
Daugiabučio gyvenamojo namo
Birželio 23-osios g. 13 Vilnius

atnaujinimo (modernizavimo) 
projektas



Rengiat atnaujinimo (modernizavimo) 
projektą parengtos šios dalys:

 Bendroji dalis;

 Sklypo plano dalis;

 Statinio architektūros dalis

 Statinio konstrukcinė dalis;

 Šildymo - vėdinimo dalis;

 Šilumos punkto dalis

 Vandentiekio ir nuotekų dalis;

 Elektrotechninė dalis;

 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.



Bendroji dalis

 Atlikta namo apžiūra, įvertinti reikalingi darbai;

 Atlikti suderinimai su atitinkamomis instancijomis:

• Telia Lietuva, AB,

• AB „ESO“

• AB „Vilniaus šilumos tinklai“

• UAB „Vilniaus Vandenys“

• Projektiniai pasiūlymai su Vilniaus m. savivaldybės 

architektūros skyriumi.

• Kultūros paveldo departamentu. 



Pasirengimo statybai ir statybos
darbų organizavimo dalis



Sklypo plano dalis



Rūsio planas



Cokolio šiltinimo įgilinant šilumos 
izoliaciją į gruntą mazgas



Pirmo aukšto planas



Fasado šiltinimas
 Ventiliuojama sienų šiltinimo sistema:



Tinkuojamos sienos balkonuose  



Fasadai (suderinti su savivaldybės architektūros skyriumi)



Fasadai



Fasadai



Balkonų įstiklinimas
 2 bėgelių, stumdomi, aliuminio profilio, šaltos sistemos balkonai



Langų keitimas 
 Keičiami mediniai rūsio, butų ir

laiptinių langai bei balkono durys į
PVC profilio baltos spalvos su
selektyviniu stiklu atidaromus su
mikroventiliacijos funkcija gaminius.

Langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,3 W/m² K.



Keičiamos durys
Tambūro durys gaminamos iš PVC,
stiklinamos vienos kameros stiklo paketu,
durys turi turėti pritraukimo mechanizmą
(pritraukimo mechanizmo atsparumas
kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau
50000 ciklų).

Įėjimo į rūsį durys metalinės,
sandarios, šiltintos.
Spalva ruda. RAL 8017

Įėjimo į pastatą durys metalinės, šiltintos, 
sandarios su stiklo paketu turi turėti 
pritraukimo mechanizmą (pritraukimo 
mechanizmo atsparumas kartotiniam 
atidarymui ir uždarymui ne mažiau 
50000 ciklų). Spalva – Ruda. RAL 8017 

Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤1,50 W/m² K.



Stogo planas

 Sutvarkomos pūslės ir užlydoma 2 sluoksnių bituminė 
danga.



Pastogės planas

Mineralinė vata 200 mm storio



Pastogės apšiltinimas, Stogo Hidroizoliacija
Įėjimo stogelių remontas –
apšiltinimas termoizoliacine 
medžiaga,  bituminės dangos 
įrengimas, stogelio apačios 
apšiltinimas ir tinkavimas, 
apskardinimas, lietvamzdžio 
įrengimas 

mineralinė vata



Šildymo dalis

Šilumos punkte keičiami šilumos sistemos ir karšto vandens 
cirkuliaciniai siurbliai. 

 Keičiami šildymo sistemos stovai ir magistraliniai vamzdynai bei 
izoliacija;

Įrengiami balansiniai ventiliai;

Įrengiama nauja dvivamzdė šildymo sistema. Sumontuojami nauji 
šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai.

Ant kiekvieno naujo radiatoriaus įrengiami termostatiniai  
ventiliai.

Įrengiama daliklinė šilumos apskaitos sistema.



Vėdinimo dalis

Vėdinimo kanalai sutvarkomi, išvalomi, dezinfekuojami.

Įrengiami mini rekuperatoriai išskyrus 35 butą.



Vandentiekio-nuotekų dalis
Karšto vandens sistemos stovų ir magistralinų vamzdynų keitimas, 
izoliavimas;

 Sumontuojami termobalansiniai ventiliai ant karšto vandens stovų;

 Šalto vandens stovų ir magistralinių vamzdynų keitimas

 Buitinių nuotekų stovų ir magistralinių vamzdynų keitimas.

 Buitinių nuotekų išvadų keitimas iki pirmo šulinio. 



Elektrotechninė dalis

Atnaujinama įvadinė ir laiptinių spintos, atnaujinami magistraliniai elektros 
laidai nuo įvadinės spintos iki butų skydelių;

Magistralinių kabelių atnaujinimas;

 Rūsio bendrųjų patalpų apšvietimo - jungiklių ir šviestuvų atnaujinimas;

Laiptinių apšvietimo atnaujinimas;

Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma žaibosaugos sistema;



Laiptinių atnaujinimas

Remontuojamos, dažomos lubos – balta spalva.

Remontuojamos, dažomos grindys, laiptų pakopos –pilka spalva, 
turėklai – šviesesne pilka spalva.

Remontuojamos, glaistomos, dažomos sienos –smėline spalva.



Ačiū už dėmesį


