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SS1940-01-TDP-SA/SK.B-04 1 0 Tipinio 2-8 aukšto planas  44 
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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  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengta dalies projektas, sąrašas: 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas; 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 

STR 1.01.09:2017 Statinių klasifikavimas; 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

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; 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; 

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai; 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas; 

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

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

STR 2.03.01:2009 Statinių prieinamumas; 

LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 

HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas; 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 

Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės; 

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

Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo 

taisyklės; 
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Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

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

Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla; 

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

2019-01-25; 

Specialieji reikalavimai. 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 

Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; Office Business; OpenOffice; ElitaCAD; 

NanoCAD Plus; LibreCAD. 

 

Bendrieji statinio rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 
vienet
as 

Rodikliai prieš 
remontą 

Rodikliai po 
remonto 

I. SKLYPAS    
1. sklypo plotas m2 - - 
2. sklypo užstatymo intensyvumas % - - 
3. sklypo užstatymo tankis % - - 
4. Užstatymo plotas m2 1045 1089 

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 

Gyvenamoji, 
108 butai 

2. Pastato bendras plotas.* m2  7498,33 8032,81 
3. Pastato naudingas plotas.* m2 6767,12 6767,12 
4. Pastato tūris.* m³ 26296 27576 
5. Aukštų skaičius.* vnt. 9 9 
6. Pastato aukštis. * m 27,95 27,95 
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt.  108 108 

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

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

vnt 3 3 
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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. 

Statinio geografinė vieta: Ozo g. 30 Vilnius, žemės sklypas statiniui nesuformuotas. 

 

1 pav. Objekto vieta 

 

Funkcinė paskirtis: – Daugiabutis gyvenamasis namas. 

Ryšys su gretimu užstatymu: Lieka esamas, remontuojamas pastatas randasi daugiabučių 

gyvenamųjų namų kvartale. 
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Kultūros paveldo vertybės: Statinys nėra kultūros paveldo objektas, teritorija kuriame yra statinys 

nepatenka į Kultūros paveldo teritoriją ar apsaugos zonas. 

 

Klimato sąlygos ir reljefas: Klimato sąlygos pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, 

Vilniaus miesto klimatinės sąlygos: 

a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6,7 oC; 

b) maksimalus dirvožemio įšalimo gylis per 10 metų – 1,34m. 

c) santykinis metinis oro drėgnumas- 80%; 

d) vidutinis metinis kritulių kiekis - 664 mm; 

e) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 75,0 mm; 

f) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- P, PV, V, PR; liepos mėn.- iš V, ŠV, PV, Š; 

g) vidutinis metinis vėjo greitis- 3,6 m/s; 

h) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 30 

m/s. 

Reljefas pastato remonto metu nekeičiamas 

 

Statybos sklypo aprašymas 

Sklypas statiniui nėra suformuotas, todėl pateikiamas teritorijos aplink statinį duomenys. 

Teritorijoje aplink pastatą yra automobilių aikštelės, takai, privažiavimai. 

Aplink statinį yra esami veikiantys inžineriniai tinklai: vandentiekio; fekalinės kanalizacijos; lietaus 

kanalizacijos; elektros; ryšių; šilumos trasos. 

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. 

 

Esamo statinio būklės įvertinimas 

Statinio duomenys: 

Pagal inventorizacijos duomenis pastatas plane pažymėtas 1A9b, Unik. Nr. 1098-2009-5018, trijų 

sekcijų, 9 aukštų su rūsiu, pastatas trumposiomis pusėmis blokuojasi su kitais daugiabučiais namais. 

Daugiabutis namas 1982 metų statybos. 
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Pastatas pastatytas pagal Miestų statybos projektavimo instituto projektą „9A 107 bt. gyv. Namas 

ser. 111-120B-23/1 Nr. 508“ 1979 m. projektą. 

Energetinio naudingumo klasė E. 

Pastatas stačiakampio plano. Pastato konstrukcinė schema – sieninė. Laikančiosios sienos ir  

perdangos įrengtos iš stambių surenkamųjų gelžbetoninių plokščių. 

Pamatai juostiniai, gelžbetoniniai. Išorinės rūsio sienos įrengtos iš gelžbetoninių plokščių 30 cm 

storio. 

Vidinės laikančiosios sienos įrengtos iš gelžbetoninių plokščių 16 cm storio. 

Išorinės sienos įrengtos iš lengvojo betono plokščių 350 mm storio. 

Lifto šachtos įrengtos iš surenkamųjų gelžbetoninių plokščių 12 cm storio. 

Lodžijų aptvarai įrengti iš surenkamųjų gelžbetoninių plokščių 4 ir 8 cm storio. Aptvarai metaliniais 

ryšiais sujungti tarpusavyje ir su įdėtinėmis perdangų plokščių ir išorinių sienų detalėmis. Lodžijų 

perdangos atremtos ant išorinių pastato sienų ir skersinių gelžbetoninių lodžijų sienų 16 cm storio. 

Aukštų perdangų plokštės - ištisinio stačiakampio skerspjūvio, 16 cm storio. 

Stogas plokščiasis, dengtas rulonine prilydoma bitumine danga, lietaus nuvedimo sistema vidinė. 

Nuogrinda – betoninė, suskilusi, nuolydis nuo pamatu nesuformuotas. 

Langai - didžioji dalis langų pakeisti naujais plastikiniais su stiklo paketais, rėmai baltos spalvos. 

Dalis langų seni mediniai, su dviem stiklais, nesandarūs, nusidėvėję. 

Lauko durys – metalinės ir medinės, nesandarios, nusidėvėjusios. 

Pastato tyrimo metu nustatyta: 

1. Esamų laikančiųjų konstrukcijų (pamatų, sienų, perdangų ir denginio) techninė būklė gera. 

Neleistinų jų deformacijų, pažaidų ar defektų neaptikta. Pastato ekspertizė nebūtina. 

2. Pastato išorinių sienų plokščių sandūrų skiedinys dalyje vietų yra ištrupėjęs. 

3. Lodžijų aptvarų techninė būklė patenkinama, plieninės tvirtinimo detalės pažeistos korozijos. 

4. Lodžijų perdangų techninė būklė patenkinama, įdėtinės tvirtinimo detalės pažeistos korozijos. 

5. Pastato išorinių atitvarų šiluminė varža netenkina šiuolaikinių reikalavimų. 

Pastato tyrimo išvados: 

1. Pastato laikančiosios konstrukcijos tenkina normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

2. Prieš atliekant fasado šiltinimo darbus reikalingas siūlių tarp sienos plokščių sandarinimas 

nesitraukiančiu tiksotropiniu cemento skiediniu, skirtu betono remontui lauke. 

3. Reikalingas lodžijų konstrukcijų plieninių jungiamųjų ir įdėtinių detalių sutvarkymas. Būtina 

nuvalyti korozijos paveiktas plienines detales, padengti antikorozine danga, įrengti apsauginius 

sluoksnius iš g/b konstrukcijoms remontuoti skirto pluoštu armuoto skiedinio. Remontui naudoti vieno 
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gamintojo medžiagas, remonto sistemas, remontines medžiagas naudoti griežtai laikantis gamintojo 

instrukcijų (paruošimo būdą, klojimo technologiją, trukmę ir kitus reikalavimus). 

4. Denginio, išorinių sienų, dalies langų ir lauko durų šiluminė varža netenkina šiuolaikinių 

reikalavimų, rekomenduojamas išorinių atitvarų šiltinimas ir nepakeistų langų bei durų keitimas. 

 

Numatomi projektiniai sprendiniai. 

Techniniame darbo projekte numatoma apšiltinti fasadus, cokolį, pamatus, stogą, dalies rūsio lubas, 

pakeisti nepakeistus langus, lauko duris, įstiklinti lodžijas, pakeisti liftus, įrengti naują nuogrindą, 

sutvarkyti įėjimo laiptus. 

Pastato patalpų insoliacijos lygis nekinta ir lieka esamas kadangi langų matmenys ir kiekis nemažėja. 

Projektuojami pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai: sienų U = 0,20 W/m²K; cokolio 

U = 0,20 W/m²K; grindų virš praėjimų/pravažiavimų U = 0,15 W/m²K; stogo U = 0,16 W/m²K; perdangos 

virš nešildomo rūsio kur šiltinama U = 0,31 W/m²K, kur nešiltinama U = 0,71 W/m²K (esama); naujai 

įrengiamų langų U = 1,10 W/m²K, lauko durų U = 1,6 W/m²K. Įgyvendinus visus projekte numatytus 

sprendinius patalpų mikroklimato lygis tenkins HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 

patalpų mikroklimatas” keliamus reikalavimus ir atitiks energetinio efektyvumo klasę, ne žemesnę nei C. 

 

Architektūra 

 Medžiagiškumas parinktas vadovaujantis Užsakovo pateikta projektavimo užduotimi ir parengtu ir 

suderintu investicijų planu. 

 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). 

 

Pastato sandarumas 

Pastatui keliami norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui reikalavimai. 

Eil. Nr.  Pastato paskirtis n50.N, (1/h) 
1 Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo  2 

 

Sandarumas matuojamas pagal standarto LST EN ISO 9972:2015 „Šiluminės pastatų charakteristikos. 

Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas (ISO 9972:2015)“ 

nurodymus esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės.  
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 Turi būti atliekami ne mažiau kaip trys sandarumo bandymai, pirminis prieš statybos darbus, antras 

atlikus pastato sandarinimo darbus, trečias atlikus visus projekte numatytus darbus. 

 Kad užtikrinti reikalinga pastato sandarumą parengti pastato sandarumo užtikrinimo sprendiniai: 

1. Šiame pastate sandarumą užtikrina tik šios medžiagos: tinkas (šlamas), gelžbetonio monolitas, 

sandarinimo juostos bei plėvelės, sandarinimo mastikos. 

2. Angokraščiai prieš statant langus turi būti užtinkuoti. 

3. Lauko sienose neformuoti jokių nišų bei įgilinimų komunikacijoms. Jei nėra kitos išeities, visi lauko 

sienose daromi įgilinimai, prieš montuojant į juos vamzdžius, kolektorius, elektros instaliaciją ir kt., turi 

būti ištinkuoti, o elektros instaliacijos dėžutės montuojamos su guminėmis, sandarumą užtikrinančiomis 

membranomis. 

4. Visi šiltinimo sluoksnį kertantys ortakiai, vamzdžiai ir kiti pastato elementai turi būti apšiltinti, taip pat 

jų ir pastato konstrukcijų susikirtimo vietose turi būti užtikrintas oro nepralaidumas pagal technologiją 

naudojant sandarinimo plėveles, juostas ar mastikas. 

5. Sandarinimo juostų plotis parenkamas toks, kad būtų užtikrintas tinkamas sukibimas. 

6. Montuojant langus, sandarumo plėvelę klijuoti prie pagrindinio lango rėmo, o ne prie polanginio 

profilio. 

7. Sandarinimo juostas klijuoti tik ant sausų ir švarių paviršių. 

 

Pritaikymas žmonėms su negalia 

 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 
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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. 

 

Langų keitimas 

 Numatoma demontuoti senus medinius langus, vidaus palanges ir lauko nuolajas, užsandarinami 

angokraščiuose esantys plyšiai, juos nutinkuojant. 

 Rūsio langų keitimas: įrengiami nauji plastikiniai bešviniai, ne mažiau kaip 5 kamerų, su stiklo 

paketu su dviem stiklais, vienas iš stiklų padengtas selektyvine danga langai, rūsio patalpų langai 

numatomi su armuotu stiklu, montuojami ties lauko sienos kraštu. Langai su dvejomis varstymo 

padėtimis jei specifikacijoje nenurodyta kitaip, lango rėmo storis turi būti ≥ 70 mm. Naujai įrengiamų 

langų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,1W/m²K. Langų profilių spalva tamsiai pilka RAL7015. 

Įrengus langus atstatoma angokraščių apdaila. 

 Butų langų keitimas: įrengiami nauji plastikiniai langai, langai su dviejų kamerų stiklo paketu, 

vienas iš stiklų padengtas selektyvine danga. Visi langai su trimis varstymo padėtimis jei specifikacijoje 

nenurodyta kitaip (trečia padėtis „mikroventiliacija“). Naujai įrengiamų langų šilumos perdavimo 

koeficientas U≤1,1W/m²K. Įrengus langus atstatoma angokraščių apdaila, įrengiamos palangės. Pirmo 

aukšto langai numatomi su užraktais. Langų profilių spalva balta. 

 Visuose (naujuose ir esamuose jeigu gyventojai neatsisako) virtuvės ir svetainės languose įrengiamos 

akustines oro pritekėjimo orlaidės su drėgmės jutikliu (Aereco arba analogas). 

 Lodžijų stiklinimas: numatomas neįstiklintų lodžijų stiklinimas. Įrengiami nauji plastikiniai 

bešviniai, ne mažiau kaip 5 kamerų, su dviejų stiklų selektyviniu stiklo paketu lodžijų stiklinimai. Visi 

langai su trimis varstymo padėtimis jei specifikacijoje nenurodyta kitaip (trečia padėtis 

„mikroventiliacija“), rėmo storis turi būti ≥ 70 mm. Naujai įrengiamų langų šilumos perdavimo 

koeficientas U≤1,1W/m²K. Pirmo aukšto langai numatomi su užraktais. Langų profilių spalva balta. 

 Apsaugai nuo atmosferinių kritulių ir užtikrinti sandarumą sandūrose tarp lango ir sienos įrengiama 

sandarinimo juostos. Butuose įrengiamos naujos vidaus palangės iš MDP plokštės, rūsio patalpose, 
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palangės tinkuojamos. Atlikus langų įrengimo ir sandarinimo darbus atstatoma vidaus angokraščių 

apdaila, tinkuojant, glaistant, šlifuojant, dažant du kartus. 

Pastabos: Langai pastatuose turi būti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Šiose instrukcijose turi 

būti įvertintas vandens garus izoliuojančio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsą izoliuojančio 

sluoksnių įrengimo staktos perimetru poreikis. 

 

Stogo šiltinimas 

Nuo stogo ir balkonų stogelių paviršiaus nuvalomos susikaupusios šiukšlės ir pabarstai, 

demontuojami esami apskardinimai. 

Remontuojamos ventiliacijos šachtos, įrengiama 0,60 m aukščio nuo stogo dangos cinkuota (cinko 

storis >120um) apsauginė tvorelė, įrengiami naujai apšiltinti lengvai atsidarantys patekimo ant stogo 

liukai. Stogo nuolydžiams užtikrinti ir pataisyti naudojamas polistirenas. Stogas papildomai apšiltinamas 

polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 80 180 mm storio λD=0,037 W/mK ir mineraline vata 

λD = 0,038 W/mK 40 mm storio. Parapetų, ventiliacijos kanalų šonai ir parapetų viršus šiltinamas 

mineraline vata λD = 0,038 W/mK 50 mm storio. Prie parapetų ir sienų, tolygiam dangos prisiglaudimui 

įrengiamas kietos vatos apvadas 100x100 mm. Ant stogo įrengiama du bituminės hidroizoliacinės dangos 

sluoksniai, juos užleidžiant ant parapetų, vėdinimo kanalų. Stogo susijungimo vietose su sienomis ir kitais 

vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ne 

mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai 

užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. 

Parapetai, ventiliacijos kanalai, susijungimų su stogo danga vietos apskardinamos skardos 

lankstiniais dengtais poliesteriu. 

Stogo konstrukcijos vėdinimui įrengiami vėdinimo kaminėliai, 60-80 m2 stogo plote turi būti įrengtas 

ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis. Įrengiama naujos šildomos įlajos, vietoj esamų, numatomas 

esamų alsuoklių remontas ir pakėlimas. 

Apšiltinimui naudojamos mineralinės vatos A degumo klasės medžiagos (nedegios medžiagos), 

polistireninio putplasčio plokštės E degumo klasės (degios vidutiniškai užsiliepsnojančios), bituminės 

stogo dangos – E (degios vidutiniškai užsiliepsnojančios). 

Naudojama stogo sistema turi tūrėti BROOF (t1) klasifikavimo ataskaitą. 

Po remonto stogo šilumos perdavimo koeficientas U = 0,16 W/(m²K). 

Pastaba: Prieš pradedant darbus visos antenos, suderinus su namo administratoriumi jeigu trukdo 

darbams nuimamos ir baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos nepažeidžiant stogo dangos. 
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Įėjimų stogelių remontas 

Nuvalomi stogeliai, suformuojamas-pataisomas nuolydis, įrengiama šilumos izoliacija iš 

polistireninio putplasčio EPS 80 100 mm storio λD=0,037 W/mK ir mineralinės vatos λD = 0,038 W/mK 

40 mm storio, prie sienų tolygiam dangos prisiglaudimui įrengiamas kietos vatos apvadas 100x100 mm. 

Ant stogelio įrengiama du bituminės hidroizoliacinės dangos sluoksniai, juos užleidžiant ant sienos ne 

mažiau 300 mm. Įėjimo stogeliai iš apačios nuvalomi, įrengiama šilumos izoliacija EPS70 50 mm storio 

λD=0,030 W/mK, paviršiai tinkuojami dekoratyvinių tinku ir nudažomi. Įrengiama lietaus surinkimo 

sistema latakai ir lietvamzdžiai. 

 

Fasadų šiltinimas 

Prieš atliekant išorės atitvarų šiltinimo darbus atliekami esamų sienų pažeistų vietų remonto darbai. 

Siūlių sandarinimas, sandarinimui naudoti nesitraukiančius tiksotropinius cemento pagrindo skiedinius 

skirtus betono remontui lauke. 

Atliekamas balkonų aptvarų ir plokščių plieninių jungiamųjų ir įdėtinių detalių sutvarkymas, visos 

plieninės detalės nuvalomos (ISO St2 klasė), padengiamos antikorozine danga (C3 klasė), įrengti 

atstatomuosius sluoksnius iš g/b konstrukcijos remontuoti skirto pluoštu armuoto skiedinio. Remontui 

naudoti vieno gamintojo medžiagas, remonto sistemas, remontines medžiagas naudoti griežtai laikantis 

gamintojo instrukcijų (paruošimo būdą, klojimo technologiją, trukmę ir kitus reikalavimus). 

Demontuojami visi skardinimai ir pan. Paruošiamas sienų paviršius šiltinimui, sienos valomos 

antipelėsiniais preparatais. Išsaugomi inžinerinių tinklų kolektoriaus vėdinimo alsuokliai. 

 Ventiliuojamo fasado sistema: Fasadas šiltinamas vėdinama termoizoliacine sistema, kurią sudaro 

kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), 

turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ, arba minėta sistema turi būti 

sudaryta iš CE ženklu ženklintų statybos produktų. Įrengiamos nerūdijančio plieno konsolės su 

termoizoliacinėmis tarpinėmis, kurios priveržiamos mūrvinėmis, įrengiamas apšiltinimas 150 mm storio 

minkšta vata λD=0,035 W/m K ir 30 mm storio priešvėjine vata λD=0,031 W/m K perdengiant minkštos 

vatos siūles, šilumos izoliacija tvirtinama smeigėmis pagal gamintojo rekomendacijas, vatos kampams 

sutvirtinti naudojama specialūs spiraliniai sraigtai ir kampų jungtys. Priešvėjinės vatos siūlės ir kampai 

suklijuojamos sandarinimo juostomis. Įrengus šilumos izoliaciją įrengiama aliuminio profilių 

kreipiančiosios kurios tvirtinamos prie konsolių, įrengiama fasado apdailos plokščių apdaila. Prieš 

įrengiant fasado apdailą, profilių karkasas ties vietomis kur bus tarpas tarp plokščių uždengiamas juoda 

juosta kad nebūtų karkaso blizgėjimo. Išorės angokraščiai langų ir durų angose apšiltinami 30 mm storio 

termoizoliacijos sluoksniu. Jei angokraščių neįmanoma apšiltinti minimaliu 30 mm storiu, jie išpjaustomi. 

Sienų šilumos perdavimo koeficientas U = 0,20 W/(m²K). Fasado šiltinimui ir apdailai turi būti 
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naudojami ne žemesnės kaip A2-s2, d0 degumo klasės statybos produktai. Fasadų atsparumas smūgiams 

iki antro aukšto langų apačios I kategorija, aukščiau IV kategorija. 

 Fasado šiltinimas nevėdinama tinkuojama sistema: fasadas su tinkuojama šiltinimo sistema 

numatomas tarp lodžijų stiklinimų esančiose sienutėse ir tambūruose. Naudojamą nevėdinamą sistemą 

turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys 

(komplektas), turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu. Sienos šiltinamos polistirolu EPS70 50-150 mm 

storio λD=0,030 W/mK. Šilumos izoliacijos plokštės priklijuojamos prie fasadų paviršių, papildomai 

tvirtinant įleistomis smeigėmis su EPS uždengimais. Ant šilumos izoliacijos plokščių įrengiamas 

armavimo tinklelis, paviršiai tinkuojami silikoniniu dekoratyvinių tinku su apsauga nuo pelėsinio grybelio 

ir dumbliagrybių apnašų. Angokraščiai langų ir durų angose apšiltinami 30-50 mm storio termoizoliacijos 

sluoksniu (pagal esamą situaciją). Jei angokraščių neįmanoma apšiltinti minimaliu 30 mm storiu, jie 

išpjaustomi. Fasadų atsparumas smūgiams iki antro aukšto langų apačios - I kategorijos, aukščiau – 

III kategorijos.  

 Lodžijų apačių šiltinimas: Pirmo aukšto lodžijų apačios šiltinamos EPS70 polistireniniu putplasčiu 

150 mm storio λD=0,030 W/m K. Šilumos izoliacijos plokštės priklijuojamos prie nuvalytos lodžijų 

apačios. Ant šilumos izoliacijos plokščių įrengiamas armavimo tinklelis, paviršiai tinkuojami 

dekoratyvinių tinku ir nudažomi. Sistemos atsparumas smūgiams II kategorija. 

 Cokolio ir pamatų šiltinamas nuogrindos įrengimas: Cokolis šiltinamas nevėdinama 

termoizoliacine sistema, kurią sudaro kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas 

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu. Demontuojama esamą 

nuogrindą. Atkasami pamatai, nuvalomi ir nuplaunami vandens srove, apdirbami fungicidais, pastebėti 

plyšiai, įtrūkimai užsandarinami, įrengiama du sluoksniai teptinės hidroizoliacijos. Pastato pamatai 

(požeminė dalis) šiltinama polistireniniu putplasčiu EPS100 180 mm storio, λD=0,030 W/m K įgilinant 

1,20 m. nuo žemės paviršiaus, ties inžinerinių tinklų kolektoriumi iki jo viršaus, polistirolo apsaugai 

įrengiama drenažinė membrana. Pastato cokolis (antžeminė dalis) šiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 

100 180mm storio, λD=0,035 W/mK ant šilumos izoliacijos plokščių įrengiamas armavimo sluoksnis su 

armavimo tinkleliu, apdaila klinkerio plytelės. Po cokolinės pastato dalies šiltinimo aplink pastatą 

įrengiama nauja 500 mm pločio betoninių plytelių nuogrinda, visu pastato perimetru nuogrinda 

apjuosiama betoniniais vejos bortais. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas U = 0,20 W/(m²K). Po 

nuogrindos įrengimo atstatomos darbų metu pažeistos dangos ir veja. Cokolio atsparumas smūgiams I 

kategorija. 

Pastabos: Prie išorinių sienų pritvirtinti TV antenų laikikliai, šviestuvai bei kitos konstrukcijos laikinai 

demontuojamos, po darbų jos sumontuojamos tose pačiose vietose. Ant fasadų esantys įvadai išsaugomi, 

esant poreikiui atkeliami, permontuojant ant naujai įrengtos apdailos arba įvedami į laidadėžes. 
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Vėdinamo fasado šiltinimui ir apdailai turi būti naudojami ne žemesnės kaip A2-s2, d0 degumo 

klasės statybos produktai, tinkuojamo fasado apšiltinimui naudojamos fasadų šiltinimo sistemos degumas 

turi būti nežemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės. 

 

Rūsio lubų šiltinimas 

 Numatomas dalies rūsio lubų šiltinimas (zonos ties įėjimais po 1 aukšto virtuvėmis), prieš atliekant 

šiltinimo darbus perdanga nuvaloma, užtaisomi plyšiai nesusitraukiančiais remontiniais cementiniais 

mišiniais. Perdanga šiltinama fenolio šilumos izoliacijos plokštėmis 50 mm λD = 0,021 W/mK, kurios 

padengtos 6 mm storio magnio oksido plokšte. Šilumos izoliacijos plokštės prie pagrindo tvirtinamos 

smeigėmis. Perdangos šilumos perdavimo koeficientas U = 0,31 W/(m²K). Ant lubų esanti instaliacija turi 

būti perkeliama ant naujai įrengiamo apšiltinimo sluoksnio. Apšiltinimui naudojamos šiltinimo sistemos 

degumas nežemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės. 

 

Lauko laiptai 

Numatomas esamų laiptų į rūsį ir sienutės šalia jų demontavimas, kadangi apšiltinus fasadus tampa 

per siaurį, demontavus rūsio laiptus įrengiama nauja atraminė sienutė ir laiptai iš monolitinio betono, 

laiptų paviršius turi būti šiurkštintas, ant atraminės sienutės įrengiamas plieninis dažytas aptvaras 0,60 m 

aukščio nuo atraminės sienutės viršaus (nuo žemės ne mažiau 0,9 m aukščio) su vertikaliu dalijimu kas 

100 mm. 

Esamų lauko laiptų ties įėjimais į laiptines pakopos iš surenkamų gelžbetoninių elementų, jų būklė 

bloga, numatomas pakopų demontavimas, atraminių gelžbetoninių elementų remontas ir naujų surenkamų 

g/b pakopų įrengimas, pakopų paviršius šiurkštintas. 

Numatomas esamų lauko laiptų aikštelių remontas, valymas, išdaužų remontas remontiniais 

mišiniais, impregnavimas, numatomas batų valymo grotelių pakeitimas naujomis. 

Prie įėjimo laiptų ir esamos nuovažos numatomi 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 apačioje numatoma įrengti įspėjamuosius paviršius (apvalių kauburėlių), 

įspėjamasis paviršius laptatakio pločio bei 600 mm ilgio, atitrauktas nuo pirmos pakopos briaunos per 

vienos pakopos plotį. 

 

Lifto keitimas 

Numatoma demontuoti esamus liftus ir įrengti naujus energetiškai efektyvesnius liftus su visa 

reikalinga įranga. Įrengiamas liftas kurio kabina 1050 x 1300 x 2150 ±50 mm, keliamoji galia 
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535/7 kg/žm. Įrengus atstatoma sienų ir grindų apdaila, angokraščiai aptaisomi metaliniais apvadais. 

Gyvenamuosiuose pastatuose liftų valdymas, kilus gaisrui, turi būti įrengiamas vadovaujantis 

LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais ir įrengiamos pagrindinė ir atsarginė skirtosios aikštelės. 

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. 

 

Laiptinių remontas 

 Lubos, sienos valomos. Laiptatakių apačios, glaistomos, šlifuojamos, gruntuojamos ir dažomos du 

kartus baltai. Laiptinių sienos valomos, tinkuojamos (tinko remontas), glaistomos, šlifuojamos, 

gruntuojamos ir dažomos du kartus. Numatomas šiukšlių vamzdžių demontavimas, užbetonuojamos 

angos perdangoje. 

 

Aplinkos apsauga, darbų sauga ir gaisrinė sauga 

 Atliekant statybos darbus vadovautis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, vesti atliekų apskaitos žurnalą, 

rūšiuoti atliekas. Darbų sauga užtikrinama vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje „DT 5-

00“. Gaisrinė sauga statybvietėje užtikrinama įrengiant pirmines gaisro gesinimo priemones. 

 Visi Rangovo darbuotojai turi būti instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir 

gaisrinės saugos srityse. 

 Detalesni nurodymai pateikiami Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje. 

 

Statybinio laužo išvežimas 

Statybų metu susidariusios statybinės atliekos – betono, plytų laužas, skalda, žvyras ir smėlis, 

atliekamas gruntas, stogo dangos – turi būti išvežamas antriniam panaudojimui arba utilizavimui į 

apskrities statybinio laužo sąvartyną laikantis nustatytos tvarkos. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos 

LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, kurios 

patvirtintos LR Aplinkos ministro. Statybinių šiukšlių išvežimo važtaraščiai saugomi iki pastato 

pridavimo valstybinei komisijai. 

 

Pastabos 

1. Visi Rangovo darbuotojai turi būti instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir 

gaisrinės saugos srityse ir darbus turi atlikti reikiamą kvalifikaciją turintys darbuotojai. 

2. Projekte pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų pavadinimai, taikomi kaip 
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analogas. Todėl skaičiuojant statybos darbų kainą, neprivaloma vadovautis pateiktais konkrečių 

statybos produktų pavadinimais, vietoje jų galima naudoti analogiškus - lygiaverčius statybos 

produktus, tačiau jų techninės charakteristikos ir savybės privalo būti ne blogesnės negu nurodytos 

šiame projekte. 

3. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją ar 

sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu susijusias 

išlaidas. 

4. Statybų metu pažeistos dangos, esami pastatai ir patalpų vidaus apdaila atstatomi į neprastesnę 

būklę, nei buvo iki statybos darbų pradžios, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiomis statybos 

normomis ir reikalavimais. 
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Dėl įrengimų ir medžiagų markių paminėtų projekte ir specifikacijose 
Specifikacijose nurodytos gaminių markės yra informacinio pobūdžio ir turi būti suprantamos kaip analogas renkant įrangą ir 
medžiagas. 
 
TS 00 Techninės specifikacijos. Bendri reikalavimai 
Bendrosios nuostatos 

Vykdant statybos darbus būtina vadovautis reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų, šių specifikacijų bei naudojamų statybos produktų 
gamintojų arba platintojų nurodymais. Turi būti taikomos aktualios galiojančios normatyvinių dokumentų redakcijos. 

Statybos darbai turi būti atliekami subjektais, atitinkančiais LR Statybos įstatymo reikalavimus. 
 
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas ir atitinkamai atestuotas 

juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atliktį reikalingą personalą bei įrangą. 
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų panašių darbų sąrašą ir 

sudaryti sąlygas juos apžiūrėti. 
Inžinierius – Užsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo kuris atstovauja užsakovui statybos metu ir vykdo statybos 

techninio prižiūrėtojo veiklą. Jos pagrindinis tikslas - tikrinti, kad statomas ir pastatytas statinys atitiktų statinio projektą, teisės 
aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, kontroliuoti statybos darbų kokybę. 

“Inžinierius” turi būti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose.  
Ši specifikacija apima statybos darbų atlikimą, statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, 

pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima statybai montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas 
medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, 
ko gali prireikti, kad būtų pastatytas atitinkantis Lietuvos standartus pastatas.  

Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir visus 
atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti objektui tinkamai veikti.  

Rangovas turi užtikrinti kad Darbas būtų atliktas teisinga seka.  
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Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.  
Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose esančią erdvę, įskaitant ribotą 

angų bei ortakių dydį.  
Rangovas turi užtikrinti kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų 

pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam žmogui aukštis 
maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi 
avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame stovinčio žmogaus aukštyje. 
Įstatymai ir reikalavimai 

Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos 
įstatymais. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.  
Rangovas atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.  
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti 

atitikties įvertinimo dokumentą.  
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus 

savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.  
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įforminti aktu, o 

baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi 
aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 
Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, 
svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš 
spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

 Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi 
specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie 
konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
Gaminiai, medžiagos 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Bet kurį 
specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi 
būti gautas Užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: - gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo 
ženklu; - specifikacija; - nuoroda kam skiriama; - spalvos nuoroda; - pagaminimo data.  

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka specifikacijos 
reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja 
Užsakovas.  

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir 
Architekto peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo patvirtinimo. 
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie 

atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.  
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose 

nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos 
netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar 
pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. 
nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią 
kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės 
patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti 
visiškai aiški. 
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei negalima 
palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

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

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo 
statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
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Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų 

dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 
Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi 
būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena 
medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos 
aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas. Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus 
Matavimai 

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

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.  
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis 

Lietuvos Respublikoje galiojančių matavimo normatyvų. 
Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro apdailos, 
inžinerinių ir kitų sistemų instaliavimo (įrengimo) planą (grafiką) prieš pradedant darbus tam, kad nesikirstų apdailos ir 
inžinerinių sistemų įrengimo darbai, ir statybų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi 
darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui.  

Jeigu darbai apima didelių matmenų įrangos instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo 

metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti 
numatyti iš anksto. 
Bandymai ir pavyzdžiai 

Vykdant statybos darbus turi būti atliekami šie bandymai: 
- betono stiprumo gniuždant nustatymas pagal standarto LST EN 12390-3 nurodymus; 
- grunto sutankinimo rodiklių nustatymas pagal standarto LST EN 1997-2 nurodymus; 
- pastato pralaidumo orui nustatymas pagal standarto LST EN ISO 9972 nurodymus; 
- inkarinių tvirtinimo elementų (varžtų, smeigių ir kitų) laikomosios galios nustatymas pagal EOTA dokumentų 

EAD 330499-00-0601, EAD 330232-00-0601, EAD 330196-00-0604, EAD 330076-00-0604 nurodymus. 
 
Turi būti atlikti visi projekte, sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai, matavimai: 
1. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos, kadastriniai matavimai; 
2. Panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos; 
3. Triukšmo matavimų dokumentai; 
4. Vibracijos lygių matavimų dokumentai; 
5. Garso klasifikavimo protokolas; 
6. Pastato energinio naudingumo sertifikatas; 
7. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą; 
Tyrimai ir matavimai atliekami atestuotų ar akredituotų subjektų. 
Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo 
faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 
šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami Rangovo.  

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: šalių susitartas 
bandymo laikas, vieta ir būdas, turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, bandymams turi būti prieinami visi 
reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 
Paslėpti darbai 

Paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sąrašas: 
- monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armavimas; 
- hidroizoliavimo darbai; 
- išorinių pastato atitvarų sandarinimo darbai; 
- išorinių pastato atitvarų garo ir šilumos izoliacijos įrengimo darbai. 
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Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų 

darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimų rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais 
ir įrašais statybos darbų žurnale. 
Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo 
mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiuvimo. 
Kitos sąlygos 
Angos ir nišos 

Brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Inžinieriaus sutikimo neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus juos, 

konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 
Angos montavimui 

Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis įrengti instaliacijų arba kitas angas ir turi pateikti 
visus tokius reikalavimus Inžinieriui. Tik Inžinieriui patvirtinus, galima įrengti angas.  

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai leistų 
Inžinierius.  

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų galima lengvai užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas angas 
prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.  

Angas užtaisyti naudojant tas pačias medžiagas kaip ir greta esančių konstrukcijų. Lakštinėse konstrukcijose mažas angas 
galima užtaisyti elastingomis tarpinėmis. 
Remontas (defektų taisymas) 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir 
išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems 
nurodytus reikalavimus.  

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesisilpnina konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. Jei remonto 
kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti 
tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą darbo grafiką. Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. 
plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa 
supanti aplinka. 
 
TS 01 Ardymo ir išmontavimo darbai 
Darbų vykdymas ir kontrolė 
Projekto sumanymui reikalingos pašalinti statinio dalys ar elementai, išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais 
pagal vykdomų darbų eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą 
šių darbų vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

1. Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu DT 5-00 
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

2. Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose arba panašiais 
nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią 
metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

3. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 
4. Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). Įvykus bet kokiems 

neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu 
neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti 
pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo 
ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas projekte numatytas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus 
jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują 
projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 
 
TS 02 Langų įrengimas 
Reikalavimai rūsio langams: 

staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 
PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 
gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm, nematomų išorinių sienelių 

storis – ne mažesnis kaip 2 mm; 
gaminiai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 1,5 mm; 
furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta DIN EN ISO 9001 
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tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), 
perchloretileno (PCE) arba silikono; 

šiluminė varža U ≤1,1 W/m2K; 
orinio garso izoliacijos indeksas ≥34dB; 
Atsparumas vėjo apkrovai: ne mažiau A2; 
Nepralaidus vandeniui: ne mažiau 4A 4B; 
Oro skverbtis ≥4 klasės; 
Mechaninio patvarumo klasė≥varstymo ciklai ≥5000ciklų; 
Mechaninio stiprio klasė ≥1klasė; 
Profiliai ne mažiau 5 kamerų; 
Stiklo paketas 2 stiklų, kurių vienas su minkšta selektyvine danga. Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą su inertiniu 

dujų užpildu. 
Stiklas armuotas 
Stiklo atsparumas smūgiams 1 klasė, dūžimo būdas B; 
Visuose languose privalo būti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys uždaro lango varčios iškėlimą; 
Profilių gamintojas turi nustatyti garantijas ne mažiau 5 metų; 
Profilių gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo sutrumpinimą 

(žymę) bei profilio pagaminimo datą; 
Langų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus; 
Profilių spalva tamsiai pilka RAL7015. 

 
Reikalavimai butų langams 

staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 
PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 
gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm, nematomų išorinių sienelių 

storis – ne mažesnis kaip 2 mm; 
gaminiai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 1,5 mm; 
furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta DIN EN ISO 9001 
tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), 

perchloretileno (PCE) arba silikono; 
šiluminė varža U  1,1 W/m2K; 
orinio garso izoliacijos indeksas  34dB; 
Atsparumas vėjo apkrovai: ne mažiau A4; 
Nepralaidus vandeniui: ne mažiau 6A, 6B; 
Oro skverbtis  klasės; 
Mechaninio patvarumo klasėvarstymo ciklai  000 ciklų; 
Mechaninio stiprio klasė  klasė; 
Profiliai ne mažiau 5 kamerų; 
Dviejų kamerų stiklo paketas, vienas stiklas su minkšta selektyvine danga. Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą su 

inertiniu dujų užpildu. 
Stiklo atsparumas smūgiams 3 klasė, dužimo būdas A klasė 
Visuose pirmo aukšto languose privalo būti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys uždaro lango varčios 

iškėlimą ir sumontuoti užraktai ant varstomų dalių; 
Profilių gamintojas turi nustatyti garantijas ne mažiau 5 metų; 
Profilių gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo sutrumpinimą 

(žymę) bei profilio pagaminimo datą; 
Langų ir durų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus; 

 
Reikalavimai lodžijų stiklinimams 

staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 
PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 
gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm, nematomų išorinių sienelių 

storis – ne mažesnis kaip 2 mm; 
gaminiai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 1,5 mm; 
furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta DIN EN ISO 9001 
tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), 

perchloretileno (PCE) arba silikono; 
šiluminė varža U  1,1 W/m2K; 
orinio garso izoliacijos indeksas  34dB; 
Atsparumas vėjo apkrovai: ne mažiau A4; 
Nepralaidus vandeniui: ne mažiau 6A, 6B; 
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Oro skverbtis  klasės; 
Mechaninio patvarumo klasėvarstymo ciklai  000 ciklų; 
Mechaninio stiprio klasė  klasė; 
Profiliai ne mažiau 5 kamerų; 
Stiklo paketas su dviem stiklais, kurių vienas su minkšta selektyvine danga. Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą su 

inertiniu dujų užpildu. 
Stiklo atsparumas smūgiams 3 klasė, dužimo būdas A klasė 
Visuose pirmo aukšto languose privalo būti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys uždaro lango varčios 

iškėlimą ir sumontuoti užraktai ant varstomų dalių; 
Profilių gamintojas turi nustatyti garantijas ne mažiau 5 metų; 
Profilių gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo sutrumpinimą 

(žymę) bei profilio pagaminimo datą; 
Langų ir durų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus; 

Darbų vykdymas 
Langus montuojanti įmonė turi turėti patvirtintas langų montavimo taisykles, arba vadovautis Langų, durų ir jų konstrukcijų 
montavimas ST2491109.01:2015 statybos taisyklėmis. 
 langai montuojami lango angoje. 
Montavimo darbų eiga:  

Langas įtvirtinamas angoje naudojant mūrvines 
- prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui naudojamos PVC arba 

impregnuotos medinės kaladėlės; 
- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. Atkreipti dėmesį, 

kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varsčios; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje, pritvirtinama 8mm diametro mūrvinėmis. Skirtingose angose gali būti naudojami 

skirtingi varžtai. 
Atliekamas tarpo tarp staktos ir sienos konstrukcijos sandarinimas. 
 - angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (poliuretano putomis); 

- reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos.  
- sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir visiškai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai sustingus sandarikliui, 

pašalinti staktų įveržimo įtvarus. 
 3. Atliekamas galutinis angų sandarinimas. 
 - angos sandarinimas atliekamas visu staktos perimetru iš vidaus ir išorės. Angos sandarinimui naudojamos specialios 
besiplečiančios tarpinės ir juostos. 

4. Pašalinamos apsauginės plėvelės. 
5. Visi paviršiai nuvalomi. 

 
1 lentelė. Leistini nuokrypiai 

Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai 
Gaminių vardinių 
matmenų nuokrypiai 

1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys 
Iki 630 
Nuo 630 iki 1600 

+1,0 
+1,5 

2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys 
Nuo 1600 
Iki 630 
Nuo 630 iki1600 

+2,0 
-1,0 
-1,5 

3. Išorinių staktų matmenys 
Nuo 1600 
Iki 1000 
Nuo 1000 

-2,0 
2,0 
3,0 

4. Langų plokštumas ir tiesumas 
iki 2000 
Nuo 2000 iki 1000 
Nuo 1000 iki 1600 

5,0 
1,5 
2,5 

5. Langų elementų įstrižainių skirtumas 
Nuo 1600 iki 1000 
Nuo 1000 iki 1600 
Nuo 1600 

3,5 
2,0 
3,0 
4,0 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 
Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

3 
3 
2 
3 
±3 
2 
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Laminuotos vidaus palangės. Bendroji dalis 

Jos gaminamos su snapeliu iš impregnuotų, vandeniui atsparių medžio drožlių plokščių ir iš viršaus padengiamos storu 
0,7 mm laminato sluoksniu. 

Palangės privalo būti stiprios ir kietos, kad galima būtų stovėti valant langus, statyti karštą virdulį, stumdyti daiktus ir 
nesubraižyti paviršiaus. 

Tokių palangių paviršiui neturi kenkti saulės spinduliai. Jas galima plauti švelniomis skalbimo priemonėmis. 
Laminuotos palangės iš drėgmei atsparios MDP daromos 18 mm storio V313 standarto, naudojami D3 klasės klijai. 

Priekinė briauna pastorinta iki 36 mm ir užapvalinta R-6 mm; spalva ir medžio imitacijos tipas derinamas su projekto 
autoriumi. 
1 pav. Laminuota palangė 

 
 
Vidaus palangių montavimas ir jungimai 

Palangės montuojamos didesnės nei lango anga. 
Sumontavus palanges, plyšiai užtaisomi sandarinimo putų mase. 
Palangės montuojamos su 1% nuolydžiu į patalpos pusę. 
Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovautis gamintojo instrukcijomis. 
 

TS 03 Lauko durų įrengimas 
Reikalavimai apšiltintoms metalinėms durims: 

 sąvara – 45mm storio, skardos storis – 1,52,0mm, su mineralinės vatos užpildu ir plieniniu sustiprinimu; 
 falcavimas – iš dviejų pusių; 
 paviršius – durys ir stakta – iš cinkuotos medžiagos, padengtos milteliniu sluoksniu; 
 sandarinimas – 4 pusių EPDM sandarinimo profilis; 
 spyna – įleistinė rūsio ir patekimo ant stogo durų, DD-5100 telefonspynė su elektromagnetinės spynos 

mechanizmu laiptinės durų D2; 
 vyriai su atraminiais guoliais; 
 šilumos izoliacijos koeficientas – 1,6 W/m2K; 
 garso izoliacija – 39dB; 
 Atsparumas vėjo apkrovai: ne mažiau A5; 
 Nepralaidus vandeniui: ne mažiau 8A; 
 Oro skverbtis 4 klasės; 
 Mechaninio patvarumo klasėvarstymo ciklai  000 ciklų; 
 Mechaninio stiprio klasė  klasė; 
 Stiklo paketas 2 stiklų, kurių vienas su minkšta selektyvine danga. Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą su 

inertiniu dujų užpildu (stiklas duryse D2); 
 Stiklas armuotas 
 Stiklo atsparumas smūgiams 1 klasė, dūžimo būdas B. 

Techniniai reikalavimai plastikinėms tambūro durims: 
 durų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 
 durų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 
 durų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų 

išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm; 
 durys turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 2,0 mm; 
 durų furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta DIN EN ISO 9001 
 duryse naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propilenodieno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio 

elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono; 



 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS1940-01-TDP-SA/SK.TS 
8 19 0 

 Durų šiluminė varža U  1,6 W/m2K; 
 Durų orinio garso izoliacijos indeksas  C garso klasė; 
 Atsparumas vėjo apkrovai: ne mažiau A4; 
 Nepralaidus vandeniui: ne mažiau 6A 6B; 
 Oro skverbtis 4 klasės; 
 Mechaninio patvarumo klasėvarstymo ciklai  000 ciklų; 
 Mechaninio stiprio klasė  klasė; 
 Stiklo atsparumas smūgiams 1 klasė 
 Stiklo dužimo būdas B klasė 
 Profiliai ne mažiau 5 kamerų; 
 Stiklo paketas 2 stiklų, kurių vienas su minkšta selektyvine danga. Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą su 

inertiniu dujų užpildu. 
 Spalva pagal durų specifikaciją. 
 Plastikinių durų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti atspari 

korozijai; 
 Profilių gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo 

sutrumpinimą (žymę) bei profilio pagaminimo datą; 
 
Darbų vykdymas 
Duris montuojanti įmonė turi turėti patvirtintas montavimo taisykles, arba vadovautis Langų, durų ir jų konstrukcijų 
montavimas ST2491109.01:2015 statybos taisyklėmis. 
Leistini nuokrypiai 
Nuokrypio pavadinimas / Leistinas nuokrypis, mm 
Durų blokų nuokrypis nuo vertikalės /3 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi  /2 
Horizontalių elementų nesutapimas duryse / 2 
Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių arba įskilimų. 
Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 
Durys turi būti nuvalytos, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 
Prieš užsakant gaminius, angų dydžius, numušus tinką, būtina tikslinti vietoje. 
 
 
TS 07 Stogo ir fasadų elementų apskardinimo darbai 

Medžiagos 
 Skardinimams naudojama poliesteriu dengta cinkuota skarda, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm. 
 Stogų apskardinimo darbai 
 Visi stogo apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi būti atsparūs korozijai. 

Parapetų viršaus nuolydis į stogo pusę turi būti ne mažesnis kaip 2,90, apskardinant parapetus laštaką reikia iškišti ne 
mažiau 20 mm; Užleidimas ant sienos priklauso nuo pastato aukščio: kai pastato aukštis h < 8 m reikalaujamas laštakos 
užleidimas ant sienos a  5 cm, kai h = 8 – 20 m – a  8 cm, kai h > 20 m – a  10 cm. 
 Palangių apskardinimas 
 Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5%, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30 mm; 
 Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones 
apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp 
sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta); 
 Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų palangėms užlenkiami kraštai. 
 Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl 
temperatūrinių ilgio svyravimų. 
 
TS 08 Nuogrindos įrengimas ir takų atstatymas 
I PARUOŠIAMIEJI DARBAI IR ŽEMĖS SANKASA 
Paruošiamieji darbai 

Atliekant paruošiamuosius darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklių ĮT ŽS 17 V skyriaus I skirsnio reikalavimų. Atliekant dirvožemio pašalinimo darbus prisilaikyti Automobilių kelių 
žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 IX skyriaus reikalavimų. 
Iškasos 

Iškasos šio projekto apimtyje yra vadinamos gatvės konstrukcijos lovių įrengimas, sankasos viršutinės dalies įrengimas. 
Iškasų įrengimas turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VII 
skyriaus I skirsnio reikalavimų. 
Gruntai, statybinės medžiagos 
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Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietas nurodo Rangovas susiderinęs su Statytoju arba kitais žemės savininkais, 
atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos 
medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos. 
Reikalavimai gruntams, statybinėms medžiagoms nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VII skyriaus I, II skirsniuose. 
Vandens nuleidimas 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo 
turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi 
būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. Vandens 
nuleidimo darbai turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII 
skyriaus V skirsnio reikalavimus 
Įrengimas ir sutankinimas 

Pylimai šio projekto apimtyje yra esamos gatvės sankasos arba gatvės dangos konstrukcijos paaukštinimas iki projektinio 
lygio. 

Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų 1 lentelės reikalavimus. 
1 lentelė. Reikalavimai žemės sankasai 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis 

Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 
0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP ŽD, ŽM, SD, SM 100  

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki 
pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB SB, SG, SP ŽD, ŽM, SD, SM 98  

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 
0,5 m gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3) 97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo 
rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja 
tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) 
vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro 
matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 
smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

 
Reikalavimai žemės sankasos viršui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus III skirsnio reikalavimus. 
Iškasos dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindo sluoksnius, turi būti 
išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. 
Iškasos dugnas turi būti įrengtas ir išlygintas pagal projektinius nuolydžius.  
Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje 

Reikalavimai deformacijos moduliui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 
Darbai žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriuje 
Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių 
ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.  
Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnio reikalavimų. 

 

II. DANGOS KONSTRUKCIJA 
Remontuojamų ir atstatomų takų dangos konstrukciją sudaro: 

1. Betoninės plytelės 37,5x37,5x7cm 
2. Skaldos atsijų sl. 3 cm, fr. 0/5  
3. Dolomitinės skaldos sl. 15 cm, fr. 0/45, EV2=100 MPa 
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4. Šalčiui atsparus sl. 20 cm 
5. Sutankintas gruntas EV2=30 MPa 
 

Nuogrindos dangos konstrukciją sudaro: 
1. Betoninės plytelės 50x50x7cm 
2. Skaldos atsijų sl. 3 cm, fr. 0/5  
3. Dolomitinės skaldos sl. 15 cm, fr. 0/45, EV2=100 MPa 
4. Šalčiui atsparus sl. 20 cm 
5. Sutankintas gruntas EV2=30 MPa 
 

 
Dangų konstrukcijos klasė ir sluoksnių storiai nustatyti vadovaujantis KPT SDK 19 
Pagrindai rengiami  kai pasiekiamas esamo pagrindo deformacijos modulis Ev2 > 30/45 MPa. 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis  
Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio mišinio sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų 

mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas reikalavimus. Apsauginiam šalčiui atspariam 
sluoksniui įrengti rekomenduojama naudoti mišinius kuriuos sutankinus būtų pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 80/100 
MPa. 

Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio mišiniui gali būti naudojami: 
1) birieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
2) gruntai pagal LST 1331:2002: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 
3) žvyro pagrindo sluoksniams rengti naudojami žvyro mišiniai 0/32 

AŠAS sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai: aukštis ±2 cm; skersiniai nuolydžiai ±0,5%; pločiai ±10 cm; lygumas 30 
mm provaiša po 3 m ilgio liniuote; storis įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti 
daugiau kaip 2cm mažesnis už projektinį storį. 
 

Skaldos pagrindo sluoksnis 
Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesurišti skaldos mišiniai 0/45. 
Sutankinus skaldą turi būti pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 100/120MPa. Mišinio sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 

Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 
reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi būti ne mažesnis kaip 103%.  

Skaldos pagrindo sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai: aukštis ±2 cm; skersiniai nuolydžiai ±0,5%; pločiai ±10 cm; 
lygumas 20 mm provaiša po 3 m ilgio liniuote; storis įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) 
neturi būti daugiau kaip 1cm mažesnis už projektinį storį. 

Dangos konstrukcija parodyta projekto grafinėje dalyje. 
 
Skaldos atsijų pasluoksnis 

Reikalavimai posluoksniui ant kurio bus rengiama betoninių plytelių danga: 
Posluoksnis ant kurio bus rengiama plytelių danga turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, tinkamo profilio ir 

išlaikantis apkrovas;  
Plytelių posluoksniui naudoti 3 cm storio GU kategorijos nesurištuosius mišinius frakc. 0/5 pagal LST EN 13285. 

Mineralinių dulkių kiekis turi atitikti LF2 IR UF5 kategorijas. Plytelių dangos posluoksnio medžiagos neturi nė trupučio 
įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių 
medžiagų mišinys kurio sluoksnio rūšiuotumo koeficientas ((Cu = D60/D10) pagal LST 1331:2002) yra didesnis arba lygus 13. 
Pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, kad ant jo įrengto 
plytelių dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. 

Dėl šios priežasties pagrindo sluoksnio ir plytelių dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos tarpusavyje, 
kad būtų užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas bus įrodytas, jeigu bus 
įvykdytos šios sąlygos: D15/d85 ≤ 5; D50/d50 ≤ 25. 
Plytelių danga 

Plytelių dangos viršutinė dalis sudaryta iš plytelių, siūlių ir posluoksnio. Plytelių dangos projektuojamos bei įrengiamos 
vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14 ir TRA TRINKELĖS 14.  

Betoninės plytelės įrengiamos ant skaldos atsijų pasluoksnio, tos pačios atsijos naudojamos ir tarpams (siūlėms) tarp 
plytelių užpilti. 

Plytelių dangos ant įšalusio posluoksnio rengti negalima. 
Įrengiant prijungtis, plyteles, kurios buvo išpjautos reikiamos formos, neturėtų būti naudojamos, jei jų likęs trumpesnės 

briaunos (kraštinės) ilgis yra mažesnis negu pusė neišpjautos plytelės didžiausios briaunos ilgio. Išpjautos formos plytelės 
negali turėti jokių briaunų kampų, mažesnių negu 45°. Siūlių plotis tarp plytelių turi būti 6-10 mm. 

Plytelių dangomis pradėti leisti transporto eismą galima tik tada, kai jų pasluoksnis ir po juo esantis pagrindo sluoksnis be 
rišiklių yra pakankamai išdžiūvę po atskiestojo siūlių užpilo panaudojimo. 
Betoninės plytelės 
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Reikalavimai betoninėms plytelėms: Betoninės plytelės turi atitikti standarto LST EN 1339 reikalavimus, įskaitant 
nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1339 galima 
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi 
techniniai reikalavimai. 
Reikalavimai Betoninėms plytelėms: 

Įstrižainių matavimų leistinieji nuokrypiai 
Žiūrėti standartą LST EN 1339. 

Betoninių plytelių dviejų įstrižainių didžiausias leidžiamas skirtumas 
Klasė Ženklinimas Didžiausias skirtumas mm 

2 K 3 
Atsparumas atmosferos poveikiui 
Žiūrėti standartą LST EN 1339. 
Atsparumas atmosferos poveikui turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 

Betoninių plytelių atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 
Klasė Ženklinimas Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo kg/m2 

3 D vidurkio vertė ≤ 1,0, be jokios pavienės vertės > 1,5 
Atsparumas dilinimui (Dylamasis atsparumas) 
Žiūrėti standartą LST EN 1339. 
Atsparumas dilinimui turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 

Betoninių plytelių atsparumas dilinimui 

Klasė Ženklinimas 
Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST EN 1338 G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST EN 1338 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 
 
Betoniniai bortai. Bendroji dalis 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV 
skyriaus reikalavimus. Jei bortai liejami vietoje, betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1 ir techninių reikalavimų aprašo 
TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai taip pat turi būti 
įrengti pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir 
padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia 
žymiai sumažinti plytelių pjaustymo darbus. Šiuo atveju užsakovas ir rangovas turi susitarti prieš darbų pradžią. Lygaus 
paviršiaus bordiūrų, apvadų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti 
didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 mm. 
Bordiūrų įrengimas: 
 Bordiūrai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono markė – C 12/15 ir stipresnis; 
 Pamatas įrengiamas dviem sluoksniais klojant šviežią betoną ant šviežio betono. Sluoksniai tankinami atskirai plūkiant 
arba vibruojant. Pirmasis sluoksnis turi sudaryti apie 2/3 pamato storio. Antrasis sluoksnis įrengiamas tokio storio (aukščio), 
kad jį sutankinus būtų pasiektas projektinis pamato aukštis. 

Bordiūrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bordiūrų 
(apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris neužpildomas. 

Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai (apvadai, kelio bortai). 
Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių 
spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai). 
Gatvės bortai 

Gatvėse įrengiami betoniniai gatvių bortai 100x30x15 cm, ir sužeminti bortai ties įvažiavimais ir kur nurodyta projekte 
100x22x15 cm ant betono C12/15 sluoksnio h=20,0 cm.  

Atsparumas atmosferos poveikiui 
Žiūrėti standarto LST EN 1340 5.3.2 punkto 2.2 lentelę. 
Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 

Betoninių bordiūrų ir vandens latakų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 
Klasė Žymėjimas Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo kg/m2 

3 D vidurkio vertė ≤ 1,0, be jokios pavienės vertės > 1,5 
Lenkiamasis stipris 
Žiūrėti standarto LST EN 1340 5.3.3 punkto 3 lentelę. 
Charakteringas lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti žemiau pateiktos 

lentelės reikalavimus. 
Betoninių bordiūrų ir vandens latakų lenkiamasis stipris 

Klasė Žymėjimas Charakteringas lenkiamasis stipris MPa Minimalus lenkiamasis stipris MPa 
1* S ≥ 3,5 ≥ 2,8 
2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 
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*1 klasės lenkiamojo stiprio betoniniai bordiūrai ir vandens latakai naudojami techniškai pagrindus. 
Atsparumas dilinimui (Dylamasis atsparumas) 
Žiūrėti standarto LST EN 1340 5.3.4 punkto 4 lentelę. 
Atsparumas dilinimui turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 

Betoninių bordiūrų atsparumas dilinimui 

Klasė Žymėjimas 
Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą 
standarto  LST EN 1340 G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST EN 1340 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 
 
Vejos bortai. Takai aprėminami vejos bortais. Vejos bortų markė BR 100.20.8, įrengiami ant betono pagrindo h10 cm, 
betono klasė C12/15. Visi bortai turi būti taisyklingi ir lygūs, prieš pradedant darbus vykdytojo patikrinti. 
Techninės charakteristikos 

Stipris tempimui -     Skeliant ≥ 3,5 MPa 
Atsparumas dilinimui -    < 20 mm 
Vandens įgėris % -     < 6 % 
Atsparumas šalčiui     < 1,0 (masės nuostoliai kg/m²) 

 Gaminiai turi atitikti LST EN 1340:2003 
 
TS 10 Kojų valymo įranga 
 Lauko batų valymo sistema sudaro: 
  Grotelės iš cinkuoto plieno, akutės 9x31mm; 
  Polimerbetoninė vonelė su cinkuoto plieno briauna; 
  Matmenys ne mažesni nei 750x500mm, h=80mm 

 
 
TS 11 Sandarinimo juostos, garo izoliacija, difuzinė plėvelė 
Visos pagrindinės medžiagos turi būti naudojamos su papildomas jų gamintojo tiekamais priedais jeigu to reikalauja jų 
kokybiška montavimas pagal gamintojo instrukijas. 
Langų sandarinimo juostos 

Prieš montuojant sandarumą užtikrinančias medžiagas visi langų, angokraščių ir kiti paviršiai, prie kurių montuojamos 
šios priemonės, turi būti tvirti ir švarūs nuo dulkių tam, kad būtų užtikrintas pakankamas medžiagų tarpusavio sukibimas, kaip 
tai aprašo „Statybos Taisyklės ST 249110901:2013. Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“. 

Būtina įsitikinti, jog sandarinimui ir apšiltinimui naudojamos medžiagos yra suderinamos su kitomis medžiagomis 
siūlėje. Šilumos izoliacija įrengiama tam, kad siūlė neperšaltų. Siūlės apšiltinimo medžiaga parenkama taip, kad siūlės šilumos 
izoliacinės savybės būtų geresnės nei lango rėmo šilumos izoliacinės savybės bei atsižvelgiant į daugiametę vidutinę 
temperatūrą, neatsirastų sąlygos ant vidinių paviršių susidaryti kondensatui ir būtų suformuota siūlė sandarinimo sluoksnio 
įrengimui. Apšiltinimo medžiaga turi būti neįgerianti vandens. Siūlės apšiltinimo medžiaga turi būti elastinga ir pakankamai 
tvirta, kad atlaikytų konstrukcijų poslinkius siūlėje. 

Pasirinkta išorinė langų sandarinimo juosta turi užtikrinti vandens garų pasišalinimą iš konstrukcijos į išorę difuzijos 
keliu, taip pat užtikrinti siūlės apsaugą nuo atmosferinių poveikių (vėjas, lietus, UV spinduliai). Langų perimetre iš išorės turi 
būti naudojamos sandarumą užtikrinančios medžiagos ir sprendimai , atitinkantys sekančius kokybinius rodiklius: 
Difuzinė juosta iš lauko pusės 
 Sandarinimo juosta iš išorės – juosta turi būti suderinama su medžiagomis, prie kurių bus klijuojama (turi turėti juostos 

gamintojo patvirtinimą). 
 Garantija - juostai suteikiama ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantija, naudojant pagal instrukcijoje nurodytus 

reikalavimus; 
 Juosta visu savo plotu pilnai padengta klijais – užtikrinanti sukibimą su visais paviršiais ir ertmių neatsiradimą po ja. 
 Juostų klijai – neišdžiūstantys, sudėtyje neturintys tirpiklių, laikinųjų organinių junginių (VOC) ir kitų kenksmingų 

medžiagų, įskaitant formaldehidą. 
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 Klijų lipnumas prie mūrinių paviršių – Juostas klijuojant prie mūrinių paviršių neturi būti reikalingos papildomos lipnumą 
užtikrinančios ar suteikiančios medžiagos (gruntas). 

 Juostos forma – juosta turi turėti iš anksto numatytą dalį juostos klijavimui ant lango rėmo. Ant lango rėmo turi būti 
numatyta užklijuoti ≥ 15 mm juostos pločio. 

 Tinkuojant ant juostos, ji turi būti prilipusi pilnu paviršiumi prie konstrukcijos. Juosta turi turėti numatytas priemones 
užtikrinančias betarpišką tinko ir po juosta esančio paviršiaus sukibimą; 

 Vandens garų difuzijos koeficientas – Sd ≤ 2 m, pagal EN 1931 
 Atsparumas atmosferiniams poveikiams - ≥ 3 mėn. 
 Darbinė temperatūra – ≥ -10 laipsnių Celsijaus (turi būti galima dirbti iki -10 laipsnių Celsijaus); 
 Juostos atsparumas temperatūrai – nuo -40 0C iki +100 0C; 
 Juostos atsparumas ugniai – ugniai atsparumo klasė ne blogesnė nei E pagal EN ISO 11925 – 2. 
 Juostų mechaninio atsparumo parametrai pagal EN 12311-1: 
o Tempiamasis stipris išilgai ≥210 N/50mm; 
o Tempiamasis stipris skersai ≥150 N/50mm; 
o Atsparumas tempimui (pailgėjimas) išilgai: ≥ 70%; 
o Atsparumas tempimui (pailgėjimas) skersai: ≥ 100%; 
 Atsparumas lietui - ≥ 600 Pa, pagal EN 1027. 
 Siūlės sandarumas – Jungties pralaidumo koeficientas ≤0,1 m3/(hmdaPA2/3), pagal EN 12114. 

 
Garo izoliacinė juosta iš vidaus 

Pasirinkta vidinė langų sandarinimo juosta turi užtikrinti siūlės apsaugą nuo vandens garų patekimo į šiluminės izoliacijos 
sluoksnį difuzijos ir konvekcijos keliu. Langų perimetre turi būti naudojamos sandarumą užtikrinančios medžiagos ir 
sprendimai, atitinkantys sekančius kokybinius rodiklius: 
 Sandarinimo juosta iš vidaus – juosta turi būti suderinama su medžiagomis, prie kurių bus klijuojama, t.y. (turi turėti 

juostos gamintojo patvirtinimą). 
 Garantija - juostai suteikiama ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantija, naudojant pagal instrukcijoje nurodytus 

reikalavimus; 
 Juosta visu savo plotu pilnai padengta klijais – užtikrinanti sukibimą su visais paviršiais ir ertmių neatsiradimą po ja. 
 Juostų klijai – neišdžiūstantys, sudėtyje neturintys tirpiklių, laikinųjų organinių junginių (VOC) ir kitų kenksmingų 

medžiagų, įskaitant formaldehidą. 
 Klijų lipnumas prie mūrinių paviršių – Juostas klijuojant prie mūrinių paviršių neturi būti reikalingos papildomos lipnumą 

užtikrinančios ar suteikiančios medžiagos (gruntas). 
 Juostos forma – juosta turi turėti iš anksto numatytą dalį juostos klijavimui ant lango rėmo. Ant lango rėmo turi būti 

numatyta užklijuoti ≥ 15 mm juostos pločio. 
 Tinkuojant ant juostos, ji turi būti prilipusi pilnu paviršiumi prie konstrukcijos. Juosta turi turėti numatytas priemones 

užtikrinančias betarpišką tinko ir po juosta esančio paviršiaus sukibimą; 
 Vandens garų difuzijos koeficientas – Sd ≥ 20 m, pagal EN 1931 
 Darbinė temperatūra – ≥-10 laipsnių Celsijaus (turi būti galima dirbti iki -10 laipsnių Celsijaus); 
 Juostos atsparumas temperatūrai – nuo -40 0C iki +100 0C; 
 Juostos atsparumas ugniai –  ugniai atsparumo klasė ne blogesnė nei E pagal EN ISO 11925 – 2. 
 Juostų mechaninio atsparumo parametrai pagal EN 12311-1: 
o Tempiamasis stipris išilgai ≥220 N/50mm; 
o Tempiamasis stipris skersai ≥150 N/50mm; 
o Atsparumas tempimui (pailgėjimas) išilgai: ≥ 70%; 
o Atsparumas tempimui (pailgėjimas) skersai: ≥ 90%; 
 Siūlės sandarumas – Jungties pralaidumo koeficientas ≤0,1 m3/(hmdaPA2/3), pagal EN 12114. 

 
Difuzinė plėvelė 

3 sluoksnių; 
Svoris ploto vienetui: 150 g/m2; 
sd vertė: 0,02 m 
Atsparumas vandeniui: W1; 
Degumas: E klasė 

 
Garo izoliacinė plėvelė 

Storis: 200 µm; 
Svoris ploto vienetui: ≥160 g/m2; 
Ugniai atsparumo kalsė E; 
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TS 14 Liftas 
Numatomas pilnas esamo lifto demontavimas (Nuardomi visi šachtos durų angokraščiai, spyruoklės, variklio tvirtinimo 
elementai mašinų patalpoje, kitos nebereikalingos konstrukcijos ir pan., sumontuojami pastoliai, išardomos šachtos durys visa 
lifto įranga išvežama ir utilizuojama, kartu išvežamos ir susidariusios statybinės atliekos). Prieduobės betonavimas (iki 
150mm) poreikis patikslinamas išardžius esamą liftą. Sijos arba kablių po perdanga įrengimas (min. 16Nr. 20kN) poreikis 
patikslinamas išardžius esamą liftą. Lifto angų uždengimas plokšte, pritvirtinant ją prie sienų. Angų tarp mašinų patalpos ir 
šachtos užbetonavimas vieną iš skylių uždengiant grotelėmis ventiliacijai. Aptaisymo darbai prie šachtos durų (mygtukų angų 
užtaisymas, slenksčių išdaužymas, grindų privedimas prie slenksčio).  
Sienu ir grindu apdailos prie lifto šachtos angu sutvarkymas. 
Dispecerinės mobilios irangos montavimas, derinimas. 
Gyvenamuosiuose pastatuose liftų valdymas, kilus gaisrui, turi būti įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų 
reikalavimais. 
Liftas turi atitikti LST EN 81-20/50; 
 
Reikalavimai liftui 
Pavara - Elektrinė, be reduktoriaus, su dažnio keitikliu; 
Keliamoji galia - 535 / 7 kg/žm; 
Greitis - 1,00 m/s; 
Kėlimo aukštis – apie 19,60 m, tikslinama vietoje pagal esamą aukštį; 
Sustojimų skaičius – 8 vnt; 
Įėjimų skaičius – 8 vnt; 
Kabinos įėjimų skaičius – 1 vnt; 
Vidiniai kabinos matmenys - 1050 x 1300 x 2150 ±50 mm (Plotis x Gylis x Aukštis); 
Durys – ne mažiau 800 x 2000 mm (Plotis x Aukštis); 
Valdymas - Mikroprocesorinis, surenkantis keleivius žemyn; 
Šachtos matmenys – esami 1550 x 1700 mm (Plotis x Gylis) tinkslinami pagal esmą šachtą; 
Šachtos durys - Nerūdijantis šlifuotas plienas; 
Kabinos durys - Nerūdijantis šlifuotas plienas;  
Šachtos durų priešgaisrinė klasifikacija – reikalavimai nekeliami; 
Durų tipas - Automatinės; 
Durų pavara - Valdoma dažnio keitikliu; 
Kabinos sienos - Nerūdijantis šlifuotas plienas; 
Apdailiniai apvadai kabinoje - Anoduotas aliuminis; 
Kabinos lubos - Nerūdijantis matinis plienas; 
Apšvietimas - Lubose, LED šviestuvai; 
Kabinos grindys – rifliuoto aliuminio arba nerūdijančio plieno; 
Valdymo pultas kabinoje - Nerūdijančio šlifuoto plieno plokštė su individualia elektromechanine klaviatūra, brailio raštas; 
Veidrodis - Skaidrus, per visą kabinos aukštį, ant galinės sienos; 
Porankis - Šlifuotas nerūdijantis plienas, tiesus, apvalus ant galinės sienos; 
Durų kontrolė - Foto barjeru per visą durų aukštį; 
Valdymo tablo aukštuose – Elektromechaniniai; 
Kita 
Nerūdijančio plieno šachtos durų angokraščių lankstiniai, skardos storis 1,2 mm, užkabinimas ant sienos iki 100mm 
Kabinos padėties indikacija pagrindiniame sustojime; 
Perkrovos kontrolė; 
Avarinis apšvietimas; 
Valdymas gaisro atveju pagal LST EN81-73; 
Pajungikas prie dispečerinės; 
Automatinis sugrįžimas į pagrindinį aukštą; 
Skleidžiamas triukšmas lifto šachtoje ne daugiau 65dBA. 
 
 
TS 16 Tinkavimo darbai 

Techninė specifikacija apima pilną sienų, lubų ar kitų paviršių tinkavimo darbų įrengimą, įskaitant pagrindų paruošimą. 
 Medžiagos 
 Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui keliamus reikalavimus. 
Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti 
ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau kaip 0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 
 Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams: 

- grūdelių didumas < 2,0mm; 
- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 

Dengiamajam tinko sluoksniui: 
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- grūdelių didumas < 0,5mm; 
- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 

Kalkės: 
- turi būti gerai išdegtos - CO2 < 6 %; 
- negesiu grūdelių kiekis < 11 %; 
- gesinimo laikas 8 - 25 minutės. 

 Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3. 
 Metalinis tinklas turi būti apie 10x10mm dydžio akučių plonavielio metalo ( vielos storis 0,9 1,2mm), galvanizuotas ir 
tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 
Tinko skiediniai: 
Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis 
Cementas: kalkės: 
smėlis 

Vidiniams paviršiams: 
- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas < 60 %; 
- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas > 60 %; 
Išoriniams paviršiams: 
- mūriniams 
- cokoliui, juostoms 

 
1:4:12 
1:1: 6 
 
1:0,7:3-5 
1:0,3-5,5 

 
Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis 2 tipo tinkui tūrio dalimis 
Skiedinio paskirtis Cementas: kalkės: smėlis 
Mūrinės sienoms ir pertvaroms 
Juostoms, luboms 

1:1:2 - 4 
1:1:2 

 
Skiediniai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

Techniniai reikalavimai skiediniams 
Leistini ribiniai 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis mm: 
- skirti gruntui - 2,5 
- dengiamajam sluoksniui - 2,0 
Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys paruošiamajam sluoksniui 
turi būti 9 - 14cm slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam 7 - 8cm; 
rankiniu būdu atitinkamai 8 - 12cm ir 7 - 8cm 
Išsisluoksniavimas < 15% 
Vandens išlaikymas >90% 
Sukibimo stiprumas, MPa: 
- vidaus darbams > 0,1 
- išorės > 0,4 
Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm: 
- marmuro granito, stambaus smėlio grūdeliai - 2 
- kvarcinio smėlio - 0,5 
- marmuro miltų - 0,25 
Terazitinių skiedinių užpildo stambumas mm: 
- smulkaus - 1 
- vidutinio – 2 - 2,5 
- stambaus - 4 
Glaisto: 
- sukibimo stiprumas, MPa: 
po 24 h > 0,1 
po 72 h > 0,2 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
10 % 
10 % 
 
 
 
+ 3mm 
+ 1,5mm 
+ 0,25mm 
 
+ 1mm 
+ 1,5mm 
+ 1,5mm 

Periodinis matavimas 
 
 
 
Bandant standartiniu 
konusu 
 
 
 
Laboratorijoje 
 
3 matavimai 50 - 70 m2 
paviršiaus 
 
Periodinis matavimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodinis matavimas 

 
Stipris gniuždant, cemento skiedinio sudėtis 
Sąlyginė 
skiedinio 
markė 

Skiedinio stiprio gniuždant 
markė pagal LST 
1346:1997 

Sudėtis tūrio dalimis 
(cementas: smėlis) 

Portlandcementas M 
400 

Smėlis 0/2 
frakcijos 

   Kg l kg l 
M 50 
M 100 
M 150 

S 5 
S 10 
S 15 

1: 6,7 
1: 4,2 
1: 3,0 

180 
270 
360 

164 
246 
328 

1600 
1510 
1450 

1090 
1035 
993 
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M 200 
M 300 

S 20 
S 30 

1: 2,5 
1: 2,0 

440 
520 

400 
472 

1420 
1390 

973 
952 

 
Cemento- kalkių skiedinių sudėtis 

Sąlyginė 
skiedinio 
markė 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 
pagal LST 
1346:1997 

Sudėtis tūrio 
dalimis 
(cementas: 
smėlis) 

Portlandcementas M 
400 

Kalkių tešla Smėlis 0/2 frakcijos 

   kg l kg l kg l 
M 50 
M 75 
M 100 

S 5 
S 7,5 
S 10 

1:1,27:7,2 
1:0,7:5,6 
1:0,5:4,5 

150 
190 
240 

136 
173 
218 

230 
160 
140 

165 
130 
100 

1440 
1420 
1390 

985 
975 
966 

 
Cemento- kalkių skiedinių sudėtis 

Sąlyginė 
skiedinio 
markė 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 
pagal LST 
1346:1997 

Sudėtis tūrio dalimis 
(cementas: smėlis) 

Portlandcementas M 
400 

Kalkių tešla 
Smėlis 0/2 
frakcijos 

   kg l kg l kg l 
M 50 
M 75 
M 100 

S 5 
S 7,5 
S 10 

1:1,27:7,2 
1:0,7:5,6 
1:0,5:4,5 

150 
190 
240 

136 
173 
218 

230 
160 
140 

165 
130 
100 

1440 
1420 
1390 

985 
975 
966 

 
Reikalavimai tinkavimo darbams 
Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 
Leistinas tinko storis, mm: 
- iki 20 
 
 
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui, 
mm: 
- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cementinio 
skiedinio išlyginamojo sluoksnio 
- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio 
- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio 
- dengiamojo sluoksnio pagerintam tinkui 

Matuojama 5 kartus 70-100m2 paviršiaus arba 
vienoje patalpoje mažesniame plote, kur matomos 
nuokrypos 
 
 
 
 
- iki 5mm; 
- iki 7mm; 
- iki 7mm; 
- 2mm. 

 
 Paviršių paruošimas 
 Nuo paruošto tinkavimo paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės ir paviršius 
gerai sudrėkintas. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 
20mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu. 
 Glotnus betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų siūlės turi būti 
neužpildytos skiediniu per 10 – 15mm. 
 Tinkavimas 
 Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis 
padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12mm. 
  
Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams 

Nukrypimo pavadinimas 
Leistini ribiniai 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

1 2 3 
Nuokrypiai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 
- 1-am metrui 
- visam patalpos aukščiui ar ilgiui 
Kreivų paviršių spindulio 
nukrypimai nuo projektinio 
(tikrinama lekalu), 
 
 
Angokraščių, piliastrų, stulpų, 

 
 
1 
5 
 
5 
 
 
 
 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio matuokle 50 
- 70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 
metrų ilgio) 
5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio matuokle 50 
- 70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 
metrų ilgio) 
5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio matuokle 50 
- 70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi 
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kampų, įdubų nukrypimai nuo 
vertikalės ir horizontalės: 
- 1-am metrui 
- vienam elementui 
Tinkuoto angokraščio pločio nuo 
projektinio 
 
 
 
Juostų nuo tiesios linijos tarp 
dviejų kampų ar užkarpų 
 
 
 
Leistinas tinkuotų ir glaistytų 
paviršių drėgnumas 

 
 
 
 
1 
3 
< 2 
 
 
 
 
< 2 
 
 
 
 
< 8 % 

nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 
metrų ilgio) 
 
5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio matuokle 50 
- 70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 
metrų ilgio) 
5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio matuokle 50 
- 70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 
metrų ilgio) 
Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 
 

 
TS 17 Glaistymo darbai 

Techninė specifikacija apima pilną sienų, lubų ar kitų paviršių glaistymo darbus, įskaitant pagrindų paruošimą, glaistyto 
paviršiau šlifavimą. 

Betono ir tinkuotiems paviršiams išlyginti prieš dažant naudoti glaistą kuris būrų suderinamas su akrilo latekso dažais. 
 Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo 
baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. 
 Glaistas turi būti smulkus. Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5)mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti 
įtrūkimų. 
 Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiuvęs paviršius, šiek tiek 
patrynus, neturi teptis. 
 Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiuvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie 
švitrinio popieriaus. 
Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lentelėje nurodytus reikalavimus: 
Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas Rodiklis Bandymų metodas 

1. Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ  <1 g/l  
2. Tankis 1,70-1,75 g/cm3  
3. Slankus (18 ± 2)0C temperatūroje, cm 7-10 LST 1413.1 

4. 
Džiuvimo laikas (18 ± 2)0C temperatūroje, h, ne 
daugiau kaip 

5 LST 1413.1 

 
 Paviršiaus paruošimui, vadovautis glaisto gamintojo pateiktomis instrukcijomis, skirtomis glaistomo paviršiaus 
paruošimui bei glaisto panaudojimui. Bendruoju atveju paviršius turi būti švarus, nuvalytas. 
 
TS 18 Dažymo darbai. Betoninių, tinkuotų, metalinių paviršių dažymas 

Techninė specifikacija apima pilną sienų, lubų ar kitų paviršių dažymo darbus, įskaitant pagrindų paruošimą. 
 Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8%, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6%. 
Dažomos patalpos temperatūra > 80C, santykinis oro drėgnumas < 70%. Išoriniai paviršiai nedažomi, kai temperatūra 
aukštesnė negu 270C , paviršių liečia tiesioginiai saulės spinduliai. Darbai galimi ir esant kitoms sąlygoms jeigu tai nurodyta 
dažų gamintojo rekomendacijose. 
 Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 
 A lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius akriliniais dažais. 

Technologinė operacija Aukštos kokybės 
Valymas + 
Išlyginimas + 
Plyšių rievėjimas + 
Pirminis gruntavimas + 
Dalinis glaistymas + 
Užglaistytų vietų šlifavimas + 
Pirminis ištisinis glaistymas + 
Svidinimas + 
Antrasis gruntavimas + 
Svidinimas + 
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Trečiasis gruntavimas (su dažų pasluoksniu) + 
Dažymas + 
Tapnojimas + 

 
 B lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorės metalinius paviršius 

Technologinė operacija Alėjiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai 
Valymas + 
Gruntavimas + 
Pirmasis dažymas + 
Antrasis dažymas + 

 
 Nuo metalinių paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalinti esami dažai. Dulkės nuo paviršių 
nusiurbiamos. 
 Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. 
 Grunto dangos turi gerai padengti paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai 
išdžiūti, tik po to dedamas kitas sluoksnis. Dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų 
darbų. 
 Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 
 Dažymo būdai 
 Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. Teptuku dažoma taip, kad paviršiaus 
dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti 
galima, jei gretimi paviršiai gerai uždengti.  
 Medžiagos 
 Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi 
būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 
- medžiagos pavadinimas ir savybės; 
- pritaikymo sritis arba sritys; 
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 
- spalvos numeris ir pagaminimo data. 

 Dažai 
 Akrilo latekso dažai. Dažai skirti vidaus tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymui. Šilko blizgesio (vidutinio 
blizgumo pagal DIN EN 13 300) atsparūs UV spindulių poveikui, laikui bėgant negelsta, dažai turi būti atsparūs plovimui 
(klasė 1, pagal LST EN 13 300, atlaikyti ne mažiau kaip 2000 brūkštelėjimų), atsparūs valymo priemonių chemikalų poveikiui. 
Dažai privalo būti be skiediklių. Lakiųjų organinių junginių kiekis ne didesnis nei 15g/l., dažymo darbai atliekami laikantis 
dažų gamintojo nurodrymais. 
 Metalinių paviršių dažymas. Metalinių paviršių dažymas atspariais agresyviai aplinkai perchlorviniliniais dažais. Dažai 
turi būti atsparūs vandeniui, rūgštims ir šarmams iki 25 koncentracijos. Dažoma ant nuvalyto ir nuriebinto paviršiaus 
pirmiausia gruntuojant perchlorvinilinio grunto penkiais sluoksniais, bendru 130 km storiu pagal gamintojo rekomendacijas. 
Darbų priežiūra 
 Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. Visi dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo 
dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. 
12 letenlė Reikalavimai dangos sluoksniams 

Techniniai reikalavimai 
Ribiniai 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 
glaisto – 0,5mm 
dažų sluoksnio 25μm 

1,5 
5 matavimai 50 – 70 m2 paviršiaus arba 
mažesnis paviršius su matomais defektais 

 
 Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotėkų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su 
dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiuvus. 
Reikalavimai baigtam paviršiui 

Techniniai reikalavimai 
Leistini 
nuokrypiai, mm 

Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, 
nuotėkų, purslų ir ištrintų vietų 

  

Vietiniai ištaisymai 3m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi - Vizualinė apžiūra 
Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, 
nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai 
dažų sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiuvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo - Vizualinė apžiūra 
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pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 
Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas 
atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar 
gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 
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Architektūrinės – Konstrukcinės dalies medžiagų ir darbų žiniaraštis 

Poz.
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 1. Demontavimo darbai TS01    
1.  Langų su vidaus palangėmis demontavimas  m2 245,29 38 
2.  Lauko durų demontavimas  m2 29,48  
3.  Balkonų stiklinimų demontavimas  m2 508,0  
4.  Plieninių grotų nuo langų demontavimas  m2 31,0  

5.  Angokraščių išpjaustymas  
m 
m3 

1986,0 
9,88 

20 

6.  Palangių nuolajų demontavimas  m 1096,5 1 

7.  Betoninės nuogrindos demontavimas  
m3 

m2 
4,8 
48,0 

10 

8.  Betoninių plytelių šaligatvio demontavimas  m2 180,0 26 
9.  Kelio bortų demontavimas  m 71,0 6 

10.  Vejos bortų demontavimas  m 29,0 1 
11.  Betoninių laiptų ir šviesduobių demontavimas  m3 15,10 30 
12.  Stogo skardinimų demontavimas  m2 204,0 1 
13.  Plieninių turėklų demontavimas  m 9,0  

14.  
Betoninių išlipimo ant stogo šachtų 
demontavimas 

 m3 5,0 10 

15.  Lietaus surinkimo įlajos demontavimas  vnt 3,0 1 

16.  
Lifto šachtos durų angos didinimas išpjaunant 
ruožus angos šonuose 290 mm storio betono 
sienoje 

 
m 

vnt 
m3 

106,0 
24,0 
8,0 

 

17.  Šiukšlių vamzdžio virš stogo demontavimas  vnt 3,0  

18.  Šiukšlių vamzdžio laiptinėse demontavimas  
vnt 
m 

3,0 
81,0 

 

19.  Šiukšlių išvežimas ir utilizavimas iki 20 km.  t 144,0  
      
 2. Langų keitimas TS02    
1.  Varstomų plastikinių ne mažiau 5 kamerų rūsio  m2 21,36 L1; L2 
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langų su vienos kameros stiklo paketu, vienas 
stiklas armuotas U≤1,1W/m²K, įstatymas, kai 
plotas iki 2 m2. Profilių spalva tamsiai pilka 
RAL7015. 

vnt 37,0 

2.  
Varstomų plastikinių ne mažiau 5 kamerų langų 
su dviejų kamerų stiklo paketu U≤1,1W/m²K, 
įstatymas, kai langas virš 2 m2. Spalva balta 

 
m2 
vnt 

114,83 
44,0 

 

3.  

Nevarstomų plastikinių ne mažiau 5 kamerų 
langų su dviejų kamerų stiklo paketu 
U≤1,1W/m²K, įstatymas, kai langas virš 2 m2. 
Spalva balta 

 
m2 
vnt 

39,01 
19,0 

 

4.  
Plastikinių ne mažiau 5 kamerų balkono durų su 
dviejų kamerų stiklo paketu U≤1,1W/m²K, 
įstatymas, kai durys iki 2 m2. Spalva balta 

 
m2 
vnt 

70,09 
38,0 

 

5.  
Akustines oro pritekėjimo orlaidės su drėgmės 
jutikliu (Aereco arba analogas) 

 vnt 216,0  

6.  Sandarinimas putomis  m 752,60  
7.  Garo izoliacinė juosta iš vidaus 100 mm pločio  m 752,60  

8.  
Laminuoto medžio plaušo vidaus palangių 
įrengimas 250mm 

 m 109,25  

9.  
Angokraščių tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas 2 kartus 

 m2 150,52  

      
 3. Lodžijų stiklinimas TS02    

1.  
Plastikinių ne mažiau 5 kamerų balkono 
stiklinimu su vienos kameros stiklo paketu 
U≤1,1W/m²K, įrengimas. Spalva balta 

 
m2 
vnt 

998,73 
214,0 

 

2.  Sandarinimas putomis  m 1903,0  
3.  Garo izoliacinė juosta iš vidaus 100 mm pločio  m 1903,0  
4.  PVC vidaus palangių įrengimas 100mm  m 598,20  

5.  
Angokraščių tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas 2 kartus 

 m2 381,0  

      
 4. Lauko durų keitimas TS03    

1.  

Plieninės apšiltintos durys su užrakto 
mechanizmu, plienine rankena, automatiniu 
pritraukėju, koja atidarytų durų fiksavimui, durų 
atmušėju. U1,60W/m²K. Spalva RAL 7015 

 
m2 

vnt 
7,25 
3,0 

D1 

2.  

Dvivėrės metalinės laiptinės durys su plienine 
traukiama rankena iš lauko, DD-5100 
telefonspynę su elektromagnetinės spynos 
mechanizmu, durų užraktas atidaromas iš vidaus 
pagal LST EN 179. Armuoto stiklo paketu 
0,30m². Durys su automatiniu pritraukėju, koja 
atidarytų durų fiksavimui, durų atmušėju 
U=1,6W/m²K. Spalva RAL7015. 

 
m2 

vnt 
8,57 
3,0 

D2 

3.  

Plastikinės dvivėrės tambūro durys su traukiama 
rankena, armuoto stiklo paketu, automatiniu 
pritraukėju, koja atidarytų durų fiksavimui, durų 
atmušėjais, pagrindinės varčios plotis ne mažiau 

 
m2 

vnt 
9,87 
3,0 

D3 



 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS1940-01-TDP-SA/SK.SŽ 
3 4 0 

950mm. Durys su praplatinimo profiliu per 
apšiltinimo sluoksnį viršuje ir šone 
U1,60W/m²K. Spalva  RAL 7015 

4.  

Plieninės apšiltintos durys su užrakto 
mechanizmu, plienine rankena, automatiniu 
pritraukėju, koja atidarytų durų fiksavimui, durų 
atmušėju U1,60W/m²K. Spalva RAL 7015 

 
m2 

vnt 
5,70 
3,0 

D4; D5 

5.  Automatinis durų pritraukėjas  vnt 12,0  
6.  Durų atmušėjai  vnt 12,0  

7.  
DD-5100 telefonspynė ir pajungimas prie esamo 
domofono sistemos 

 vnt 3,0  

8.  
Evakuacinių durų užraktai ir rankenos pagal LST 
EN 179 serijos standarto reikalavimus 

 vnt 3,0  

9.  Sandarinimas putomis  m 80,4  
10.  Garo izoliacinė juosta iš vidaus 100 mm pločio  m 80,4  

11.  
Angokraščių tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas 2 kartus 

 m2 27,40  

      
      
 5. Nuogrindos įrengimas TS08    
1.  Grunto kasimas ir išvežimas  m3 47,25  
2.  Grunto tankinimas  m2 105,0  
3.  Šalčiui atsparus sl. 20 cm  m2 105,0  

4.  
Dolomitinės skaldos sl. 15 cm, fr. 0/45, EV2=100 
MPa 

 m2 105,0  

5.  Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm  m2 105,0  

6.  
Vejos (šaligatvio) 1000x200x80 mm bortas ant 
betoninio pagrindo 

 m 91,0  

7.  Betoninės plytelės 500x500x70 mm  m2 105,0  
      
 6. Takų atstatymas TS08    
1.  Grunto kasimas ir išvežimas  m3 76,0  
2.  Esamo grunto tankinimas  m2 200,0  
3.  Šalčiui atsparus sl. 20 cm  m2 200,0  

4.  
Dolomitinės skaldos sl. 15 cm, fr. 0/45, EV2=100 
MPa  m2 200,0  

5.  Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm  m2 200,0  

6.  
Gatvės bortas 1000x150x300 mm ant betoninio 
pagrindo 

 m 63,5  

7.  
Gatvės bortas 1000x150x220 mm ant betoninio 
pagrindo 

 m 7,5  

8.  Betoninės plytelės 375x375x70 mm įrengimas  m2 200,0  

9.  
Vejos (šaligatvio) 1000x200x80 mm bortas ant 
betoninio pagrindo 

 m 29,0  

10.  Asfaltbetonio dangos atstatymas 10 cm storio  m2 48,0  

11.  
Atvežamo augalinio grunto paskleidimas 10 cm 
storiu 

 m2 211,0  

12.  Grunto paruošimas ir vejos sėjimas  m2 211,0  
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 7. Liftų keitimas TS14    
1.  Esamo lifto su visa įranga demontavimas €1900+PVM/vnt vnt 3,0  

2.  
Sienų tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, 
dažymas 2 kartus 

 m2 81,0  

3.  
Nerūdijančio plieno šachtos durų angokraščių 
lankstiniai, skardos storis 1,2 mm, užkabinimas 
ant sienos iki 100mm 

€250+PVM/vnt 
Su montavimu vnt 24,0  

4.  
Keleivinis liftas kurio kabina 1050 x 1300 x 
2150mm ±50mm. Keliamoji galia, kg/žm 535/7; 
Kėlimo aukštis ~ 19,60 m; su įrengimo darbais 

€22100+PVM/vnt 
Su montavimu vnt 3,0  

5.  
ŽN kopiklis laiptais skirtas gabenti svorį iki 130 kg. 
Kopimo greitis – iki 6,5 m/s, leidimosi – iki 7,7 m/s. 

 kompl 1,0 
Įrengia
mas kitu 
etapu 

      
 8. Laiptinių remontas TS16-TS18    
1.  Lubų valymas  m2 907,0  

2.  
Lubų glaistymas, šlifavimas, gruntavimas ir 
dažymas du kartus 

 m2 907,0  

3.  Sienų valymas  m2 2781,0  
4.  Sienų tinkavimas (tinko remontas)  m2 278,0  

5.  
Sienų glaistymas, šlifavimas, gruntavimas ir 
dažymas du kartus 

 m2 2781,0  

6.  
Angokraščių glaistymas, šlifavimas, gruntavimas 
ir dažymas du kartus 

 m2 38,0  

7.  
Šiukšlių vamzdžio angos perdangoje 
užbetonavimas, betonas C20/25 

 m3 1,1  
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Fasadas fibrocemento plokštės. Spalva Equitone Pictura PW841
dramblio kaulo, analogas RAL9002

Fasadas fibrocemento plokštės. Spalva Equitone Pictura PG843
pilka, analogas RAL7036

Fasadas fibrocemento plokštės. Spalva Equitone Pictura PG546
žalia, analogas RAL6004

Lodžijų stiklinimo tarplangis. Tinkas. Ceresit white WH
baltas pagal langų rėmus, analogas RAL9003

Pastabos:
1. Išorės palangių, fasado, stogo apskardinimų, liETĮovių, lietvamzdžių ir kitų skardinių elementų  spalva

tamsiai pilka - RR 23 analogas RAL7024.
2. PVC langų spalva butuose, lodžijose ir laiptinėse - esama balta.
3. PVC langų profilių spalva rūsyje - tamsiai pilka RAL 7015.
4. Lauko durų spalva - tamsiai pilka RAL 7015.
6. Angokraščių spalvos turi būti, kaip ir toje vietoje esanti fasado plokštės spalva.
7. Fasado apdailų spalvos pasirinkus gamintoją, tikslinamos vietoje, jos privalo būti suderinamos su

projekto autoriais.

Cokolis. Klinkerio plytelės. Spalva tamsiai pilka, RAL 7015
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01 - Daugiabutis gyvenamas namas

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

SPDVA2105 Liucina Grigonytė

112-oji daugiabučių namų savininkų
bendrija
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Fasadas fibrocemento plokštės. Spalva Equitone Pictura PW841
dramblio kaulo, analogas RAL9002

Fasadas fibrocemento plokštės. Spalva Equitone Pictura PG843
pilka, analogas RAL7036

Fasadas fibrocemento plokštės. Spalva Equitone Pictura PG546
žalia, analogas RAL6004

Lodžijų stiklinimo tarplangis. Tinkas. Ceresit white WH
baltas pagal langų rėmus, analogas RAL9003

Pastabos:
1. Išorės palangių, fasado, stogo apskardinimų, liETĮovių, lietvamzdžių ir kitų skardinių elementų  spalva

tamsiai pilka - RR 23 analogas RAL7024.
2. PVC langų spalva butuose, lodžijose ir laiptinėse - esama balta.
3. PVC langų profilių spalva rūsyje - tamsiai pilka RAL 7015.
4. Lauko durų spalva - tamsiai pilka RAL 7015.
6. Angokraščių spalvos turi būti, kaip ir toje vietoje esanti fasado plokštės spalva.
7. Fasado apdailų spalvos pasirinkus gamintoją, tikslinamos vietoje, jos privalo būti suderinamos su

projekto autoriais.

Cokolis. Klinkerio plytelės. Spalva tamsiai pilka, RAL 7015
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