lauko durų keitimas 
Senos medinės lauko durys keičiamos naujomis. Durų staktų sandūros su sienomis hermetizuojamos, 

sandarinamos, vidaus angokraščių apdaila juos tinkuojant, glaistant ir dažant du kartus akriliniais dažais. 
Naujos lauko durys – vienvėrės metalinės šilto profilio. 
Durys su užlanka pedengtos ≥ 1,2 mm cinkuota ir dažyta plieno plokšte. Varčia užpildyta mineraline vata. 

Durys su cilindrine spyna, durų pritraukėjais, atramine kojele, atidarymo stabdžiu, durys nerūdijančio plieno 
lenkiama rankena, su slenksčiu ≤ 2 cm.  

Durų šilumos perdavimo koeficientas Uw ≤ 1,6 W/(m2K).  
Įrengiamos durys LD-1 numatomos ne mažesnio nei 1,05 m pločio, LD-2 durų „švarus praėjimas“ 

numatomas ne mažesnis kaip 1,0 m.  
Visos naujai keičiamos pastato durys montuojamos taip, kad nepablogintų esamos situacijos.  
Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte ir suderinti su Užsakovu. 
Sutapdinto stogo apšiltinimas ir naujos dangos įrengimas 
Ant esamos stogo dangos įrengiamas naujas apšiltinimo sluoksnis ir nauja stogo danga.  
Prieš pradedant stogo remonto darbus visos antenos, laidai ir laikikliai, suderinus su pastato administracija, 

nuimami, baigus darbus, reikalingi pritvirtinami atgal, mechaniškai nepažeidžiant stogo dangos. Atliekant stogo 
remonto darbus turi būti išsaugoti oro ryšio tinklai (derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant 
stogo esantys oro ryšio tinklai). 

Stogo danga nuvaloma nuo šiukšlių ir įvairių pabarstų, esamos pūslės remontuojamos (išpjovimas, 
išvalymas, džiovinimas). Esami stogo apskardinimai nuardomi. Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydžiai ten, 
kur jie yra nepakankami (keramzitu).  

Pastato stogas šiltinamas dviejų sluoksnių šilumos izoliacija: apatinis sluoksnis – 170 mm storio 
polistireninio putplasčio EPS 80 plokštėmis, kurių λ≤0.037 (W/mK), viršutinis sluoksnis – 40 mm storio akmens 
vatos plokštėmis, kurių λ≤0.038 (W/mK). Bendras stogo šilumos izoliacijos sluoksnis 210 mm storio. Parapetas iš 
vidinės pusės ir viršutinė jo dalis, apšiltinamas 40 mm storio kieta akmens vata. Prieš atliekant šiltinimo darbus, 
parapetas paaukštinamas. 

Apšiltinus stogą įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga (su poliesterio pagrindu, viršutinis 
sluoksnis su pabarstu, bendras sluoksnio storis ne mažiau 7 mm). Stogo susijungimo vietose su vertikaliais 
paviršiais, 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 vanduo.  

Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas kaminėlis – 60 m2 stogo plote).  
Ant stogų esantys natūralios ventiliacijos kanalai išvalomi. Jų šachtų  aukštis, nuo naujos stogo dangos turi 

būti ne mažesnis kaip 600 mm. Natūralios ventiliacijos šachtos apšiltinamos 40 mm storio kieta akmens vata, 
kurios λ ≤ 0,038 W/(mK), šachtų stogeliai apskardinami skarda dengta poliesteriu. 

Visu pastato perimetru prie parapeto įrengiama apsauginė metalinė tvorelė. Jos aukštis nuo naujos stogo 
dangos turi būti ne mažesnis kaip 600 mm. Įrengiant stogo tvorelę negali būti pažeista stogo danga.  

Parapetas ir visi atskiri stogo elementai apskardinami (skarda dengta poliesteriu). Visos stogą kertančių 
elementų ir stogo siūlės turi būti hermetizuojamos ir užsandarinamos. 

Atlikus visus šiame techniniame darbo projekte numatytus remonto darbus neturi likti išorinių pastato 
konstrukcijų, kur neatstatyta apdaila arba apskardinimas. 

Aplinkos sutvarkymas 
Atstatomi statybų metu sugadinti žalieji plotai ir šaligatvio plytelių danga ties įėjimais į pastatą. Paliekami 

esami pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo vietos. 
Pastato pritaikymas žmonėms su negalia 
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Pagrindinį įėjimą pritaikyti žmonėms su negalia reikmėms nėra racionalių galimybių. 
 
 
Bendrabučio gyvenamojo namo atitvarų šilumos perdavimo koeficientai: 

 

 

 

Cokolio požeminė dalis (EPS 100) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Pamatiniai blokai   0,773 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 100) 0,16 0,45 3,556 

Deklaruojamoji vertė  0,035  

Pataisa dėl įdrėkio  0,010  

Re – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Cokolio visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    4,459 

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas   U=1/R= 0,222 W/m²xK 

Cokolio antžeminė dalis (EPS 100) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Pamatiniai blokai   0,773 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis  EPS 100) 0,16 0,037 4,324 

Deklaruojamoji vertė  0,035  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Cokolio visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    5,268 

 ΔU, W/(m²·K)= 0,011  

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas   U= 1/R = 0,200 W/m²xK 

Siena (minkšta vata, kieta priešvėjinė vata) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Esama siena (plytos)   0,617 

Šilumos izoliacija (minkšta vata) 0,17 0,037 4,595 

Deklaruojamoji vertė  0,036  

Pataisa dėl įdrėkio  0,001  

Šilumos izoliacija (kieta priešvėjinė vata) 0,03 0,034 0,882 

Deklaruojamoji vertė  0,033  

Pataisa dėl įdrėkio  0,001  

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Sienos visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    6,354 

 ΔU, W/(m²·K)= 0,032  

Projektuojamas šilumos perdavimo keoficientas   U=1/R= 0,189 W/m²xK 
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Skaičiuotinas pastato sandarumas, pagal STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO 

PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ reikalavimus, B klasei ≤ 1,5 h-1. 
Reikalavimai pafgal STR 2.01.02:2016 

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C,B) (W/(m²K)) vertės C ir B energinio naudingumo klasės 
pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių 
skaičiavimui. 

 
Gaisrinė sauga 
Remonto tikslas - parinkti ir suprojektuoti tinkamas atnaujinimo (modernizavimo) darbams priemones, 

užtikrinančias pastato atitiktį energinio naudingumo klasei pasiekti.  
Remonto apimtimi numatomi darbai nepablogina esamos gaisrinės saugos situacijos ir trečiųjų asmenų 

gaisrinės saugos sąlygų. 
Remontuojamo pastato ir teritorijos gaisro rizika/pastato rodikliai 
Pastato funkcinė paskirtis ir specifika 
Pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklių 3 priedo, 1 lentelę pastatas priskiriamas P 1.3 - 

statinių funkcinei grupei – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų) 
Bendrieji statinio rodikliai remonto metu nekeičiami išskyrus dėl atsiradusių modernizavimo darbų, žmonių 

skaičius nesikeičia. 
Aukštų skaičius: 2 aukštai;  

Siena (EPS 70, fasadinis tinkas) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Esama siena (betono blokai)   0,617 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 70) 0,19 0,041 4,634 

Deklaruojamoji vertė  0,039  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Sienos visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    5,421 

 ΔU, W/(m²·K)= 0,007  

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas   U=1/R= 0,192 W/m²xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0,20  W/m²xK 

Stogas (EPS80, kieta mineralinė vata) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,100 

Ruloninė stogo danga   0,002 

Šilumos izoliacija (kieta mineralinė vata) 0,04 0,040 1,000 

Deklaruojamoji vertė  0,038  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 80) 0,17 0,039 4,359 

Deklaruojamoji vertė  0,037  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Esama stogo konstrukcija (g/b perdanga, termoizoliacija)   1,036 

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Stogo visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    6,555 

Projektuojamas šilumos perdavimo keoficientas   U=1/R= 0,153 W/m²xK 
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Bendras plotas: 1149.98 m2; 
Pastato tūris: 4776 m³; 
Esamų konstrukcijos:  
Pastato pamatai: Gelžbetonio blokų;  
Pastato vidinės laikančios sienos: Laikančios sienos, pertvaros - plytų mūro.  
Perdangos: Gelžbetoninės iš surenkamų plokščių. 
Pastato atsparumo ugniai laipsnis ir gaisro apkrovos kategorija 
Pastatui atsižvelgiant į priešgaisrinius atstumus, gaisrinio skyriaus plotą, aukštingumą atliekami darbai 

vertinami pagal II atsparumo ugniai laipsnio kategorijos pastatams keliamus reikalavimus.  
Pastato laikančios konstrukcijos negriaunamos. Gaisriniai skyriai lieka esami. 
Pastatas pagal sprogimo ir gaisro pavojų neklasifikuojamos. Atskiros patalpos modernizavimo 

projekto apimtimi nenagrinėjamos.  
Gaisrinio skyriaus plotas 
Esamas pastato bendras plotas neviršija apskaičiuoti didžiausio gaisrinio skyriaus ploto.  

Gaisrinio skyriaus plotas 
Fg [m2] Fs G H Habs 

1632 2000 1 3,92 10 
Fg – gaisrinio skyriaus maksimalus plotas, kv. m; 
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas šio GSPR priedo 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio 

paskirties, kv. m; 
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1 
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta GSPR priedo 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m; 
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios paviršiaus 

altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių 
kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės iki statinio (gaisrinio skyriaus) aukščiausio aukšto (įskaitant 
mansardinį) grindų altitudės, m. Šis aukštis neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), m; 

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos efektyvumas/gesinimo darbams papildomos priemonės 
Artimiausia Vilniaus APGV 3 komanda randasi adresu Ateities g. 7 Vilnius. Važiavimo atstumas apie – 7,96  

km, apytikslis važiavimo laikas (standartinis gaisrinių automobilių greitis 40 km/val.) – (7,96/40)∙60= 11,94 min. 
Bendras reagavimo laikas įvertinus sureagavimo į signalą, pasiruošimo, išvykimo laiką priimamas iki 16 min. 

Užlipimas ant pastato ir apsauginė tvorelė neprivaloma (pastato aukštis iki 10 m). 
Pastato ir patalpų kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų 
Pastatas pagal sprogimo ir gaisro pavojų neklasifikuojamas.  
Atskiros patapos remonto apimtimi nenagrinėjamos.  
Remontuojamo pastato ir teritorijos saugos priemonės 
Atstumas iki gretimų pastatų ir teritorijos analizė 
Remonto apimti atstumai iki gretimų pastatų lieka esami.  
Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų: 

Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis 
I II III 

II 8 8 10 
Atsižvelgiant į esamą pastato lokaciją teritorijoje ir gretimų pastatų apstatymą bei atsparumo ugniai 

laipsnį, priimame, kad minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų išlaikomi.  
Privažiavimai prie nagrinėjamo pastato, ugniagesių gelbėtojų technikos manevravimo galimybės 
Pastato remonto metu sklypo išplanavimui įtaka nedaroma (lauko teritorija netvarkoma), privažiavimai prie 

pastato lieka esami. 
Prie pastato yra galimybė gaisrinei technikai privažiuoti iš vienos išilginės pastato pusės ne didesniu kaip 25 

m atstumu ir ne mažesnio kaip 3,5 m pločio keliu. Teritorijoje apsisukimas galimas esamais pravažiavimo keliais. 
Nagrinėjamo pastato gesinimas iš išorės 
Pastato remonto metu tūris nekinta, gaisriniai skyriai esami, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos 

išdėstymui ar apimčiai įtaka nedaroma.  
Pastato gesinimui iš išorės naudojami esami gesinimo šaltiniai.   
Pasyviosios gaisrinės saugos priemonės 
Pastato atsparumas ugniai ir gaisriniai skyriai 
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Remonto metu laikančios konstrukcijos nekeičiamos. Gaisriniai skyriai lieka esami. 
Darant įtaką esamoms konstrukcijoms, turi būti naudojami elementai, kurių atsparumas ugniai nemažesnis 

kaip nurodyta 1 lentelėje. Sandarinimo priemonės privalo atitikti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus. 
Darant įtaką esamoms konstrukcijoms, turi būti naudojami elementai, kurių atsparumas ugniai nemažesnis 

kaip nurodyta 1 ir 2 lentelėje. Sandarinimo priemonės privalo atitikti 3 lentelėje pateiktus reikalavimus 
1 lentelė. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai: 

 II atsparumo ugniai 
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Gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos nenumatoma 
Laikančiosios konstrukcijos R 60(1)* 
Lauko siena RN (2 a. alt. iki 6 m)* 

Aukštų, pastogės patalpų, rūsio perdangos REI 20(1)* 

Stogai RE 20(2)* 

Laiptinės 
Vidinės sienos REI 30* 

Laiptatakiai ir aikštelės R 15* 

* Kertant angas ar kitaip pažeidus konstrukcijas jos privalo būti atstatytos į pradinę padėtį nesumažinant jos 
atsparumo ugniai reikalavimų. 

 (1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Stogą laikančioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės statybos 

produktai 
2 lentelė. 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 
II REI 30 EI 30 REI 15 EI 15 

 
Ugnies ir dūmų plitimą pastate stabdančios priemonės (priešgaisrinės užtvaros, užpildai ir kt.) 
Pastato remonto metu naujos techninės ar kitos gaisro požiūrių pavojingos patalpos neprojektuojamos, jų 

vieta pastate nekeičiama.  
Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, 

ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Keičiant inžinerines 
sistemas (kertant perdangas, techninių, sandėliavimo, pagalbinių patalpų pertvaras ar kitas priešgaisrines pertvaras) 
jos sandarinamos pagal 3 lentelėje nurodytus reikalavimus. 
3 lentelė. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1): 

Priešgaisrinės 
užtvaros atsparumas 

ugniai 

Durys, vartai, 
liukai 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių 
tinklų kanalų  ir 

šachtų 
Langai 

20 EW 20–C3 EI 20 EI 20 EW 20 
30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EW 20 
45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EW 30 
60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 30 

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

 
Atnaujinant esamas komunikacijas (vandentiekis, nuotekos, elektros tinklai ir kt) kertant sandėliavimo, 

pagalbinių, techninių patalpų pertvaras ir perdangas turi būti numatytos ne mažesnio kaip EI45 sandarinimo 
priemonės. 

Jeigu komunikacijos kerta perdangas (ne sandėliavimo, pagalbinių, techninių patalpų zonose), turi būti 
numatytos ne mažesnio kaip EI20 sandarinimo priemonės. 
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Statybos medžiagų degumo klasių nustatymas 
Remontuojamose patalpose statybos produktų, naudojamų sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo 

klasės.  
Stogo degumui reikalavimai nekeliami.  
Reikalavimai fasadui. II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant 

dvigubus (vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus. 
4 lentelė. Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

II 
statybos produktų degumo klasės 

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

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL–s1 

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos  RN 
grindys RN 

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

sienos ir lubos D–s2, d2 

grindys DFL–s1 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys DFL–s1 
šildymo 
įrenginių 

patalpų grindys 

A2FL–s1 

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

Esamos evakuacijos kelių aprašymas 
Evakavimo(si) kelių grindys lygios, o slenksčiai numatyti tik durų angose. Durų angoje esančio slenksčio 

aukštis ne didesnis kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne 
mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. 

Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių nenumatoma. 
Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau 

kaip 1100 mm. Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2 m.  
Durų varstymas numatomas evakuacijos kryptimi.  
Evakuacija iš pastato numatoma per laiptinę tiesiai į lauką.  
Keičiamos evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. 
Atsižvelgiant į remonto rūšį, keičiamos durys privalo nepabloginti esamos situacijos ir esamų praėjimo 

pločių.  
Keičiamos durys LD-1 ne mažesnio nei normatyvinis 1,05 m laiptatakių plotis. Vienos varčios plotis ne 

mažesnis kaip 0,9 m. Bendras plotis ne mažesnis kaip 1,20 m.  
Keičiamos LD-2 privalo nepabloginti esamo evakuacijos kelio pločio, todėl numatomas 1,0 m (laisvas 

praėjimas). 
Aktyviosio gaisrinės saugos priemonės 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, PGEVS, SGGS, vidaus gaisrinio vandentiekio sistema, 

dūmų šalinimo sistema, dūmų išleidimas 
Aktyviosios gaisrinės saugos priemonės: GASS, PGEVS, SGGS, vidaus gaisrinio vandentiekio sistema, 

dūmų šalinimo sistema remonto metu nenagrinėjamos ir neįrengiamos. 
Laiptinės viršutiniame aukšte numatomi 2 atidaromi langai, kurių bendras atidaromas plotas ne mažiau kaip 

1,2 kv. m  
2 a. keičiamas L-2 langas, kuriame numatoma atidaroma dalis ne mažesnio kaip 1,2 kv. m ploto (atidaromas 

plotas 1,37 kv.m). Lango atidarymas numatomas rankinis, su mechanizmu neleidžiančiu jam savaime užsidarytų.  
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Dūmų išleidimui iš rūsio galimos esamos angos tiesiai į lauką (durys ir langai). Durys per kurias galimas 
dūmų išleidimas yra ne mažesnės kaip 0,75 m x 1,2 m (plotis x aukštis). Esamų langai iš rūsio lieka nepakitusių 
matmenų (t. y. nesumažėja).   

Apsaugos nuo žaibo sistema. Elektros instaliacija ir elektrotechninė įranga 
Statinio žaibosaugos sistema projektuojama elektros dalyje, vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių 

apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 
Atsižvelgiant į tai, kad siena yra iš B degumo klasės statybos produktų tai įžeminimo laidininkai tvirtinami 

prie sienos išorės arba sienoje. Statinio stogas turi būti iš BROOF (t1) degumo klasės stogo dangos, todėl žaibo 
ėmikliai gali būti įrengti tiesiogiai ant stogo paviršiaus 

Negalima įžeminimo laidininkų tiesti vandens nutekėjimo stovuose. Įžeminimo laidininkai turi būti tiesiami 
didžiausiu galimu atstumu nuo durų ir langų. Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, 
bet ne mažiau kaip 2 m. Kai negalima užtikrinti reikalaujamų atstumų, įžeminimo laidininkai tiesiami A1, A2 
degumo klasės vamzdžiuose. 
5 lentelė. Elektros laidų ir kabelių klasės 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 
ugniai laipsnis 

I  
Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė 

kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, 
pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių 

susidarymą, pagal rūgštingumą 
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, 
holai ir pan.) 

Cca s1,d1,a1 

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2 
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės 
nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis 
ir pan. 

Dca s2,d2,a2 

Sandėliavimo patalpos Eca 
Gyvenamosios patalpos Dca s2,d2,a2 

PASTABA. Elektros kabeliai, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 13501-6:2014 „Statybos gaminių ir 
statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros kabelių atsako į 
ugnį bandymų duomenis“, skirstomi į šias klases: 

pagal degumą – Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca; 
pagal dūmų susidarymą – s1, s2, s3, papildomai – s1a, s1b; 
pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą – d0, d1, d2; 
pagal rūgštingumą – a1, a2, a3. 
 
Higiena 
Remontuojant statinį, jame sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir 

drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir 
dirbtinis apšvietimas. Pastatas remontuojamas taip, kad būtų užtikrinamos tinkamos statinyje esančių žmonių 
higienos sąlygos, nekiltų grėsmė žmonių sveikatai. 

Saugus naudojimas 
Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 

kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos 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 statinį 
remontuojant dalyvauja daugiau negu 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. 
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Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti aktualios redakcijos Saugos ir 
sveikatos taisyklių statybvietėje DT5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 
darbo inspektoriaus įsakymu Nr. 346, 2000-12-22. 

Statybvietės įrengimas ir darbų vykdymas 
Teritorijoje vykdant ardymo ir statybos darbus būtina ypatingą dėmesį skirti darbo saugos reikalavimams, 

darbų eiliškumui bei jų kokybei, todėl svarbus statybvietės aptvėrimas ir statybinio transporto judėjimas. Statybinis 
transportas važiuos esamais pravažiavimais. Remonto darbų metu, veikla remontuojamose patalpose, nebus 
sustabdyta.  

Statybvietės teritorija turi būti aptverta. Į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Ant 
statybvietės tvoros privalo būti iškabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie 
statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės 
patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo 
rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje privalo būti WC ir praustuvai.  

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti 
išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į 
pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos 
sijos, taip pat ramsčiai privalo būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint kompetentingiems asmenims. 
Privalo būti imtasi priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų pavojaus 
darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsčiai privalo būti taip parinkti ir apskaičiuoti, sumontuoti ir prižiūrimi, 
kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas. 

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad 
būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo 
būti aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 

Darbo vietos organizavimas užtikrins saugų darbą. 
Atliekų tvarkymas 
Atliekų tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 aktualia redakcija). 
Atliekų rūšiavimas: 
Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje, 

atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.  
Atliekų turėtojai statybvietėje susidariusias komunalines atliekas privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje 

savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės organizuojamomis komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemomis. 

Atliekų laikinasis laikymas: 
Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių. 
Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų 

apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, 
dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui. 

Atliekų surinkimas, vežimas: 
Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis tik šių Taisyklių nustatyta tvarka užregistruota įmonė, 

atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus. 
Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas 

atliekas surinkti atskirai. 
Atliekas surenkanti ir vežanti įmonė surinktas ir vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų 

apdorojimo įrenginius. 
Komunalinių atliekų surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos administratoriai, atsižvelgdami į atitinkamos rūšies atliekų apdorojimo technologijas, periodiškai (bet ne 
rečiau kaip kartą per metus) informuoja atliekų turėtojus apie atliekų, kurios turi būti surenkamos atskirai, rūšis ir 
pobūdį, siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą, pateikia atliekų rūšiavimo 
instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.). 

Projektinių sprendinių atitikimas normatyviniams dokumentams 
Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, 

aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
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Remonto 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 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. 
 

VANDENTIEKIO – NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES SPRENDINIAI 
Vandentiekio tinklai 
Vandentiekio įvadas. Vandentiekio įvadas paliekamas esamas. 
Vandens apskaitos mazgas. Esamas vandens apskaitos mazgas yra rūsyje, vandens įvado patalpoje Nr.R-11. 

Vandens apskaitos mazgas paliekamas esamas. 
Numatomi darbai. Esami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir jungės į stovus 

demontuojami. Stovai ir skirstomieji vandentiekio vamzdynai (t.y. esamos atšakos nuo stovų, tiksliau nuo vandens 
apskaitų butuose, iki sanprietaisų) paliekami esami.  

Šaltas V1 vandentiekis. Buitinio šalto vandentiekio atšaka nuo vandens apskaitos mazgo numatoma Dn63. 
Šalto V1 magistraliniai vandentiekio vamzdynai projektuojami iš PPR vandentiekio vamzdžių Dn25, Dn32, Dn40, 
Dn50, Dn63. Šalto vandentiekio magistraliniai vamzdynai tiesiami rūsio palubėje, kurie izoliuojami 20 mm 
izoliacija nuo rasojimo. 

Karštas T3 ir cirkuliacinis T4 vandentiekis. Šiuo metu karštas vanduo yra ruošiamas šilumos punkte, rūsio 
patalpoje Nr.0-19. Po modernizacijos karštas vanduo numatomas ruošti taip pat šilumos punkte. Projektuojama 
šalto vandentiekio atšaka Dn40 į šilumos punktą, karšto vandens ruošimui. 

Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60°C, sudarant 
galimybė šilumos punkte ruošiant karštą vandenį  vandens temperatūrą padidinti iki 65°C. 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. 

Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50⁰C (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 65⁰C.  

Atliekant terminę karšto vandens dezinfekciją būtina laikytis saugumo reikalavimų. Pastato prižiūrėtojas 
privalo informuoti ir instruktuoti karšto vandens vartotojus, kaip elgtis terminės dezinfekcijos metu.  

Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai projektuojami iš PPR stabilizuotų vandentiekio 
vamzdžių Dn20, Dn25, Dn32, Dn40, kurie izoliuojami šilumine izoliacija 20mm (Dn20 vamzdynams) ir 40mm 
(Dn25, Dn32, Dn40 vamzdynams). Magistraliniai karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynai numatomi tiesti 
pirmo aukšto palubėje, šalia šalto vandentiekio. Kiekviename cirkuliaciniame stove, ne toliau kaip 1 m nuo 
cirkuliacinio kontūro magistralės, projektuojami termostatiniai temperatūros reguliatoriai, nustatymas - 45°C. 

Bendra informacija. Vandentiekio magistraliniai vamzdynai klojami su nuolydžiu 0,002 į išleidimo pusę. 
Numatomos magistralės vamzdynų ištuštinimo sklendės Dn20 žemiausioje vietoje. Vandentiekio vamzdžiams 
numatoma armatūra (žiūr. TS). Atlikus vandentiekio vamzdynų montavimo darbus, numatomas vamzdynų 
hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas. 

Dėl lauko gaisrų gesinimo. Rengiant modernizacijos projektą nedaromas joks poveikis esamam gaisrinio 
vandentiekio sistemos išdėstymui ar apimčiai, todėl išorės gesinimo sprendinius paliekame esamus. 

Buitinių nuotekų tinklai 
Numatomas esamų buitinių nuotekų vamzdynų demontavimas ir pakeitimas naujais iki pirmojo kiemo 

šulinio. Naujai projektuojami buitinių nuotekų stovai ir magistraliniai vamzdynai numatomi pagal galimybę 
montuoti tose pačiose vietose iš neslėginių mažatriukšmių vamzdžių PP Dn110 (stovai) ir PVC Dn110 
(magistraliniai vamzdynai rūsyje). Stovai tiesiami sienų nišose/ prie sienos. Numatomos revizijos pirmame ir 
antrame aukštuose, kurios montuojamos 1,0 m virš grindų. Taip pat revizijos numatomos rūsyje tinklų nusileidimo 
vietose. Buitinių nuotekų tinklai tiesiami rūsio palubėje, o žemiausioje vietoje įlenda po grindimis su nuolydžiu 
0,02, užtikrinant tinklų prasivalymą. Nuolatinis tinklo vėdinimas vyksta per stovus, kurių ventiliacinė dalis 
iškeliama 0,1m virš ventiliacijos kaminų ir 500mm virš stogo, kurie nenumatomi šalia ventiliacijos kaminų. 
Pravalos įrengiamos posūkiuose, išsišakojimuose ir ilgose nuotakynų trasose (pagal STR 2.07.01:2003).  

Buitinių nuotekų stovai numatomi izoliuoti 10mm izoliacija nuo rasojimo tik 3m nuo stogo viršaus. Kiti 
buitinių nuotekų tinklai neizoliuojami. 

Vandentiekio įvado patalpoje Nr.11 ir šilumos punkto patalpoje R-19 numatomi trapai Dn110 su pakėlimo 
siurbliukais skirti nefekaliniams vandenims, kurių kiekvieno našumas būtų 2 l/s, 0,37 kW, kadangi nėra galimybės 
nuotekų nuvesti savitaka į projektuojamus buitinių nuotekų tinklus. Kiekvieno siurbliuko pakėlimo aukštis – 3,0 m. 



UAB „Projektų ekspertai“ 

 
 

Dokumento žymuo 
PE19-102-TDP-BD-AR 

Lapas Lapų Laida 
14 20 0 

 
 

Projektuojamas slėginis PE vamzdis Dn32 PN10, kuriuo pakeliamos nuotekos iki palubėje projektuojamų buitinių 
nuotekų tinklų, numatoma kilpa. Elektros privedimas pateiktas Elektrotechnikos dalyje. 

Pastaba: projekte numatytas trapas su siurbliuku, kurį galima integruoti į grindis. Pagal poreikį, siurbliukas 
gali būti montuojamas įrengtoje prieduobėje. 

Išleidžiamų buitinių nuotekų užterštumas iš sanprietaisų numatomas toks: BDS5-250mg/l,  SM – 250mg/l.  
Lietaus nuotekų tinklai 
Pastato stogas yra sutapdintas. Lietaus vanduo surenkamas vidiniais lietaus tinklais.  
Numatomas esamų lietaus nuotekų vamzdynų (stovų ir horizontalių vamzdžių rūsyje) demontavimas ir 

pakeitimas naujais iki pirmųjų kiemo šulinių. Naujai projektuojami lietaus nuotekų stovai ir magistraliniai 
vamzdynai numatomi pagal galimybę montuoti tose pačiose vietose iš neslėginių vamzdžių PVC Dn110 (kadangi 
stovų aukštis mažesnis nei 10 m). Stovai tiesiami sienų nišose, paliekant priėjimą prie revizijų, kurios montuojamos 
1,0 m virš grindų pirmame aukšte. Pirmame aukšte revizijų vietose įrengiamos durelės aptarnavimui 300x200 mm. 
Lietaus nuotekų tinklai tiesiami rūsio palubėje su nuolydžiu 0,02 užtikrinant tinklų prasivalymą. Ant stogo 
remontuojamos įlajos, t.y. senos įlajos demontuojamos, numatomos naujos. Įlajos numatomos apšiltinti (t.y. 
numatomos su integruota savireguliuojančiu šildymo elementu 220V/50 Hz, 10W ir 2,0m kabeliu) (žiur. 
Elektrotechnikos dalį).  Pravalos įrengiamos posūkiuose, išsišakojimuose ir ilgose nuotakynų trasose (pagal STR 
2.07.01:2003). Lietaus nuotekų stovai numatomi izoliuoti 10mm storio izoliacija nuo rasojimo. Rūsyje lietaus 
nuotekų tinklai neizoliuojami.  

Ant stogo numatomos dvi persipylimo vietos per parapetą, t.y. projektuojama PP vamzdis Dn110 70mm nuo 
stogo apačios. 

 
ŠILDYMO, VĖDINIMO DALIES SPRENDINIAI 
Projektiniai vidaus oro parametrai  
San. Mazgai, Vonios 21÷23°C; 
Virtuvės   20÷22°C; 
Kambariai  20÷22°C; 
Koridoriai  18÷20°C; 
Laiptinė   14÷16°C (pagal HN 42:2009); 
Techninės patalpos 10÷12°C. 
Šilumnešių parametrai 
Šilumnešio tiekimas į pastato šildymo sistemą T11/T21 65/50 ºC (vanduo).  
Projektiniai vidaus oro parametrai vasarą 
Šiltuoju metų laiku patalpų temperatūra nereguliuojama. 
Leistini triukšmo lygiai 
Gyvenamos patalpos    35÷45 dB(A); 
Pagrindiniai projekto dalies techniniai rodikliai 
Šilumos poreikių lentelė: 
 

Metinis šilumos poreikis šildymui      ~ 75 MWh/metus; 
Skaičiuojamoji temperatūra šildymo sistemoje    65/50 ºC; 
Šilumos šaltinis šildymo sistemai      vanduo; 
Slėgio nuostoliai šildymo sistemoje T11/T21    ~ 5,9 m.v.st. (su ŠP pasiprieš.); 
Eksploatacinė temperatūra vidaus šildymo, šilumnešio tiekimo sistemos:    90 °C; 
Darbinis slėgis vidaus šildymo sistemose:      0,20 Mpa; 
Eksploatacinis slėgis vidaus šildymo sistemose:     0,30 Mpa. 
Bendrieji sprendiniai 
Projektas atliktas pagal projektavimo užduotį ir galiojančius LR normatyvinius dokumentus, 

reglamentuojančius šios projekto dalies projektavimo darbus. 
Šildymas 
Bendrabučiui 2-ų aukštų gyvenamajam pastatui atliekamas šildymo sistemos remontas, dėl pastato 

architektūrinės – konstruktorinės dalies modernizavimo darbų (išorinių sienų su cokoline dalimi ir stogo šiltinimas, 

Šildomas plotas m2 Sk.lauko oro temp.  Šilumos poreikis, kW 

~ 757 -23 45 
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langų ir išorinių durų keitimas), bei esamos pastato šildymo sistemos modelio neatitikimo STR 2.09.02:2005 
„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ reikalavimams. 

Esama šildymo sistema - dvivamzdė, apatinio paskirstymo. Stovai pajungti į paskirstymo vamzdyną be 
šilumnešio srautų balansavimo įrangos. Šildymo prietaisai – radiatoriai, be termostatinių ventilių. Šildymo sistema 
pajungta prie CŠT šilumos punkto, esančio patalpoje pastato rūsyje.  

Po pastato atitvarų apšiltinimo darbų, atliekami patalpų šilumos nuostolių skaičiavimai pagal pasikeitusius 
poreikius ir taip nustatyti bendri pastato šilumos nuostoliai. Parengti šildymo sistemos hidraulinio pasipriešinimo 
skaičiavimai. 

Šildymo sistemos stovai pagal projektavimo užduotį, paliekami esami. Numatoma pakeisti šildymo sistemos 
magistralinius vamzdynus pastato rūsyje ir stovų junges, nuo magistralių iki perdangos. Naudojami juodi plieniniai 
storasieniai vamzdžiai. Vamzdynai montuojami esamų vietose, su nuolydžiu į šilumos punktą. Pagrindinėse 
magistralinėse atšakose, avarijos ar remonto atveju, kad nereikėtų uždaryti visos šildymo sistemos, suprojektuota 
uždaromoji ir drenavimo armatūra. Keičiama magistralinių šildymo vamzdynų izoliacija rūsyje. Šildymo prietaisai 
paliekami esami. Šilumnešio srautų automatiniam subalansavimui ir temperatūros patalpose reguliavimui, prie 
radiatorių suprojektuoti nuo slėgio nepriklausomi automatiniai termostatiniai vožtuvai (balansinis ir termostatinis 
ventilis viename), užtikrinantys hidraulinį šilumnešio režimą stovuose, nepriklausomai nuo šildymo prietaisų 
termostatinių ventilių reguliavimo. Taip pat numatyta uždaromoji ir drenavimo armatūra. Sumontavus nuo slėgio 
nepriklausomus termostatinius ventilius, jie nustatomi taip kaip nurodyta projekto grafinėje dalyje. Prie laiptinės 
radiatoriaus montuojama antivandalinė termostatinė galva. 

Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai montuojami su nuolydžiu ne mažesniu kaip 0,002, taip kaip 
nurodyta projekto brėžiniuose. Žemiausiuose sistemos taškuose numatomi vandens išleidimo ventiliai, 
aukščiausiose vietose – nuorinimo ventiliai (tikslinama vietoje darbų vykdymo metu). Vamzdynams kertant 
perdenginius ir kitas statybines konstrukcijas, jie montuojami gilzėse. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai, 
einantys ne butuose ir stovų jungės izoliuojami šiluminės izoliacijos kevalais su Al folija. Izoliacijos šilumos 
laidumo koeficientas ne didesnis kaip 0,04 W/mK. Apskaičiuotas eksploatacinis izoliacijos faktorius I=1,33 
C·s/metus x109, izoliacijos klasė – 4. 

Šildymo vamzdynų montavimo, bei sankirtų su konstrukcijomis vietas – tikslinti vietoje. 
Sumontavus balansavimo ir uždaromąją armatūrą, atliekamas vamzdynų hidraulinis praplovimas, hidraulinis 

ir šiluminis bandymas, bei sistemos balansavimas. Šildymo sistemos balansuojamos vadovaujantis LST EN 
14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“ 
nurodymais. Užpildomas balansavimo protokolas. 

Demontavus esamą vamzdyną, nepanaudojamos senos angos užtaisomos. 
PASTABA: Vykdant projektavimo darbus, nebuvo įmanoma patekti į visas patalpas ir pilnai įvertinti esamą 

šildymo sistemą. Kadangi pagal projektavimo užduotį numatoma palikti esamus radiatorius, rangos darbų vykdymo 
metu, būtina suinventorizuoti esamus radiatorius, jų tipą ir galią. Teisingam daliklių sukonfigūravimui, pagal 
gamintojų rekomendacijas turi būti atliekamas radiatorių galios perskaičiavimas prie naujų parametrų, įvertinant 
faktinius radiatorių dydžius. Šiuos darbus turi įsivertinti Rangovas. 

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, bei suvartotos energijos apskaičiavimui numatyta kiekvienoje patalpoje įrengti kiekvienam šildymo 
prietaisui reguliuojamą termostatą, kurio pagalba šilumos vartotojas pats palaiko norimą vidaus patalpos 
temperatūrą. 

Projektuojama šilumos apskaitos sistema. Ant kiekvieno šildymo prietaiso (išskyrus laiptines ir bendrojo 
naudojimo patalpas), yra įrengiamas 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 
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sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinklą daliklinės sistemos duomenys 
turi būti perduodami į pastatą administruojančios įmonės informacinę sistemą.  

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. Namo bendrija/administruojanti įmonė turi galimybę pasirinkti 
atsiskaitymo už suvartotą šilumą būdą: 

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 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3 – 
185 patvirtintą Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6.  

Turi būti įdiegta priemonė skirta autorizuotų vartotojų prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. Standartinės 
interneto naršyklės lange) būtų atliekamos sekančios funkcijos: 

 asmeninių vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingų periodų 
apskaitos duomenis. 

 pagal patvirtintą metodiką, namo išeities bei šilumos daliklių duomenų automatiškas paskaičiavimas 
(šiluminės energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui). 
apskaitos duomenų atnaujinimas turi būti vykdomas ne rečiau kaip vieną kartą per dieną ir vykdomas 

automatiškai duomenis perduodant į namą administruojančios įmonės serverį ir/ar šilumos (vandens) tiekimo 
įmonės serverį. 

Pastaba: Už bendrą namo suvartotos šiluminės energijos kiekį atsiskaitoma pagal įvadinį namo šilumos 
skaitiklį. 

Šilumos punktas 
Pagal projektavimo užduotį, pastato šilumos punktas paliekamas esamas. Šildymo kontūras nepriklausomas 

su plokšteliniu šilumokaičius, dvieigiu vožtuvu, reguliuojama pagal išorės oro temperatūrą. Karštas vanduo 
ruošiamas plokštelinio šilumokaičio pagalba. Šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys Grundfos Alpha 2 L 25-60, 
karšto vandens sistemos cirkuliacinis siurblys Grundfos UPS25-80. 

Atliekami patikrinamieji esamos įrangos skaičiavimai. 
Įvadinės apskaitos patikrinamieji skaičiavimai 

Šilumos skaitiklis: 
 

Prieš renovaciją Po renovacijos 
Šildymui 

Esamas šilumos skaitiklis  
SKM - 1M – U1, su srauto 
jutikliu. 
Gnom=5,0m3/h; 
Gmax=5,0m3/h; 
DN20 

Kiekis, m3/h Galingumas, kW Kiekis, m3/h Galingumas, kW 

1,04 m3/h 66,8 kW 0,70 m3/h 45 kW 

Karštam vandeniui 
2,02 m3/h 82 kW 2,02 m3/h 82 kW 

Vėdinimui 
- - - - 

VISO: 
Suminis debitas: 3,07 m3/h 149 kW 2,73 m3/h 127 kW 

Pastabos:  
(Šildymas+vėdinimas < karštas vanduo), skaitiklis parenkamas pagal maksimalų karšto vandens poreikį. Paliekamas 

esamas šilumos skaitiklis. 
Šilumos punkto įrenginiai pagal projektavimo užduotį, paliekami esami. Rekomenduojama pakeisti esamą šildymo 

sistemos cirkuliacinį siurblį nauju, su dažnio keitikliu. 
Vėdinimas 
Esama vėdinimo sistema – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus, duris ir pastato 

nesandarumus, oro ištraukimas pro vertikalius kanalus. Oro šalinimas iš patalpų yra nepakankamas.  
Dėl nepakankamo oro šalinimo bendrabučiui gyvenamajam pastatui atliekamas natūralios traukos kanalų 

pravalymas iki apačios. Keičiamos vidaus oro šalinimo grotelės.  
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Kad vyktų natūralus vėdinimas, į patalpas turi patekti oras. Pakeitus susidėvėjusius nesandarius langus 
naujais, sandariais, patalpoje kaupiasi drėgmė. Norint to išvengti, būtina numatyti sąlygas lauko orui patekti. 
Kadangi pagal projektavimo užduotį ir gyventojų pasirinkimą papildomos vėdinimo sistemos nenumatomos, 
rekomenduojama ateityje kambarių languose įsirengti oro pritekėjimo orlaides. Patalpų (butų) gyventojai turi patys 
užtikrinti lauko oro pritekėjimą, periodiškai vėdinti patalpas. 

Siūloma kambarių languose įrengti oro pritekėjimo orlaides ar kitas vėdinimo efektyvumą didinančias 
priemones.  

 
ELEKTROTECHNIKOS DALIES SPRENDINIAI 
Esamos situacijos įvertinimas 
Modernizuojamoje bendrabučio dalyje esami el. tinklai ir įranga morališkai ir fiziškai pasenusi ir didžiąja 

dalimi nėra tinkama naudoti. Remiantis  projektavimo užduotimi butuose elektros tinklai neprojektuojami. 
Pastatui elektros energija tiekiama iš esamo skydo pp-6345, esančio remontuojamo pastato el. skydinėje . 
Projekto dalies apimtis 
Projekto dalyje projektuojami magistraliniai el. jėgos tinklai ir grupiniai jėgos ir apšvietimo tinklai laiptinėse 

ir rūsyje. Objekto žaibosaugai yra įrengiama žaibosaugos sistema. 
Pagrindiniai elektrotechninės dalies techniniai rodikliai 

1. transformatorinių ir transformatorių skaičius, jų galia, įtampa – projekto dalyje nenumatoma; 
2. generatorinių ir nepriklausomų elektros energijos šaltinių techniniai duomenys (galia, įtampa, 

darbo laikas ar turimi laiko resursai ir kt.) – projekto dalyje nenumatoma. 
3. projektuojamo objekto elektros energijos įrengtoji, skaičiuojamoji ir leistinoji naudoti galia: 

 Įrengtoji galia: 72 kW III kat.; 
 Skaičiuojamoji galia: 33 kW III kat., 

4. Bendra objekto leistinoji naudoti galia, turi būti ne mažesnė nei projekte numatytos galios. 
Prireikus galios didinimo turi būti ruošiama atskira projekto dalis/dalys. Už leistinąją naudoti galią atsakingas 
projekto Užsakovas. 
Vartotojų kategorijos 
Objekto elektros energijos vartotojai priskiriami III elektros vartotojų tiekimo kategorijai. Elektros tiekimo 

kategorijos keitimas pagal projektavimo užduotį nenumatomas. Avarinio apšvietimo įrenginiams ir  prietaisams 
elektros energija tiekiama iš III kat. el. tinklo ir nepriklausomo elektros energijos šaltinio UPS ir/arba 
akumuliatorius. 

Elektros įrenginiai 
Elektros tinklai, įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės medžiagos projektuojamos tokioje elektros 

energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: 
- Įtampa 400V/230 V; 
- 3 fazės, TN-C-S; 
- dažnis 50Hz. 
Elektros energijos tiekimas ir apskaita 
Elektros energija modernizuojamam pastatui tiekiama iš skydo pp-6345, esančio remontuojamo pastato 

išorėje. Šioje projekto dalyje numatoma pakeisti esamą pastato įvadinį kabelį tarp esamo skydo pp-6345 ir skydo 
ĮPS. 

Elektros energija butams ir bendrosioms reikmėms tiekiama iš III kat. el. tinklo. 
Projekto dalyje bendrųjų reikmių apskaitos prietaiso montavimo vieta numatoma skyde ĮPS. Butų apskaitos 

prietaisai įrengti rekonstruojamo pastato laiptinės paskirstymo skyduose. 
Rangovas atlikdamas darbus susijusius su apskaitų perjungimu sprendinius turi susiderinti su AB „ESO“. 
Šiame elektrotechninės dalies projekte vadovaujamasi prielaida, kad neremontuojami pastato elektros tinklai 

atitinka norminius reikalavimus, o šiame projekte pateikiami remontuojamų el. tinklų sprendiniai apima tik 
remonto apimtyje sprendžiamus el. dalies klausimus.  

Elektros energijos paskirstymas 
Projektuojamo pastato elektros energijos pagrindinis paskirstymas vykdomas ĮPS skyde. Skyde elektros 

energija išskirstoma į laiptinių paskirstymo skydus ir bendrosioms reikmėm. 
Nuo laiptinių paskirstymo skydų elektra skirstoma į butus, laiptinių apšvietimui ir koncentratorių maitinimui. 
Magistraliniai tinklai 
Magistraliniai tinklai objekte numatomi pakloti kabeliais varinėmis  gyslomis. Numatomos 400V 

magistralinės linijos su 5-kių gyslų kabeliais ir 230V linijos su 3-ių gyslų kabeliais.  
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Magistraliniai kabeliai klojami apsauginiuose vamzdžiuose ir kabeliniuose kanaluose. Nauji kabeliniai stovai 
pastato laiptinėse įrengiami esant būtinam poreikiui. Klausimai susiję su vagų pjovimo galimybe, vieta ir gyliu 
privalo būti derinami su projekto architektu. Nesant poreikiui  įrengti naujus  kab. stovus ir klojant magistralines 
kabelines linijas esamuose kabeliniuose stovuose. Šie kab. stovai privalo atitinkti norminius reikalavimus. 

El.  tinklai nuo laiptinės paskirstymo skydų iki butų ir el. įranga butuose pagal projektavimo užduotį 
nekeičiama. 

Elektros jėgos įrenginiai 
Elektros jėgos įrenginiai prijungiami prie elektros paskirstymo skydų naudojant kabelius varinėmis gyslomis. 

Visų vienfazių prietaisų pajungimams naudojami trigysliai kabeliai, trifazių – penkiagysliai kabeliai.  
Skirstomojo tinklo kabeliai klojami paslėptu būdu laiptinėse ir atviru rūsyje. 
Kištukiniai lizdai numatomi tik laiptinės paskirstymo skyduose ir ŠP. 
Apšvietimas 
Šioje projekto dalyje, pastato patalpose (rūsyje), projektuojamas pagrindinis ir avarinis apšvietimas. Avarinis 

apšvietimas pastate, išskyrus ŠP ir el. skydine,  neprojektuojamas remiantis galiojančiomis normomis ir 
taisyklėmis.  

Remiantis tuo, kad rūsio patalpų šviestuvai naudojami retai ir trumpai, rūsio bendrosiose patalpose 
projektuojami šviestuvai su E27 cokolio halogeninėmis lempomis. Pastato laiptinėse projektuojami šviestuvai su 
LED lempomis. LED šviestuvai parinkti siekiant ekonomiško jų naudojimo ir energijos sąnaudų mažinimo.  

Pagrindinis apšvietimas valdomas patalpose numatomais jungikliais arba jutikliais. Taip pat numatomas 
pastato prieigų apšvietimas. Pastato prieigų šviestuvus numatoma valdyti priklausimai nuo lauke esančio 
apšvietimo lygio.  

Kabeliai klojami atviru būdu, apsauginiuose vamzdžiuose ir kabeliniuose kanaluose. 
Įžeminimas 
Projektuojami elektros įrenginiai įžeminami 3-ąja arba 5-ąja kabelio PE gysla. Pastatui numatyta įrengti 

įžeminimo kontūrą ir jį prijungti prie pastato ĮPS skyde esančių įžeminimo gnybtų. Įžeminimo kontūrui naudojama 
plieninė variuota juosta 40x4. Projekte nurodytose vietose įrengiami giluminiai įžemikliai, kurie sujungiami su 
juosta, paklota tranšėjoje. ĮPS skyde numatomi viršįtampių ribotuvai. Kitų skydų viršįtampių ribojimo klausimai, 
remiantis projektavimo užduotimi, šiame projekte nesprendžiami.   

Laiptinės paskirstymo skydai įžeminami 5-ta magistralinio kabelio (Cu5x25) gysla, kuri prijungiama prie 
ĮPS skydo įžeminimo gnybtų. 

Žaibosauga 
Projekto žaibosaugos dalyje numatyti darbai ir medžiagos turi užtikrinti, kad statiniai būtų apsaugoti nuo 

tiesioginio žaibo smūgio ir aukšto potencialo perdavimo požeminėmis komunikacijomis. 
Žaibosaugos tinklą sudaro aktyvių žaibolaidžių sistema ir įžeminimo kontūras. 
Pagal STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo” IV skyriaus 10 

punktą ir LST EN 62305-2 nuostatas įvertinus riziką (žr. dok. PE19-102-TDP-E-KS), šis pastatas priskiriamas IV 
apsaugos nuo žaibo kategorijai. Vertinant riziką buvo remtasi esama pastato situacija. Pasikeitus situacijai 
(pakeitus kabelinių ar orinių linijų skaičių ar pan.), būtina tikslinti žaibosaugos sprendinius. Atsižvelgiant į LST 
EN 62305-2 nuostatas ir rizikos įvertinimą, be išorinės žaibosaugos šiame pastate būtina atlikti (revizuoti ir jei 
reikia rekonstruoti)  kitas rizikos įvertinime (žr. dok. PE19-102-TDP-E-KS) paminėtas pastato apsaugos nuo žaibo 
priemones. 

 Pastatui numatoma aktyvinės žaibosaugos sistema, kurios veikimo principas: 
 Aktyviajame žaibolaidyje sumontuota elektroninė įranga, kuri perkūnijos metu per sekundės dalis prieš 

žaibo išlydį ima skleisti aukšto dažnio impulsus. Dėl to žaibolaidis sukuria vainikinį išlydį, kuris sukuria jonizuotą 
kanalą (atvirkštinį išlydį) žaibui nukreipti į žaibolaidį. Šis jonizuotas kanalas sąlyginai padidina žaibolaidžio aukštį 
ir daug kartų praplečia apsaugos zoną. 

 Žaibolaidis turi būti pastatytas ant paties aukščiausio objekto taško.  Žaibolaidis charakterizuojamas jo 
atvirkštinio išlydžio sudarymo laiku, kuris nustatomas bandymais. Šie bandymų rezultatai lyginami su strypinio 
žaibolaidžio išlydžio susidarymo laiku tomis pačiomis sąlygomis. 

 Pagal aktyviojo žaibolaidžio zonos skaičiavimus šių pastatų apsaugai nuo žaibo galima naudoti vieną 
aktyvinį žaibolaidį (gaudyklę), kurios suveikimo laikas ΔT ≥ 15μs, ji montuojama ant pastato  su 4,7 m aukščio 
nerūdijančio arba karšto cinkavimo plieno stiebu, pagal vietą nurodytą brėžinyje (PE19-102-TDP-E-B04). 
Žaibolaidis tvirtinamas prie vertikalių stogo konstrukcijų, tvirtinimo sprendinius tikslinti montažo metu, juos 
užfiksuojant išpildomojoje dokumentacijoje. Žaibolaidis, panaudojant aliuminio, Ø08mm vielos laidininku 
sujungiamas su įžemikliu.  Žaibolaidis, žaibą priimantis tinklas su įžeminimo laidininkais ir šie laidininkai su 
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įžemintuvo juosta sujungiami varžtiniais sujungimais arba suvirinant. Sujungimų kontaktinė varža turi būti ne 
didesnė kaip 0,05ommo. Žmonių apsaugai nuo prisilietimo įtampos siena laidininkai klojami A1, A2 kl. degumo 
izol. vamzdžiuose arba montuojami izoliuojantys nuvedikliai. Apsaugos nuo žaibo įžemintuvus įrengti iš variuotų 
įžemiklių sukaltų dviejuose ar daugiau taškuose, į tokį gylį, kad bendra įžemintuvo varža būtų ne didesnė kaip 10 
omu bet kuriuo metų laiku. Įžemikliai apjungiami žemėje plienine variuota juosta 40x4mm, kuri klojama 0,5 – 0,8 
m. gylyje, ne arčiau 0,8-1m atstumu nuo pamato. Jungiamoji juosta su įžemikliais sujungiama specialių kryžmių 
pagalba arba egzoterminiu suvirinimo būdu. Jungiant kryžmėmis, sujungimo vietose įrengti kontrolinius šulinėlius.  
Žaibosaugos įžeminimas sujungiamas su pastato elektros įžeminimu. Visi apsaugos nuo žaibo sistemos varžtiniai ir 
kiti sujungimai turi turėti ne didesnę kaip 0,05Ω pereinamąją varžą. Įrengiant įžeminimo sistemą, vengti parazitinių 
galvaninių porų sudarymo. Neturint galimybės išvengti parazitinių galvaninių porų sudarymo, įžeminimo kontūro 
daliai, tiesiogiai kontaktuojančiai su žeme, naudoti variuotus įžeminimo elementus.  

 Norint sukaupti informaciją apie žaibo išlydžius į aktyvųjį žaibolaidį, galima įrtengti žaibo išlydžių 
skaičiuotuvą (magnetinė kortelė). Jis įrengiamas įžeminimo laidininko, virš matavimo jungties, ne mažiau kaip 2 
metrus nuo žemės paviršiaus.  

 Pastate atlikti potencialų suvienodinimą ir įrangos įžeminimą. Vietas tikslinti montažo metu, tai pažymint 
išpildomojoje dokumentacijoje. 

 Kiekvienas įžeminimo laidininkas prie įžeminimo įrenginio turi būti prijungtas išardoma jungtimi, kurią 
būtina atjungti, kai norima išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą. 

 Dėl žaibo išlydžio geresnio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai ir visų 
įžeminimo laidininkų  įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje. 

 IV klasės apsaugos nuo žaibo sistema pagal STR 2.01.06:2009 reikalavimus periodiškai tikrinama kas 
keturi metai. Apžiūra atliekama kas du metai. Apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūra visada atliekama po uraganinio 
vėjo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro ir intensyvios audros, žaibo išlydžio, remonto darbų arba kai pakeičiamos 
kai kurios žaibolaidžio dalys. 

 
INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS 
Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai 
Šilumos tiekimas pastatui. Šilumos šaltinis pastatui – miesto šilumos tinklai.  
Vandens tiekimas pastatui. Vandentiekio įvadas paliekamas esamas. 
Vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas 
Vandens tiekimo ir nuotekų inžineriniai tinklai. Esami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio 

magistraliniai vamzdynai ir jungės į stovus demontuojami. Stovai ir skirstomieji vandentiekio vamzdynai (t.y. 
esamos atšakos nuo stovų, tiksliau nuo vandens apskaitų butuose, iki sanprietaisų) paliekami esami.  

Numatomas esamų buitinių nuotekų vamzdynų demontavimas ir pakeitimas naujais iki pirmojo kiemo 
šulinio. Naujai projektuojami buitinių nuotekų stovai ir magistraliniai vamzdynai numatomi pagal galimybę 
montuoti tose pačiose vietose iš neslėginių mažatriukšmių vamzdžių PP Dn110 (stovai) ir PVC Dn110 
(magistraliniai vamzdynai rūsyje). 

 
STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS 
Šiame projekte viso sklypo tvarkymo sprendiniai nenagrinėjami. Sklypo išplanavimas lieka esamas. 
 
SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 
Projektuojamas statinys patenka į Verkių regioninio parko buferinę apsaugos zoną. Išduoti specialieji 

saugomos teritorijos tavrkymo ir apsaugos reikalavimai STRD-00-200901-00188. 
 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪRINIAI REIKALAVIMAI 
Projektiniams srendiniams yra išduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Specialieji reikalavimai 

Nr. SRD-01-200904-00567 ir Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-200903-00611. Remiantis 
išduotomis sąlygomis, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, bei Specialiųjų 
paveldosaugos reikalavimų projektuojamui statiniui nėra. Projektiniai sprendiniai parengti išduotomis sąlygomis. 
 

APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS  
Pagrindinį įėjimą pritaikyti žmonėms su negalia reikmėms nėra racionalių galimybių. 
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STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS 
AR ATSTATYMAS  

Šiuo projekto etapu viso sklypo tvarkymo sprendiniai nenagrinėjami.  
 
ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS NUSTATYMAS 
Energinio naudingumo sertifikatas (esamos būklės) pateiktas šios dalies prieduose. 

 
LABORATORINIAI TYRIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UŽBAIGIMO METU 
Statybos užbaigimo procedūros etape turi būti atlikti reikalingi ir privalomi laboratoriniai matavimai 

vadovaujantis STR1.04.04:2017 8 priedo 5.3.26 p. reikalavimais, bei pateikti jų duomenis pagal STR 1.05.01:2017 
10 priedą. Visi bandymai, matavimai, tyrimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka (standartai, metodikos, 
rekomendacijos). 

Gyvenamojo namo (bendrabučio) Verkių Riešės g. 10, Vilnius, statybos užbaigimo procedūros etape turi 
būti atlikti šie tyrimai: 

- Mikroklimato (vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 
patalpų mikroklimatas“  IV skyriaus reikalavimai). 

- Karšto vandens temperatūros matavimus (vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ IX skyriaus reikalavimais). 

- Dirbtinio apšvietimo (vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 98:2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų 
apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai" B priedo B.3 lentelės rekomendacijomis). 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
Būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos: 
Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos  darbams  taikoma  Lietuvos  Respublikos  teisė. Statybos  darbai  gali būti vykdomi  tik gavus 

statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos darbus. Rangovas privalo 
paskirti statybos darbų vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus (kai projektuojami specialieji darbai). 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje 
ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 
apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose priemones. Rangovas privalo 
užtikrinti visas sąlygas  ir suteikti  visas  reikalingas  priemones  visiems  statybos  dalyviams,  darbo  metu,  
patekti  į  statybvietę  ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo 
higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo 
parengtame Statybos darbų technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos 
Respublikos teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 
nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, 
užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis techninio darbo projekto 
statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui: 
Statinio projekto ekspertizės būtinumas. 
Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) 

Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, statinių projektų ekspertizė privaloma.  
Nurodytų statinių projektų ekspertizė atliekama dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, 

kapitalinio remonto projektų ir statinių projektų, kuriuose numatyti kultūros paveldo statinio tvarkomieji 
paveldosaugos darbai. 

Statinio projekto ekspertizės, statinio ekspertizės rūšis ir atlikimo tvarką nustato aplinkos ministras. 
Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio archeologiniai, geologiniai, konstrukciniai tyrimai. 
Statybiniai tyrinėjimai atliekami vadovaujantis: 

 tyrinėjimų užsakovo – statytojo (užsakovo), projektuotojo ar rangovo – patvirtinta tyrinėjimų 
užduotimi ir tyrinėjimų darbų rangos sutartimi; 

 įstatymais, Vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais, Vyriausybės įgaliotų 
institucijų patvirtintais tyrinėjimų normatyviniais dokumentais. 

Tyrinėjimai atliekami iki statinio projekto rengimo pradžios, o tam tikrais atvejais – statinio projektavimo 
bei statybos metu (kai vykdant statybos darbus paaiškėja statinio projekte nenumatytos aplinkybės). 

Tyrinėtojas privalo pateikti tyrinėjimų užsakovui tyrinėjimų dokumentus. Jų turinį pagal kiekvieną 
tyrinėjimų rūšį nustato Vyriausybės įgaliotos institucijos. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Rangovas privalo parengti (užsakyti) SDTP (kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 

aktus). 
Užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba surašoma 

deklaracija apie statybos užbaigimą, techninio darbo projekto brėžinius ir technines specifikacijas, statinio statybos 
vadovui ir statinio statybos techninės priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 



UAB „Projektų ekspertai“ 

 

Dokumento žymuo: 
PE19-102-TDP-BD-BTS 

Lapas Lapų Laida 
2 2 0 

 

Rangovas užsakovo pavedimu, nustatyta tvarka užsako pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir 
komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimą. 

Techninio darbo projekto techninė specifikacija ir darbo brėžiniai turi būti suderinti su statinio statybos 
techninės priežiūros vadovu ir turėti atžymą „Pritariu statyti”, ir tik tada gali būti perduoti į statybos aikštelę 
statybos darbų vykdymui. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kitais 
patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatytą tvarką. 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami tik raštu suderinus su techninio darbo projekto projektuotoju. 

Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos techninės užduoties ir 
papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo 
statybvietėje tvarka: 

Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais. 

Statybos produktai, įrenginiai turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. 
Galimybę statybos produktus, įrenginius keisti analogiškais leidžia techninio darbo projekto projektuotojas 
suderinus su Užsakovu (Statytoju). Projekto dalių techninėse specifikacijose nurodyto statybos produkto savybių 
rodiklių skaitinės reikšmės gali būti tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių 
skaitinių reikšmių. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai. 
Projekto dalyse nurodyti įrenginiai turi turėti kokybę įrodančius dokumentus – techninius pasus, o statybos 

produktai - eksploatacinių savybių deklaracijas. Statybos produktams pateikiami techniniai liudijimai – kai nėra 
parengtų atitinkamų Lietuvos ar Europos standartų arba kai neplanuojama šių standartų rengti. 

Statybos darbams statybos produktai privalo būti naudojami griežtai laikantis gamintojo (kaip apibrėžia 
Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) (toliau – Gamintojas) nurodymų, technologijų, patvirtintų ir išbandytų sistemų. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka. 
Visi statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai aprobuojami ir raštu suderinami su techninio 

darbo projekto projektuotoju. Rangovas teikdamas statybos produktų pavyzdžius, privalo nurodyti konkretaus 
pavyzdžio gamintoją ir pateikti to pavyzdžio techninius dokumentus iš kurių būtų galima nustatyti jo atitiktį 
projekto dalių techninėms specifikacijoms. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo reikalavimus. 
Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui paslėptus statybos 

darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose 
nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir 
paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, 
inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, statinio statybos 
techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus ir juos 
atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka. 
Rangovas privalo patikrinti ir perduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui laikančias statinio 

konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamiems statybos dalyviams, kurių 
dalyvavimą numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.  

Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teisės aktų reikalavimais. 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

LR įstatymai 
1. 2018 05 01 LR Statybos įstatymas 
2. 2018 07 07 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
3. 2019 06 06 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166 

ir naudotis 
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 
3. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
5. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
8. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai 
9. ES Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
10. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
11. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
12. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
13. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
14. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
15. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
16. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
17. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
18. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
19. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
20. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
21. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
22. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
23. 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 

24. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
25. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
26. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
27. STR 2.09.02.2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
28. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

29. STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės 
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30. HN 33:2011 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

31. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas 
32. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
33. RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
34. LST EN 288+A1:1998 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir tvirtinimas, 1-oji, 2-oji, 

3-oji, 7-oji ir 8-oji dalys, ir kiti normatyviniai dokumentai galiojantys 
Lietuvoje 

35. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2018 m.  
36. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2018 m. 
37. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2016-03-02 įsakymas Nr. 1-65 
Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai 
38. Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės 
39. Lietuvos standartai 
40. Techniniai liudijimai 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas

PASTABOS:

1. Projektas atitinka  statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius
reikalavimus.
2. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą.
3. Pastato kampų altitudės išlieka tos pačios.
4. Esama nuogrinda demontuojama, įrengiama nauja nuogrinda.
5. Tranšėja prie esamų inžinerinių tinklų įvadų į pastatą kasama rankiniu būdu,
siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų.

Naujai įrengiama nuogrinda
(nuogrinda 500 mm pločio)

Atsodinama veja

Vejos bortai

Įėjimai į pastatą

Atnaujinamos įėjimų laiptai, laiptų aikštelės

Š
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Verkių Riešės g.

Batų valymo grotelės

Reg.Nr.20/3462

2020    10    28



R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9

R-19

R-10

R-18 R-17 R-16 R-15 R-14 R-13 R-12 R-11

RŪSIO AUKŠTO
EKSPLIKACIJA

Patalp.
Nr. Pavadinimas

Plotas
(m²)

R-1 Sandėl. 17.92
R-2 Sandėl. 18.84
R-3 Sandėl. 18.83
R-4 Sandėl. 17.73
R-5 Sandėl. 19.59
R-6 Sandėl. 17.34
R-7 Sandėl. 17.39
R-8 Sandėl. 18.31
R-9 Sandėl. 19.87

R-10 Korid. 47.30
R-11 Sandėl. 18.57
R-12 Sandėl. 17.80
R-13 Sandėl. 28.49
R-14 Sandėl. 19.43
R-15 Sandėl. 17.81
R-16 Sandėl. 17.38
R-17 Sandėl. 17.79
R-18 Sandėl. 18.14
R-19 Šilumos p. 18.36

386.89
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Esamos sienos/ pertvaros
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Apšiltinamasis sluoksnis

1

A

B

1

2 3 4

A

B

4

PASTABOS:
1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, paviršiai paruošiami šiltinimui - nuvalomi, plaunami aukštu slėgiu, išlyginami,

gruntuojami, remontuojamos tarpblokinės siūlės. Demontuojami esami apskardinimai.
2. Prieš pradedant cokolio šiltinimo darbus įrengiama hidroizoliacija.
3. Cokolio požeminė ir antžeminė dalys šiltinamos 160 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis

(λ≤0.035 W/(mK)). Šiltinimo įgylinimas įrusintoje dalyje 1,2 m (tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant
apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų). Apdaila - dekoratyvinis tinkas.

4. Keičiami seni mediniai rūsio langai naujais plastikiniais  (Uw≤1,3 (W/m²K)). Angokraščiai šiltinami 30 mm
storio polistireninio putplasčio EPS 70 plokštėmis (λ≤0.039W/(mK)). Angokraščių apdaila - dekoratyvinis
tinkas.

5. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis
mažinamas. Derinti su projekto vadovu.

6. Įrengiama nauja, 500 mm pločio betoninių trinkelių nuogrinda, įrengiami vejos borteliai.
7. Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti statybų stadijoje.
8. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
10. Reikalavimai medžiagoms ir darbams pateikti techninėse specifikacijose.
11. Projektuojama esama, faktinė patalpų išplanavimo situacija. Dokumentai pakeitimų įteisinimui, lyginant su

turima pastato inventorine byla, projekto rengimo metu nebuvo pateikti.
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Esamos sienos/ pertvaros
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PIRMO AUKŠTO
EKSPLIKACIJA

Buto
Nr.

Patalp.
Nr. Pavadinimas

Plotas
(m²)

1
Butas

1-1 Korid. 10.89
1-2 Kambarys 20.06
1-3 Kambarys 12.39
1-4 Virtuvė 7.42
1-5 Vonia 3.61
1-6 Sandėl. 1.27

Viso 1 buto: 55.64

2
Butas

2-1 Korid. 10.69
2-2 Sandėl. 1.40
2-3 Vonia 3.55
2-4 Virtuvė 7.26
2-5 Kambarys 11.75
2-6 Kambarys 20.25

Viso 2 buto: 54.90

3
Butas

3-1 Korid. 10.82
3-2 Kambarys 18.71
3-3 Kambarys 12.73
3-4 Virtuvė 7.24
3-5 Vonia 3.51
3-6 Sandėl. 1.39

Viso 3 buto: 54.40

4
Butas

4-1 Korid. 10.92
4-2 Sandėl. 1.30
4-3 Vonia 3.38
4-4 Virtuvė 7.19
4-5 Kambarys 12.59
4-6 Kambarys 18.07

Viso 4 buto: 53.45
5

Butas
5-1 Korid. 5.41
5-2 Sandėl. 0.71

5-3 Vonia 3.34
5-4 Virtuvė 7.42
5-5 Kambarys 18.77

Viso 5 buto: 35.65

6
Butas

6-1 Korid. 4.08
6-2 Kambarys 19.67
6-3 Virtuvė 7.20
6-4 Vonia 3.90
6-5 Sandėl. 0.76

Viso 6 buto: 35.61
A1 Korid. 88.97
A2 Tamb. 4.21

Viso: 218.39
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Įrengiama išorinė termoizoliacija,
apdaila- dekoratyvinis tinkas

Atnaujinama įėjimo aikštelė

A1

A2

6-1

Įrengiama išorinė termoizoliacija,
apdaila - fibrocementinės plokštės

PASTABOS:
1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, paviršiai paruošiami šiltinimui - nuvalomi, plaunami aukštu slėgiu, išlyginami,
gruntuojami, remontuojamos  siūlės. Demontuojami esami apskardinimai. Antenos, laikikliai, šviestuvai, žaibolaidžiai
ir kt. įrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apšiltinus atitvaras. Balkonuose įrengtos apdailos
demontuojamos.
2. Šoniniai fasadai:

* Fasadai šiltinami 190 mm, angokraščiai 30mm polistireninio putplasčio EPS 70 plokštėmis (λ≤0,039 (W/mK)).
Apdaila - dekoratyvinis tinkas.

* Įrengiant tinkuojamą fasadą, įrengiamos fasadų deformacinės siūlės. Išorinių tinkuojamų sudėtinių
termoizoliacinių sistemų naudojimo kategorijos parinkimo schemos parodytos fasaduose.

3. Priekinis ir galinis fasadas:
* Fasadai šiltinami 170mm mineraline vata (λd≤0,036 (W/mK)) ir kieta priešvėjine  vata 30mm (λd≤0,033

(W/mK). Apdaila - fasadinė plokštė.
* Fasadų angokraščiai šiltinami 30 mm priešvėjine mineraline vata (λd≤0,033 (W/mK)). Apdaila - fasadinė

plokštė.
* Pirmam aukštui naudojamos fasadinės plokštės su gamykliškai padengta anti-graffiti danga.

4. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis
mažinamas. Derinti su projekto autoriumi.
5. Seni mediniai butų langai keičiami naujais plastikiniais langais ir balkonų durimis (Uw≤1,1(W/m²K)).
6. Senos bendro naudojimo laiptinės durys keičiamos naujomis apšiltintomis metalinėmis durimis  ir kodinėmis
spynomis, senos rūsio durys - apšiltintomis metalinėmis durimis su rakinamomis spynomis. Naujai įrengiamų durų
Uw≤1,6(W/m²K).
7. Sutvarkomos įėjimo laiptų aikštelės. Remontuojama aptrupėjusi įėjimo aikštelės danga. Pakeičiamos senos kojų
valymo grotelės naujomis.
8. Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant būtinybei atkeliami ir permontuojami ant naujai įrengtos
apdailos. Įrengiamas naujas vėliavos laikiklis, namo adreso lentelė.
9. Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti statybų stadijoje.
10. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
11. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
12. Reikalavimai medžiagoms ir darbams pateikti techninėse specifikacijose.
13. Projektuojama esama, faktinė patalpų išplanavimo situacija. Dokumentai pakeitimų įteisinimui, lyginant su turima
pastato inventorine byla, projekto rengimo metu nebuvo pateikti.
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Esamos sienos/ pertvaros
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Apšiltinamasis sluoksnis

PIRMO AUKŠTO
EKSPLIKACIJA

Buto
Nr.

Patalp.
Nr. Pavadinimas

Plotas
(m²)

7
Butas

7-1 Korid. 4.95
7-2 Sandėl. 0.75
7-3 Vonia 3.50
7-4 Virtuvė 6.88
7-5 Kambarys 19.72

Viso 7 buto: 35.80

8
Butas

8-1 Korid. 4.17
8-2 Kambarys 19.63
8-3 Virtuvė 8.55
8-4 Vonia 3.60
8-5 Sandėl. 0.62

Viso 8 buto: 36.57

9
Butas

9-1 Korid. 10.77
9-2 Kambarys 20.10
9-3 Kambarys 12.33
9-4 Virtuvė 7.42
9-5 Vonia 3.54
9-6 Sandėl. 1.32

Viso 9 buto: 55.48

10
Butas

10-1 Korid. 10.78
10-2 Sandėl. 1.34
10-3 Vonia 3.56
10-4 Virtuvė 7.62
10-5 Kambarys 11.88
10-6 Kambarys 20.31

Viso 10 buto: 55.49
11

Butas
11-1 Korid. 10.79
11-2 Kambarys 18.71

11-3 Kambarys 12.96
11-4 Virtuvė 7.45
11-5 Vonia 3.51
11-5 Sandėl. 1.30

Viso 11 buto: 54.72

12
Butas

12-1 Korid. 11.18
12-2 Sandėl. 1.30
12-3 Vonia 3.38
12-4 Virtuvė 7.39
12-5 Kambarys 12.86
12-6 Kambarys 18.13

Viso 12 buto: 54.24
A3 Korid. 82.18

Viso: 183.34

PASTABOS:
1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, paviršiai paruošiami šiltinimui - nuvalomi, plaunami aukštu slėgiu, išlyginami,
gruntuojami, remontuojamos  siūlės. Demontuojami esami apskardinimai. Antenos, laikikliai, šviestuvai, žaibolaidžiai ir
kt. įrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apšiltinus atitvaras. Balkonuose įrengtos apdailos
demontuojamos.
2. Šoniniai fasadai:

* Fasadai šiltinami 190 mm, angokraščiai 30mm  polistireninio putplasčio EPS 70 plokštėmis (λ≤0,039 (W/mK)).
Apdaila - dekoratyvinis tinkas.

* Įrengiant tinkuojamą fasadą, įrengiamos fasadų deformacinės siūlės. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių
sistemų naudojimo kategorijos parinkimo schemos parodytos fasaduose.

3. Priekinis ir galinis fasadas:
* Fasadai šiltinami 170mm mineraline vata (λd≤0,036 (W/mK)) ir kieta priešvėjine  vata 30mm (λd≤0,033 (W/mK).

Apdaila - fasadinė plokštė.
* Fasadų angokraščiai šiltinami 30 mm priešvėjine mineraline vata (λd≤0,033 (W/mK)). Apdaila - fasadinė plokštė.
* Pirmam aukštui naudojamos fasadinės plokštės su gamykliškai padengta anti-graffiti danga.

4. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis mažinamas.
Derinti su projekto autoriumi.
5. Seni mediniai butų langai keičiami naujais plastikiniais langais ir balkonų durimis (Uw≤1,1(W/m²K)).
6. Senos bendro naudojimo laiptinės durys keičiamos naujomis apšiltintomis metalinėmis durimis  ir kodinėmis spynomis,
senos rūsio durys - apšiltintomis metalinėmis durimis su rakinamomis spynomis, o senos tambūro durys - PVC profilio
durimis su stiklo paketais. Naujai įrengiamų durų Uw≤1,6(W/m²K).
7. Sutvarkomos įėjimo laiptų aikštelės. Remontuojama aptrupėjusi įėjimo aikštelės danga. Pakeičiamos senos kojų valymo
grotelės naujomis.
8. Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant būtinybei atkeliami ir permontuojami ant naujai įrengtos
apdailos. Įrengiamas naujas vėliavos laikiklis, namo adreso lentelė.
9. Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti statybų stadijoje.
10. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
11. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
12. Reikalavimai medžiagoms ir darbams pateikti techninėse specifikacijose.
13. Projektuojama esama, faktinė patalpų išplanavimo situacija. Dokumentai pakeitimų įteisinimui, lyginant su turima
pastato inventorine byla, projekto rengimo metu nebuvo pateikti.
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Stogo planas, M1:100
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Įlaja

Alsuoklis

Stogo dangos vėdinimo kaminėlis

Apsauginė stogo tvorelė

Ventiliacijos kaminėlių apšiltinimas akmens vata

Šiltinamas stogo plotas

Parapeto apskardinimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Prieš pradedant stogo remonto darbus, stogo danga nuvaloma, esamos pūslės pašalinamos, užtaisomos (išpjaunant,
išvalant, džiovinant ir prikluojant karštu būdu).
2. Visos esamos antenos, laidai, laikikliai, oro ryšių linijos demontuojamos suderinus su atitinkamų institucijų atstovais.
Apšiltinus stogą antenos turi būti atstatytos atgal.
3. Keičiamos senos įlajos naujomis, pravalant ir prailginant iki pirmo sujungimo. Vietą tikslinti objekte.
4. Pastato stogas apšiltinamas 170 mm storio polistireninio putplasčio EPS 80 plokštėmis
(λ≤0.037(W/mK)) ir 40 mm storio akmens vatos plokštėmis (λ≤0.038(W/mK)). Apšiltinus stogą įrengiama dviejų
sluoksnių ruloninė bituminė danga.
5. Stogo sujungimo vietose su vertikaliais paviršiais, pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo
viršaus aukštyn ne mažiau kaip 300 mm.
6. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas
nepatektų vanduo.
7. 60 m2  plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas stogo dangos vėdinimo kaminėlis.
8. Sutvarkomi - suremontuojami esami kanalizacijos alsuokliai.
9. Ventiliacijos kanalų šachtos pravalomos, apšiltinamos 40 mm storio mineraline vata (λ≤0.038(W/mK)).
10. Apšiltinus stogą viso pastato perimetru įrengiama apsauginė stogo tvorelė (h≥ 600 mm).
11. Parapetai iš viršaus ir vidinės pusės apšiltinami 40 mm storio akmens vata (λ≤0.038(W/mK)).
12. Įrengiamas naujas parapetų, vėdinimo kanalų, šachtų stogelių apskardinimas.
13. Įėjimo stogelių apskardinimai demontuojami, stogeliai apšiltinami ir įrengiama nauja skardos danga. Įrengiama
lietaus nuvedimo nuo stogelio sistema.
14. Atliekant stogo remonto darbus būtina apsaugoti įlajas nuo užterštumo.
15. Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
16. Detalizacija, darbų eiliškumą tikslinti statybų stadijoje.
17. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
18. Mežiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
19. Kabelių stovo vieta tikslinama pagal užsakovą darbų vykdymo metu.
20. Projektuojama esama, faktinė patalpų išplanavimo situacija. Dokumentai pakeitimų įteisinimui, lyginant su turima
pastato inventorine byla, projekto rengimo metu nebuvo pateikti.

1

1

1080

30
00

Įėjimo stogelio plotas

2

2

VK-01



Gyvenamojo namo (bendrabučio), Verkių Riešės g. 10, Vilnius,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

LAPAS LAPŲ

LAIDAPV/PDV

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

R.M.PreikšienėA 691

0 2019 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LT PE19-102-TDP-SA-

Statytojas:
UAB "Verkių būstas"
Užsakovas:
VŠĮ "Atnaujinkime miestą"

Arch. E.Žigutytė-Bankovskė

UAB „Projektų ekspertai“,
Draugystės g. 19, 3 korp.,
341 kab., Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

Fasadai 1-4, A-B, 4-1, B-A, M1:100

08

0

1 1

-0.370

0.960

2.440

3.790

5.270

6.530

-0.370

0.000

-0.260

-0.260

-0.560

1.160

0.960

2.440

3.790

5.270

6.530

0.000

-0.560

-1.160

2.500

-1.170

0.960

2.440

3.790

5.270

6.530

-0.810

-1.180

-0.590

-1.160

-0.370
-0.810

6.530

3.790

5.270

1.860

1.990

-0.590

A

15820

B

B

15820

A

1

32530

4

4

32530

1

PASTABOS:
1. Aukščiai pateikti metrais.
2. Visus matmenis tikslinti statybos darbų metu.
3. Fasadų apdaila fasadinis dekoratyvinis tinkas ir fasadinės plokštės.
5. Prieš pradedant fasado apdailos darbus naudojamų produktų spalvas  būtina suderinti su projekto autoriumi.
6. Cokolio apdaila - fasadinis dekoratyvinis tinkas.
7. Langų profilių spalva - balta.
8. Prieduobės uždengiamos metalinėmis grotomis.
9. Projektuojama esama, faktinė patalpų išplanavimo situacija. Dokumentai pakeitimų įteisinimui, lyginant su
turima pastato inventorine byla, projekto rengimo metu nebuvo pateikti.

- Fasadinės plokštės, spalva NCS S 0502-Y (P222 pagal Cembrit Patina palete arba analogiška).
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Fasadinės plokštės, spalva ruda (P313 pagal Cembrit Patina palete arba analogiška).
- Fasadinis tinkas, spalva ruda (P313 pagal Cembrit Patina palete arba analogiška).
- Fasadinis tinkas, spalva ruda (P313 pagal Cembrit Patina palete arba analogiška).

-0.370

- Parapeto, palangių, įėjimo stogelio apskardinimas RAL 7037.
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Atitvaros šiltinimo aplink esamą el. spintą  principinė schema 0

1 130

1. Klijai;
2. Smeigė;
3. Pastato išorinė atitvara;
4. Pastato išorinių atitvarų šilumos izoliacijos ir apdailos
įrengimas, sprendinius žr. CK-01 ir SN-01;
5. Kampinis tinklo apsauginis profiliuotis;
6. Lauko apdaila - dekoratyvinis tinkas.

B

2
5

61

3

4

PASTABOS:
1)  Elektros kabelių spinta apšiltinama iš visų pusių 20cm atstumu, paliekant patogų priėjima techniniam
aptarnavimui.
2)Cokolio šiltinimo konstrukcijjos degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0;
3)  Vadovaujantis STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ turi

būti naudojama tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos
sudėtinės termoizoliacinės sistemos;

4) Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.

200 200
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Dujų vamzdžio atkėlimo schema 0

1 1

PASTABOS:
1)  Dujotiekis ir jo įrenginiai nuo pastatų sienų turi būti atitraukti prieš pastato apšiltinimo darbus;
2)  Po dujotiekio atitraukimo darbų, dujotiekio vamzdis bus nudažomas (žr. Spalvinių sprendimų brėž., dok. Nr.
     PE19-102-TDP-SA-09);
3)  Antžeminis ir požeminis dujotiekis nuo statinių konstrukcijų ir žemės paviršiaus turi būti nutiestas tokiais atstumais

ir aukštyje, kad jis būtų apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų bei metalų korozijos poveikio tiesioginės grėsmės, jį
būtų patogu prižiūrėti, remontuoti;

4)  Atstumas tarp dujotiekio ir sienos, ant kurios jis nutiestas, ar kitų statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip
50 % vamzdžio skersmens dydžio. Esamo plieninio dujotiekio vamzdžio skersmuo d=57 mm, todėl minimalus
atstumas tarp dujotekio ir sienos paviršiaus turi būti ≥ 30 mm;

5)  Dėl antžeminio dujotiekio atitraukimo nuo pastato, kreiptis į UAB „Energijos skirstymo operatorius“ arba į įmones
turinčios leidimą eksploatuoti bei montuoti dujų sistemas.

1. Prailgintas futliaras (dėklas) per sieną;
2. Pastato siena;
3. Šiltinamasis sluoksnis su apdaila;
4. Atitrauktas dujotekio įvadas;
5. Išardoma jungtis;
6. Čiaupas;
7. Izoliuojanti mova;
8. Futliaras (dėklas) dujotekio susikirtime su žeme.

-

+
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VERTIKALUS PJŪVIS:

Dujų vamzdis
atkeliamas ant
apšiltinto fasado

PLANO  FRAGMENTAS:

FASADO  FRAGMENTAS:

31

Atkeliamas
dujų vamzdis

1

1
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atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

R.M.PreikšienėA691

0 2019 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LT PE19-102-TDP-ŠV-

Statytojas:
UAB "Verkių būstas"
Užsakovas:
VŠĮ "Atnaujinkime miestą"

PDV D.Didžiūnas

UAB „Projektų ekspertai“,
Draugystės g. 19, 3 korp.,
341 kab., Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų  EKSPERTAI

35126 Šildymo sistemos aksonometrinė schema

04

0

1 1

PASTABOS:
1. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai numatomi iš juodų plieninių vamzdžių.
2. Pagal projektavimo užduotį šildymo sistemos stovai ir radiatoriai paliekami esami.
3. Rūsyje magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai izoliuojami akmens vatos su aliuminio folija šilumos izoliacijos kevalais. Ties armatūra gali būti naudojamas 20 mm

storio šilumos izoliacijos kevalai.
4. Atšakose į stovus montuojama uždaromoji ir drenavimo armatūra.
5. Kambariuose nr. 6-3 ir 8-3 esančius radiatorius pajungti pagal dvivamzdės sistemos jungimo schemą prie esamų skirstomųjų vamzdynų.
6. Esant poreikiui apatinio šoninio jungimo radiatorius prie šildymo sistemos prijungti per viršutinę radiatoriaus jungtį.
7. Prie radiatoriaus montuojama: automatiniai-termostatiniai vožtuvai ir termostatinės galvos.
8. Prie laiptinės radiatoriaus (St. 5,7 ir 9(tik 1a.),13,14) projektuojama antivandalinė termostatinė galva. Tai įtakai atsparus su apsauginiu gaubtu termostatinis elementas

su skysčio užpildu ir Min/Max temperatūros užrakinimo funkcija. Temperatūros nustatatymo ribos nuo 5-26 °C
9. Ties sankirtomis su statybinėmis konstrukcijomis vamzdžiai montuojami gilzėse, kurios užpildomos garsą izoliuojančia medžiaga.
10. Stovų ir magistralių vietas bei altitudes tikslinti vietoje.
11. Žemiausiose vazmdyno vietose įrengiami drenavimo ventiliai, aukščiausiose - nuorinimo armatūra. Vietos ir kiekis tikslinamas vietoje.
12. Įrengiamos nejudamos atramos.
13. Ant butų radiatorių montuojami šilumos kiekio dalikliai.
14. Duomenų kaupiklis - antena įrengiamas pirmo aukšto palubėje bendro naudojimo patalpose.
15. Vykdant projektavimo darbus, nebuvo įmanoma patekti į visas patalpas ir įvertinti esamą šildymo sistemą. Todėl darbų vykdymo metu radus esminių neatitikimų su

projekto sprendiniais, būtina atlikti patikslinimus pagal esamą padėtį.
16. Pastate numatoma pakeisti oro šalinimo groteles.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rutulinis ventilis
Šildymo vamzdynas
(Paduodamas/Grįžtamas)
Izoliuoti vamzdynai
Stovas ir jo numeris
Vamzdyno išorinis diametras
Ruožo debitas

Projektinė patalpos temperatūra
Šilumos nuostoliai

Nejudanti atrama

Vamzdynų nuolydis

Radiatoriaus galia
(prie projektinių parametrų)

Drenažinis ventilis
Nuorinimo ventilis

Vamzdyno vardinis diametras
Ruožo debitas

St.5

0,002

d15
45 l/h

DN15
45 l/h

°C

 W

20

913

1024 W

Vamzdyno diametro susiaurėjimas

420x297

DN20
393 l/h

DN15
83 l/h

DN20
253 l/h

DN15
184 l/h

DN20
282 l/h

DN15
135 l/h

DN15
57 l/h

DN15
201 l/h

DN15
201 l/h

DN15
116 l/h

DN15
135 l/h

DN15
69 l/h



















 

 

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, Kviečių g. 2-103
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Gyvenamojo namo (bendrabučio) Verkių Riešės g. 10, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-200903-00611, 2020-09-03

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai STRD-00-200901-00188, 2020-09-01 

(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, Kviečių g. 2-103
 
Ryšio duomenys
El. paštas  Nėra  tel. (85)2697777 mob. tel. 862020604 faks.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Gyvenamojo namo (bendrabučio) Verkių Riešės g. 10, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip
Paskirtis Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. 1097-9009-4016
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Verkių Riešės g. 10
Saugoma teritorija Taip, Verkių regioninis parkas
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 Atsižvelgti į gretimybes. Projektuoti pagal statybos
techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ nuostatas. Projektas turi atitikti esminius statinio
reikalavimus.
 
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 Fasadų spalvinis ir medžiaginis sprendimas - pagal pridedamus projektinius pasiūlymus ir
specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus STRD-00-200901-00188.
 
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)                               
                         



 

 

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Vilniaus miesto sav.

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

 
Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Verkių būstas", 302813393, Vilnius, Kviečių g. 2-103
 
Ryšio duomenys
El. paštas  Nėra  tel. (85)2697777 mob. tel. 862020604 faks.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Gyvenamojo namo (bendrabučio) Verkių Riešės g. 10, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip
Paskirtis Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. 1097-9009-4016
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Verkių Riešės g. 10
Saugoma teritorija Taip, Verkių regioninis parkas
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 SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI
 
1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas
(laikinasis reglamentas) Verkių regioninio parko buferinė apsaugos zona. Patreiktam fasadų spalviniam sprendiniui
pritariama.
 
2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:
 
2.1. Atstumas iki vandens telkinio Nėra
 
2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra
 
2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra
 
2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra
 
3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra
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4. Jeigu konkretūs specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma
atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         





































































 
UAB „Projektų ekspertai“ 

 
Techninio darbo projekto (PE19-102-TDP) „Bendrabučio gyvenamojo namo, Verkių Riešės g. 10, Vilnius, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ projekto dalių vadovų suderinimai: 
  
Eil. 
Nr. 

Projekto dalis Projekto dalies vadovas 
Kvalif. 
Atest. Nr. 

Suderinta: 

1. Bendroji Rūta Margarita Preikšienė A 691  

2. Statinio architektūros Rūta Margarita Preikšienė A 691  

3. Vandentiekio – nuotekų šalinimo Eglė Einorytė  34762  

4. Šildymo, vėdinimo Darius Didžiūnas 35126  

5. Elektrotechnikos Albinas Ragelis 22603  

6. Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo 

Šarūnas Gumauskas  35402  

 
 
Statinio projekto vadovė Rūta Margarita Preikšienė (Atest. Nr. A 691) 



UAB „Projektų ekspertai“ 

 

 
 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS 
ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 
Licencijuotos programinės įrangos pavadinimas 

Bendroji dalis 
Microsoft Windows 10   
Microsoft Office Home and Business 2013   

Statinio architektūros dalis 
Microsoft Windows 10   
Microsoft Office Home and Business 2013   
GstarCAD 2016 Professional 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
Microsoft Windows 7  
Microsoft Office Home and Business 2013   
GstarCAD 2016 Professional 

Šildymo, vėdinimo dalis 
Microsoft Windows 10  
Microsoft Office Home and Business 2013   
GstarCAD 2016 Professional 

Elektrotechnikos dalis 
Microsoft Windows 7 
ZwCAD Plus 2018 
LibreOffice 4.4 

Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo dalis 

Microsoft Windows 10 
Microsoft Office Home and Business 2013   
GstarCAD 2016 Professional 

 
Statinio projekto vadovė                 Rūta Margarita Preikšienė, kv. At. Nr. A 691                                                    

                                              (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.,) 
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