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1. DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU PARENGTA PROJEKTO DALIS, SĄRAŠAS   
  

1. Daugiabučio namo Naujininkų g, 2 Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu (2019 m. 

birželio 27 d.  Rengėjas UAB „MEPCO “Gediminas Šilanskas atest. Nr. 0512) ; 

2. Daugiabučio gyvenamojo namo Naujininkų g, 2 Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

2020-10-27 technine užduotimi; 

3. Daugiabučio namo, esančio Naujininkų g, 2 Vilnius ,atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

rengimo pirkimo sąlygomis; 

4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu 2020-10-26, registro Nr. 10/232000;  

5. Pastato energinio naudingumo sertifikatu Nr. Nr. KG-0512-00642/0 išduotas 2019-08-01 

6. Naujininkų g, 2 Vilnius Nekilnojamo turto kadastro apskaitos byla; 

7, Specialiaisiais reikalavimais –2021-01-18 Nr.: SRD-01-210118-00056 

8. Specialiasiais  architektūros reikalavimai SARD-01-210115-00058, 2021-01-15 

9. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 

 2021-01-15 Specialiaisiais paveldosaugos Reikalavimais  Reg. Nr. SVS-7 

10. Projektavimą reglamentuojančiais normatyvais. 

11. Topografiniu planu. Sudarytojas: UAB “Vilniaus geodezijos linija”, direktorius A. Savickis,  
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2. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDŲ PARENGTA PROJEKTO DALIS, 
SĄRAŠAS 

 
*Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);\ 
 
1. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.  

2. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.  

3. Europos Parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.  

4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

5. 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.  

6. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir patvarumas.  

7. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.  

8. STR 2.01.01.(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

9. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.  

10. STR 2.01.01(5):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.  

11. STR 2.01.01(6):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  

12. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.  

13. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės.  

14. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos. Stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.  

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

16. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.  

17. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

18. STR 2.01.02:2016. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.  

19. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

20. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.  

21. HN 33:2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 
jų aplinkoje. 

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

23. RSN 156-94 “Statybinė klimatologija”.  

24. LST EN 1991-1-2:2002 “Eurokodas 1”. 

25. „Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės“. 
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3. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS ATLIEKAMI 
STATYBOS DARBAI, SĄRAŠAS 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);\ 

3. 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“; 

4. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

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

6. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

7. IX-1672 „Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas“; 

8. DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

9. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“; 

10. „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“; 

11. „Atliekų tvarkymo taisyklės“; 

12. „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“; 

13. „Pirminės gaisro gesinimo priemonės“; 

14. „Projekto brėžiniai“. 
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4. LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS, NAUDOTOS 
PROJEKTUI PARENGTI, SĄRAŠAS 

 

 

Projekto sudadamosios dalys Programinė įranga, galiojimas 

Bendroji, Architektūros, Konstrukcijų, 
Vandentiekio- nuotekų, Elektrotechninė, 
vėdinimo, 

ZWCAD 2020; 

Acrobat Reader DC; 

Microsoft Office (2MHJR-
V4MR2-V4Z2Y-72MQ7-KC6X) 

 

*Pastaba: 

 

1. Rengiant visas dalis, naudotos aukščiau išvardintos programos; 
2. Tekstiniams projekto dokumentams (aiškinraščiams, techninėms specifikacijoms, kiekių ir 

darbų žiniaraščiams ir kitai tekstinei projektinei dokumentacijai), naudota operacinė sistema – 
Windows, Microsoft Office (2MHJR-V4MR2-V4Z2Y-72MQ7-KC6X) Projekto dalių brėžiniams 
parengti naudoti    ZWCAD 2020 programų paketai. 
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STATINIO PROJEKTO SKLYPO PLANO DALIES (SP) AIŠKINAMASIS 

RAŠTAS 

1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas 

 

 

UAB “Naujininkų ūkis|” užsakymu  atliekamas Daugiabučio gyvenamojo namo pastato Naujininkų g. 2, 
Vilnius paprastojo remonto (atnaujinimo (modernizavimo) projektas“. 

 

Objektas Daugiabutis gyvenamasis namas 

Unikalus pastato Nr. 1096-1033-1014 

 Adresas Naujininkų g. 2, Vilnius 

Statinio naudojimo 

 paskirtis 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) 

pastatas 

Statybos rūšis Paprastasis remontas 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Projekto Stadija Techninis darbo projektas 

 

Atliekamas paprastasis remontas daugiabučio gyvenamojo namo Naujininkų g. 2, Vilnius. Šiame 
projekte numatyta atlikti viso daugiabučio gyvenamojo namo išorės sienų, cokolio, stogo sutvarkymo, 
langų ir durų keitimą, šildymo sistemos, karšto vandens sistemos, šilumos punkto, vėdinimo sistemos, 
šalto vandens sistemos, buitinio ir lietaus nuotakyno atnaujinimą. Įrengti naują nuogrindą. Pagrindinės 
laikančios konstrukcijos atnaujinimo (modernizavimo) darbų metu nebus keičiamos.  
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2.   Duomenys apie statybos sklypą. 

2.1 Statinio geografinė vieta 

 
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas Naujininkų g. 2, Vilnius 

 

2.2. Ryšys su gretimu užstatymu. 

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas ribojasi su gretimomis gyvenamųjų daugiabučių namų 
teritorijomis . 
Vietovės reljefas neturi peraukštėjimų, natūraliai susiformavęs. 
Rengiant projektą geologija nebuvo tiriama, kadangi nėra būtinumo daryti tyrimų dėl statybos rūšies. 
 
2.3. Saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsaugos reikalavimai. 

Gyvenamasis namas, adresu Naujininkų g. 2 Vilnius patenka į LR Kultūros vertybių registre 
registruotos nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros 
vertybių registre – 16073, statusas – paminklas), vizualinės apsaugos pozonį. 
Nustatyti specialieji reikalavimai –2021-01-18 Nr.: SRD-01-210118-00056 
Specialieji Architektūros reikalavimai SARD-01-210115-00058, 2021-01-15 

 Išduoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2021-
01-15 Specialieji paveldosaugos Reikalavimai Reg. Nr. SVS-7. 

Rengiant paprastojo remonto projektą privaloma  vadovautis SPR nurodymais , jais ir vadovaujamasi: 
-Kultūros vertybių registro duomenimis ( http://kvr.kpd.lt/#/ ); 
-Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); 
-Vilniaus miesto teritorijos bendruoju planu (2007-02-14, Nr. 1-1519); 
-Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs 
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U1P) – apsaugos specialiuoju planu – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18, Nr. ĮV-512); 
-Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos 
laikinuoju apsaugos reglamentu (Žin. 2005, Nr. 61-2193); 
-Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2007 “Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų 
rengimo taisyklės“ (2014 m. gegužės 13 d. Nr. ĮV-341) reikalavimais; 
- PTR 3.03.01:2005 ,,Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar 
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo 
taisyklės“ reikalavimais; 
-Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); 
-STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
1. Planuojamais darbais negali būti sunaikintos, pažeistos, ar kitaip pakeistos Kultūros paveldo 
vietovių vertingosios savybės; 
2. Architektūriniai sprendiniai – planuojamų pastatų mastelis, aukštis, medžiagiškumas, 
architektūrinė išraiška, spalvinis sprendimas turi nepažeisti aplinkinio užstatymo vientisumo, neturi 
dominuoti aplinkoje; 
3. Parengtas projekta s (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos 
techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; 
4. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, 
darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės 
paveldosaugos padaliniui (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 
str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571)); 
5. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar 
neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), 
esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi 
teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus. 
. 

2.4. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai. 

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra aprūpintas vandentiekio (šilto, šalto), buitinių nuotekų. 
elektros ir centrinio šildymo inžinerinias tinklais. Dujų tinklas atitraukiamas nuo apšiltinamo fasado, 

Rekomenduojama Dujotiekio dalį  rengti kartu su AB "ESO" dujotiekio įvado atitraukimo paprastojo 
remonto aprašu, kai bus žinomos atitraukiamų įvadų koordinatės.   
 
2.5. Želdynai. 

Šiuo projektu, sklypo apželdinimas nėra sprendžiamas. Numatomas galimas krūmų, trukdančių cokolio 
apšiltinimo darbams, naikinimas. Atstatoma veja į pradinę padėtį atlikus atnaujinimo (modernizavimo) 
rangos darbus, 
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2.6. Transporto judėjimas. 

Į teritoriją patenkama iš Naujininkų  gatvės esamu kiemo įvažiavimo keliu. Šiuo projektu transporto 
judėjimo organizavimas teritorijos viduje nėra sprendžiamas. 

2.7. Klimato sąlygos. 

Klimatinės sąlygos 

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

a) vidutinė metinė oro temperatūra- +5,6 ºC;  

b) santykinis metinis oro drėgnumas- 80 %;  

c) vidutinis metinis kritulių kiekis- 664 mm; 

d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)- 75 mm; 

e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- P, PR, PV; 

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

g) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 21m/s 

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

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

3.   Duomenys apie pastatą` 

Prieš pradedant ruošti daugiabučio gyvenamojo namo techninį darbo projektą, vizualiai apžiūrėtas 
pastatas. Apžiūros metu nustatyta, kad  namo laikančioms konstrukcijoms papildomų tyrimų 
atlikti nereikia. Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti 
komforto sąlygas, pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę 

Esama pastato būklė 

Atnaujinamas daugiabutis gyvenamasis namas yra Naujininkų g. 2, Vilnius mieste. 
 Atnaujinamas daugiabutis  pastatytas 1961 metais. Pirminė ir esama pastato paskirtis-gyvenamoji.  

Daugiabutis gyvenamasis namas yra trijų aukštų, vienos laiptinės su rūsiu. Jame yra 12 butų. Rūsys 
nešildomas, jame įrengtas šilumos punktas, vandens apskaitos ir elektros skydinė, bendro naudojimo 
patalpos ir gyventojų sandėliukai. 

Pastato pamatai yra juostiniai, iš surenkamų  pamatinių gelžbetonio blokų. Pamatai nešiltinti.  

 Pastato išorinės sienos – Sienų konstrukcija plytų mūras. Sienų konstrukcija nešiltinta  

Tarpaukštinės perdangos g/b/ Rūsio perdangos termoizoliacijos sluoksnis neįrengtas 

Stogas – Šlaitinis. Stogo danga-šiferis, reikalavimų. 



 
 

 

AE-2020155608- TDP-SP.TS 
Lapas Lapų Laida 

10 12 0 

 

 

 

Lietaus vandens nuvedimo sistema- išorinė 

Langai ir balkonų durys butuose ir kitose patalpose. Butuose didžioji dalis  langų ir balkonų durų 
pakeisti PVC profilio su stiklo paketais, dalis langų -seni , mediniai ( 13 butų).. 

Balkonų ir lodžijų laikančiosios konstrukcijos. Balkonų konstrukcijos geros, neseniai sustiprintos. 
Balkonų turėklai atnaujinti. 

Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose Laiptinės ir rūsio langai 
PVC profilio. Laiptinės lauko durys metalinės, geros būklės, rūsio ir tambūro durys senos,.  

Įėjimo aikštelė į laiptinę yra iš monolitinio betono.  

 Šilumos inžinerinės sistemos. Šiluma pastatui tiekiama centralizuotai nuo miesto šilumos tinklų. 
Rūsyje įrengtas šilumos punktas , šildymo sistema vienvamzdė, viršutinio paskirstymo. Šilumos 
mazgas nepriklausomas, automatinio reguliavimo.  

Karšto vandens inžinerinės sistemos. Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte 

Vandentiekio inžinerinės sistemos. Vanduo tiekamas iš miesto tinkle. Magistralinis vamzdynas 
susidėvėjęs.  

Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos. Buitinių nuotekų sistema centralizuota. Susidėvėję pažeisti 
korozijos buitinių nuotekų vamzdynai.  

Vėdinimo inžinerinės sistemos. Natūrali kanalinė, oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris, oro 
ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas)  

Elektros bendrosios inžinerinės sistemos. Paskirstomieji elektros tinklai ir apšvietimo įrenginiai 
bendro naudojimo patalpose fiziškai susidėvėję, neatitinka saugumo reikalavimų. Laiptinėje 
apšvietimas su judesio davikliu. 

 
Statinio konstrukcijų techninės būklės išvados: pastatas tenkina statybos techninio reglamento STR 
2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos" (žin.2003-06-20, Nr. 59-2683) ir statybos techninio reglamento 
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. „Mechaninis patvarumas ir pastovumas”. (Žin., 
2005, Nr. 115-4195) reikalavimus. 
 

4. Projektinių sprendinių apibūdinimas: 

Projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis projektavimo metu galiojančiais Statybos 
techniniais reglamentais bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais. 
Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų bei atitinka visas 
priešgaisrines, aplinkosaugines, higienos, statybos normas, taisykles ir reikalavimus. Statyboje 
leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei 
gaminius.  
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Šiame techniniame darbo projekte visas sklypas nėra tvarkomas. Numatyta įrengti naują betoninių 
plytelių nuogrindą bei atstatyti gerbūvį po statybos rangos darbų.  Sklypo dalis šalia atnaujinamo 
pastato yra su nežymiu nuolydžiu, reljefo perkrytis per 50 metrų neviršija 1,5 metro.   

Sklypo dalyje numatoma sutvarkyti aplinką – įrengti betoninių plytelių nuogrindą pastato 
perimetru, atstatyti šaligatvių plytelių ir asfalto dangą ir veją po statybos darbų.  Aplink gyvenamąjį 
namą įrengiama 50 cm pločio betoninių plytelių nuogrinda. Nuogrindos konstrukciją sudaro gerai 
sutankintas gruntas (po hidroizoliacijos įrengimo), 30 cm storio drenažinis skaldos sluoksnis, 3 cm 
sutankintas smėlio pagrindo sluoksnis ir 6 cm storio betoninių plytelių danga, kurios plyšiai 
užpilami sauso cemento smėlio sluoksniu. Nuogrinda formuojama su nuolydžiu nuo pastato, kad 
lietaus vanduo nesikauptų ties cokoliu ir jo nedrėkintų.  Nuogrinda aprėminama vejos bortais ant 
betono pagrindo C20/25. Esamos statybos metu pažeistos dangos atstatomos, numatant analogišką 
viršutinę dangą (šaligatvio plytelės, asfaltbetonis) su visais pasluoksniais.  Tose vietose, kur eina 
inžineriniai tinklai ar telekomunikaciniai kabeliai, kasimo darbus reikia vykdyti atsargiai, jei reikia 
– kasti rankiniu būdu.  Statybos metu pažeista veja atstatoma.  

Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, 
darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės 
paveldosaugos padaliniui (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 
str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571)). 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas ir 
atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą 
personalą bei įrangą. Specialistai, vykdantys statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą, privalo 
turėti atitinkamiems darbams vykdyti kvalifikacinius atestatus. Projekto pakeitimai galimi tik 
suderinus juos su šio projekto autoriumi ir atitinkamomis projektą derinusiomis institucijomis.   

 

Kontrolė 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai vadovaujantis patvirtintais  darbų saugos 
reikalavimais. Dengtų darbų aktai, dalyvaujant projekto vykdymo priežiūros inžinieriui, surašomi 
šiems žemiau išvardinamiems darbams:  
- natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis;  
- tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, tik atlikus sutankinto 
grunto lauko laboratorinius - bandymus ir pateikus juos statybos priežiūros inžinieriui;  
- piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;  
- pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus;  
- pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu;  
- perdengimų, kolonų, balkonų, laiptų aikštelių ir laiptatakių, įėjimus įrėminančių plokščių, 
sąramų ir kitų surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų atrėmimo ir įtvirtinimo patikrinimas 
- laikančiųjų konstrukcijų priėmimas. 
 
Detalesnius projektinius sprendinius žiūrėti projekto brėžiniuose.  
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Reikalavimai darbams ir medžiagoms pateikti techninėse specifikacijose.  

Medžiagų kiekius žiūrėti medžiagų kiekių žiniaraštyje; 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 
naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – 
LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus 
arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra 
nurodomi aprašant atskirus darbus.  

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami 
teritorijos sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai.  

Darbus gali vykdyti tik atestuotos įmonės ir nustatyta tvarka apmokyti specialistai, kurie atlikdami 
darbus juos atlieka pagal  produktų gamintojų instrukcijas. Darbai vykdomi turint nustatyta tvarka 
suderintą Projektą ir išduotą statybą leidžiantį dokumentą-statybos leidimą prieš darbų pradžią 
suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką.  

Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, 
atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta 
teritorija turi būti tinkama eksploatacijai.  Šiame etape išskirtos sekančios aplinkos sutvarkymui skirtos 
specifikacijos:  

 

 

 

TS-01 Paruošiamieji darbai;  

TS-02 Darbų sauga, žemės darbai;   

TS-03 Žvyro, skaldos ir išlyginamojo sluoksnio (posluoksnio) pagrindai;  

TS-04 Vejos atstatymas;  

TS-05 Nuogrindos įrengimo/atstatymo darbai; 

TS-06 Įspėjamųjų paviršių įrengimas žmonėms su negalia 
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TS  01 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1. Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 
nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 
išvengta konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl 
rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

2. Sena nuogrinda turi būti išardyta statybvietės ruošimo metu. Visas statybinis laužas yra išvežamas.  

3. Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 
nepatektų į rengiamus pagrindus. Dirvožemio apimtys yra nurodytos kiekių žiniaraštyje. Pašalintas 
dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose.  

4. Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos 
visos projekte nurodytos medžiagos ir ar gruntas sutankintas.  

5. Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę, (augmenija ir kt.) turi būti 
sandėliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su užsakovu. Žemės darbai, vykdomi statybvietės 
paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir techninių specifikacijų reikalavimus. 

 

TS 02 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

DARBŲ SAUGA , ŽEMĖS DARBAI 

1. Dirbti žemės darbus požeminių komunikacijų (elektros kabelių, dujotiekio ir kt.) zonoje leidžiama 
tik gavus paskyrą-leidimą ir šias komunikacijas eksploatuojančios įmonės raštišką leidimą. Taip pat 
draudžiama dirbti be nurodymo elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje. Prie leidimo turi būti 
pridedamas pasas (schema), sudarytas pagal darbo brėžinius, kuriame nurodytas komunikacijų 
išdėstymas ir įgilinimas.  

2. Dirbti požeminių komunikacijų veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant darbų vadovui, o 
elektros kabelių ir veikiančio dujotiekio apsauginėje zonoje – tik stebint elektros ar dujotiekio tinklus 
eksploatuojančios įmonės atstovui.  

3. Arti veikiančių komunikacijų leidžiama dirbti tik kastuvais. Kasti mechanizuotai ar naudoti 
smūginius įrankius (laužtuvus, kaplius, pleištus ir pneumatinius įrankius) draudžiama.  

4. Dirbantiems arti dujotiekio reikia naudotis dujokaukėmis. Minėti asmenys privalo būti supažindinti, 
instruktuoti, kaip privalėtų elgtis pajutus dujų kvapą, bei kokių priemonių turėtų imtis , kad apsaugotų 
tiek save tiek aplinkinius  
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5. Kasant gruntą rankiniu būdu, darbininkai privalo laikytis saugaus atstumo vienas nuo kito 
(darbininkų darbo zonos neturi kirstis), siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, dėl nesaugaus atstumo 
sužeidžiant naudojamais darbo įrankiais.   

6. Vykdant mechanizuotus žemės paruošimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebėti tas darbų vietas, 
kur tikėtinos grunto nuošliaužos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi būti atitvertos ir pažymėtos 
atitinkamais įspėjamais užrašais. Dirbti tokiose vietose leidžiama tik po kasdieninės darbų vadovo 
apžiūros.  

7. Netikėtai aptikus požeminių įrenginių, komunikacijų, sprogstamųjų medžiagų ir šaudmenų, kultūros 
vertybių apie kuriuos nebuvo nurodyta, žemės kasimo darbus reikia nedelsiant nutraukti ir pranešti 
darbų vadovui (teritoriją aptverti). Draudžiama palikti radinius be apsaugos. Darbus tęsti galima tik 
tada, kai pavojingi  radiniai bus pašalinti, teritorija kruopščiai patikrinta ir gautas atitinkamų tarnybų 
leidimas.    

 

TS 03 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

ŽVYRO, SKALDOS IR IŠLYGINAMOJO SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO) PAGRINDAI 

Žvyro, skaldos ir išlyginamojo sluoksnio pagrindai rengiami:  

Žvyro ir skaldos pagrindai rengiami iš žvyro mišinio 0/45 su 30 % dolomitinės skaldos 22/56 priedu. 
Mišinių granuliometrinė sudėtis parenkama pagal atitinkamus normatyvinius dokumentus. 

 Daromas 3 cm ir storesnis išlyginamasis sluoksnis – paklotas.  

 Pagrindo sluoksniai po nuogrinda:  

– nuogrindos dangos posluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl 
pagrindo sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys.  
– pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris 
užtikrintų, kad ant jo įrengtos dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. 

  

Dėl šios priežasties pagrindo sluoksnio ir dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos 
tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu.  

  

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:  
– nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±4,0 cm;  
– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5 % (absoliut.). 
 



 
 

 

 

AE-2020155608- TDP-SP.TS 
Lapas Lapų Laida 

4 8 0 

 

 

 

 

 Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas:  
– kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10 cm. 
 

 Sluoksnio lygumui taikomas šis reikalavimas: 
 – matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. 
 
 Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:  
– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 10 
%  mažesnis už projektinį storį.   
 

TS 04 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

VEJOS ATSTATYMAS 

Vejos įrengimas ir priežiūra.  

Vejos įrengimas pradedamas nuo netinkamo grunto nukasimo, statybinio laužo, šiukšlių surinkimo, 
reljefo suformavimo ir piktžolių naikinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į dirvožemį 
galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti.  Atsodinama 
veja po statybos darbų, numatant 10 cm augalinį sluoksnį. Augalinis sluoksnis supurenamas iki 1 cm 
gylio, sėjama veja ir užvoluojama.  

Smulkias sėklas (dobilų, miglių, smilgų) reikia įterpti 0,5-1,5 cm gyliu, o didesnes (svidrių, eraičinų) – 
iki 3 cm. Neleistina sėklas palikti neįterptas. Sėklas reikia padalinti į dvi dalis. Pusę išsėti einant 
skersai lauko, o kitą – išilgai. Pasėtos sėklos į dirvą įterpiamos grėbliu. Kad joms dirvoje užtektų 
drėgmės, dirvą po sėjos reikia suvoluoti. Sėklų sėjos norma įrengiant veją priklauso nuo rūšių sudėties, 
dirvos drėgnumo, sėjos laiko, žolių sėklų daigumo bei švarumo. 

 

TS 05 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

NUOGRINDOS ĮRENGIMO/ATSTATYMO DARBAI 

BENDROJI DALIS 
Pastato nuogrindos įrengimas atliekamas: 

 Kai nuogrinda buvo išardyta apšiltinant pastato cokolio požeminę dalį; 
 Kai nuogrinda pasvirusi į pastato pusę ir neatlieka savo funkcijų; 
 Kai nuogrinda prie pastato iš viso nebuvo įrengta; 

Aukščiau išvardintiems atvejams ištaisyti taikoma ši priemonė: 
 Naujos nuogrindos iš šaligatvio plytelių su borteliu įrengimas. 
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GRUNTO IŠKASIMAS 
Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki dugno krašto 
apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6 m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal 
saugumo technikos reikalavimus ir rangovo pateiktus skaičiavimus, suderinus su statybos techninės 
priežiūros inžinieriumi. Kasant duobes, turi būti numatytos techninės priemonės greta esančių statinių 
pastovumui išsaugoti. Užterštas gruntas pašalinamas gamtosaugai nepavojingu būdu, pagal 
galiojančias gamtosaugines taisykles. Prieš pradedant šalinti užterštas atliekas ar užterštą neleistinos 
koncentracijos teršalais gruntą, būtina suderinti su atitinkamomis institucijomis pašalinimo arba 
nukenksminimo planą. 
GRINDINIO ĮRENGIMAS 
Kelių ir takų įrengimui vadovautis KTR 1.01:2008 Automobilių keliai, STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“ 
 
GRUNTAS 
Gruntas po dangos konstravimo turi būti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenį. Pagrindai rengiami 
ant išlygintos ir sutankintos žemės sankasos. Sankasos gruntų iškyloms sumažinti po danga, 
priklausomai nuo gruntų savybių ir dangos padėties, įrengiamas pagrindas iš skaldos, smėlio. 
 
PAGRINDAI 
Teisingai išklotos šaligatvio plytelės viena su kita turi būti tampriai susijusios. Plyteles veikianti 
apkrova perduodama grindinio pagrindui, todėl grindinio kokybė priklauso nuo pagrindo kokybės. 
Nors tamprūs plytelių tarpusavio ryšiai apsaugo paklotą nuo irimo, tačiau galimos pagrindo 
deformacijos vis tiek turi poveikį dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis 
pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos apkrovos dydžio. Jeigu danga skirta tik pėstiesiems, ji gali 
būti klojama ant vandeniui pralaidaus 100 mm storio pagrindo ir 30-50 mm pakloto. Pagrindai turi būti 
tinkamai sutankinti ir atitikti DAT.KP-95 „Automobilių kelių tiesimo ir priėjimo taisyklės. Kelių 
pagrindai.“ reikalavimus. Paklotą plytelėms reikia įrengti taip, kad plytelės būtų su nuolydžiu nuo 
pastato pusės ir pakilusios virš šaligatvinio bortelio. 
PLYTELIŲ  DANGA 
Virš sutankinto smėlio išliejamas betono C25/30-XF2(F150) pagrindas, ant jo montuojami betoniniai 
vejos borteliai. 
Nuogrinda įrengiama iš sertifikuotų šaligatvio plytelių dangos Tipas ŠP, 500x500 mm. 

Techniniai duomenys: 
Standarto 

pavadinimas 
Stipris 

tempimui 
Atsparumas 

dilinimui 
Vandens įgėris 

% 
Atsparumas 

slydimui 
(AVS) 

Atsparumas 
šalčiui mas4s 

nuostoliai 
kg/m2 

Šaligatvio 
plytelės ŠP 
LST EN 1339 
+AC 

Skeliant ≥3,6 
MPa 

<20 mm <6 % 71 <1.0 
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Klojant dangą iš plytelių būtina išlaikyti vienodo pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangos 
statiškumui. Trinkelių/plytelių  dangos paviršiaus skersinis nuolydis neturėtų viršyti 2,5 %. Tarpai tarp 
plytelių, pastato sienos ir šaligatvio bortelio reikia užtaisyti smėlio – cemento mišiniu.  
 
 

TS 06 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 ĮSPĖJAMŲJŲ PAVIRŠIŲ ĮRENGIMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA 

Prieš pastatą prie pagrindinio įėjimo įrengiami žmonėms su negalia pritaikyti paviršiai 

 
1 pav. Įspėjamųjų paviršių įrengimas prieš laiptų aikšteles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 pav. Nupjautas kūgis, aukštis nuo 4 iki 5mm 
 

Nupjautų kūgių specifikacija: Skersmuo Nupjautų kūgių viršaus skersmuo turi būti nuo 12 iki 
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25mm, o pagrindo skersmuo turi būti 10±1mm didesnis už viršaus. 
 

 
 

 
3 pav. Kaubūrėliai 

 

1 Kauburėliai išdėstyti šachmatais 2 Kauburėliai išdėstyti lygiagriačiomis linijomis 3 Kauburėliai – 

aukštis nuo 4 iki 5mm, pagrindo skersmuo nuo 25 iki 35mm. 
 

Pastaba. Atstumų tarp centrų diapazone, didžiausias tarpas pagerina pastebimumą užmynus koja, o 
mažiausiais tarpas pagerina pastebimumą liečiant vedimo lazdele, naudojamą neregių. 

 

Medžiagos Lytėjimo indikatoriai turi būti pagaminti iš ilgalaikių medžiagų ir užtikrinti reikalingą 
paviršiaus kontrastą. Indikatoriai neturi būti slidaus paviršiaus. 

 

Neregių vedimo sistemos Įrengimas 
 

Neregių vedimo sistema turi būti įrengiama taip, kad indikatorių pagrindas būtų iškilęs ne daugiau 
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3mm virš dangos, kad nekeltų užsikabinimo pavojaus. Įrengimo principai Įrengiant neregių vedimo 
sistemą, vedimo ir pavojaus indikatoriai turi būti išdėstomi logine, nuoseklia seka, su pradžios ir 
pabaigos taškais, tarp kurių nurodyti sankryžų, apsiprendimo ir pavojų taškai. Sistema taip pat gali 
būti naudojama nurodant pavienius pavojaus ar svarbius taškus. Įspėjamųjų paviršių įrengimo 
principai Efektyvus įspėjamųjų paviršių ilgis ir plotis turi būti ne mažiau 560 mm Jeigu įspėjamasis 
paviršius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi būti įrengiamas per visą pavojaus plotį iš visų 
pusių ir turi būti atitrauktas nuo pavojaus ne mažiau 300 mm. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz. 
Nr. 

TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Nuogrindos įrengimas 

1.  Nuogrindos ardymas. m3 40,32  

2. 
 Žemės kasimas įgilinto cokolio dalies 

apšiltinimui (1,2m.) 
m3 115,85  

3. 
 Iškasto grunto užpylimas po cokolio 

apšiltinimo ir sutankinimas drėkinant. 
m3 102,48  

4. 
 15 cm storio drenažinio skaldos pagrindo 

sluoksnio įrengimas 0/45 tankinant 
m3 6,26  

5. 
 3 cm storio išlyginamojo sluoksnio iš 0-4 mm 

frakcijos smėlio įrenginat tankinant. 
m3 1,25  

6. 
 Naujos nuogrindos iš betoninių šaligatvio 

plytelių  įrengimas. m2 41,72  

7. 
 Šaligatvinių bortelių sustatymas nuogrindos 

įrengimui  (0,2x0,05 m.) 
m¹ 76,26  

8. 
 Betono C20/25 sluoksnis nuogrindos 

šaligatvio, gatvės bortelių montavimui 
m3 1,78  

9. 
 Sauso cemento smėlio mišinio tarp plytelių 

įrengimas 
m3 0,08  

2. Šiukšlių išvežimas 

1. 
 Išardytų netinkamų naudoti šaligatvio plytelių 

vejos bortų išvežimas 
t 1,5  

2.  Grunto arba nepanaudotų žemių išvežimas m3 1,3  

Pastaba:  

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

statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) 

kiekiai.  Techninio  darbo  projekto  etape  šių  darbų  kiekiai  yra  orientaciniai  ir  rengiami  pagal 

sustambintą darbų nomenklatūrą.   

2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir 

kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. 

Jeigu  iš  anksto  negalima  tiksliai  apskaičiuoti  darbų  kiekių  (restauravimo  darbai,  požeminių  
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tinklų pakeitimo  darbai  ir  pan.),  žiniaraštyje  nurodomi  prognozuojami  arba  apytikriai  darbų  ir  

numatomų resursų kiekiai.   

 

3. Medžiagų  ir  gaminių  sąnaudų  normos  apskaičiuojamos  su  įvertintomis  pataisomis  dėl  

objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.    

 

4. Medžiagų kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas.   

 

5. Statybos metu išardytos ir apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.    

 

6. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – pilnas įrengimas. 

Rekonstruoto, remontuoto pastato dalis turi būti tinkama tolimesniai eksploatacijai. Turi būti atlikti 

ne tik visi darbai aprašyti  techninėse  specifikacijose,  brėžiniuose,  aiškinamajame  rašte,  

reikalavimuose  darbams  ir medžiagoms, bet ir visi atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi 

pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti 

objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 



Įėjimas į pastatą

 Atnaujinamas modernizuojamas  pastatas.

Bendrieji pastato rodikliai:

1
Pastatas

Unikalus nr:

Daugiabutis gyvenamas namas

Aukštų sk:

Bendras plotas:

2

3

4

1096-1033-1014

3

639,88

Nuogrindos įrengimas iš betoninių 500x500x70 mm plytelių, su  bortais.

Įspėjamasis paviršius.

Pastabos :

1. Įrengiama nuogrinda.

2. Atlikus statybos darbus, būtinas suardytų dangų (vejos, šaligatvių) visiškas atstatymas iki esamos būklės

3. Atnaujinant (modernizuojant) pastatą, apšiltininant fasadus bei įrengiant naują nuogrindą, būtina nepažeisti

esamų inžinerinių tinklų .

4. .Atnaujinant (modernizuojant) pastatą, (apšiltinant fasadus bei įrengiant nuogrindą) būtina apsaugoti ir

nepažeisti esamų šilumos tiekimo tinklų. Vykdant darbus išsikviesti atsakngą atstovą.

5. Pamato apšiltinimo įgilimas žemiau esamo grunto lygio 1,2 m.

6.  Veja atstatoma statybos metu pažeistose vietose.

7. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
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02

04

03

05

01
  Virš sutankinto smėlio išliejamas betono
pagrindas, ant jo montuojami betoniniai borteliai.
Tarp bortelių ir namo cokolių ant sutankinto grunto
supilamas 100 mm storio išlyginamasis smėlio
sluoksnis, kuris sutankinamas ir sudedami betoninės
grindinio trinkelės su ≥5% nuolydžiu į išorę.
Trinkelių viršus turi būti 10-15 mm aukščiau vejų
bortelių viršaus.
  Apsauginio elemento (06) tvirtinimo būdą
nurodo gamintojas.

06

08

07

≥
5
%

03 01 02 05

10-15

500

04 06
08

07

09 10

10

09

sutankintas gruntas
sutankintas skaldos sluoksnis 15 cm ir
sutankintas stambus smėlis 3cm

betono pagrindas
vejos bortelis
betoninės grindinio plytelės
apsauginis elementas
drenažinė membrana
polistireninis putplastisXPS ʎ=0,036 W/mK

akmens masės plytelės
įrengiama teptinė hidroizoliacija

11

11
smeigių kamštis

Nuogrindos įrengimo mazgas
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