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1. 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: 6.4 – gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (STR 

1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“); 
Statinio kategorija: Ypatingasis 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/m
2. 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; 

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 m

2
; 

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. 
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.  
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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 yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti komforto sąlygas, pastato 
estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę. 

 

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Numatyti projektiniai sprendiniai atnaujinamam (modernizuojamam) bendrabučiui 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. 

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.  
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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 
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 
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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/(m2

K).  

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 m
2
 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 (ant esamų pagrindų, analogišku 

gaminiu buvusiai) ties įėjimais į pastatą. Paliekami esami pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo vietos. 
Pastato pritaikymas žmonėms su negalia 
Pagrindinį įėjimą pritaikyti žmonėms su negalia reikmėms nėra racionalių galimybių. 

 

Higiena 

Remontuojant statinį jame sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir 
drėgmės rėžimas, 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 
Statinio, paprastasis remontas atliekamas taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 

kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. 
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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 2011m. gegužės 3d. įsakymo Nr. D1-368 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 surenkančios ir vežančios įmonės 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. 

 

Projektinių sprendinių atitiktis normatyviniams dokumentams 
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas ar jo dalis turi būti tinkama 

tolimesnei eksploatacijai. Po statinio paprastojo remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato ir teritorijos elementų 
eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. Žodžiai „pilnas 
įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, 
reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam 
darbų atlikimui. 

Atlikus inžinerinių tinklų atnaujinimo darbus apdaila turi būti atstatyta. 
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 

darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
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Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 
įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 
žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. STR 1.04.04:2017 
„STATUNIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“. 

Pastato remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, 

techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 
degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visos statybos metu naudojamos medžiagos, 
gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 

Spalvinį sprendimą priima projektuotojas, suderinęs su Užsakovu ir miesto architektu. 
Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio 

stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos sąlygas. 
Visas įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis 

savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose. 
Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės 

aktų reikalavimų. 
Projekto sprendinių pilnumas priklauso nuo visų projekto sudedamųjų dalių – techninių  specifikacijų, 

aiškinamųjų raštų, brėžinių, sąnaudų žiniaraščių, ir pridedamų techninių sąlygų. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Bendras techninių specifikacijų skirtų pastato modernizavimui sąrašas: 
Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 

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

Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius 
techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus 

darbus.  

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui 
keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai 
laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir 
tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, 
atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, atnaujintas (modernizuotas) pastatas turi būti tinkamas tolimesnei 
eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės 
savybės – jie turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. 

 

Šiame etape išskirtos sekančios pastato rekonstravimui skirtos specifikacijos: 
 TS-01 Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms; 
 TS-02 Ardymo ir išmontavimo darbai; 
 TS-03 Apdailiniai tinkai; 

TS-04 Langų keitimas; 

TS-05 Durų keitimas; 

 TS-06 Palangių montavimas; 
 TS-07 Stogų ir fasadų elementų apskardinimas; 
 TS-08 Išorinės lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas; 
 TS-09 Stogo komponentiniai elementai; 

 TS-10 Išorinių elementų dažymas; 
 TS-11 Nuogrindos iš betoninių trinkelių įrengimas; 

TS-12 Batų valymo grotelės; 

TS-13 Teraco paviršių remontas; 
TS-14 Laiptų turėklai. 
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TS-01 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

 

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 
atestatus. 

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint 

leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
3. 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. 

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 
degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame 
įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – 

atvežtoms iš užsienio turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai.  
6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais 

bei įrengimais. 
7. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi būti  

tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų 
eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 

8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 
9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 

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

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

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

12. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio 

projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį. 
(STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). 

13. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 
reikalavimų. 

14. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 
aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų 
interesų apsauga statybos metu.  

15. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros, ryšių) įvadai į 
pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas 

rankiniu būdu. 
16. Statybų metu sugadinti žalieji plotai ir šaligatvių plytelių danga turi būti atstatyti. 
 

TS-02 ARDYMO IR DEMONTAVIMO DARBAI 

 

Darbų vykdymas ir kontrolė: 
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir techninės 

priežiūros inžinieriumi bei gauti jų pritarimą šių darbų vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 
 Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu 

dokumentu Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00; 

 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose 

arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 
m. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta;  
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 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi; 
 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 
Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 

informuoti techninės priežiūros inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus techninės 
priežiūros inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir techninės priežiūros inžinierius privalo veikti pagal STR 
1.03.01:2016 “Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti 

atstatymo ar sustiprinimo darbus.  

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

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. 
Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelis sulaikantį filtrą. 
Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius – drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų 

dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 
 

Paliekamų pastatų būklė: 
Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Pastatai ir statiniai turi 

būti palikti švarūs. 
 

TS-03 APDAILINIAI TINKAI 
 

 Fasadų apdailos darbai atliekami pabaigus fasadų šiltinimo darbus. Reikia paruošti darbo vietą, t.y. paruošti 
apsauginius ekranus langų (durų) apsaugai, paruošti apsauginius tentus pastato ir apšiltinimo medžiagai apsaugoti, 

įrengti apsauginius stogelius, aptverti pavojingas vietas ir pan.  
Baigiamasis paviršiaus apdailos sluoksnis įrengiamas iš savaime išsivalančio silikoninio dekoratyviojo tinko. 
Medžiagos savybės: 
 savaiminio išsivalymo efektas (labai atsparus nešvarumams); 

 labai elastingas ir atsparus smūgiams; 
 hidrofobinis; 

 labai patvarus, mažai įgeriantis, labai pralaidus garui; 
 didelis atsparumas oro poveikiui; 

 atsparumas grybelių, dumblių ir pelėsių plitimui (BioProtect formulė arba analogas). 
 Medžiagos techniniai duomenys: 

 sudėtis – vandeninė silikono ir akrilinių dervų dispersija su mineraliniais užpildais ir pigmentais; 
 tankis ~ 1,7 kg/dm3; 

 atviro džiūvimo laikas ~ 15 min.; 
 pralaidumas vandens garams – V1 kategorija, pagal standartą EN 15824:2010; 
 vandens įgertis – W3 kategorija, pagal standartą EN 15824:2010, w = 0,04 (kg/m2val.0,5); 
 sukibimas ≥ 0,6 MPa, pagal standartą EN 15824:2010; 
 vandens įgertis po 24 val. < 0,5 kg/m², pagal ETAG 004; 
 vandens garų pralaidumas – Sd ≤ 1,0 m, pagal ETAG 004; 
 sukibimas tarp sluoksnių po senėjimo proceso ≥ 0,08 MPa, pagal ETAG 004; 
 atsparumas pelėsio plitimui – visiškas atsparumas. 

Apdailos medžiagų paruošimas ir darbų atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo instrukcijoje. 
Baigiamoji paviršiaus apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau kaip 24 
valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo, jei gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip.  

Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales būtina apsaugoti nuo 

užtaršų (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama užbaigus dekoratyvinio tinko įrengimo darbus).  
Jeigu gamintojo ar tiekėjo reikalavimuose nurodoma, visų pirma ant armuotojo sluoksnio voleliu arba 

šepečiu užtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Gruntą rekomenduojama pigmentuoti tuo pačiu atspalviu, 
pagal apdailai naudojamo dekoratyvinio tinko spalvą. 

Tinkavimo darbus galima pradėti tik gerai išdžiūvus grunto sluoksniui. Nesuskirstytų paviršių apdaila 
atliekama be technologinės pertraukos, todėl reikia pasitelkti pakankamą skaičių darbuotojų. Pertrauka galima ties 
to paties atspalvio plokštumos riba, ties kampais ir įvairiomis briaunomis. 
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Vientisos plokštumos atskirų paviršių atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama naudoti 
dažytojo juostą. Tokiu būdu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai būtų užbaigtas tinko sluoksnis arba atskirti atskiri 
tinkuoti paviršiai. 

Tinkuojama nuo viršaus žemyn. Dekoratyvusis tinkas užtepamas rankiniu būdu nerūdijančio plieno 
glaistikliu ir tolygiai paskleidžiamas grūdelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu dekoruojamas 
vertikalia, horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstūros), kol išryškėja tolygus raštas. Visi 
darbuotojai turi tinkuoti vienodu sluoksniu ir išgauti vienodą išorinį vaizdą. Tinko darbus galima atlikti ir 
specialiomis tinkavimo mašinomis.  

Prieš pradedant baigiamuosius paviršiaus apdailos darbus, būtina atlikti bandomuosius tinko su spalva 
padengimo bandymus ir susiderinti su projekto architektu ir Užsakovu. Taip pat, prieš pradedant baigiamuosius 
paviršiaus apdailos darbus, būtina su projekto architektu ir Užsakovu pagal pasirinktą darbų vykdymo technologiją 
susiderinti reikalingų technologinių apdailos sujungimų (rustų) vietas fasade (jeigu įrengiami). 

Kad pasiekti tolygią to paties atspalvio apdailą, vientisai plokštumai naudoti vienos gamybos partijos tinką. 
 

  Įrengiant tinkuojamų fasadų konstrukciją apšiltinimui turi būti naudojama tik sertifikuota šiltinimo 
sistema (Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-601 (2018-06-27) „Dėl reglamentuojamų statybos produktų 
sąrašo“), turinti Europos techninį liudijimą (ETL) bei CE ženklinimą. Šiltinimo sistemos specifikacija 
pateikiama gamintojo ar tiekėjo EC deklaracijoje, joje nurodoma sistemos sudėtis (medžiagų komplektas, į 
kurį, be kitų, įeina ir degumo klasės nustatymo dokumentai).  
  Pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius 
reikalavimus. Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų. 
Visi šlapi procesai (klijavimas, armavimas, gruntavimas, tinkavimas ir dažymas) gali būti atliekami tik esant lauko 
temperatūrai ≥ +5 OC ir ne mažesnė temperatūra turi laikytis dar 48 val. po darbų atlikimo. 
  Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų naudojimo kategorijos pagal STR 2.01.10:2007 
"Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos" reikalavimus. 
 

TS-04 LANGŲ KEITIMAS 

 

  PVC profilių langai. Bendroji dalis:  
  Remontuojamo pastato patalpose montuojami nauji plastikiniai langai, balkonų durys. 
Apibrėžimas Langų keitimas naujais, jų sumontavimas, angokraščių remontas 

Reikalavimai 

darbų vykdymui 
 Atsargiai demontuojami esami langai ir sandėliuojami nurodytoje vietoje. 
 Jie keičiami naujais plastikiniais langais pagal techniniame projekte duotas schemas. 
 Montavimo darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos 
patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 2491109.01:2015.  „Langų, durų ir jų konstrukcijų 
montavimas“  ar langų gamintojų nustatytų vykdymo instrukcijų taip pat statybos normų 
reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal gamintojų patvirtintą instrukciją. 
 Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis, kurios iš lauko 
padengiamos, o iš vidaus užtinkuojamos. Iš lauko pusės turi būti įrengta drėgmės izoliacija, iš 
vidinės pusės – garo izoliacija. 

 Išorės palangės skardinamos skarda dengta poliesteriu, o vidinės palangės keičiamos 
naujomis. 

 Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai. 

Reikalavimai 

medžiagoms 

Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
Minimalūs reikalavimai plastikinių langų profiliams: 

 Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio Lietuvos klimato sąlygomis, ilgaamžio, 
atitinkmai vienos ar dviejų kamerų profilio su standumo intarpais.  
 Butų langų ir balkonų durų bei balkonų stiklinimas – 2 stiklai, iš kurių bent vienas stiklas 

dengtas selektyvine danga ir termorėmeliu bei dengti metalizuota plėvele, balta spalva. 
Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą su inertinių dujų užpildu.  
 Rūsio langų stiklinimas – varstomi su armuoto stiklo paketais, 2 stiklai turi būti suklijuoti 
į stiklo paketą su inertinių dujų užpildu. Rūsio langų profiliai su dūžiams atspariu stiklo 
paketu. 

 PVC profilių Gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą 
arba firmos pavadinimo sutrumpinimą (žymę) bei profilių pagaminimo datą. 
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 PVC  profilių sutvirtinimo armatūra – metalinė, atspari korozijai. 
 PVC profilio storis ≥ 70 mm. 
 Langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis 
kaip 2,5 mm, nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,0 mm. 
 Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – 

ne mažesnis kaip 1,5. 
 Langų varstymo kryptys – parodyti fasaduose. Varstymas fiksuojamas atitinkamai trimis 

padėtimis. 
 Languose naudojamos tarpinės pagamintos iš EPDM, TPE, PCE mišinio arba silikono. 
 Furnitūros atsparumas korozijai ne mažesnis kaip 4 klasė (LST EN 1670:2007). 
 PVC profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios, negali išskirti į aplinką 
sveikatai pavojingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos apsaugos ministerijos ne 

maisto prekėms keliamus reikalavimus. 
 PVC langų profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių normatyvinių 
dokumentų reikalavimus. 
 Bendras butų langų šilumos perdavimo koeficientas Ulang turi būti ne didesnis nei 1,10 

W/m
2
K. 

 Rūsio langų šilumos perdavimo koeficientas Ulang turi būti ne didesnis nei 1,30 W/m
2
K. 

 Langų furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta pagal DIN EN ISO 
9001. 

 Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma įrengti varčios sukėlimo 
įtaisą su ratuku. Visuose pirmo aukšto languose privalo būti montuojami sustiprinti 
apkaustai, apsunkinantys uždaro lango varčios iškėlimą. 
 PVC langai privalo būti nepralaidūs vandeniui, kai oro slėgis ∆p yra iki 450 Pa (EN 
1027). 

 Langų oro skverbties klasė ne mažesnė negu 4. 

 Langų garso izoliavimo rodiklis RW (C, Ctr) turi būti ne mažesnis nei 33 dB. 
 Langų mechaninio patvarumo klasė 2 (10000 varstymo ciklų). 

Visose konstrukcijose iki 800 mm aukščio nuo grindų paviršiaus, mažiausia saugaus 

stiklo atsparumo smūgiui klasė yra 2. Kitos nei gyvenamosios paskirties pastato 

fasadinės vitrinos dalis, stiklo atsparumo smūgiui klasė yra ≥ 3. Kiti stiklų parinkimai turi 
atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ 
(Reikalavimai atitvarų įstiklintų dalių projektavimui). Šie reikalavimai netaikomi, kai 
įstiklinimo apsaugai naudojami nepriklausomi nuo įstiklinimo apsauginiai ekranai, 
atitinkantys tokius reikalavimus: 

– tarpas tarp ekrano elementų ne didesnis nei 75 mm;  

– jei apsauginio ekrano ilgis 900 mm arba didesnis, jis turi atlaikyti 1350 N jėgą 
centrinėje dalyje, o mažesnio nei 900 mm ilgio ekranas turi atlaikyti 1100 N jėgą. 
Esant šių jėgų poveikiui, ekranas ir jo pritvirtinimo elementai neturi sulūžti, įlinkti 
tiek, kad pasiektų stiklą, negrįžtamai deformuotis. 

  Konkurso dalyvis privalo pateikti numatomų sumontuoti konstrukcijų techninį aprašymą, 
atitikties sertifikatus, bandymų protokolus, ataskaitas, higienos pažymėjimus bei 
komplektuojančių dalių gamintojų garantijas ir sertifikatus. 

Pakeisti langai turi atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“.  
  

Senų langų išmontavimas:  

– Konstrukcijų elementai turi būti apsaugoti nuo užteršimo arba pažeidimų. 
– Naudojant laužtuvus ir pan. senų langų išmontavimui angokraščiams apsaugoti būtina naudoti apsaugines 

kaladėles. 
– Išmontuotas detales, taip pat statybines šiukšles (tinko likučius ir pan.) būtina išnešti iš patalpos iki 

pradedant montuoti naujus langus. 

– Atsiradus pažeidimams, būtina tą pačią dieną pranešti apie juos montavimo vadovui arba Užsakovui. 
 

 

 



UAB „Projektų ekspertai“ 

 

Dokumento žymuo 
PE19-102-TDP-SA-TS 

Lapas Lapų Laida 

6 12 0 

 

Reikalavimai montažinio tarpo paviršių paruošimui: 
– Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm aukščio (gylio) 

išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi būti užglaistytos vandeniui 
atspariais mišiniais. Sienos angos tuštumos (pvz. ertmės plytų mūro apdarinio ir pagrindinio sluoksnių sandūroje, 
perdangų ir mūro sandūros vietose, taip pat tuštumos, susidariusios išimant staktą, kada keičiami langai) turi būti 
užpildytos intarpais iš kietos šiltinamos medžiagos arba antiseptinės medienos. Tepalais užterštus paviršius būtina 
nuriebalinti. Purios, byrančios paviršių dalys turi būti sutvirtintos (apdorotos rišikliais ar specialiomis plėvelėmis). 

– Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų angų ir konstrukcijų paviršių 
turi būti nuvalytos dulkės ir purvas, o žiemą – sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia pašildyti. 

– Langų angoms nustatyti lentelėje Nr.1 pateikti leidžiami matmenų nukrypimai. 
 

Lentelė Nr. 1: Pilna vidinė bei išorinė angokraščių apdaila 

Angos 
Ribiniai nukrypimai, mm nominaliems matmenims, m 

iki 3 virš 3 iki 6 

Angos langams, durims, įstatomiems elementams  12  16 

Tos pačios angos, bet su paruoštais angos paviršiais  10  12 

 

Darbų vykdymas: 
Langas įtvirtinamas angoje. 
Galimi keli staktos tvirtinimo būdai: 
A) Naudojant specialias tvirtinimo plokštes. 
– staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės; 
– tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos; 
– prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui 

naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės; 
– gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės turi būti 

po staktos kampais; 

– mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. 
Atkreipti dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčios; 

– kai stakta yra teisingoje padėtyje tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir pritvirtinamos      
8 mm diametro mūrvinėmis, medvarščiais. Skirtingose angose gali būti naudojami skirtingi varžtai. 

B) Naudojant inkaravimo varžtus. 
– per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir kiaurymių 

diametras turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras); 

– gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje; 
– kai stakta yra teisingoje padėtyje per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti 

dėmesį, kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių gylis nebūtų per 
mažas; 

– per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti dėmesį, 
kad varžtai būtų pilnai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojamas (pertempiamas) staktos profilis; 

– angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą. 
 

Sumontuotų gaminių patikrinimas: 
Sumontuotų langų patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus darbus ir 

sumontuotus gaminius iš darbuotojų priiminėja statybos vadovas. Montavimo vietoje reikia patikrinti šias vietas: 
 Sumontuotas gaminys turi atlikinėti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas, mikrovėdinimo 

padėtys, jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliūčių; 
 Langų sujungimas su vidinėmis ir išorinėmis sienomis tikrinamas vizualiai. Visi sujungimai neturi būti 

pralaidūs vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. Tikrinama 400 – 600 mm atstumu prie gero apšvietimo;  
 Būtinai turi būti patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė). Patikrinime naudojama 

gulsčiukas ir ruletė;  
 Negali būti sulenkti ar kitaip deformuoti gaminio rėmas, varčios; 
 Montuojama vidinė palangė turi būti su nuolydžiu į kambarį ~2°. Sujungimas su langu turi būti 

užsandarintas akrilo pagrindu hermetiku. 
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Montuojant langus rekomenduojama vadovautis aktualios redakcijos statybos taisyklėmis ST 2491109.01 
„Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ arba vadovautis lygiavertėmis, su ne žemesniais kokybiniais 
reikalavimais, Rangovo įmonės patvirtintomis statybos taisyklėmis. 

Paviršių apdaila. 
Sumontavus gaminius atstatoma vidinių angokraščių apdaila tinkuojant, glaistant, dažant akriliniais dažais.  
Dažų savybės: 
Akriliniais dažais dažomi paviršiai prieš dažymą gruntuojami akriliniu gruntu. 

Akrilinių dažų, skirtų glaistyto g/k, tinko paviršiams techninės savybės: 
 atsparūs trynimui, valymui dezinfekcinėmis ir valymo priemonėmis + 20° C; 
 pralaidūs vandens garams; 
 skiedžiami vandeniu; 
 pusiau matinis paviršius; 
 tinkami patalpų dažymui, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai. 

Betoniniams paviršiams: 
Akriliniai dažai, tinkantys betoninių paviršių dažymui. 
Dažų techninės charakteristikos: 

 skiedžiami vandeniu, nekenkia aplinkai, silpno kvapo; 
 be pajuodavimą sukeliančių medžiagų; 
 difuziški; 
 atsparumas karščiui 85 °C (ISO 4211-2 ir ISO 4211-3); 

 tankis 1.2 kg/l (ISO 2811). 

Angokraščių remonto / atstatomeji darbai atliekami vadovaujantis patvirtintomis Rangovo statybos 
taisyklėmis ir  medžiagų tiekėjo ar gamintojo reikalavimais.  
 

TS-05 DURŲ KEITIMAS  
 

Išorės metalinės durys.  
Bendroji dalis: 
Lauko durys (rūsių ir laiptinių) turi atitikti žemiau pateiktas charakteristikas. 
  

Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. Bandymo metodas Bandymų rezultatai 

Mechaninis patvarumas, klasė 

LST EN 947 

LST EN 948 

LST EN 949 

LST EN 950 

≥ 6 

Atsparumas kartotiniam varstimui, ciklai/ klasė LST EN 1191:2001 100 000 / 5 

Šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2
*K) LST EN ISO 12567–1 1,6 

Oro skverbtis, klasė LST EN 12207 3 

Oro garso izoliacijos rodiklis, dB LST EN ISO 717–1:1999 42 

Nepralaidumas vandeniui, klasė LST EN 12208 5A 

Atsparumas vėjo apkrovai, klasė LST EN 12210, 12210/AC C4 
 

Laiptinės durys – išorinės šilto profilio su įstiklinimu metalinės durys. Paviršius  miltelinio gamyklinio 
dažymo. Durys su užlanka padengtos ≥1,2 mm cinkuota ir dažyta plieno plokšte. Varčia užpildyta mineraline vata. 
Durys su elektromagnetine spyna, durų pritraukėjais, atramine kojele, atidarymo stabdžiu, įstiklinimu (siauras 
įstiklinimas), su kodine spyna, nerūdijančio plieno traukiama rankena, su slenksčiu ≤ 2 cm.  

Rūsio durys – išorinės šilto profilio metalinės durys. Paviršius  miltelinio gamyklinio dažymo. Durys su 
užlanka padengtos ≥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 koficientas turi būti ne didesnis nei 1,6 W/m2
K. 

Durų montavimas: 
Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas sandarumas jų uždarymu. 
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Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm aukščio (gylio) 
išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi būti užglaistytos vandeniui 
atspariais mišiniais. Sienos angos tuštumos (pvz. ertmės plytų mūro apdarinio ir pagrindinio sluoksnių sandūroje, 
perdangų ir mūro sandūros vietose, taip pat, tuštumos, susidariusios išimant staktą) turi būti užpildytos intarpais iš 
kietos šiltinamos medžiagos arba antiseptinės medienos. 

Tepalais užterštus paviršius būtina nuriebalinti. Purios, byrančios paviršių dalys turi būti sutvirtintos 
(apdorotos rišikliais ar specialiomis plėvelėmis).  

Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų ir durų angų ir konstrukcijų 
paviršių turi būti nuvalytos dulkės ir purvas, o žiemą – sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia pašildyti. 

Durų angoms nustatyti lentelėje pateikti leidžiami matmenų nukrypimai. 
Jei dėl leidžiamų nukrypimų neišlaikymo ar nukrypimų nuo pateiktos situacijos statyboje reikalingos 

papildomos priemonės, dėl jų Rangovas turi sutarti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju prieš pradedant montavimą. 
 

Angos 

 

Ribiniai nukrypimai, mm 

nominaliems matmenims, m 

 iki 3 virš 3 iki 6 

Angos durims  12  16 

Tos pačios angos, bet su paruoštais angos paviršiais  10  12 
 

Durys gali būti tvirtinamos rėmo diubeliais, tvirtinimo varžtais, mūro inkarais ir kt. Konkreti tvirtinimo 

medžiaga ir technologija esamai situacijai parenkama prieš pat montavimo darbus, pagal gaminio tiekėjo ar 
gamintojo instrukcijas. 

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba 
įskilimų. Durys turi būti priduodamos nuvalytos, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 

Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebūtų 
apgadinti ir matytųsi gaminio etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (ženklinimas) ir numatyta 

montavimo vieta.  

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu.  
Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai 

sutaptų su vertikale ir horizontale. Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą 
bet kurioje padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti.  
 

TS-06 PALANGIŲ MONTAVIMAS 

 

PVC vidaus palangės:  
Įrengiamos baltos spalvos laminuotos medžio drožlių plokštės palangės. Palangės padengtos aukštos 

kokybės laminatu. Jų paviršius padengtas apsaugine plėvele, kuri apsaugo gaminį transportavimo ir montavimo 
metu. Nereikalauja atnaujinimo ar papildomos apdailos. Pastorinta ir užapvalinta "noselė" atspari dinaminiams 
smūgiams eksploatacijos metu. Palangėms įrengiamų siūlių reikalavimai yra tokie patys kaip ir įprastinių siūlių 
reikalavimai – siūlė turi būti hermetiška, sausa, šilumą ir garsą izoliuojanti, ilgaamžė. Pagal šiuos parametrus 
parenkama siūlės įrengimo technologija, medžiagų kompozicija. Konkrečią medžiagą Rangovas parenka pagal 
patvirtintas rangovo statybos taisykles langų, durų ir jų konstrukcijų montavimui, sprendinį suderindamas su 
statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 

Palangės turi būti tvirtinamos tik ant tvirto pagrindo. Montuojama vidinė palangė turi būti su nuolydžių į 
kambarį/ balkoną ~ 2°. Sujungimas su langu turi būti užsandarintas akrilo pagrindu hermetiku.  

Skardos dengtos poliesteriu išorės palangės:  
Bendroji dalis. 
Lauko palangių apskardinimo darbams naudojama karštai galvanizuotas lakštinis plienas, kurio storis ≥ 0,50 

mm, dengta poliesteriu. Spalva nurodyta projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Skardiniai elementai turi būti 
atsparūs atmosferos poveikiui ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. Danga turi būti atspari 
ultravioletiniams spinduliams, neišblukti.  

Nupjautus kraštus padengti specialia danga. 
Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus gaminių matmenis būtina tikslinti vietoje. 
 

 

 

Palangių skardinimas.  
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Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti 5-10%, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-50 mm. 

Kad drėgmė nepatektų į termoizoliaciją, angokraščių dalys po palangėmis padengiamos vandeniui nelaidžia 
medžiaga.  

Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti 
priemones apsaugančias nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 
reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta). 

Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos 
dėl temperatūrinio ilgio svyravimų. 

Reikalavimai poliesterio danga dengtiems gaminiams: 

 Minimalus sausos plėvelės storis, dangos storis: ≥ 25 µm. 
 Atsparumas korozijai klasė (pagal EN 10169-2): 2-3. 

 Atsparumas UV poveikiui ( pagal EN 10169-2): 3. 

 

TS-07 STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMAS 

 

Fasado elementų apskardinimo darbams naudojama karštai galvanizuotas lakštinis plienas, kurio storis ≥ 

0,50 mm, dengta poliesteriu. Spalva nurodyta projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Skardiniai elementai turi būti 
atsparūs atmosferos poveikiui ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. Danga turi būti atspari 
ultravioletiniams spinduliams, neišblukti.  

Nupjautus kraštus padengti specialia danga. 
Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus gaminių matmenis būtina tikslinti vietoje. 

 

Reikalavimai Poliesterio danga dengtiems gaminiams: 

– Minimalus sausos plėvelės storis, dangos storis: 25µm; 
– Atsparumas korozijai klasė (pagal EN 10169-2): 2-3; 

– Atsparumas UV poveikiui (pagal EN 10169-2): 3; 

– Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes. 
 

Parapetų apskardinimo įrengimas: 
Parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm. 
Parapetų laikikliai gaminami iš korozijai atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, titano cinko, nerūdijančio 

plieno, vario ir pan. 

Parapetų apskardinimas turi būti įrengiamas su ne mažesniu kaip 2,9° nuolydžiu į stogo pusę. Laštaką būtina 
iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus 30-40 mm. 

Padengiant parapetus skarda, ją būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus į abi sienos puses. Mažiausias 
skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn) turi būti ne mažesnis kaip nurodytas žemiau 
pateiktoje lentelėje. 
 

Mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn): 
Pastato aukštis (m) Skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn) (cm) 

< 8 ≥ 5 

8–20 ≥ 8 

> 20 ≥ 10 
 

Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti iš korozijai 
atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, titano cinko, nerūdijančio plieno, vario ir pan. 

 

TS-08 IŠORINĖS LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMOS ATNAUJINIMAS 

 

Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos. Prie sienų lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne 
didesniu kaip 2 m intervalu. Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o 
nuosvyrieji latakai turi būti pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais. 

Visas nutekantis nuo stogelio vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti 
taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 
mm nuo stogelio plokštumos tęsinio. Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°, o nuosvyriųjų – 
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ne mažesnis kaip 2,9°. Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti 
paslankius kompensatorius. 

Vandens nuvedimo sistemos poliesterio danga dengtiems skardiniams gaminiams keliami reikalavimai: 

Minimalus sausos plėvelės storis, dangos storis: 25 µm. 
Atsparumas korozijai klasė (pagal EN 10169-2): 2-3. 

Atsparumas UV poveikiui (pagal EN 10169-2): 3. 

Jei gaminio tiekėjo ar gamintojo lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimo techniniai reikalavimai skiriasi 
nuo pateikiamų šioje specifikacijoje, vadovaujamasi gamintojo ar tiekėjo lietaus vandens nuvedimo sistemos 
įrengimo reikalavimais. 
 

TS-09 STOGO KOMPONENTINIAI ELEMENTAI 

 

Apsauginė tvorelė:  
 Jei neišlaikomas 600 mm atstumas nuo parapeto iki viršutinės stogo dangos turi būti įrengiama stogams 

skirta apsauginė, padengta atmosferos poveikiams atsparia danga, tvorelė; 
 Apsauginė stogo tvorelė turi būti 600 mm aukščio nuo įrengtos stogo dangos; 

Apsauginės stogo tvorelės tvirtinimas – atramos tvirtinamos ant stogo parapeto nešančiųjų konstrukcijų varžtais/ 
veržlėmis, ne didesniu nei 1,20 m žingsniu. 

Kopėčios: 
Įrengiamos stacionarios vertikalios patekimui ant stogo kopėčios. Kopėčių matmenys pagal architektūrinės 

dalies sprendinius. Laiptelių pakopos kas 300 mm. Metalinės kopėčios cinkuotos ir dažytos milteliniu būdu. 
Kopėčios įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų. Spalva derinama su projekto 
architektu. Tvirtinamas įrengiamas pagal gaminio tiekėjo ar gamintojo instrukcijas.  
 

TS-10 IŠORINIŲ ELEMENTŲ DAŽYMAS 
 

Dažymas. Bendrieji reikalavimai: 
Dažymo darbai gali būti vykdomi esant lauko temperatūrai aukštesnei kaip + 5 laipsniai C, tačiau patartina, 

kad temperatūra viršytų +10 laipsnių C.  
Taip pat negalima dažyti tiesioginės saulės spindulių poveikyje. 
Pagrindas turi būti pilnai išdžiūvęs – paprastas tinkas ne mažiau kaip mėnuo po darbų pabaigimo, o 

plonasluoksniai tinkai  2-3 paros.  

Fasadiniai dažai turi būti skirti visų tipų tinkuotiems, betoniniams, mūriniams, mediniams paviršiams dažyti. 
Prieš dažymą dažai kruopščiai išmaišomi. Jei dažai pigmentuoti rekomenduojama pigmentuotus dažus iš kelių 
indelių supilti į didesnę talpą ir permaišyti.  

Pirmam sluoksniui dažai skiedžiami su švariu vandeniu iki 10%, antram sluoksniui – iki 5%. 

Dažai ant paviršių dengiami plonu sluoksniu teptuku, ilgo plauko voleliu arba purškiami purkštuvu. 
 

Metalinių fasado elementų dažymas: 
Nuvalyti metaliniai fasado elementai dažomi dažais, kurių savybės: 

 be aromatinių junginių; 
 atsparūs įprastiems buitiniams valikliams; 

 labai atsparūs atmosferos veiksniams, šviesai; 
 pagrindinė medžiaga – alkidinė derva, kurios sudėtyje yra tirpiklių, be aromatinių junginių; 
 atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26 – rišiklis: B klasė, pigmentavimas: 1-3 grupės; 
 tankis ~ 0,9 – 1,1 g/cm

3
. 

 spalva – RAL 7011 arba analogiška. 
Paviršiaus paruošimo ir dažymo darbai atliekami laikantis medžiagos gamintojo ar tiekėjo technologinių 

nurodymų. 
Prieš dažant įėjimo stogelių atramos patrumpinamos, kad jų aukštis nuo naujos stogelio dangos būtų 180 mm. 

 

TS-11 NUOGRINDOS IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS 
 

Įrengiama betoninių trinkelių nuogrinda, nuo žalios vejos atskiriama betoniniais vejos borteliais.  
 

Žemės darbai: 
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Žemės darbai vykdomi prisilaikant STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“. Didžiausias leistinas iškasos šlaito 
nuolydis nustatomas vadovaujantis darbų saugos taisyklių reikalavimais. Kasant duobes, turi būti numatytos 
techninės priemonės greta esančių statinių pastovumui išsaugoti. Užterštas gruntas pašalinamas gamtosaugai 
nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. 
 

Reikalavimai nuogrindos įrengimui: 
Iškasos užpilamos 0/32-0/45 žvirgždo/smėlio mišiniu sutankinant, prieš tai įrengus cokolio hidroizoliacijos ir 

apšiltinimo įrengimo darbus. Virš sutankinto žvirgždo / smėlio mišinio išliejamas betono pagrindas (betono klasė 
ne žemesnė nei C12/15), ant jo montuojami betoniniai vejų borteliai. 

Visi vejų ir takų bortai padaryti iš pagamintų bortų elementų. Bortai tarpusavyje jungiami 5 mm storio 
cemento skiediniu. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs. Bortų matmenys ne mažiau 1000x80x200 mm. 

Tarp bortelių ir pastato cokolio ant žvirgždo ir smėlio mišinio įrengiama betoninių trinkelių danga. Klojant 
dangą būtina išlaikyti tarp betoninių trinkelių 3–5 mm pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangų statiškumui. 
Betoninių trinkelių dangos paviršiaus skersinis nuolydis neturėtų viršyti 2,5%. 

Betoninės trinkelės dangai naudojamos ne plonesnės kaip 6 cm, 10 cm pločio ir 20 cm ilgio. Įrengiami vejos 
borteliai kur ribojasi su veja. Atstatoma darbų vykdymo metu sugadinta žalia veja. 

Grindinio trinkelės turi atitikti LST EN 1338 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus: 
 betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 25/30;  
 atsparumo šalčiui ne mažesnė kaip F200; 
 vandens įgeriamumas pagal masę ne didesnis kaip 6% (B klasė); 
 stipris tempimui, skeliant ≥ 3,6 MPa.  

 

Nuogrindos iš betoninių trinkelių konstrukcija: 

 betoninės trinkelės 200x100x60 mm; 

 vejos bortelis; 

 išlyginamasis skaldos atsijų sluoksnis 30 mm; 
 Skaldos pagrindo sluoksnis 150 mm; 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, smėlio žvyro mišinys 200 mm; 
 Sutankintas gruntas 

Trinkelių pagrindui naudojamos 30 mm išlyginamasis skaldos atsijų (0/5) sluoksnis, 150 mm skaldos 
pagrindo sluoksnis, frakcija 0/45, Ev2≥30 MPa ir 200 mm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis: smėlio žvyro 
mišinys, frakcija 0/5, Ev2≥30 MPa, sutankintas gruntas Ev2≥30 MPa. 

 

TS-12 BATŲ VALYMO GROTELĖS 

 

Batų valymo grotelės: 
Cinkuoto plieno batų valymo grotelės įrengiamos polimerinėje vonelėje su cinkuoto plieno briauna.  
Į vonelę įstatomos cinkuoto plieno 9/31 mm dydžio akučių tinklelio grotelės.  
Gaminių išmatavimai pagal architektūrinės dalies sprendinius. Gaminio montavimo darbai atliekami pagal 

gaminio gamintojo ar tiekėjo nurodymus. 
 

TS-13 TERACO PAVIRŠIŲ REMONTAS 
 

Teraco grindų restauravimas užtaisant netektis monolitiniu teracu. 
Prieš pradedant teraco restauravimo darbus nustatomi dangos defektai, jų parametrai.  
Spalvotam teracui naudojami šarmams atsparūs pigmentai. Jų kiekis neturi viršyti 10-15% cemento masės. 

Vidiniams įtempimams mažinti rekomenduojama maišyti baltą ir pilką cementą, jei reikalinga naudoti 
plastifikatorius. 

Defektų vietos ruošiamos taip: 
 atšokę fragmentai pašalinami; 
 plyšiai praplatinami, jų pagrindas cementuojamas skiendiniu su standžiu pintu tinkleliu (d ≥ 1 mm); 
 Pagrindas turi būti švarus ir stiprus. Nešvarumai ir silpnas pagrindo betonas pašalinami mechaniškai. 

Pagrindo betono stipris turi būti daugiau kaip 200 kg/cm2. 
Seno ir naujo betono kontakto užtikrinamui naudojami polimercementiniai skiediniai arba specialiai šiems 

darbams skirti epoksidiniai klijai, kuriems nesukietėjus pilama mozaikinio betono masė.  
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Mozaikinis betonas nedideliais kiekiais maišomas maišyklėse arba rankiniu būdu skiedinio maišytuvu. 
Betono sudėtis turi būti parenkama pagal esamą remontuojamo elemento paviršių. Skiedinio slankumas turi būti 
mažas 3 - 4 cm. Mozaikinis betonas užliejamas į paruoštas defektines vietas. Esant dangos nelygumams iki 2 - 3 

mm, nelygumus galima lyginti šlifavimu. Esant didesniems nelygumams, viršutinis dangos sluoksnis turi būti 
nufrezuojamas, danga atstatoma. 

Šlifavimą galima pradėti mozaikiniam betonui sukietėjus (esant temperatūrai +5 - 10 C optimalu 14 parų). 
Šlifuojant taikomas 4 pakopų šlifavimas (pasirenkama pagal naudojamą šlifavimo įrangą): 

1. grubus šlifavimas – grūdėtumas 630 - 1250 µm; 
2. šlifavimas – grūdėtumas 125 - 315 µm; 
3. švarus šlifavimas – grūdėtumas 28 - 63 µm; 
4. poliravimas – grūdėtumas 20 - 28 µm. 

Baigiant grubų šlifavimą nelygumai glaistomi specialiais šiems darbams skirtais epoksidiniais glaistais. 

Remontuojamo elemento kristalizacija yra paskutinis teracinių paviršių tvarkymo procesas. Kristalizacijos 
skysčiai arba milteliai yra įtrinami į marmuro paviršių, kurie chemiškai reaguoja su marmuro karbonatais ir sudaro 
atsparią, dekoratyvinę blizgančia plėvelę, ilgam apsaugančia teraco paviršių nuo užterštumo. Kristalizacijos 
procesas gali būti naudojamas kaip savarankiškas. Šiuo atveju remontuojamas elementas išplaunamas, 
išdžiovinamas ir kristalizuojamas. 

Darbų atlikimo technologija gali kisti, priklausomai nuo naudojamų medžiagų gamintojo ar tiekėjo 
rekomendacijų. 

 

TS-14 LAIPTŲ TURĖKLAI 
 

Turėklai. 
Turėklai gaminami iš milteliniu būdu dažyto plieno vamzdžių. Turėklų porankis ir statramsčiai cilindro 

formos, porankio diamteras ~50 mm, statramsčių ~40 mm. Gaminiai tvirtinami cheminiais ankeriais. Vertikaliems 
strypeliams naudojami ~12 mm skersmens pilnaviduriai strypai. Vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas turi būti ne 
didesnis kaip 0,10 m.. Detalūs turėklų gamybos ir montavimo darbo brėžiniai ir pavyzdžiai turi būti suderinti su 
Užsakovu ir architektu prieš užsakant jų gamybą.  

Gaminių montavimas atliekamas pagal gaminių gamintojo ar tiekėjo nurodymus. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1.  LANGŲ IR DURŲ KEITIMAS    

1.1  Langai    L1, L2, 

 
TS-02 Langų demontavimas  vnt. 4 

Įskaitant vidaus 
palanges 

 TS-02 Lauko palangių (skarda) demontavimas m 10  

 
TS-04 

Sandarinimo juostos (vidinėje pusėje – garo izoliacija, lauko 

pusėje – drėgmės izoliacija) m 32  

 TS-04 Naujo PVC profilio lango įrengimas  m
2
 15,15 4 vnt. 

 TS-06 Naujos PVC palangės įrengimas  m 10  

 TS-06 Naujos lauko palangės įrengimas (skarda dengta poliesteriu) m 100  

 
TS-04 

Vidaus angokraščių tinko remontas cemento kalkių 

skiediniu, apdailos įrengimas 
m

2
 11,50 

Tinkavimas, glaistymas, 

dažymas 

1.2  Langai rūsio   RL1 

 TS-02 Langų demontavimas  vnt. 19  

 TS-02 Lauko palangių (skarda) demontavimas m 0  

 
TS-04 

Sandarinimo juostos (vidinėje pusėje – garo izoliacija, lauko 

pusėje – drėgmės izoliacija) m 68,5  

 TS-04 Naujo PVC profilio lango įrengimas  m
2
 14 19vnt 

 TS-06 Naujos lauko palangės įrengimas (skarda dengta poliesteriu) m 23  

 
TS-04 

Vidaus angokraščių tinko remontas cemento kalkių 

skiediniu, apdailos įrengimas 
m

2
 11,50 

Tinkavimas, glaistymas, 

dažymas 

1.3  Laiptinių lauko durys   LD1, LD2 

 TS-02 Durų demontavimas  vnt. 2 lauko durys 

 TS-05 Naujų metalinių šilto profilio durų įrengimas m
2
 6,35 2 vnt. 

 
TS-05 

Sandarinimo juostos (vidinėje pusėje – garo izoliacija, lauko 

pusėje – drėgmės izoliacija) m 15  

 
TS-04 

Vidaus ir išorės angokraščių tinko remontas cemento kalkių 
skiediniu, apdailos įrengimas 

m
2
 5,50 

Tinkavimas, glaistymas, 
dažymas 

 TS-05 Durų apvadų (išoriniai ir vidiniai) įrengimas m 15  

2.  COKOLIO IR SIENŲ NAUJOS FASADO APDAILOS 
ĮRENGIMAS    

   

2.1  Cokolio apdailos įrengimas    

 
TS-03 

Cokolio antžeminės dalies apdailos įrengimas – struktūrinis 
tinkas 

m
2
 78 Su  angokraščiais 

2.2  Sienų apdailos įrengimas    

 
TS-07 

Angokraščių apdaila lygios skardos lankstinys dengtas 
poliesteriu 

m
2
 89  

 TS-01 Fasadų apdailos įrengimas, naudojant fibrocemento plokštes  m
2
 333  

 TS-03 Fasadų apdailos įrengimas, naudojant struktūrinį tinką  m
2
 211  

 TS-01 Vėliavos laikiklis (dvigubas, nerūdijančio plieno) vnt. 1 
Tvirtinimas be šilumos 
tiltelių 

 TS-01 Namo adreso lentelės ant fasado įrengimas vnt. 1 Fasadai tarp ašių B-A  

3.  ĮĖJIMŲ Į PASTATĄ REMONTAS     

3.1  Įėjimo stogelių atnaujinimas (modernizavimas)      

 
TS-03 

Įėjimo stogelių apačios remontas, įrengiant dekoratyvinio tinko 
apdailą 

m
2
 7,81 Fasaduose B-A ir 1-4 

 TS-07 Įėjimo stogelių apskardinimas m
2
 5,54  Fasaduose B-A ir 1-4 
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3.2  Lietaus nuvedimas nuo įėjimo stogelio    

 
TS-08 

Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas iš poliesteriu dengtos 
cinkuotos skardos- horizontali  

m 3 Fasade B-A 

 
TS-08 

Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas iš poliesteriu dengtos 
cinkuotos skardos - vertikali 

m 6 Fasaduose B-A ir 1-4 

3.3  Lauko laiptai   Fasade 1-4 

 TS-14 Cinkuoto metalo lauko laiptų turėklai ir jų nudažymas m 8,44  

 TS-13 Laiptų aikštelės teraco dangos atnaujinimas m
2
 4,00  

 TS-12 Batų valymo grotelių įrengimas m
2
 0,5  

4.  SUTAPDINTO STOGO ĮRENGIMAS     

 TS-02 Parapeto apskardinimo demontavimas m
2
 35  

 TS-07 Parapetų apskardinimo įrengimas (poliesteriu dengta skarda) m
2
 71  

 
TS-07 

Vėdinimo šachtų apskardinimas ir stogelių įrengimas 

(poliesteriu dengta skarda) 
m

2
 16.5  

4.1  Stogo komponentiniai elementai    

 TS-09 Apsauginės metalinės tvorėlės įrengimas m 92,50  

 TS-02 

TS-09 

Esamų patekimo ant stogo kopėčių demontavimas ir naujų 
patekimo ant stogo kopėčių įrengimas 

vnt. 1 
5,83 m ilgio (tikslinti 
vietoje) 

5.  APLINKOS SUTVARKYMAS     

5.1  Nuogrindos įrengimas    

 TS-11 Išlyginamas skaldos atsijų sluoksnis  m
3
 1,50 30mm storio 

 TS-11 Skaldos pagrindo sluosknis m
3
 7,50 150 mm storio 

 TS-11 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis: smelio žvyro mišinys  m
3
 10 200 mm storio 

 TS-11 Grunto sutankinimas m
3
 19  

 TS-11 Betoninių trinkelių nuogrindos įrengimas  m
2
 50 200x100x60 mm 

 TS-11 Betoninių vejos bordiūrų įrengimas m 104 1000x200x80 mm;  

 
TS-02 Vejos atstatymas  m

2
 220 

Augalinio sluoksnio 

atstatymas ir vejos 

atsodinimas 

 TS-02  Grunto išvežimas m
3
 32 

 Po nuogrinos įrengimo ir 
pamantų apšiltinimo 

6.  ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS     

 TS-02 Šiukšlių išvežimas  t  Įskaitant ir gruntą 

 

PASTABOS: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų 

neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo projekto 
etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. Resursų poreikio 
žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) 
normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų 
kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba 
apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 14 
priedas „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarkos aprašas“.  

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

3. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, modernizuoto  pastato 
dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir 
įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus 
atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos 
pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 

4. Statybos eigoje išardytos arba apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. Šiame sąnaudų 
kiekių žiniaraštyje šie darbai neįtraukti. 

5. Šiame sąnaudų kiekių žiniaraštyje išvežamų šiukšlių kiekyje neįtraukti šiukšlių kiekiai, susidarantys demontuojant 
langus bei duris. 

6. Visos metalinės konstrukcijos dažomos korozijai ir ugniai atspariais dažais. 
7. Reikia numatyti visų sugadintų konstrukcijų atstatymą/ pakeitimą (pvz.: durys). Šiame sąnaudų kiekių žiniaraštyje 

šie kiekiai neįtraukti. 
8. Medžiagų kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas. 
9. Atlikus inžinerinių tinklų atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi būti atstatyta. Šiame sąnaudų kiekių 

žiniaraštyje šie kiekiai neįtraukti. 
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10. Pritaikant patvirtintą Tipinį projektą konkrečiam atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam namui, visas 
TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėms, 
nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose. 
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS IR KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ, 

SĄRAŠAS 
 

Eil. 

Nr. 

Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

LR įstatymai 
1. 2018 05 01 LR Statybos įstatymas 

2. 2018 07 07 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

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 2.03.01:2001 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 

30. HN 33:2011 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
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31. HN 36:2009 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos 

32. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas 

33. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
34. RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

35. 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 

36. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2018 m.  
37. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2018 m. 
38. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2016-03-02 įsakymas Nr. 1-65 

Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai 
39. Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės 

40. Lietuvos standartai 

41. Techniniai liudijimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alt. ±0.00= +123,85
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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Sklypo planas, M1:250

01

0

1 1

Verkių Riešės g.

Batų valymo grotelės



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

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

Rūsio planas, M1:100

02

0

1 1

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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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
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Sistemos
naudojimo
kategorija

Naudojimo sąlygų, susijusių su sistemos atsparumo smūgiams
reikalavimais, apibūdinimas

II
Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas
nuo žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios
atitvarų dalys,  šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė.

IV Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

SISTEMŲ ATSPARUMO SMŪGIAMS REIKALAVIMAI:

Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys,
neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo. I fasado sistemos atsparumo smūgiams kategorijaI kat.

II kat.

IV kat.

II fasado sistemos atsparumo smūgiams kategorija

IV fasado sistemos atsparumo smūgiams kategorija

PASTABOS:

1. Planuose paruodytos tinkuojamų fasadų sistemos STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".

2. Iškabas, vėliavų laikiklius, stendus ir kitus elementus bei įrengimus tvirtinti nuo
fasadų paviršiaus juos atitraukus ≥ 20 mm.

3. Prieš užsakant gaminius visus matmenis tikslinti vietoje.
4. Projektuojama esama, faktinė patalpų išplanavimo situacija. Dokumentai

pakeitimų įteisinimui, lyginant su turima pastato inventorine byla, projekto
rengimo metu nebuvo pateikti.

Keičiami butų, laiptinių, rūsio langai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

I

L-x
x vnt.

L-1
1 vnt.

L-2
2 vnt.

L-2
1 vnt.

RL-1
10 vnt.

RL-1
6 vnt.

RL-1
3 vnt.

II kat.

II kat. II kat.

II kat.

10
Verkių Riešės g.

Ant fasado užrašomas gatvės numeris ir pavadinimas
Įrengiamas vėliavos laikiklisDujų vamzdis atkeliamas

ant apšiltinto fasado

Ant fasado įrengiamos kopėčios
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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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Butų ir pagalbinių patalpų langų žiniaraštis
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Žymėji
mas Schema

Angos
išmatavimai
HxL (mm)

Vnt.

Vieno
element
o plotas

m²

Bendras
plotas

m²
Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8

L-1 1780 2440 1 4.34 4.34

Plastikinio rėmo atidaromas ir
atverčiamas langas su dviem
mikroventiliacijos padėtimi. Išorėje ir
viduje spalva - balta. Langų gaminiai turi
būti bešviniai. Stiklo paketai trijų stiklų,
dviejų kamerų. Ne mažiau kaip vienas
stiklas su selektyvine danga. Tarpai tarp
stiklų užpildyti inertinėmis dujomis.
Varstomumą derinti su užsakovu. Langų
šilumos perdavimo koeficientas turi būti
ne didesnis nei (Uw≤1,10 (W/m²K).
Langai montuojami buvusiose langų
vietose.

L-2 1480 2434 3 3.60 10.81

Plastikinio rėmo atidaromas ir
atverčiamas langas su dviem
mikroventiliacijos padėtimi. Išorėje ir
viduje spalva - balta. Langų gaminiai turi
būti bešviniai. Stiklo paketai trijų stiklų,
dviejų kamerų. Ne mažiau kaip vienas
stiklas su selektyvine danga. Tarpai tarp
stiklų užpildyti inertinėmis dujomis.
Varstomumą derinti su užsakovu. Langų
šilumos perdavimo koeficientas turi būti
ne didesnis nei (Uw≤1,10 (W/m²K).
Langai montuojami buvusiose langų
vietose.

4 15.15

PASTABOS:
1. Schemos nubraižytos iš lauko pusės.
2. Varstymo kryptis ir angų matmenis būtina tikslinti vietoje.
3. Gaminių aprašymus žiūrėti techninėse specifikacijose.
4. Išorės palangė - cinkuota skarda, dengta poliesteriu (storis ne mažesnis kaip 0,5mm, spalva RAL 7037).
5. Lango staktos profilio storis ne mažesnis kaip 70 mm. Langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių

sienelių storis - ne mažesnis kaip 2,5mm (lango rėmo spalva viduje ir išorėje - BALTA).
6. Atliekama vidaus ir išorės angokraščių apdaila.
7. Per visą lango perimetrą įrengiama izoliacinė juosta, priešvėjinė ir garo izoliacija.
8. Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤1,10W/m²K
9. Langai ir durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 keliamus reikalavimus.
10. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas.
12. Montuojant langus vadovautis nurodymais šio projekto techninėse specifikacijose, rangovo patvirtintomis statybos

taisyklėmis, gaminio gamintojo ar tiekėjo nurodymais.
Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius bei matmenis tikslinti objekte bei jų varstomumą derinti su užsakovu.

2440
17

80

2434

14
80
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Rūsio langų žiniaraštis
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Žymėji
mas Schema

Angos
išmatavimai
HxL (mm)

Vnt.

Vieno
element
o plotas

m²

Bendras
plotas

m²
Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8

RL-1 600 1200 19 0.72 13.68

Plastikinio rėmo atidaromas ir
atverčiamas langas su dviem
mikroventiliacijos padėtimi. Išorėje ir
viduje spalva - balta. Langų gaminiai turi
būti bešviniai, su armuoto stiklo
paketais. Stiklo paketai dviejų stiklų,
vienos kameros. Tarpai tarp stiklų
užpildyti inertinėmis dujomis.
Varstomumą derinti su užsakovu. Langų
šilumos perdavimo koeficientas turi būti
ne didesnis nei (Uw≤1,30 (W/m²K).
Langai montuojami buvusiose langų
vietose.

19 13.68

PASTABOS:
1. Schemos nubraižytos iš lauko pusės.
2. Varstymo kryptis ir angų matmenis būtina tikslinti vietoje.
3. Gaminių aprašymus žiūrėti techninėse specifikacijose.
4. Išorės palangė - cinkuota skarda, dengta poliesteriu (storis ne mažesnis kaip 0,5mm, spalva RAL 7037).
5. Lango staktos profilio storis ne mažesnis kaip 70 mm. Langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių

sienelių storis - ne mažesnis kaip 2,5mm (lango rėmo spalva viduje ir išorėje - BALTA).
6. Atliekama vidaus ir išorės angokraščių apdaila.
7. Per visą lango perimetrą įrengiama izoliacinė juosta, priešvėjinė ir garo izoliacija.
8. Šilumos punkte esantis langas įrengiamas su orlaidę, varstomas.
9. Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤1,30W/m²K
10. Langai ir durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 keliamus reikalavimus.
11. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas.
12. Montuojant langus vadovautis nurodymais šio projekto techninėse specifikacijose, rangovo patvirtintomis statybos

taisyklėmis, gaminio gamintojo ar tiekėjo nurodymais.
Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius bei matmenis tikslinti objekte bei jų varstomumą derinti su užsakovu.

1200
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Lauko durų žiniaraštis
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Žymėji
mas Schema

Angos
išmatavimai
HxL (mm)

Vnt.

Vieno
element
o plotas

m²

Bendras
plotas

m²
Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8

LD-1 2440 1670 1 4.07 4.07

Išorinės šilto profilio metalinės durys.
Paviršius  miltelinio gamyklinio dažymo.
Durys su užlanka padengtos ≥1,2 mm
cinkuota ir dažyta plieno plokšte. Varčia
užpildyta mineraline vata. Durys su
kodine spyna, durų pritraukėjais,
atramine kojele, atidarymo stabdžiu,
durys su stiklo langeliu (vienos kameros
saugus grūdinto stiklo paketas),
nerūdijančio plieno traukiama rankena
(rankenos ilgis ≥ 0,2 m), su slenksčiu ≤ 2
cm. Uw≤1,6 (W/m²K).

LD-2 2400 950 1 2.28 2.28

Išorinės šilto profilio metalinės durys.
Paviršius  miltelinio gamyklinio dažymo.
Durys su užlanka padengtos ≥1,2 mm
cinkuota ir dažyta plieno plokšte. Varčia
užpildyta mineraline vata. Durys su
kodine spyna, durų pritraukėjais,
atramine kojele, atidarymo stabdžiu,
durys su stiklo langeliu (vienos kameros
saugus grūdinto stiklo paketas),
nerūdijančio plieno traukiama rankena
(rankenos ilgis ≥ 0,2 m), su slenksčiu ≤ 2
cm. Uw≤1,6 (W/m²K).

2 6.35

1100

21
80

PASTABOS:
1. Schemos nubraižytos iš lauko pusės.
2. Varstymo kryptis ir angų matmenis būtina tikslinti vietoje.
3. Gaminių aprašymus žiūrėti techninėse specifikacijose.
4. Įrengiami varstymo mechanizmai, užtikrinantys durų stabilumą, pritraukimo mechanizmai, užraktų spynos ir

rankenos.
5. Durų spalva (LD-1, LD-2) išorėje ir viduje RAL 7006. Durų (LD-3) spalva išorėje ir viduje balta.
6. Atliekama vidaus ir išorės angokraščių apdaila.
7. Per visą lango perimetrą įrengiama izoliacinė juosta, priešvėjinė ir garo izoliacija.
8. Durų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤1,60W/m²K
9. Langai ir durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 keliamus reikalavimus.
10. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas.
12. Montuojant langus ir duris vadovautis nurodymais šio projekto techninėse specifikacijose, rangovo patvirtintomis

statybos taisyklėmis, gaminio gamintojo ar tiekėjo nurodymais.
Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius bei matmenis tikslinti objekte bei jų varstomumą derinti su užsakovu.

1670

24
40
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Detalė CK-01.  Ašyse A-B ir B-A
Cokolio šiltinimo ir nuogrindos įrengimo detalė

0

1 1

PASTABOS:
1)  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;
2)  Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.
3)  Po laiptais nuogrinda įrengiama visu laiptų plotu.
4)  Nuogrindos pagrindų sutankinimo stipris - Ev2>30 MPa.
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1. Fasado šilumos izoliacija (SN-01);
2. 160 mm storio šilumos izoliacija;
EPS 100 polistireninio putplasčio plokštė, kurios
λd≤0.035 W/(mK);
3. Perforuotas cokolinis profilis;
4. Esama siena;
5. Cokolio apdaila - Struktūrinis tinkas;
6. Armuojantis sluoksnis, I atsparumo

kategorija;
7. Vertikali teptinė hidroizoliacija;
8. Oro tarpas, ≥ 25 mm;
9. Sistemos tvirtinimo elementas;
10. Fasadinė apdailos plokštė, ≥ 8 mm storio;
11. Šilumą izoliuojanti tarpinė;
12. Drenažinės membranos apsauginis

elementas;
13. Klijai;
14. Pastato pamatas;
15. Drenažinė memebrana;
16. Betoninės trinkelės 200x100x60mm;
17. Vejos bortelis;
18. Išlyginamasis skaldos atsijų sluoksnis, 30

mm;
19. Skaldos pagrindo sluoksnis 150 mm;
20. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis:

smėlio žvyro mišinys, 200 mm;
21. Sutankintas gruntas.
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Įėjimo laiptų turėklų įrengimas 0

1 113

PASTABOS:
1)  Turėklai tvirtinami į easamą laiptų konstrukciją;
2) Turėklai gaminami iš milteliniu būdu dažyto plieno vamzdžių. Spava RAL 7037;
3) Turėklų porankis yra cilindras ~50mm;
4) Statramsčiai yra ~40mm diametro ir yra tvirtinami cheminiais ankeriais, kurie suteikia konstrukcijai
ypatingą saugumą ir patikimą įtvirtinimą per visą gaminio eksplotavimo laiką;
5) Turėklai turi būti įrengti abiejose laiptų pusėse, dvigubi: viršutiniai tvirtinami 900-950mm aukštyje,
apatiniai 650-750mm aukštyje nuo laiptų pakopų.
6) Turėklai iš vidinės laiptų pusės turi būti ištisiniai;
7) Detalūs turėklų gamybos ir montavimo darbo brėžiniai ir pavyzdžiai turi būti suderinti su Užsakovu ir
architektu prieš užsakant jų gamybą;
8) Matmenis būtina tikslinti vietoje pagal esamų laiptų altitudes;
9) Medžiagų kiekius žr. orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
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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-08);
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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Dujų vamzdis
atkeliamas ant
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