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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

SS1940-01-TDP-BD.T 1 0 Antraštinis lapas  1 
SS1940-01-TDP-BD.BSŽ 2 0 Bylos sudėties žiniaraštis  2-3 
SS1940-01-TDP-BD.PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  4 
SS1940-01-TDP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  5 

SS1940-01-TDP-BD.ND 2 0 
Normatyviniai dokumentai, kuriais 
vadovaujantis parengtas projektas 

 
6-7 

SS1940-01-TDP-BD.BAR 16 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  8-23 
SS1940-01-TDP-BD.BTS 7 0 Bendroji techninė specifikacija  24-30 

SS1940-01-TDP-BD.APS 1 0 
Atliktų pritarimų, suderinimų 
sąrašas 

 
31 

2019-08-12 9  Techninė užduotis  32-40 

2019-01-25 23  

UAB „Mepco“ Daugiabučio namo 
Ozo g. 30, Vilnius. Atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas. Namo 
atnaujinimo (modernizavimo) 
investicijų planas 

 

41-63 

Nr. KG-0512-00044 4  
Pastato energinio naudingumo 
sertifikatas 

 
64-67 

2020-08-04 SRD-01-
200804-00481 

4  Specialieji reikalavimai  
68-71 

2020-12-16 Nr. 20239 4  
UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
Projektavimo sąlygos 

 
72-75 

 1  
Programinės įrangos sąrašas pagal 
techninio projekto sudedamąsias dalis  76 

SS1940-01-TDP-BD.B-01 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas  77 
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo)

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 

1. BD 0 Bendroji dalis 
SPV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25749 

 

2. SA 0 Statinio architektūros dalis 
SPDV Architektė Liucina Grigonytė, At. Nr. A2105 

 

3. SK 0 Statinio konstrukcijų dalis 
SPDV Konstruktorius Igor Goriačko, At. Nr. 27403  

4. VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
SPDV Alvirė Kiburienė, At. Nr. 35951  

5. ŠT 0 Šilumos tiekimo dalis 
SPDV Danutė Balsytė, At. Nr. 12632  

6. ŠV 0 Šildymo-vėdinimo dalis 
SPDV Danutė Balsytė, At. Nr. 12632  

7. E 0 Elektrotechnikos dalis 
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 12547 

 

8. PVA 0 Procesų – valdymo ir automatizacijos dalis  
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366  

9. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
SPDV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 33312 

 

10. KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
SPDV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25990  

 

 



1 
 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

TVIRTINU:    
 
 

Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas. Ozo g. 30, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    
1. sklypo plotas m2 -  
2. sklypo užstatymo intensyvumas % -  
3. sklypo užstatymo tankis % -  

II. PASTATAI 
Unik. Nr. 1098-2009-5018 

 
 

 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

 
Gyvenamoji, 
108 butai  

2. Pastato bendras plotas.* m2  8032,81  
3. Pastato naudingas plotas.* m2 6767,12  
4. Pastato tūris.* m³ 27576  
5. Aukštų skaičius.* vnt. 9  
6. Pastato aukštis. * m 27,95  
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt.  108  

7.1. 1 kambario vnt.  10  
7.2. 2 kambarių. vnt.  45  
7.3. 3 kambarių. vnt. 44  
7.4. 4 kambarių. vnt. 9  

8. Energinio naudingumo klasė.  C  
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -  
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I  
11. Kiti papildomi pastato rodikliai 
   Liftas 

vnt 3  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI    
1. Buitinių nuotekų tinklai F1    
1.1. ilgis* m 21/7  
1.2. vamzdžio skersmuo mm 110/160  
2. Lietaus nuotekų tinklai L1    
1.1. ilgis* m 23  
1.2. vamzdžio skersmuo mm 110  
V. KITI STATINIAI    
1. Kiemo takai m2 180,0 Pagal NŽT sutikimą 

laikinas statinys, 
nugriovimo terminas 
iki 2030-01-17. 

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

Statinio projekto vadovas Tomas Kazlauskas               At. Nr. 25749, 2014-11-21 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

2. Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas; 

3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 

4. STR 1.01.09:2017 Statinių klasifikavimas; 

5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

6. 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“; 

7. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; 

8. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai; 

9. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;  

10. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

11. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo; 

12. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas; 

13. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 

14. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko 

inžinieriniai tinklai; 

15. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas; 

16. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos; 

17. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 

18. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

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

paskelbimas“; 

19. LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 

20. LST EN ISO 10211:2007 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus 

temperatūros. Detalieji skaičiavimai“; 

21. RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 

22. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas; 

23. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 

24. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės; 

25. EĮĮBT 2012 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; 

26. AEĮĮT-2011 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės; 

27. GEĮĮT 2012 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės; 

28. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; 

29. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo 

taisyklės; 

30. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213; 

31. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla; 

32. UAB „Mepco“ Daugiabučio namo Ozo g. 30 Vilnius Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 

planas 2019-01-25; 

33. Specialieji reikalavimai. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Bendrieji duomenys: 

UAB „Synergy Solutions“ remiantis Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu (parengė UAB 
„Mepco“), VšĮ „Atnaujinkime miestą“ projektavimo užduotimi, specialiaisiais reikalavimais parengė 
ypatingojo statinio „Daugiabutis gyvenamas namas. Ozo g. 30, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) 
projektas“, paprastojo remonto techninį darbo projektą Nr. SS1940. 

Projektu numatomas pastato atitvarų šiltinimas, nepakeistų langų ir lauko durų keitimas, lodžijų 
stiklinimas, nuogrindos įrengimas, liftų keitimas, laiptinių remontas. 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų 
apsaugos reikalavimams. 
Statybos vieta: Ozo g. 30, Vilnius, žemės sklypas nesuformuotas. 
Statybos rūšis: Nauja statyba (lietaus ir buitinių nuotekų išvadai); Kapitalinis remontas (daugiabutis namas). 
Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai; Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai. 
Statinio kategorija: Nesudėtingieji statiniai (inžineriniai tinklai); Ypatingasis statinys (daugiabutis namas). 
Statybos sklypo aprašymas 

Sklypas statiniui nėra suformuotas, todėl pateikiamas teritorijos aplink statinį duomenys. 
Teritorijoje aplink pastatą yra automobilių aikštelės, takai. 
Aplink statinį yra esami veikiantys inžineriniai tinklai: vandentiekio; fekalinės kanalizacijos; lietaus 

kanalizacijos; elektros; ryšių; šilumos trasos, pastatą kerta inžinerinių tinklų kolektorius. 
Želdiniai esami projekto metu nesprendžiami. 
Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos neištirtos. 
Higieninė ir ekologinė situacija normali, aplinkui nėra nepageidaujamų taršos šaltinių, teritorija 

prižiūrima nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų teršalų. 
Aplinkinis užstatymas, statinys randasi Šeškinės mikrorajone, šiaurinėje, vakarinėje ir rytinėje pusėse yra 

daugiabučiai namai, rytinėje pusėje garažų ir komercinių patalpų pastatas. 
 
Projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės charakteristikos, 
paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa 

Projektuojamas (remontuojamas) statinys: 
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 1. Daugiabutis namas Unik. Nr. 1098-2009-5018 kuriame yra 108 butai, plotas 7498,33 m2, padidėja po 
remonto iki 8032,81 m2 dėl lodžijų stiklinimo, tūris 26296 m3 padidėja po remonto iki 27576 m3 dėl fasadų 
šiltinimo, aukštų skaičius 9 ir rūsys. 
 2. Lietaus nuotekų išvadai D110 

3. Buitinių nuotekų išvadai D110, D160 
4. Atstatomi kiemo takai. 

 
Sprendinių pagal projekto dalis aprašymas 

Statinio architektūros dalis 
 Numatoma apšiltinti fasadus, cokolį, pamatus, stogą, pakeisti nepakeistus langus, lauko duris, įstiklinti 
lodžijas, įrengti naują nuogrindą, pakeisti liftus, atlikti laiptinės remontą. 
 Fasadas projektuojamas su ventiliuojama sistema, spalvinis sprendimas parinktas atsižvelgiant į šalia 
esančius modernizuotus daugiabučius namus.  
 Fasadų apdailai naudojamos fibrocemento plokštės, cokolio apdailai naudojama klinkerio plytelės. 
Pagrindinės fasadų spalvos numatomos dramblio kaulo (Equitone Pictura PW841, analogas RAL9002) ir pilka 
(Equitone Pictura PG843, analogas RAL7036), lodžijų aptvarų spalva žalia (Equitone Pictura PG546, 
analogas RAL6004), cokolinė dalis tamsiai pilkos spalvos klinkerio plytelės (analogas RAL7015). Stogo ir 
fasado skardinimai numatomi tamsiai pilkos spalvos (RR 23 analogas RAL7015). 
 Numatomas stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, įrengiama apsauginė tvorelė. Keičiami seni 
mediniai langai naujais plastikiniais, langų profilių spalva balta, rūsio langų profilių spalva tamsiai pilka. 
Lodžijos stiklinamos pagal vieningą projektą plastikinių profilių sitemomis. Lauko durys keičiamos naujomis 
plieninėmis su tiklo paketu, spalva tamsiai pilka. 

 
Statinio konstrukcijų dalis 
Kapitalinio remonto metu numatoma atlikti šiuos pagrindinius darbus: 
- užsandarinti ir apšiltinti išorines atitvaras; 
- pakeisti senojo tipo medinius langus į PVC langus; 
- įrengti stiklines PVC atitvaras lodžijose; 
- įrengti naujus laiptus į rūsį ir šviesduobes; 
- padidinti durų angas liftų šachtose, įrengiant plieninius stiprinimo rėmus. 
 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

Vandentiekis (V1, T3, T4) 
Pagal techninę užduotį atnaujinami šalto vandens magistraliniai vamzdynai rūsyje ir uždaromoji 

armatūra, keičiami naujais, po esamo apskaitos mazgo. Numatytas karšto vandens sistemų pertvarkymas ir 
keitimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Pagal techninę užduotį šalto ir karšto vandentiekio stovų 
keitimas nenumatytas. 

Keičiami vandentiekio vamzdynai suprojektuoti šalto vandentiekio iš PPR PN10 ir karšto vandentiekio iš 
PPR/AL/PPR PN 16  polymutan geriamojo vandens vamzdžių, 

Vandentiekių vamzdynus kloti demontuotų vamzdynų vietose, esamose šachtose, izoliuojant: karštas ir 
cirkuliacinis vandentiekis d25, 32 ir d40 izoliuoti 40 mm storio šilumos izoliacijos kevalais su aliuminio folija, 
o d20- izoliuoti 30 mm storio šilumos izoliacijos kevalais su aliuminio folija šaltas putų polietileno izoliacija -
20mm nuo rasojimo. 

Vandens įvadas ir apskaitos mazgas nekeičiamas. Vandentiekių atšakose nuo magistralinių vamzdynų į 
stovus suprojektuota uždaromoji armatūra. 

Po vamzdynų paklojimo, sugadinta apdaila turi būtį atstatyta. 
Buities vandentiekio legioneliozių prevencija ir vandens kokybė 
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Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 24:2017 reikalavimus 
atitinkančio geriamojo vandens. 

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

taršos: 
1. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, 
neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37°C temperatūroje. 
2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50°C (išmatavus 
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas 
vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų 
čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65°C. 
3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, 
kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos 
rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 
4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti 
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos 
ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau 
nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos 
priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) 
imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir 
kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. 
5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro 
koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą 
užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30°C. Baigus trumpalaikę cheminę 
karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro 
koncentracija jame neviršija 1 mg/l. 
6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto 
vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.  
Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant statybos 
produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios yra 
autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka. 
Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos HN 24:2017 
VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra. 
Šalto vandens temperatūra +5°C  (ne aukštesnė kaip 20°C).  
Terminė karšto vandens vamzdyno dezinfekcija. Visoje karšto vandens sistemoje pakeliama temperatūra 

iki 66°C ir laikoma 25–30 minučių, po to atsukus visus čiaupus ne trumpiau kaip 5 min plaunami visi sistemos 
vamzdžiai. Tie darbai atliekami naktį, vandens vartotojai įspėjami, kad bus vykdomi dezinfekcijos darbai, 
iškabinami skelbimai su užrašu „Nenaudoti vandens – atliekama dezinfekcija“ ar pan. Po terminio apruošimo 
vanduo ataušinamas iki 55°C ir tiktai tada galima jį naudoti. 
Buitinis nuotakynas (F1) 

Pagal techninę užduotį numatomas, pastato buitinio nuotakyno rūsio magistralinių vamzdynų, ir išvadų 
keitimas iki kiemo šulinio. Pagal projektavimo užduotį stovų keitimas nenumatytas. 

Vidaus rūsio nuotekynės tinklai numatyti iš PVC nuotekoms skirtų vamzdžių, klojami tose pačiose 
vietose esamus demontavus. Nuotekų vamzdžius kloti su ne mažesniais nuolydžiais d110 mm, 160mm - 0,02, 
išvadų pusėn. 

Visiems vamzdynams kertant kiekvieną perdangą montuoti piešgaisrines  movas. 
Ūkio – buities nuotekų nuvedamųjų linijų pravalymui grindyse numatomos priveržiamos pravalos. 
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Nuotekų užterštumai: BDS5-250mg/l, SM – 250mg/l, naftos produktų -1,0mg/l. 
Patalpoje šilumos punkto ir vandentiekio įvado patalpoje suprojektuotas trapas su atbuliniu vožtuvu. 
Buitinių nuotekų stovus iki rūsio revizijos movos montuotį iš betriukšmių vamzdžių  ir jungiamųjų dalių 

iš mineralizuoto polipropileno (PP), kurių  
Tankis ~ 1,9 g/cm3 DIN 53479 

Trūkstamasis pailgėjimas ~ 29 % 

Tempiamasis stipris ~ 13 N/mm2 

Tamprumo modulis ~ 3800 N/mm2 

Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas ~ 0,09 mm/mK 

Esamų stovų vietas būtina tikslinti statybos vietoje. Esamų išvadų vietas tikslinti statybos metu, pradedant 
pastato vidaus tinklų statybą nuo išvado pravalos ir gylio nustatymo. Esamus šulinius reikalui esant išvalytį, 
jeigu reikia įrengti lypines, pabetonuoti šulinio siūles ir latakus. 

Po paklojimo sugadintą apdailą atstato rangovas. 
Lietaus nuotakynas (L1) 

Stogo įlajos yra įtrauktos į projekto architektūrinę –statybinę dalį. Projektuojami slėginiai PVC PN-6 
vamzdžiai –stovai ir rūsio vamzdynai iki kiemo šulinio. 

Visiems vamzdynams kertant kiekvieną perdangą montuoti piešgaisrines movas. 
Slėginės medžiagos pravalų, revizijų akles turi būti ankeruojamos, kad jų neišmuštų lietaus nuotekų 

slėgis. Įlajos prie stovų jungiamos kompensacinėmis įmovomis. Vamzdynus rūsyje jungti 450 alkūnėmis. Visi 
lietaus nuotekų vamzdynai izoliuojami izoliacija kevalais su folija nuo rasojimo, kurios storis 30mm. 

Visiems nuotekų stovams  paliekami prieinami revizijų dangteliai. 
Esamų stovų vietas būtina tikslinti statybos vietoje. Iš montavus nuotekų vamzdžius jų vietoje pakloti 

naujus. 
Esamo išvado vietą tikslinti statybos vietoje, pradedant pastato vidaus tinklų statybą  nuo lauko išvadų 

vietos. Esamus šulinius reikalui esant išvalytį, jeigu reikia įrengti lypines, pabetonuoti šulinio siūles ir latakus. 
Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus, praplovimą ir atstatyti esamas 

dangas. 
 

Šilumos tiekimo dalis 
Šilumos punkto projekto dalis parengta pagal projektavimo užduotį, „Vilniaus šilumos tinklai“ išduotas 

techninės sąlygas Nr. 20239,  2020-12-16 ir projekto dalių „Šildymas“ projektinius sprendinius. 
Projekto dalis atitinka projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams. 
Projektuojamų įrenginių gamintojo deklaruojamas tarnavimo laikas turi būti ne mažiau nei 10 metų. 

Esamas šilumos mazgas, vamzdynai , armatūra ir visa įranga yra sena ir netinka tolimesniam naudojimui. 
Šilumokaičiai užsinešę, pažeista izoliacija. Esamas šilumos skaitiklis SKM-1M-U2, dn 35; qp=35 m3h; yra 
senas ir reikia keisti. 
Pagrindiniai techniniai rodikliai projektuojamo šilumos mazgo: 

1. Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške: žiemą  0.45-0,55 MPa; vasarą  0,40-0.50 MPa Slėgis 
grįžtamoje linijoje prijungimo taške: žiemą  0.24-0,30 MPa; vasarą 0.14 -0,29 MPa. 
Slėgių skirtumas: – 0,21-0.25 MPa;  0.21-0.26 MPa.  

2. Skaičiuotinos temperatūros šilumos punkte: 
- šildymo sistema - 115-60ºC / 55-75ºC; 
- karšto vandens ruošimo sistema - 65-25ºC / 5-55ºC. 

3. Šilumos apkrovos: 
- šildymui – 0,287 MW; 
- karšto vandens ruošimui – 0,385 MW. 

4. Termofikacinio vandens debitai: 
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- šildymui – 4.53 m3h; 
- karšto vandens ruošimui – 8,28 m3h. 

      7. Pirminis kontūras: 
                       - Didžiausias leistinas slėgis – 16 bar 

                - Didžiausia leistina temperatūra – 120 ºC 
                - bandymo slėgis -  22,88 bar 
8. Antrinis kontūras: 

                       - Didžiausias leistinas slėgis šildymui – 4,5 bar 
                 - Bandymo slėgis 6,5 bar 
                 - Darbinis slėgis šildymui – 3,5 bar 
                 - Didžiausia leistina temperatūra šildymui – 80 ºC 
                 -  darbinė temperatūra  75 ºC 
9.Karšto vandens sistemos kontūras: 

                       - Didžiausias leistinas slėgis – 6.0 bar 
                - Didžiausia leistina temperatūra – 90 ºC 
                 - Bandymo slėgis 9.0 bar 
                 - darbinis  slėgis 4,0 bar 
                 - darbinė temperatūra  55 ºC 
 Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Ozo g. 30, Vilniuje patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui 
projektuojamas automatizuotas šilumos punktas, kuris pajungiamas prie esamų miesto šilumos tinklų. 

Šilumos tiekimo tinklų įvaduose projektuojama įvadinė uždaromoji armatūra – plieninės privirinamos 
sklendės DN65. Prieš įvadines sklendes įrengiami manometrai, kurie turi būti montuojami viename lygyje. 

Ant tiekiamo termofikacinio vandens linijos prieš šilumos mazgą projektuojamas termofikacinio vandens 
kiekio ribotuvas. 

Šilumos skaitiklis su srauto jutikliu QALCOMET E1-U2  su srauto jutikliu QALCOSONIC F2; DN40; 
qi=0,1 m3/h; qp=10 m3/h; qs=20 m3/h ant grįžtamos linijos.  

Šildymo sistemos papildymas numatytas iš lauko šilumos tinklų. Papildymo debito apskaitai karšto 
vandens skaitiklis DN15. 

Šilumos energijos apskaita, šildymo sistemos papildymo debito apskaita ir šalto vandens apskaita prieš 
karšto vandens šildytuvą numatytos su distancine duomenų nuskaitymo ir šilumos punkto valdymo sistema, 
kuri integruojasi prie esamos AB „Vilniaus šilumos tinklai“ duomenų surinkimo ir kaupimo sistemos. 

Šildymo sistema prie esamų tinklų jungiama pagal nepriklausomą schemą. Karšto vandens ruošimui 
suprojektuotas dviejų pakopų šilumokaitis. 

Ant tiekiamo termofikacinio vandens linijos po įvadinės sklendės, ant grįžtamos iš šildymo sistemos 
šilumnešio linijos prieš siurblį, ant šildymo sistemos papildymo linijos prieš apskaitą, ant šalto vandens linijos 
į karšto vandens šilumokaitį prieš apskaitą ir ant karšto vandens cirkuliacinės linijos prieš cirkuliacinį siurblį 
projektuojami filtrai. 

Vandens temperatūrą sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatūrą. 
Šildymo sistemai projektuojamas lituotas plokštelinis šilumokaitis. 
Prieš šilumokaičius projektuojami dvieigiai reguliuojantys vožtuvai su el. pavaromis. 
Vandens cirkuliaciją sistemose sukuria cirkuliaciniai siurbliai. Cirkuliaciniai siurbliai, aptarnaujantis 

šildymo sistemą, su automatiniu valdymu pagal DP=const. 
Šildymo sistemos tūrio pasikeitimui kompensuoti projektuojamas uždaras išsiplėtimo indas V=300 ltr. 
Šilumos tiekimo vamzdynai šilumos punkte numatyti iš plieninių juodų (antriniai kontūrai) ir el. virintų 

vamzdžių (pirminiai kontūrai). Karšto vandens ir šalto vandens sistemų vamzdynai numatyti iš nerūdijančio 
plieno vamzdžių. Visi vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su al. folija. 
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Aukščiausiose sistemų vietose numatyti automatiniai oro išleidimo ventiliai, o žemiausiose – vandens 
išleidimo ventiliai. 

Šilumos punkte projektuojamas šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų elektroninis valdiklis, kuris 
komplektuojamas su lauko temperatūros jutikliu (R5), šildymo sistemos temperatūros jutikliu (R1), karšto 
vandens ruošimo sistemos temperatūros jutikliu (R2) ir grįžtamo vandens temperatūros jutikliais (R3 ir R4). 

Demontuotas šilumos mazgas grąžinamas savininkui. 
Demontuotas šilumos skaitiklis grąžinamas šilumos tiekėjui. 
Šilumos punkto vėdinimas natūralus: oras iš patalpos šalinamas per lange įrengtas reguliuojamas groteles, 

oro pritekėjimui į patalpą, patalpos duryse projektuojamos oro pritekėjimo grotelės 325x85(h).  
Oro kaita šilumos punkte turi būti ne mažesnė kaip 0,5 h-1. 
Asbesto-cemento apsauginis sluoksnis ir šiluminė izoliacija turi būti nuimami nuo vamzdžių ir išvežami į 

toksinių medžiagų sąvartyną (būtina laikytis „Darbo su asbestu nuostatų“ 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 
A1-184/V-546). 

Šilumos punktuose: 
- turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du šviestuvai; 
- turi būti iki 50 ir 220V įtampos kištukiniai lizdai; 
- turi būti įrengtas trapas, sujungtas su lietaus kanalizacija, o jungtyje įrengtas atbulinis vožtuvas; 
- durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorę; 
- patalpos oro temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 10ºC ir ne aukštesnė kaip 28ºC; 
- oro apykaita ne mažesnė kaip 0,5 h-1; 

- santykinė drėgmė neviršytų 75 ; 
- patalpoje esančios prieduobės turi būti uždengtos. 

Prieš montuojant šilumos punkto įrenginį, pirmiausiai paruošti šilumos punkto patalpą taip, kaip reikalauja 
„Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“. Transportavimo, montavimo, paleidimo derinimo , 
eksploatavimo darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeista darbuotojų  sauga ir sveikata. 
Prieš šilumos punkto montavimo darbus turi būti patikrinta šilumos punkto patalpa. Patalpa turi būti tvarkinga, 
neužkrauta pašaliniais daiktais. Patalpoje turi veikti vėdinimas. Griežtai  draudžiama atlikti suvirinimo darbus 
, jei patalpoje neužtikrintas vėdinimas.  
Nuimant nuo vamzdynų seną izoliaciją, turinčią asbesto, būtina dėvėti respiratorius arba dujokaukes. 
Neleidžiama šilumos punkto įrenginių ir vamzdynų izoliacijai naudoti turinčių asbesto medžiagų. Šilumos 
punkte draudžiama naudoti gyvsidabrinius kontrolės matavimo prietaisus. Elektros įrenginių montažas ir 
įžeminimas atliekamas pagal „ Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles“ 

 
Lentelė Nr. 1 ŠILUMOS APKROVOS 

  

ŠILDYMAS KV RUOŠIMAS 
VISO 

115-60ºC/55-75ºC 65-25ºC/5-55ºC 

Q, kW G, m3/h 
Q, 

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

Prieš rekonstrukciją 562.0 8.79 385.0 8,28 947.0 17.07 
Po rekonstrukcijos 287.0 4.53 385.0 8,28 675.0 12.81 

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

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

Pagal projektavimo užduotį, daugiabučiame gyvenamajame name, adresu Ozo g.30, Vilniuje, demontuojami 
esami  paskirstomieji šildymo sistemos vamzdynai ,stovai rūsyje, ir uždaromoji armatūra ant stovų ir ant 
paskirstomųjų magistralių rūsyje. Šildymo sistema paliekama esama vienvamzdė apatinio paskirstymo. Esami 
vamzdynai ir stovai rūsyje keičiami naujais. Esami šildymo prietaisai butuose ir laiptinėse keičiami naujais 
plieniniais šoninio prijungimo radiatoriais.   
Esama šildymo sistema – vienvamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė. Tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio 
vamzdynai sumontuoti rūsyje, yra pažeisti korozijos, termoizoliacija nepakankama, susidėvėjusi. Butuose yra 
sumontuoti sekcijiniai ketiniai radiatoriai M-140-AO. Esami apvadai yra atitraukti nuo stovų. Esami trieigiai 
ventiliai yra sumontuoti ant apvadų. Šildymo sistema nesubalansuota, butai šildomi nevienodai, nėra 
galimybės reguliuoti šildymą. Pagal projektavimo užduotį esamas šilumos punktas keičiamas nauju 
automatizuotu (žiūr. ŠP projektą). 
Šildymo projekto dalyje numatyta ant šildymo sistemos stovų rūsyje sumontuoti automatinius balansinius 
ventilius, uždaromąją armatūrą ir ventilius vandens išleidimui. 
Jeigu stovas su  balansavimo, uždaromąja armatūra ir vandens išleidimo ventiliais patenka į gyventojų 
sandėliukus, tų sandėliukų raktai turi būti ŠP patalpoje įrengtoje rakinamoje spintelėje. 
Šildymo sistemos balansavimui ant stovų montuojami automatiniai balansiniai ventiliai AB-QM su su 
integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine srauto ribojimo nustatymo skale, matavimo 
atvamzdžiais su terminėmis pavaromis ir paviršiaus jutikliais.  
Šilumos punkte montuojamas CCR elektroninis reguliatorius sujungtas su terminėmis pavaromis ir jutikliais, 
skirtas grįžtamai temperatūrai reguliuoti vienvamzdžių šildymo sistemos stovuose (žiūr projekto AE dalį).   
Demontuojami esami trieigiai ventiliai, apvadai montuojami vienu skersmeniu mažesni už stovus arba ant 
apvadų montuojami apvado ribotuvai. Prie naujų radiatorių  montuojami didelio pralaidumo termostatiniai 
ventiliai su termostatiniais elementais, skirtais vienvamzdei sistemai, ant grįžtamų linijų iš šildymo prietaisų 
numatyti atbulinio srauto ribotuvai . Nauji šildymo prietaisai pajungiami į esamus stovus. 
Ant stovų  projektuojami automatiniai balansiniai ventiliai užtikrina patikimą šildymo sistemos balansą, esant 
bet kokioms sistemos sąlygoms, nes į kiekvieną stovą patenka reikiamas, bet ne didesnis, srautas. 
Nauji paskirstomieji šildymo sistemos vamzdynai ir stovai rūsyje  numatyti iš plieninių presuojamų vamzdžių 
PN16. Naujų  šildymo prietaisų aprišimai numatyti iš plieninių presuojamų vamzdžių Ps 4.5 bar Vamzdžiai ir 
stovai rūsyje izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija.  
Sumontavus sistemą, atliekamas atskirai stovų ir vamzdynų rūsyje praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis 
bandymai. 
Šiai sistemai numatomos temperatūros 75º/55 ºC. 
Sumontavus balansinius ventilius ir uždaromąją armatūrą, atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bei 
šiluminis išbandymai. 
Šildymo sistemos hidraulinis reguliavimas turi būti atliekamas sekančia tvarka : 
Šildymo sistemos plovimas stovais 
Šildymo sistemos stovų sužymėjimas 
Automatinių balansinių ventilių procentinių nustatymų nustatymas  
Srautų patikrinimas su balansavimo aparatu 
Balansavimo protokolo užpildymas 
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3.1. Šildymo sistemos šilumos galia ir projektinis metinis šilumos poreikis: 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Reikšmė Pastabos 

1 2 3 4 5 
1. Šildymo sistema Vienvamdė 
2. Šildymo prietaisai  Nauji plieniniai radiatoriai šoninio prijungimo 
3. Šildomasis pastato plotas m2 7151,43  

4. 
Skaičiuotinas temperatūros grafikas šildymo sistemai 
iki renovacijos 

ºC 80/60  

5. Esamos sistemos darbinis slėgis  Pd  bar 3.5  

6. 
Skaičiuotinas temperatūros grafikas šildymo sistemai 
po renovacijos 

ºC 75/55 
Koreguoti pagal 

poreikį 
7. Šildymo sistemos pasipriešinimas iki šilumos punkto kPa 44,08  
8 Esamas šilumos poreikis karšto vandens ruošimui  kW 385,0  
9. Projektuojamas poreikis karšto vandens ruošimui  kW 385,0  
10. Esamas šilumos poreikis šildymui iki renovacijos kW 562,0  

11. 
Projektinis metinis šilumos poreikis šildymui iki 
renovacijos 

MWh 1458,97 
 
 

12. 
Skaičiuojamos šiluminės energijos šildymui sąnaudos 
iki renovacijos 

kWh/m2/ 
metus 

204 
. 

 

13. 
Projektinė pastato šildymo sistemos galia po 
renovacijos 

kW 287,0  

14. 
Projektinis metinis šilumos poreikis šildymui po 
renovacijos 

MWh 744,5  

15. 
Skaičiuojamos šiluminės energijos šildymui sąnaudos 
po renovacijos  

kWh/m2/ 
metus 

104  

16. Šildymo sistemos  bandymo slėgis  Pb bar 6.0  
17. Šildymo sistemos max eksploatacinis slėgis  Ps bar 4,5  
18. Šildymo sistemos  darbinis slėgis  Pd  bar 3,5  
19. Šildymo sistemos  darbinė temp.   Td  oC 75  
20. Šildymo sistemos  eksploatacinė  temp. Tmax  oC 80  
21. Pastato energetinio naudingumo klasė  - C  

 
Šildymo sistemos hidraulinio pasipriešinimo skaičiavimas iki šilumos punkto:  
Magistraliniai vamzdynai 10,24  kPa;  
Stovas su AB-QM vožtuvu ir termostatiniu ventiliu prie radiatorių 33,84 kPa;  
Viso 10.24+33,84=44,08 kPa. 
 
Pastabos: 
Atlikti šildymo sistemos hidraulinio pasipriešinimo skaičiavimai; slėgio nuostoliai šildymo sistemoje neviršija 
80 Pa/m. 
2.Atsiskaitymui už suvartotą šilumą, daugiabučiame gyvenamajame name projektuojama šilumos apskaitos 
sistema Nr.6 (su šilumos dalikliais) t.y. prie kiekvieno šildymo prietaiso montuojamas elektroninis šilumos 
apskaitos daliklis - indikatorius, iš kurio sukaupta informacija radijo bangomis perduodama duomenų 
kaupikliui – antenai, montuojamai laiptinėje (kaupiklio veikimo spindulys – apie 20,0 m nuo tolimiausiai 
esančio šilumos daliklio). Montuojami dviejų temperatūros daviklių šilumos dalikliai: vienas aplinkos 
temperatūros, kitas – radiatoriaus paviršiaus temperatūros matavimui. Turi būti numatytos apsaugos (su laiko 
žyme) nuo nesankcionuotų veiksmų (nuėmimo, apšildymo, uždengimo ir pan.). Daliklio atmintyje turi būti 
fiksuojami : paskutinių 12 mėn daliklių rodmenys, kiekvieno šildymo sezono mėnesio minimali, vidutinė bei  
mažiausia užfiksuota radiatoriaus temperatūra. Šilumos punkto patalpoje montuojamas valdiklis (mini 
serveris). Mini serveris turi turėti komunikacinius komponenetus su GPRS arba Ethernet arba lygiavertėmis 
sąsajomis , kurių pagalba šilumos apskaitos duomenys perduodami į pastatą adminiatruojančios įmonės 
energetinių resursų apskaitos ir informacinę sistemą (žiūr. projekto PVA dalyje 
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Vėdinimo sistemos projektiniai sprendiniai 
Butų vėdinimas natūralus: oro pritekėjimas numatytas per varstomus langus, oras šalinamas per esamus 
natūralaus vėdinimo kanalus sienose.  
Vėdinimo kanalų vidiniai paviršiai išvalomi šepečiais ir dezinfekuojami. Viršutinėje vėdinimo kanalų dalyje 
traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys, įrengiamos apsaugos nuo paukščių, apšiltinus stogą 
vėdinimo kanalai paaukštinami (žr. SA_SK projekto dalyje). 
Vėdinimo kanalų viršus turi būti 0,10 m žemiau už nuotekų stovo alsuoklio viršų ir ne mažiau kaip 0,4 m virš 
stogo. 
Norint užtikrinti norminį oro pritekėjimą ir vėdinimą, butų virtuvėse langų konstrukcijoje rekomenduojama 
įrengti reguliuojamas orlaides ar kitus reguliuojamus oro įleidimo įtaisus. 
Oro kiekiai normomis nustatytos oro apykaitos patalpose sudarymui ir išsiskiriančių teršalų pašalinimui (pagal 
STR 2.02.01:2004 p.257.): 
 - gyvenamosios patalpos – tiekiamo lauko oro kiekis turi būti ne mažesnis kaip 0,35 l/s/m2; 
 - butų virtuvėse – šalinamo oro kiekis 10 l/s/patalpai; 
 - butų vonios patalpose – šalinamo oro kiekis 10 l/s/patalpai. 
            - tualeto patalpose - šalinamo oro kiekis 10 l/s/patalpai. 
Esamos vėdinimo grotelės butuose keičiamos naujomis reguliuojamomis grotelėmis. Grotelių skaičių tikslinti 
statybos darbų metu, atsižvelgiant į tai, ar tualetų ir vonių kanaluose sumontuoti oro ištraukimo ventiliatoriai, 
ar virtuvėse į vėdinimo kanalus pajungti gartraukiai. 

 
Elektrotechnikos dalis 
Projekte numatoma laiptinių ir rūsio patalpų apšvietimo keitimas įrengiant naują elektros instaliaciją su 

LED šviestuvais. 
Įvadinių skydų atnaujinimas įrengiant naujus automatinius jungiklius. 
Vertikalios ir horizantlios instaliacijos kabelių nuo įvadinio skydo iki būtų apskaitos skydų keitimas. 

 
Procesų – valdymo ir automatizacijos dalis 
Numatomas šilumos punkto automatizavimas, automatikos skydas pastatomas šilumos punkto patalpoje. 

Valdymo automatikos skydas VAS-ŠM, sistemą valdo ECL (arba analogas) valdiklis. VAS-ŠM maitinimas 
numatytas nuo esamo skydo. 
 
Inžinerinių tinklų aprašymas 

Statinys yra prijungtas prie miesto centralizuotų vandentiekio, nuotekų, šilumos, ryšių tinklų, statiniui yra 
tiekiama elektros energija, atsinaujinantys energijos ištekliai statinyje nėra naudojami ir nenumatomi. Statinio 
remonto metu numatoma, pakeisti buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų išvadus iki pirmų šulinių,. 

Atliekant vidaus inžinerinių sistemų keitimo darbus, privaloma išsaugoti esamas nekeičiamas sistemas 
(elektros, ryšių, šilumos trasos), darbų metu atitrauktus elektros ir ryšių kabelius sumontuoti tvarkingai į 
būvusias vietas. 
 
Susisiekimo komunikacijos 

Susisiekimas iki statinio esamomis gatvėmis ir šaligatviais. Statinio remonto metu sutvarkomi su statiniu 
besiribojantys kiemo takai, kitos susisiekimo komunikacijos nekeičiamos. 
 
Statybos darbų poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms. 

Atsižvelgiant į statybos mąstus numatoma statybos aikštelės aptvėrimas, stogelių virš įėjimų įrengimas. 
Šalia objekto sandėliuojamos medžiagos aptveriamos. Susidariusios statybinės atliekos renkamos į 
konteinerius pastatomus šalia statinio ir išvežamos į sąvartynus.  
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Statybos metu susidarys dulkės, padidės triukšmas, bus atvežamos statybos darbams reikalingos 
medžiagos. Visi darbai bus vykdomi dienos metu, statybos aikštelė bus aptverta, kad nepatektų ir nesusižeistų 
pašaliniai asmenys. Triukšmas neviršys higienos normų nustatytų dydžių. 

Numatomi statybos darbai reikšmingo poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms 
nesusidarys. Sąlygos tretiesiems asmenims nebus bloginamos. 
 
Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, 
aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių 
principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte numatytų poveikį 
aplinkai mažinančių priemonių aprašymas 

Pastatas nepatenka į saugomas teritorijas, į svarbias architektūriniu ar paveldosaugos požiūriu zonas, 
saugomų Kultūros paveldo objektų šalia esančiose teritorijose nėra. Urbanistikos Gaisrinės saugos priemonės 
sklype ir aplink lieka esamos. Statinio gaisrinės saugos sprendiniai pateikti šio aiškinamojo rašto gaisrinės 
saugos aprašo skyriuje. Apsauginės ir sanitarinės zonos išlieka esamos, naujų nenumatoma. Projekte poveikį 
aplinkai mažinančių priemonių nenumatoma. 
 
Apsaugos nuo vandalizmo priemonės 
 Įėjimai į pastatą atviri, nepaslėpti, lauko duryse numatomi užraktai. Šalia įėjimų numatoma įrengti 
apšvietimą. 
 
Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas 
 Ties pirma laiptine yra esama nuovaža, ties antra ir trečia laiptinėmis yra esami laiptai, aukščių skirtumas 
~ 30-45 cm, nuovažų įrengti nėra galimybės kadangi jos užimtų visą šalia esantį taką ir neliktų praėjimo, 
numatomas laiptų sutvarkymas. 
Prie įėjimo laiptų ir nuovos numatomi nauji dvigubi turėklai 0,90 m ir 0,6 m aukštyje nuo laiptų plokštumos. 
Turėklų paviršius lygus, ištisinis be išsikišimų, poranktis d42 mm skersmens, turėklų galai suapvalinti. 
Prie įėjimo laiptų į pastatus atstatomo šaligatvio zonoje numatoma įrengti įspėjamuosius paviršius (apvalių 
kauburėlių), įspėjamasis paviršius laptatakio pločio bei 600 mm ilgio, atitrauktas nuo pirmos pakopos briaunos 
per vienos pakopos plotį. 
 Laiptinės ir tambūro durys keičiamos naujomis, durų angos plotis jas atidarius ne mažesnis nei 850 mm, 
slenksčiai ne aukštesni kaip 10 mm. 
Numatoma pritaikyti keičiamus liftus. Liftas su automatinėmis durimis, lifto kabina 1050 mm pločio ir 1300 
mm gylio, durys ne mažiau 800mm pločio. Aukščio skirtumai tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir priešais 
juos esančios aikštelės grindų ne didesnis kaip 10 mm. Kabinos grindų paviršius lygus, kietas, pakankamai 
šiurkštūs, neslidūs. Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai montuojami 900-1200 mm aukštyje nuo grindų. 
Mažiausias mygtuko skersmuo - 18 mm, mažiausias atstumas tarp mygtukų - 15 mm. Ant kabinos sienų 900 
mm aukštyje nuo grindų įrengiama turėklai. Ant iškvietimo ir valdymo prietaisų esanti informacija bei ženklai 
pateikiami ir taktiline forma - Brailio raštu. Avariniu atveju ar gaisro metu liftas automatiškai nusileidžia į 
pagrindinę ir/ar atsarginę skirtąsias aikšteles ir išleidžia keleivius. 
 Pateikimui iki liftų numatomas laiptų kopiklis, vienas visam daugiabučiui namui, kuris laikomas 
pasirinktoje buvusioje šiukšlių konteinerio patalpoje, kurioje taip pat įrengiama kištukinis lizdas jo 
pakrovimui. Kadangi šiam įrenginiui nebuvo numatytos lėšos, jis numatomas įrengti sekančiu etapu pritarus 
gyventojams ir skyrus papildomai tam lėšų. 
 
Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 

Numatomas lietaus ir buities nuotekų išvadų iki pirmų šulinių demontavimas ir naujų įrengimas esamų 
vietoje. Kiti aplink statinį esantys statiniai ir inžineriniai tinklai lieka esami. 
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Energinio naudingumo klasės aprašymas. Pagrindiniai duomenys apie statinio atitiktį projekte 
nurodytai energinio naudingumo klasei ir pagrindžiantys skaičiavimai 
 Esama energetinio naudingumo klasė – E (sertifikato nr. KG-0512-00044). 

Numatomų modernizuoti korpusų pastato energinio naudingumo klasė po remonto C.  
Projekte nurodyti rodikliai ir pateikti rezultatai, atitiktis energinio naudingumo klasei nustatyti atliekant 

juos pagrindžiančius skaičiavimus NRGpro programine įranga. Atsižvelgiant į tai, kad skaičiavimo algoritmas 
pilnai atitinka pateiktą norminiame teisės akte, detalaus skaičiavimo ataskaitos eksporto programa nenumato. 

Numatoma ir skaičiavimuose vertinama, kad pastato atitvarų (jų dalių) ir šilumos tiltelių šiluminės 
savybės atitiks (koeficientai bus mažesni) reikalavimus, keliamus (rekomenduojamus) C energinio 
naudingumo klasės pastatams. Vertinama, kad butuose bus naudojama kaitrinės lempos, bendrosiose patalpose 
bus naudojama LED lempos. Šildymo, karšto ir cirkuliacinio vandens magistraliniai vamzdynai izoliuoti. 
Butuose natūrali ventiliacija. Šilumos šaltinis – centralizuoti šilumos tiekimo tinklai. Norminės oro apykaitos 
n50.N (1/h) vertė esant 50 Pa slėgių skirtumui numatoma ne mažesnė, kaip 2. 
Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio 
skaičiuojamoji C1 vertė 

 0,4892 

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio 
skaičiuojamoji C2 vertė 

 0,5706 

Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K) 4165,59 
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti (vienam 
kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus 

(kWh/(m2×metai)) 45,90 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti 
(vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus 

(kWh/(m2×metai)) 8,36 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui 
ruošti (vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus 

(kWh/(m2×metai)) 49,49 

Skaičiuojamosios suminės pastato (jo dalies) elektros energijos sąnaudos per 
metus 

(kWh/(m2×metai)) 23,39 

Skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies) 
patalpų apšvietimui 

(kWh/(m2×metai)) 3,91 

 
Planuojama ūkinė veikla ir jos poveikis aplinkai 

Ūkinė veikla neplanuojama, gamtos išteklų naudojimas nenumatomas. 
 
Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams 

Modernizuojant šildymo sistemą, numatoma patalpų mikroklimatas ir temperatūros šildymo laikotarpiu: 
1. Projektuojamos gyvenamųjų patalpų mikroklimato parametrų vertės 

Eil. 
Nr. 

Mikroklimato parametrai Ribinės vertės 

Šaltuoju metų laikotarpiu Šiltuoju metų laikotarpiu 

1. Oro temperatūra, °C 18–22 18–28 

2. Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų, 
ne daugiau kaip °C 

3 3 

3. Santykinė oro drėgmė, % 35–60 35–65 

4. Oro judėjimo greitis, m/s 0,05–0,15 0,15–0,25 

 
2. Projektuojamos buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų vertės 
šaltuoju metų laikotarpiu 

Eil. 
Nr. 

Patalpos Temperatūrų ribinės vertės, °C 

1. Buto pagalbinės 

1.1. Koridoriai ir sandėliukai 18–21 

1.2. Drabužinės 18–20 

1.3. Vonios ir tualetai 20–23 
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Eil. 
Nr. 

Patalpos Temperatūrų ribinės vertės, °C 

1. Buto pagalbinės 

2. Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo   

2.1. Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai 14–16 

2.2. Rūsiai ir sandėliai  

 
3. Projektuojamo dirbtinio apšveitimo parametrai 
Patalpų dirbtinės apšvietos parametrai 

 Patalpos 
Normuojamos 

apšvietos dydis, lx 
Normuojamos apšvietos plokštuma, m, 

nuo grindų paviršiaus 
13 daugiabučių namų laiptinės, namo koridoriai 50 H 0,0 (laiptų pakopų plokštuma) 

 
 Patalpų vėdinimas natūralus, per langus ir natūralios traukos kanalus, numatomas kanalų valymas ir 
dezinfekavimas. 
 Pastato akustinio komforto klasė nenustatinėjama, nes atliekamas paprastasis remontas. Akustinio 
komforto sąlygos tarp vidaus patalpų esamos, nepabloginamos, kadangi nėra projektuojami nauji triukšmo 
šaltiniai. Akustinio komforto sąlygos tarp vidaus patalpų ir lauko pagerinamos apšiltinus sienas ir stogą. 

Keičiamas liftas montuojamas esamoje šachtoje, kuri yra laiptinėje ir nesiriboja su gyvenamosiomis 
patalpomis. Lifto skleidžiamas triukšmas lifto šachtoje 65dBA, liftą nuo laiptinės skiria betoninė šachtos 
siena, butus nuo laiptinės taip pat skiria betoninė siena kurios Rw‘ 53dB, todėl triukšmo ribinės vertės 
gyvenamose patalpose užtikrinamos esamomis priemonėmis. 
 

Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
Triukšmo ribiniai dydžiai projektuotose patalpose numatomi ne didesni nei nurodyta lentelėje. 

 Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas 
Paros 
laikas* 

Ekvivalentinis 
garso slėgio lygis 
(LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 
slėgio lygis 
(LAFmax), dBA 

1. 
Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės 
paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų palatos 

diena 
vakaras 
naktis 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

4. 
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

diena 
vakaras 
naktis 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

 
Neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius, kurių laboratoriniai 
matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape 

Mikroklimato; 
Karšto vandens temperatūros matavimai; 
Geriamojo vandens tyrimai; 
Dirbtinio apšvietimo; 
Inžinerinių sistemų keliamo triukšmo matavimai (liftai); 

 
Asbesto gaminių šalinimas 

Objekte asbesto šalinamas (jeigu būtų aptiktas) atliekamas vadovaujantis Darbo su asbestu nuostatais, 
patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-
546. Asbesto turinčios atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse. 
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Gaisrinės saugos aprašas 
Bendri duomenys: Modernizuojamas daugiabutis namas Ozo g. 30 Vilnius blokuojasi su daugiabučiais 
namais Ozo g. 28 ir Šeškinės g. 13 Vilnius. 
 Modernizuojamas daugiabutis namas Ozo g. 30 Vilnius, 9 aukštų, 3 sekcijų, plotas 8032,81 m2, tūris 
27576 m3, aukščiausio aukšto altitudė 24,31 m. 
 Esamas priblokuotas daugiabutis namas Ozo g. 28 Vilnius, 9 aukštų, 1 sekcija, aukščiausio aukšto altitudė 
~24,31 m. 
 Esamas priblokuotas daugiabutis namas Šeškinės g. 13 Vilnius, 5 aukštų, 3 sekcijos, aukščiausio aukšto 
altitudė ~11,70 m. 
 Statinio ugniai atsparumo laipsnis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) pagal 
statinių grupę priklauso P.1.3 grupei, pastato ugniai atsparumo laipsnis – I. 
 Gaisro apkrovos kategorija: Pastatui nustatomas bendras I atsparumo ugniai laipsnis 1 gaisro apkrovos 
kategorija (skaičiavimai neatliekami, kadangi tai aukščiausia galima kategorija). 

 
Statinių, gaisrinių skyrių, patalpų gaisro apkrovos kategorijos 

Gaisro apkrovos kategorija Gaisro apkrovos tankis MJ/m2 

1 daugiau kaip 1200 
 
Gaisrinio pavojingumo klasė: Statinio gaisrinio pavojingumo klasė C0. 

 
Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai. 
Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 

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

kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
 

Statinio gaisrinių skyrių plotai: P.1.3. funkcinės grupės ir I atsparumo ugniai laipsnio pastatams 
maksimalus gaisrinio skyriaus plotas apskaičiuojamas: 

KH =H/Habs = 24,31/56 = 0,434 
Fg = Fs∙G∙cos(90KH) = 5000∙1∙cos(90∙0,434) = 3883 kv. m. 

Apskaičiuotas gaisrinio skyriaus plotas neviršija vienos didžiausios sekcijos ploto, gaisrinių skyriai lieka 
esami. 
Čia: 

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas šio priedo 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio 
paskirties, kv. m; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus 
altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų 
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gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant 
mansardinį) grindų altitudės, m, kuris neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), m; 
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m; 
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1. 
Gaisro ar degumo produktų sklidimo ribojimas pastate: Inžinerinių šachtų atsparumas ugniai ne 

mažesnis kaip kertamos priešgaisrinės atitvaros su atitinkamais užpildais jose. 
Inžinerinių sistemų sandarinimas: Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai ir vamzdynai, neturi 

sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų, todėl angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos 
inžinerinėms komunikacijoms tiesti, sandarinamos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal 
“Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai“ lentelės reikalavimus. Kiekvienai inžinerinei 
komunikacijai (kabeliams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei 
komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. Sandarinimas numatomas technines patalpas R-37, R-50 ir R-62 
kertantiems inžineriniams tinklams, sandarinama EI45 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis sandarinimo 
priemonėmis. 
 

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai 
Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal lentelę, atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros 

atsparumą ugniai ir jos kriterijus. 

Priešgaisrinės           
užtvaros 

atsparumas    
ugniai 

Durys, vartai, 
liukai(2)(3)(5)(6) 

Angų, siūlių   
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių 
tinklų kanalų  ir 

šachtų  
atsparumas    

ugniai 

Užsklandos ir 
konvejerio 

sistemų sąrankos 
Langai 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EI2 30 EW 20 
45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 
60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30 
90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60 

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 EI2 60 
180 EI2 60–C3 EI 180 EI 180 EI2 60 EI2 60 

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

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė 
(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė 
(5) Vidinėse laiptinių sienose durų atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys į laiptinę veda per 

koridorius ar holus, kurie nuo besiribojančių patalpų atskiriami ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai 
pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Šiuo atveju laiptinės durys turi būti ne žemesnės kaip 
C3Sm klasės. 

(6) Priešgaisrinėse užtvarose įrengiamiems liukams ir liftų durims savaiminio užsidarymo (C klasės) 
reikalavimai netaikomi. 
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Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 
Patalpų apdailai naudojamų medžiagų degumo klasės turi būti ne žemesnės nei nurodyta lentelėje. 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 
I 

statybos produktų degumo 
klasės 

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

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL–s1 

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

sienos ir lubos A2–s1, d0(3) 

grindys A2FL–s1 

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos  B–s1, d0(2) 
grindys RN 

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

sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys A2FL–s1 

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

A2FL–s1 

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

(3) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 
degumo klasės statybos produktais. 

RN – reikalavimai nekeliami. 
Pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų: Projektuojamo 

pastato patalpos neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. 
Evakuacija iš statinio: Remontuojamas 3 sekcijų 9 aukštų daugiabutis namas, kurio aukščiausio aukšto 

grindų altitudė nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus yra 24,31m., vienos sekcijos aukšto plotas iki 
500 kv. m., evakuacija numatoma užtikrinti vienu keliu per L1 tipo laiptinę, kuri pirmame aukšte turi išėjimą 
tiesiai į lauką. Butuose kurių grindų lygis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo 
paviršiaus yra daugiau kaip 15 m, balkonuose yra esami avariniai išėjimai su kopėčiomis, jungiantys 
skirtinguose aukštuose esančius balkonus. 

Evakuacijos keliai esami, ilgiai patalpose užtikrinami ne didesni kaip 25 m. 
Laiptų plotis esamas, ne mažesnis nei 1,05 m., nuolydis esamas ne didesnis nei 1:1,75. Rūsio laiptai ne 

siauresni nei 0,90m. nuolydis ne didesnis nei 1:1,25. Išėjimas iš laiptinės esami, nepabloginami.  
Laiptinės durys įrengiamos naujos, atsidaro evakuacijos kryptimi, plotis 1,20 m., durys dvivėrės, 

pagrindinės varčios plotis 0,90 m. aukštis 2,00 m., duryse užrakto mechanizmas numatomas pagal LST EN 
179 serijos standarto reikalavimus. 

Tambūro durys įrengiamos naujos, atsidaro evakuacijos kryptimi, plotis 1,20 m., durys dvivėrės, 
pagrindinės varčios plotis 0,90 m. aukštis 2,10 m., duryse užrakto mechanizmas nenumatomas. 

Keičiamų rūsio durų plotis 0,85 m., aukštis 1,90 m. durys atsidaro evakuacijos kryptimi, duryse 
numatomas užrakto mechanizmas atidaromas iš vidaus. 

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

Numatomų keisti liftų valdymas kilus gaisrui įrengiamas pagal LST EN 81-73 serijos standartų 
reikalavimus numatomos pagrindinė ir atsarginė skirtosios aikštelės. 
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Gyvenamųjų pastatų sekcijas ir butus atskiriančių priešgaisrinių užtvarų atsparumas ugniai 

Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis 

Pastato sekcijas skiriančios 
priešgaisrinės užtvaros 

Butus skiriančios priešgaisrinės 
užtvaros 

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

 
Gaisro plitimo į gretimus pastatus ribojimas: Visi aplinkui esantys statiniai nutolę daugiau kaip 10m. 

todėl reikalavimai gaisro plitimo ribojimui į gretimus pastatus išlaikomi. 
Gaisro plitimo ribojimas. Lauko sienų (su angokraščiais) fasadų šiltinimo sistemos iš lauko 

projektuojamos ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės šiltinimo sistemų.  
Pastato stogas BROOF(t1) degumo klasės. 
Liftas įrengtas laiptinėje, atitvertas gelžbetonine šachta ir nerūdijančio plieno durimis, kurių degumo 

klasės ne žemesnės nei A2–s3, d2. 
Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės: Patekimas ant stogo per du 700x800 mm 

liukus su stacionariomis metalinėmis 700 mm pločio kopėčiomis pagamintomis iš ne žemesnės kaip A2–
s3, d2 degumo klasės statybos produktų. Ant pastato stogo projektuojama 600mm aukščio nuo stogo dangos 
tvorelė.  

Gaisrinės technikos judėjimas: Privažiavimo keliai prie pastato yra ne didesniu kaip 25 atstumu, 
aklakelių nėra, aplink pastatą galima apvažiuoti. 

Lauko gaisrinis vandentiekis: esamas, šiuo nesprendžiamas. 
Stacionari gaisrų gesinimo sistema: Projektuojamame pastate vienu metu nebus 5000 žmonių, SGGS 

neprojektuojama.  
Vidaus gaisrinis vandentiekis: Šiuo projektu nesprendžiamas. 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema: Šiuo projektu nesprendžiama. 
Dūmų šalinimo sistemos: Laiptinių kiekvienoje aikštelėje yra varstomi langai, kurių varstomas plotas ne 

mažesnis kaip 1,2 m2. Rūsio patalpose yra esamos lauko rūsio durys 3 vnt dūmams išleisti, durų aukštis 1,90 
m plotis 0,85 m. ir langai 6 vnt 0,9x1,20(h) m. 

Žaibosauga: Projekte numatomas žaibosaugos įrengimas, vadovaujantis STR 2.01.06:2009, po rizikos 
faktorių  įvertinimo ir apsaugos klasės parinkimo pastatui priimta IV klasės žaibosauga. 

Evakuacinis apšvietimas: Šiuo projektu evakuacinis apšvietimas nesprendžiamas. 
Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose  

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis 
I arba II 

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal 
degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių 

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

Cca s1,d1,a1 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, 
techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po 
pakeliamomis grindimis ir pan. 

Dca s2,d2,a2 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 
1.1. Bendroji dalis 
1.1.1. Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais 
reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir 
projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų- pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms. 
 
1.2. Taikymo sritis 
1.2.1. Ši specifikacija apima medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą, į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. 
1.2.2. Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius 
patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pilnai 
užbaigti statybos darbai. 
1.2.3. Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir 
visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui. 
1.2.4. Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti. 
 
1.3. Įstatymai ir reikalavimai 
1.3.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus. 
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš 
kompetentingų institucijų. 
1.3.2. Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų reikalavimus. 
1.3.3. Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka 
ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
1.3.4. Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti 
trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų. 
1.3.5. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų 
kompetentingų valstybės ir/ ar savivaldybės institucijų. 
1.3.6. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus, tai įforminant aktu, o 
baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos. 
 
1.4. Projektavimo darbų apimtis 
1.4.1. Į projektavimo darbų sudėtį įeina: 

 reikiamų detalių brėžinių atlikimas ir techninių sąlygų bei skaičiavimų parengimas; 
 visi reikiami skaičiavimai; 
 bendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus; 
 rangovo planas, kaip planuojama prižiūrėti darbų atlikimą objekte siekiant užtikrinti, kad visi atlikti darbai atitiktų 

projekto bei sutartie reikalavimus. Šį planą tvirtina Užsakovo atstovas. 
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1.4.2. Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai visada laikomi 
objekte. Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, du šio rinkinio egzemplioriai pateikiami Užsakovo atstovui. Be to, Rangovas 
parengia ir pateikia Užsakovo atstovui išpildymo brėžinius, kuriuose parodomi visi atlikti darbai. Prieš pradedant užbaigimo 
išbandymus, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovo atstovui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo 
reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Užsakovas galėtų atlikti reikiamą eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, 
reguliavimą ir taisymą. Objektas laikomas užbaigtu ir tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas Užsakovo 
atstovui. 
1.4.3. Skaičiavimai ir brėžiniai privalo būti pateikti Užsakovo atstovui ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki statybos darbų 
pradžios. 
1.4.4. Užsakovo atstovas turi gauti visų brėžinių ir skaičiavimų komplektą (įskaitant visas pataisas). Rangovo patalpose objekte 
visada privalo būti atnaujintas brėžinių komplektas. 
1.4.5. Visa projekto medžiaga ir dokumentai yra Užsakovo nuosavybė ir jis gali naudoti ją savo nuožiūra. 
1.4.6. Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis į Užsakovą visos projektavimui reikalingos informacijos ir į valdžios įstaigas 
leidimų ir patvirtinimų. 
 
1.5. Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 
1.5.1. Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvų pasiūlymą, turi savo sąskaita 
parengti brėžinius ir projekto korektūrą pagal alternatyvaus pasiūlimo dokumentacijos, tipinio projekto ir techninių 
specifikacijų sprendinius. 
1.5.2. Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba. 
1.5.3. Baigus darbus ir priduodant statybą, turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Inžinieriui išpildomieji brėžiniai ir 
dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natūroje. 
1.5.4. Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą dokumentaciją, kurios 
gali pareikalauti užsakovas. 
 
1.6. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
1.6.1. Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių nors skirtumų, 
pirmenybė teikiama specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus neatitikimus prieš nuspręsdamas 
dėl konkrečios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių interpretacijos. 
1.6.2. Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa 
nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Inžinierius bei Rangovas privalo nedelsiant 
tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas  specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų 
galiojančių teisės aktų imperatyvius reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su 
rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti vadovaujamasi 
specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Užsakovas ir Inžinierius nurodys kitaip. Rangovas turi 
nedelsiant informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus aukščiau nurodytus specifikacijų ir/ ar brėžinių nesuderinimus prieš 
atlikdami tolimesnius darbus. 
 
1.7. Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms 
1.7.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
1.7.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos (jeigu to reikalauja 
Statytojas), turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
1.7.3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas. 
1.7.4. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
 specifikacija; 
 naudojimo instrukcija; 
 nuoroda kam skiriama; 
 spalvos nuoroda; 
 pagaminimo data; 
 sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

1.7.5. Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems 
nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 
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1.7.6. Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą kurie atitinka specifikaciją ir kurių 
pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. 
1.7.7. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie 
sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 
1.7.8.Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį, nepanašius kontaktuojančius metalus, 
apsaugoti nuo korozijos. 
1.7.9. Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose 
nurodytoje padėtyje. 
1.7.10. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei 
įrengimais. 
 
1.8. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
1.8.1. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti nurodoma kitu Užsakovui 
priimtinu būdu. 
1.8.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga,  pvz., 
nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant ji turės būti pateikta Užsakovo patvirtinimui. 
1.8.3. Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialia 
kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės 
patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti 
visiškai aiški. 
1.8.4. Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei negalima jų 
palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
1.8.5. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant 
kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi 
būti nurodyti pristatymo pranešime. 
1.8.6. Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti nereikalingo 
gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su atitinkamais 
dokumentais. 
1.8.7. Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas 
yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti patiekiamos prekių tiekėjui 
(arba gamintojui). 
1.8.8. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų nuorodų. 
1.8.9. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta tinkamai ir lengvai patikrinama. 
1.8.10. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo 
sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai atsako Rangovas. 
1.9. Statybos aikštelė 
1.9.1. Vandentiekis. Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti 
pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. 
Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų 
vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo. 
1.9.2. Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo 
laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį 
sumontavimą objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.  
1.9.3. Elektra. Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti 
pasirūpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, 
eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 
1.9.4. Fakso ir telefono ryšys. Rangovas pasirūpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmėms. 
1.9.5. Apšvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki pat 
objekto priėmimo. Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. 
Apšvietimo laipsnis turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus. 
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1.9.6. Laikinieji pastatai. Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių pastatų vietą turi 
patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimų patalpą 10 žmonių ir 
buitines patalpas Rangovo personalui. 
 
1.10. Statybos įranga ir statybos metodai 
1.10.1. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus darbo saugos 
reikalavimus. 
1.10.2. Matavimai 

1.10.2.1. Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 
altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 
kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

1.10.2.2. Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

1.10.2.3. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
1.10.2.4. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik 

į vieną pusę. 
1.10.2.5. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymasi. 
1.10.2.6. Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu nenurodyta 

kitaip. 
1.10.3. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

1.10.3.1. Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, 
įdarbinant ar pasitelkiant patirusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu Inžinierius nustato, kad Rangovas Darbams 
atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti darbų, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus 
nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Inžinierius turi teisę, gavęs Užsakovo 
pritarimą, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi 
tinkamą kvalifikaciją ir  patyrimą atitinkamųdarbų atlikimui. 

1.10.3.2. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės. 
1.10.4. Darbų koordinavimas 

1.10.4.1. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 
sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projektą. 

1.10.4.2. Jeigu darbai apima didelių matmenų instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką su Užsakovu. 
1.10.4.3. Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaninę įrangą tokiu būdu, kad ant tos pačios sienos ar lubų 

montuojama elektros arba mechaninė, arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli 
tokios įrangos padėtis derinama su instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal 
dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus. 

1.10.4.4. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su 
Užsakovu ir Inžinieriumi iš anksto. 
1.10.5. Bandymai ir pavyzdžiai 

1.10.5.1. Prieš pradedant bandymus, Rangovas: 
a) suderina su Užsakovu ir Inžinieriumi bandymo laiką, vietą ir būdą; 
b) turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų; 
c) privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai; 
d) bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

1.10.6. Bandymai 
1.10.6.1. Turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. 
1.10.6.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Inžinieriaus atstovui. 
1.10.6.3. Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui; 
1.10.6.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo 

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

1.10.6.5. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo atstovui bei 
Inžinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inžinierius bei kopetentingos institucijos. 
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1.10.6.6. Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti 
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus (Rangovas padengia 
visas išlaidas susijusias su testavimu). 
1.10.7. Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

1.10.7.1. Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 
Inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

1.10.7.2. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 
užbaigimo. 
1.10.8. Paslėpti darbai 

1.10.8.1. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų 
kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. 

1.10.8.2. Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 
1.10.9. Apsauga 

1.10.9.1. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
 
1.11. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai 
1.11.1. Tikrinimai. Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimui. Jei tai 
nepadaroma Užsakovas ar Inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. Procedūrų 
nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas. 
1.11.2. Rangovo pateikiama dokumentacija 

1.11.2.1. Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų, techninių 
pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų fotofiksaciją ir kitą 
dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir 
kitais norminiais aktais. 

1.11.2.2. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darbų žurnalą, kuris būtų 
prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai bei pastaboms. 

1.11.2.3. Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant pastatą naudoti. 
1.11.2.4. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimą 

Valstybinei komisijai. 
1.11.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 

1.11.3.1. Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 
 veikimo principą ir sistemos aprašymą; 
 visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 
 naudojimo instrukcijas; 
 gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 
 tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 

1.11.3.2. Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei 
įrengimams. 

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

1.11.3.4. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
1.11.4. Priėmimas 

1.11.4.1. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Sudaro galimybes statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti komisijai atlikti procedūras ir pasirašyti aktą.Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir 
defektų taisymas.  

1.11.4.2. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
1.11.5. Atsakomybės už defektus laikotarpis: 

1.11.5.1. Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas 
turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, 
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kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo 
atsakomybę įeina visų defektų ir susidevėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

1.11.5.2. Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai 
turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje. 
 
1.12. Garantija 
1.12.1. Garantija privalo atitikti statybos įstatymo reikalvimus reikalavimus. 
1.12.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai 
atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama 
nuostatinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

 statiniams – 5 metai; 
 paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų; 

1.12.3. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai 
atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 
1.12.4. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
1.12.5. Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 
 
1.13. Garantinis aptarnavimas 
1.13.1. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Konkurso pasiūlyme 
nurodytame laikotarpyje. 
1.13.2. Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įforminamas atitinkamais 
dokumentais. 
 
1.14. Techninė dokumentacija 
1.14.1. Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius (jei reikia): 

 statybos technologijos projektą; 

 išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius ir kontrolines geodezines nuotraukas; 

 išpildomąją toponuotrauką. 
1.14.2. Ankščiau minėti brėžiniai ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 
1.14.3. Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę dokumentaciją: 

 saugumo eksploatacijos aprašymas; 

 įrenginių techninis pasas; 

 techninio aptarnavimo aprašymas; 

 įrengimo stipruminiai skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus); 

 sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti Lietuvoje. 
1.14.4. Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui rašytine forms ir kompiuterinėje laikmenoje. Importuotų įrenginių 
dokumentai ir užrašai turi būti lietuvių kalba. 
 
2. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimas ir vykdymas 

Vykdant atnaujinamo (modernizuojamo) statinio statybos techninę priežiūrą vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir LR Statybos įstatymu. 

Vykdant atnaujinamo (modernizuojamo) statinio statybos techninę priežiūrą, atsižvelgiant į numatomus vykdyti darbus, 
statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi: 

Dalyvauti viešojo administravimo subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą ir / ar Būsto energijos taupymo 
agentūros patikrinimuose šioms institucijoms apie patikrinimą raštiškai informavus statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip 
prieš 2 darbo dienas iki patikrinimo; 

Tikrinti, ar atsižvelgta į statybos produktų gamintojo rekomendacijas (instrukcijas ir kita); 
Tikrinti, ar apšiltinamų konstrukcijų pagrindo paviršius išlygintas, ar nelygumai ne didesni už gamintojo numatytus pagal 

statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 reikalavimus; 
Tikrinti, ar užtikrintas apšiltinamų konstrukcijų pagrindo sandarumas pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir 

statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus; 
Tikrinti, ar prie apšiltinamų konstrukcijų pagrindo prispaustas termoizoliacinis sluoksnis (smeigėmis) pagal atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 reikalavimus; 
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Tikrinti, ar vientisas termoizoliacinis sluoksnis pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio 
reglamento STR 2.01.11:2012 reikalavimus; 

Tikrinti, ar mechaniniam sistemų tvirtinimui naudojamos smeigės pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir 
statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 reikalavimus; 

Tikrinti, ar išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos deformacinės siūlės įrengtos pagal atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 reikalavimus; 

Tikrinti, ar sistemos įrengimo konstrukciniai sprendimai atitinka sistemos gamintojo reikalavimus pagal statybos 
techninio reglamento STR 2.01.10:2007 reikalavimus; 

Tikrinti, ar sistemos atitinka išorinių tinkuojamų termoizoliacinių sistemų įrengimo bendruosius reikalavimus, išorinių 
tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų klijavimo prie apšiltinamojo sluoksnio schemas, mechaninio tvirtinimo prie 
apšiltinamojo sluoksnio schemas, polistireninio putplasčio termoizoliacinės medžiagos konstrukcines schemas, mineralinės 
vatos termoizoliacinės medžiagos konstrukcines schemas, naudojimo kategorijos parinkimo schemas pagal atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 reikalavimus; 

Tikrinti, ar įrengti būtini plokščiojo stogo sluoksniai pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio 
reglamento STR 2.05.02:2008 reikalavimus: nuolydį formuojantis; termoizoliacinis; vėjui nelaidus; vandens garų slėgį 
išlyginantis; papildomas hidroizoliacinis; hidroizoliacinės stogo dangos; hidroizoliacinės dangos apsauginis; 

Tikrinti, ar įgyvendinti hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinimo reikalavimai pagal atnaujinimo (modernizavimo) 
projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 reikalavimus; 

Tikrinti, ar stogų konstrukcijoms naudojami konkretaus nuolydžio stogams specialiai pritaikyti statybos produktai ir 
konstrukciniai sprendiniai pagal gamintojo rekomendacijas (instrukcijas); 

Tikrinti, ar stogų konstrukcijoms naudojami tik nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai; 
Tikrinti, ar šildymo ir karšto vandentiekio sistemų įrengimas atitinka atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir STR 

2.09.02:2005 reikalavimus: 
Tikrinti, ar įrengta uždaromoji armatūra, temperatūrinių poslinkių kompensavimo priemonės, vamzdynų izoliacija; 
Tikrinti konstrukcijų vietas, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, ar jos užsandarintos priešgaisrinėmis 

sandarinimo priemonių sistemomis ir nesumažinami pačiai konstrukcijai keliami gaisriniai reikalavimai; 
Tikrinti, ar elektros instaliacijos darbai vykdomi pagal projektinius sprendinius; 
Tikrinti kitų statybos darbų ir naudojamų statybos produktų atitiktis atnaujinimo (modernizavimo) projektui ir teisės 

aktams; 
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ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Nr. Derinimo nuorašas 
Dokumento 
pavadinimas 

V. Pavardė Data 

1. 

SUSIKIRTIMAS 
2019-12-18 Nr. 198 
UAB „Vilniaus apšvietimas“ 
PERŽIŪRĖTA 
Pastaba: prieš darbų pradžią iškviesti 
Bendrovės atstovą 

Suvestinis inžinerinių 
tinklų planas 

Plėtros tarnybos Inžinierė 
Jelena Lisica 

2019-12-18 

2. Peržiūrėta 
Suvestinis inžinerinių 
tinklų planas 

Natalija Trofimova 
Telia Lietuva, AB Tinklo 
resursų administravimo 
komanda Vyresnysis inžinierius 

2020-01-10 

3. 

SUDERINTA 
Reg. Nr. 20/0100 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
2020-01-13 (inž. pl.) 
Prieš žemės kasimo darbus iškviesti AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ atstovą 
Užtikrinti esamų ESO tinklų apsaugą nuo 
pažeidimų. 

Suvestinis inžinerinių 
tinklų planas 

Dokumentacijos I komandos 
inžinierė 
Indrė Bakaitė 

2020-01-13 

4. 

Suderinta Reg. Nr. 172812 
AB Vilniaus šilumos tinklai 
Apšiltinimo detalė ties ŠTT 
Šilumos tinklų apsauginės zonos: 
Nuo kolektorių – 10m, nuo kanalinių ir 
nekanalinių tinklų – 5m, atstumai nuo kitų 
komunikacijų – pagal teisės aktų 
reikalavimus*. 
Šilumos tinklų apsauginėje zonoje dirbti 
galima tik gavus šilumos tinklų skyrių 
(ŠTS) raštišką leidimą ir iškvietus ŠTS 
atstovus. 
ŠTS-1 Elektrinės g. 2, tel. 26670888 
ŠTS-2 Ateities g. 12A, tel. 2667577. 
*Vykdant darbus uždaru būdu – atsikasti 
ties šilumos tinklais ir patikslinti altitudes. 

Suvestinis inžinerinių 
tinklų planas 

Tinklo plėtros ir eksploatacijos 
skyriaus vadovas Vladas 
Kęstutis Nekrašas 

2020-02-
11 

5. 
112 DNSB Šeškinės g. 13, Ozo g. 28 Sklypo schema Pirmininkas A. Treigys 2020-07-

16 
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1. Objekto pavadinimas, adresas: 
 

    

       
  

Daugiabutis gyvenamas namas. Ozo g. 30, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
 

  

       

  

2. Užsakovas, statytojas: 
 

    

  

112-oji daugiabučių namų savininkų bendrija įm. k. 125237887 Gelvonų g. 60-23, LT-07156 

Vilnius 
 

  

       

  

3. Prijungimo taškas: 
 

    

  

Esama pastato Ozo g. 30 šilumos punkto patalpa. Esamas įvadas.  
 

  

       

  

4. Slėgis prijungimo taške: 
 

    

       

  

  Šildymo sezono 
metu 

Ne šildymo 
sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške 0,45-0,55 0,40-0,50 MPa 

4.2.  Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške 0,24-0,30 0,14-0,29 MPa 

4.3.  Slėgių skirtumas 0,21-0,25 0,21-0,26 MPa 
 

  

       

  

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške: 
 

   

       
  

5.1.  Tiekiamo šilumnešio temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo šilumnešio temperatūra 60 ºC; 
 

  

       

  

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai: 
 

    

       
  

  Esami šilumos 
poreikiai 

Nauji 

šilumos 
poreikiai 

 

6.1.  Bendras šilumos poreikis 0,947 0,675 MW; 

6.2.  Poreikis šildymui 0,562 0,290 MW; 

6.3.  Poreikis karštam vandeniui 0,385 0,385 MW; 

6.4.  Poreikis vėdinimui - 0,000 MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 
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7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti: 
 

 

 

7.1. Atlikti Ozo g. 30 šilumos punkto įrenginių patikrinamuosius skaičiavimus ir esant reikalui 
numatyti šilumos punkto rekonstrukciją.  
7.2. Atlikti Ozo g. 30 esamos įvadinės apskaitos patikrinamuosius skaičiavimus ir esant reikalui, 
numatyti šilumos energijos apskaitos pakeitimą.  
7.3. Karšto vandens apskaitas butams su duomenų nuskaitymu. 
7.4. Karšto vandens apskaitas komercinėms patalpoms (jeigu bus įrengiamos) su duomenų 
nuskaitymu. 

7.5. Komercinėms ir gyvenamosioms patalpoms rekomenduojame įsirengti papildomus 
buitinius šilumos apskaitos prietaisus, kuriuos turės prižiūrėti tų patalpų savininkas, ant atšakų į 
komercines ir gyvenamąsias patalpas šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti. 

 

 

   
 

 

   

  

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti: 
 

 

   
 

8.1. Remiantis 7.1 punkto skaičiavimais atlikti šilumos punkto rekonstrukciją pagal 
nepriklausomą schemą pastato vidaus šildymui ir karšto vandens ruošimui.  
8.2. Šilumos tiekėjo sumontuotos įvadinės šilumos energijos apskaitos ir šildymo sistemos 
papildymo skaitiklio (su duomenų nuskaitymo galimybe) prijungimą prie esamos šilumos 
tiekėjo duomenų perdavimo - nuskaitymo sistemos.  

8.3. Šalto vandens apskaitą prieš karšto vandens ruošimo šilumokaitį su duomenų nuskaitymu ir 
prijungti prie esamos šilumos tiekėjo duomenų perdavimo - nuskaitymo sistemos.  

8.4. Karšto vandens apskaitas butams su duomenų nuskaitymu. 
8.5. Karšto vandens apskaitas komercinėms patalpoms (jeigu bus įrengiamos) su duomenų 
nuskaitymu. 

8.6. Šilumos energijos buitinius apskaitos prietaisus (jeigu bus įrengiami) su duomenų 
nuskaitymu. 

 

 

   
 

 

   

  

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms: 
 

 

   

 

9.1. Reikalavimai šilumos punktui: 

9.1.1. Įrengti termofikacinio vandens kiekio ribotuvą. 
9.1.2. Projektinės termofikacinio vandens temperatūros reikalavimai šilumos punktui: 
9.1.2.1. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant dviem pakopoms, naudojimo metu - 
ne aukštesnė kaip 25 °C; 
9.1.2.2. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai pakopai, naudojimo metu - 

ne aukštesnė kaip 30 °C be recirkuliacijos kontūro, ir ne aukštesnė kaip 45 °C esant 
recirkuliacijai; 

9.1.2.3. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai ar dviem pakopoms su 
recirkuliacija, budėjimo režime ne aukštesnė kaip 45 °C; 
9.1.2.4. Grąžinamo į CŠT iš šildymo sistemos šildytuvo - ne daugiau kaip 5 °C aukštesnė už 
šilumnešio, grįžtančio iš šildymo sistemos.  
9.2. Reikalavimai šilumos ir karšto vandens apskaitai: 

9.2.1. Apskaitos prietaisai privalo tenkinti LR norminių dokumentų reikalavimus ir turi būti 
metrologiškai patikrinti. 

 

 

   
 

 

   

  

10. Kiti reikalavimai: 
 

 

   
 

10.1. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:  
10.1.1. Pastato šilumos punkto bei šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų projektus *.pdf 
formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  
10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis.  
10.3. Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą turi būti užbaigtos šilumos 
punkto išpirkimo iš AB Vilniaus šilumos tinklų procedūros.  
10.4. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:  
10.4.1. Prašymą dėl šilumos punkto patikrinimo, šilumos pirkimo – pardavimo sutarties 

sudarymo ir apskaitos įrengimo (kreiptis vienu prašymu), tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus 
šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui. Prie prašymo turi 
būti pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių techninės būklės 
patikrinimo pažymos, statybos užbaigimo akto, šilumos punkto(ų) parengties akto(ų) 
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bei atsakingo asmens paskyrimo kopijos.  

10.5. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu. 
10.6. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą 
leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų 
patikslinimo. 

 

   
   

       

    

         
     

 

   

         

 

 Rengė: Tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus inžinierius Laurynas  Ramanauskas 

 

 Tikrino: Tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus vadovas Vladas Kęstutis Nekrašas 
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Sąlygas gavau: 
 

       

           

           

   

(Statytojo (užsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas) 
 

 

(parašas) 
 

 

(data) 
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS 
SĄRAŠAS PAGAL TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMĄSIAS DALIS. 

 
Eil. 
Nr. 

Dalies pavadinimas, programinės įrangos pavadinimas 

1. 
Bendroji dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; Office Business; OpenOffice; PDFCreator 

2. 
Statinio architektūros 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; Office Business; OpenOffice; NanoCAD Plus; 
LibreCAD 

3. 
Statinio konstrukcijų dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; Office Business; OpenOffice; NanoCAD Plus; 
LibreCAD; ArCADia soft, Buildsoft Diamond 

4. 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; NanoCAD Plus; LibreCAD 

5. 
Šilumos tiekimo dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; NanoCAD Plus; LibreCAD 

6. 
Šildymo - vėdinimo dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; NanoCAD Plus; LibreCAD 

7. 
Elektrotechnikos dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; NanoCAD Plus; LibreCAD 

8. 
Procesų – valdymo ir automatizacijos dalis  
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; NanoCAD Plus; LibreCAD 

9. 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; NanoCAD Plus; LibreCAD 

10. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; SĄMATA 

 

Statinio projekto vadovas Tomas Kazlauskas                 At. Nr. 25749, 2014-11-21 
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Prieš žemės kasimo darbus iškviesti

AB „Energijos skirstymo operatorius“
atstovą

Dokumentacijos I komandos
inžinierė

Indrė Bakaitė
Užtikrinti esamų ESO tinklų apsaugą

nuo pažeidimų

SUDERINTA
Reg. Nr. 172812

AB Vilniaus šilumos tinklai
Tinklo plėtros ir eksploatacijos

skyriaus vadovas
Vladas Kęstutis Nekrašas

Apšiltinimo detalė ties ŠTT
Šilumos tinklų apsauginės zonos:
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2020-02-11

DERINIMŲ NUORAŠAI

Peržiūrėta
Natalija Trofimova
Telia Lietuva, AB

Tinklo resusrsų administravimo komanda
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