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STATINIO PROJEKTO ARCHITEKTŪROS (SA) IR KONSTRUKCIJŲ 

(SK) DALIŲ BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS  

Objekto pavadinimas: Naujininkų g.2 Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas  
Statytojas (užsakovas): Uždaroji akcinė bendrovė "Naujininkų ūkis", a.k. 121458016 
Statybos geografinė vieta:.  Naujininkų g.2 Vilnius 
Projektuotojas: UAB „Aestas“ į.k. 303197883, Giesmių g. 17, Platiniškių km., Vilniaus raj.  el. 
paštas: info@aestas.lt 
Projekto rengimo pagrindas: techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis:  

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,  

 

 
Projektavimo etapas (stadija): Techninis darbo projektas  
Statybos rūšis: Paprastasis remontas 
Projekto rūšys: Atnaujinimas (modernizavimas)  
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys  
Projekto finansavimo šaltinis: ES struktūrinių fondų lėšos / privačios lėšos 
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2.  NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Projektas yra parengtas vadovaujantis galiojančiais teisiniais aktais ir normatyviniais 
dokumentais. 

Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas: 
1. LR Statybos įstatymas. 
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);\ 
3. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

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

4. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
5. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. 
6. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
7. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“; 
8. STR 1.03.01:2016 „Statinių tyrimai. Statinio avarija“; 
9. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
10. 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“; 

11. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
12. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninis ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“; 
13. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;  Keitimas 2003-01-16 

AM Įsakymas nr. 21 
14. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
15. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
16. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
17. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
18. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“; 
19. STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“; 
20. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
21. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
22. STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”; 
23. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“; 
24. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 
25. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
26. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
27. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
28. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; 
29. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; 
30. Želdinių apsaugos ,vykdant statybos darbus , taisyklės Nr. D1-193 
31. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 PAGD įsakymas Nr. 1-338; 
32. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2011-02-22 STR 2.01.03:2009 PAGD įsakymas 

Nr. 1-64; 
  ĮFORMINIMO NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 
1) LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
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2) SR 14-99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje. 
3. GEOGRAFINĖ VIETA 

Remontuojamas pastatas yra Naujininkų g. 2 Vilnius 
Pastato Registro Nr, 10/232000, unikalus Nr. 1096-1033-1014 
Žemės sklypas -valstybinė žemė, sklypas nesuformuotas. 
Reljefas šalia remontuojamo pastato yra su nežymiu nuolydžiu.  

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 k1,3; 
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. 
Nuolatinės apkrovos 
Nuolatinėms apkrovoms priskiriama: 
                                   Konstrukcijų savasis svoris ir kitų medžiagų savieji svoriai 
                                   Įrenginių svoriai bei tvirtinimo armatūra 
Vėjo apkrova 
Apkrova priskiriama prie kintamųjų laisvųjų poveikių. Pagal teritorinį paskirstymą statinys yra I-
ame vėjo greičio rajone 

Lentelė 1.Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0 

Vėjo greičio rajonas vref,0 m/s 

I 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pav. 2. Lietuvos vėjo apkrovos rajonai 
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Sniego apkrova 
 

Apkrova priskiriama prie kintamųjų laisvųjų poveikių. Pagal teritorinį paskirstymą statinys yra II-
ame sniego rajone. 
 
 

Lentelė 2.Antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė 
Sniego rajonas sk, kN/m2

 

                         II 1,6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDUOTYS 
Projektavimo tikslas yra atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį gyvenamą pastatą, esantį, Naujininkų 
g.2 Vilnius , įgyvendinant investiciniame projekte numatytas priemones šiluminei energijai 
sutaupyti Pasirinktas IP  I variantas; 
 -Sumažinti šilumos nuostolius (ne mažesnė kaip C energetinio pastato naudingumo klasė); 
 -Prailginti pastato eksploatacijos trukmę;  
-Atnaujinti pastato estetinę išvaizdą 
 
5. PASTATO FIZINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, ESAMA PADĖTIS 
Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio,  Naujininkų g, 2 Vilnius esama padėtis 

5.1. Atnaujinamas daugiabutis gyvenamasis namas yra Naujininkų g, 2 Vilnius  

5.2. Atnaujinamas daugiabutis  pastatytas 1961 metais. Pirminė ir esama pastato paskirtis-
gyvenamoji.  

5.3. 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. 
5.4. Pastato pamatai yra juostiniai, iš surenkamų  pamatinių gelžbetonio blokų. Pamatai nešiltinti. 
Pamatų būklė patenkinama, deformacijų apžiūros metu nepastebėta. Nuogrinda vietomis pasvirusi į 
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pastato pusę arba jos nėra. Pamatų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

5.5. Pastato išorinės sienos – Sienų konstrukcija plytų mūras. Sienų konstrukcija nešiltinta, prie 
stogo sienos drėgsta, šiek tiek pajuodę. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir esamų sienų 
šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.  
5.6.  Tarpaukštinės perdangos rūsio perdangos termoizoliacijos sluoksnis neįrengtas. Šaltuoju 
metų laiku patiriami viršnorminiai šilumos nuostoliai. Perdangoje trūkumų nepastebėta. Šiluminė 
varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
keliamų reikalavimų. 

5.7. Stogas – Šlaitinis. Stogo danga-šiferis, Stogas nesandarus, drėksta perdanga. Esama perdanga 
po nešildoma palėpe nešiltinta. Esama stogo šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

5.8. Lietaus vandens nuvedimo sistema- išorinė 

5.9.  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). 
Nepakeistų medinių langų ir balkonų durų (1 butas) būklė bloga, fiziškai susidėvėję, nesandarūs. 
Pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“  reikalavimus. 

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

5.11. 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, morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, nesandarios. Būklė bloga. Durų ir langų energetinės 
savybės atitinka STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.  

5.12. Įėjimo aikštelė į laiptinę yra iš monolitinio betono.  

5.13.  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. Šildymo sistema sena, vamzdynai 
susidėvėję.  

5.14. Karšto vandens inžinerinės sistemos. Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte 

5.15. Vandentiekio inžinerinės sistemos. Magistralinis vamzdynas susidėvėjęs. Vamzdynas ir 
uždaromoji armatūra pažeisti korozijos, neizoliuoti 

5.16. Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos. Buitinių nuotekų sistema centralizuota. Susidėvėję 
pažeisti korozijos buitinių nuotekų vamzdynai. Sistema nusidėvėjusi Tikėtina, kad dalyje 
vamzdynų dėl apnašų gali būti sumažėjęs skersmuo ir sutrikti pralaidumas. Vamzdynai pažeisti 
korozijos, tai padidina avarijų tikimybę. Fragmentiškai remontuoti. 

5.17. Vėdinimo inžinerinės sistemos. Natūrali kanalinė, oro pritekėjimas vyksta pro langus ir 
duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas), kurie, tikėtina, yra susiaurėję ar 
užsikimšę.  
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5.18. Elektros bendrosios inžinerinės sistemos. Paskirstomieji elektros tinklai ir apšvietimo 
įrenginiai bendro naudojimo patalpose fiziškai susidėvėję, neatitinka saugumo reikalavimų. 
Laiptinėje apšvietimas su judesio davikliu. 

 

IŠVADA 

 Prieš pradedant ruošti techninį darbo projektą buvo apžiūrėtas daugiabutis 
gyvenamasis namas. 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 

 Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi 
„Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei 
priemonių katalogų 2018 m.“ Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistikos plėtros 
agentūros 2018 m. 
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6.TECHNINIAME DARBO  PROJEKTE PATEIKTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

6.1 FASADO SIENŲ ŠILTINIMAS 

Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti 
atnaujinamo (modernizuojamo) pastato išorės sienų šilumos perdavimo koeficientą U≤0,18 
kW/m2K. Pastatas bus apšiltinamas įrengiant išorinę ventiliuojamo fasado sistemą ir 
tinkuojamą termoizoliacinę sistemą. Pastato apšiltinimui bus naudojamos medžiagos 
turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos 
termoizoliacinės sistemos. 
Iš išorės šiltinamos daugiabučio gyvenamojo namo sienos. Pirmiausiai atliekami sienų remonto 
darbai. Pavieniai ištrupėjimai ir didesni plyšiai, bei įtrūkimai užtaisomi klijais. Darbai atliekami 
vertinant realią situaciją pagal faktą. Esant būtinybei, iki fasado apšiltinimo darbų, atliekamas sienų 
tvirtinimas. Daugiabučio gyvenamojo namo cokolio sienų paviršiai po spaudimu nuplaunami su 
vandeniu ir fungicidais nuo kerpių, grybelių ir pelėsių 
Remontuojamo pastato sienų paviršiai su aukšto slėgio aparatu po spaudimu nuplaunami su 
vandeniu ir priešgrybelinėmis medžiagomis, ir fungicidais nuo kerpių, grybelių ir pelėsių. 
Konkrečius antiseptikus Rangovas pasirenka ir susiderina dėl jų tinkamumo su Užsakovu ir 
Technine priežiūra rangos darbų metu 
 Paruoštos tolimesniems darbams ir išdžiūvusios sienos apdirbamos giluminiu gruntu. 
Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama vėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip 

vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys 

(komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, 

turintis NTĮ, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos pagal šio reglamento 

reikalavimus naudojant CE ženklu ženklintus statybos produktus;  

 

6.1.1 Fasado sienų šiltinimas ventiliuojama termoizoliacine sistema  

Sienos šiltinamos 180 mm storio mineralinės vatos plokšte ir 30 mm storio priešvėjinės 
mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant smeigėmis ir įrengiant vėdinamą fasadą. Vertikalus karkasas 
montuojamas iš aliuminio profilių, fiksuojamų prie nerūdijančio plieno kronšteinų paslankiosios ir 
fiksuotosios dalies nerūdijančio plieno savisriegiais, pagal detalią schemą: 
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Apšiltinamos medžiagos plokščių sluoksniai turi persidengti ne mažiau 1/3 savo ilgiu (pločiu). 
Izoliacinės plokštės yra tiksliai suleidžiamos, tarp jų negali likti tarpų. Neišvengiamai atsiradę 
plyšiai užtaisomi ta pačia šiltinimo medžiaga. Fasadų apdailai naudojamos fasadinės mažo 
įmirkio sauso presavimo keraminės („akmens masės“) plytelės ant aliuminio profilių karkaso. 
Langų ir durų angokraščiai šiltinami 30 mm. storio priešvėjinės mineralinės vatos plokštės 
sluoksniu. Šių langų angos apdailinamos skarda, kurių spalva nurodyta spalvinės gamos lentelėje. 
Montuojamos išorinės palangės iš plieninės skardos dengtos poliesteriu. 
Karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso išdėstymo schemą ir 
išklotines. 
Fasadų apdailai naudojamos fasadinės mažo įmirkio sauso presavimo keraminės („akmens 
masės“) plytelės 
Minimalūs svarbiausi reikalavimai plytelių savybėms: 
 Storis: 8 mm; Galimybė komplektuoti ne mažiau dviejų skirtingų matmenų;  
Vandens įgeriamumas  E ≤0,05%   
Atsparumas lenkimui (N/mm2) > 50 
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams-5 klasė 
Atsparumas giliajam dilimui (mm3) <125 
Laužimo jėga [N] >3000 
Atsparumas šalčiui –atsparios (100 ciklų).  
Galimybė rinktis iš kelių paviršių tipų (lygus, poliruotas, struktūrinis) 
 
 
6.1.2 Cokolio sienų šiltinimas tinkuojama termoizoliacine sistema 

Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“   
reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti 
remontuojamo pastato cokolio sienų šilumos perdavimo koeficientą U≤0,25 W/m2K. 

Prieš pradedant šiltinti pastato cokolio požeminę dalį, yra atkasamas gruntas. Cokolio sienos 
su aukšto spaudimo aparatu po spaudimu nuplaunamos nuo grunto likučių. Atliekamas pamatų 
blokų siūlių remontas. Pastato cokolinio požeminės dalies šiltinimo medžiaga į gruntą įgilinama 
1.2 m, šiltinama, XPS ( λd = 0,036  W/mK ) storis t=150 mm.plokštėmis iki nuogrindos viršaus. 
Įrengiama hidroizoliacija iš drenažinės membranos. 

Pastato cokolio antžeminė dalis šiltinama XPS ( λd = 0,036  W/mK ) storis t=150 
mm.plokštėmis polistireniniu putplasčiu Klijavimas, su smeigiavimu. Atliekamas šiltinamojo 
sluoksnio dvigubas armavimas, smeigių skaičius pagal sistemos gamintojo rekomendaciją, apdaila 
–sauso presavimo mažos įgerties keramikinės plytelės (akmens masės plytelės), kurių spalva 
nurodyta architektūriniuose fasado brėžiniuose. Rangovas parinkęs konkretų gaminį privalo jį 
suderinti su Užsakovu. 

Rūsio langų angokraščiai šiltinami polistireniniu putplasčiu XPS ( λd = 0,036  W/mK ) storis 
t=150 įrengiant tinkuojamą fasadą. Apdailai naudojamos sauso presavimo mažos įgerties 
keramikinės plytelės (akmens masės plytelės) 
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6.2 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS  
Atlikus pastato cokolio požeminės dalies sienų šiltinimo darbus, tranšėja užpilama smėliu ar 
kitokiu atitinkamu užpildu. Gruntas pastato perimetru sutankinamas, jei reikia yra laistomas. Ant 
sutankinto grunto ruošiamas pagrindas iš smėlio- žvyro mišinio nuogrindos įrengimui. Visu 
pastato perimetru į paruoštą tranšėją paklojamas betono sluoksnis, į kurį yra sumontuojami vejos 
borteliai. Nuogrinda įrengiam iš betoninių plytelių 0,5 m pločio visu pastato perimetru. Nuolydis 
formuojamas nuo pastato sienos į grunto pusę. Tarpai tarp plytelių ir sienos užpildomi sauso 
smėlio-cemento mišiniu, sumontuotas šaligatvio bortelis neturi būti aukščiau šaligatvio plytelių .  
Sutvarkomos įėjimo aikštelės.  

 
6.3 STOGO ATNAUJINIMO DARBAI 

Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
reikalavimus ir remiantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu ir 
technine projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti atnaujinamo (modernizuojamo) pastato 
stogo šilumos perdavimo koeficientą U≤ 0,16 W/ m2 K. 
Turi būti sutvarkytos, išvalytos ir tinkamos eksploatuoti ventiliacijos kanalų angos. Ventiliacijos 
kanalų vidinis paviršius valomas šepečiais (ežiais). Naudojami šepečiai gali būti polipropileniniai, 
polimeriniai ir metaliniai. Ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo, biologinio apdorojimo 
būdas susideda iš kanalų vidinio paviršiaus gramdymo ir apdorojimo rūgštiniu, šarminiu ir 
biocheminiu preparatu. Į kanalo angą nuleidžiama armuota žarna su purkštuku. Kanalų sienutės 
nuo žemiausio taško iki viršaus apdirbamos šarminiu plovimo preparatu, sudarytu iš vandens, 
lipnumą mažinančios, ėsdinančios medžiagos. Po to kanalų angos valomos šepečio pagalba ir visi 
nešvarumai, statybinių medžiagų likučiai turi būti išimami butuose atidarius ventiliacijos kanalų 
groteles. Po to kanalų angos apdirbamos preparatais stabdančiais riebalinių dalelių prikibimą prie 
sienučių.  
Sumontuojamas naujas užlipimo ant stogo rakinamas liukas. Sutvarkomas (permūrijami iki 
projektinio aukščio) ventiliacijos kanalų (kaminų) mūras ir apskardinami plienine skarda. 
Įrengiamas tinklelis  apsaugai nuo paukščių. Atstatomi nuotekų alsuokliai ir iškeliami virš stogo 
dangos su stogeliu.  
Pastato denginys (perdanga) šiltinamas trijų sluoksnių 160 mm. storio mineraline vata , (λproj. = 
0,036 W/mK). Nuo esamos apšiltinimo medžiagos (šlakas) pašalinami visi nereikalingi pašaliniai 
daiktai (plytų duženos, šiukšlės) ir nukasama esamos apšiltinimo medžiagos su šiukšlėmis ir 
organinės kilmės teršalais, išlyginamas pagrindas. Ant paruošto esamos apšiltinimo medžiagos 
paviršiaus klojama garo izoliacija 200 mikronų storio. Paklojus garo izoliacija, dedamai du 
mineralinės vatos sluoksniai, kuriu bendras storis yra 200 mm., o viršutinis priešvėjinės 
mineralinės vatos sluoksnis 40 mm. Storio (λproj. = 0,035 W/mK),  . Mineralinės vatos degumo 
klasė ne žemesnė už B-s1,d0. Priėjimui prie ventiliacijos kanalų, dūmtraukių ir nuotekų alsuoklių, 
nuo užlipimo į pastogę angos ir durų įrengiamas praėjimo tiltelis iš medinių lentų sukaltų ant 
medinių tašelių. Tiltelio plotis 1200 mm. Atidžiai apžiūrima esama medinė stogo konstrukcija. Kur 
reikia keičiamos puvinio paveiktos gegnės arba jų dalys. Jei reikia stogo medinės konstrukcijos 
dalys sutvirtinamos papildomai. Nuimami seni puvinio paveikti mediniai grebėstai. Paliekami 
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esami karnizai. Jų pakalimas montuojamas iš profiliuotos skardos. Ant esamų gegnių klojama 
difuzinė plėvelė ir pritvirtinama išilginiais tašeliais (50 * 25 mm.). Visa mediena (sena ir nauja) 
padengiama antiseptiku ir antipirenu. Įrengiama nauja stogo danga. Stogo danga –plieninės skardos 
lakštai. Skirtingose stogo šlaito pusėse įrengiamos naujos ventiliacinės angos su stogeliais ir 
uždengiamos grotelėmis. Ant stogo dangos sumontuojami sniego gaudytuvai. Įrengiami lietaus 
vandens surinkimo latakai ir sumontuojami lietvamzdžiai iš plieninės skardos. Remiantis STR 
2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ lietvamzdžių ir 
stogo latakų skerspjūvio plotas pagrįstas skaičiavimais.  
Atsižvelgiant į stogo dangos plotą bei lietvamzdžių diametrą (d=10 cm), numatyta montuoti lietaus 
latakus, kurių diametras ne mažesnis nei d=15 cm. Stogo latakų nuolydžiai link atitinkamų įlajų 
nurodyti stogo plano brėžinyje. 
Ventiliacijos kanalų sienutės iki ventiliacijos angų šiltinamos priešvėjinės mineralinės vatos 
plokštėmis 30 mm storio, prieš tai pastorinant  ventiliacijos kanalo apatinę dalį reikiamo storio 
mineralinės vatos plokšte. Klijuojama dviejų sluoksnių hidroizoliacinė danga ant ventiliacijos 
kanalų sienų. Prie ventiliacijos kanalų paaukštinimo yra montuojamas skardos lankstinys 
(prieglauda).  
Įrengiama metalinė tvorelė su sniego gaudytuvu. 
Stogo danga turi atitikti galiojančią normatyvinę priešgaisrinę BROOF (t1) degumo klasės 
normą 
 

 
6.4 BUTŲ, KITŲ PATALPŲ LANGŲ KEITIMAS Į MAŽESNIO ŠILUMOS PRALAIDUMO 
LANGUS.  
Seni mediniai butų langai keičiami naujais plastikiniais langais (U≤1,3 W/m2K), su stiklo paketu 
ir vienu selektyviu stiklu. Langai gaminami iš PVC profilio, kurių gamyboje nenaudojami švino 
stabilizatoriai. 
Keičiamiems langams sudedamos naujos vidinės palangės iš PVC. Atliekama visų naujai įstatytų 
langų ir durų angokraščių apdaila. Montuojamos išorinės palangės iš plieninės skardos dengtos 
poliesteriu. 
Bendro naudojimo patalpų langai pakeisti su smūgiams atspariu stiklo paketu.  
Visi gaminiai sertifikuoti pagal gamintojų rekomendacijas. Jeigu gaminius sumontavo ne 
gamintojas ar jo atstovas, rangovas privalo pateikti raštišką gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių 
sumontavimo tinkamumą. 
Visų langų išorinės palangės montuojamos naujos iš plieninės skardos dengtos poliesteriu, projekte 
nurodyta spalva. 
Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte ir suderinti su Užsakovu 

 
6.5 BALKONAI   
Balkonai nestiklinami 
Balkonų perdangų būklė gera, atliktas remontas. Išardoma aptvarų apdaila, kuri atlikus fasadų 
apšiltinimo darbus įrengiama nauja ir apdailos plokščių, kurių spalva nurodyta fasadų 
brėžiniuose. 
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Viršutinių aukštų balkonuose įrengiami polikarbonatiniai ( 2,5x1,0 m) stogeliai 
Balkonų durys iš dviejų dalių: viršutinė dalis-iš permatomo stiklo paketo, apatinė dalis-baltos 
spalvos (nepermatoma) su apšiltintu plastiko užpildu, atidaromos, atverčiamos (mikroventiliacija) 
ir su papildoma rankena iš balkono pusės (fiksatorius) 

 
6.6.PLASTIKINĖS DURYS  
Montuojamos naujos PVC apšiltintos tambūro durys.  Durų šilumos perdavimo koeficientas turi 
būti ˂ 1,6 W(m²K ) .Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
Išimami seni blokų rėmai iš sienų. Įstatomi nauji montuojami blokai, kurie reguliuojami ir 
tvirtinami. Sandūros tarp staktų ir sienų hermetizuojamos.  Durys stiklinamos ne mažiau 0,6  m2 
ploto vienos kameros stiklo paketu, vienas iš stiklų su selektyvine danga, durys turi turėti atraminę 
kojelę bei pritraukėją (pritraukimo mechanizmų atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui 
ne mažiau 50000 ciklų). Atliekama angokraščių apdaila.  
 
6.7 METALINĖS DURYS  
Keičiamos durys į rūsį (Uw < 1,6 W/(m2K). Numatomos durys mechanine spyna. Rankenos ilgis 
ne mažesnis kaip 0.2 m. Durys turi atraminę kojelę, pritraukimo mechanizmą (pritraukimo 
mechanizmų atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 50000 ciklų) 
 
6.8 LAIPTINĖS REMONTO DARBAI  
Remontuojama gyvenamojo namo bendro naudojimo laiptinė. Sutvarkomos sienos, pašalinami 
defektai įtrūkimai. Atlikus remonto darbus atliekami apdailos darbai glaistant ir dažant sienas. 
Laiptinės dažų spalvą suderinti su namo gyventojais, Rekomenduojama rintis neutralias spalvas, 
Remontuojamos lubos ir grindys. Remonto darbus apima laiptinių lubų įtrūkimų  ir kitų defektų 
sutvarkymas, glaistymas, dažymas Laiptinės grindų įtrūkimų  ir kitų defektų sutvarkymas, 
dažymas. Laiptų turėklo aptvaro dažymas. 
 
6.9. ĮĖJIMO Į LAIPTINES APDAILA 
Įėjimo stogelių išlyginamasis  sluoksnis ir nuolydis suformuojamas iš smėlio iki 20mm storio. 
Įrengiama įėjimo stogelių denginio šilumos izoliacija iš stangrios akmens vatos plokštės, (λproj. = 
0,038 W/mK) 40mm storio, tvirtinant laikikliais Įrengiama stogelių pirmo ir antro sluoksnių 
prilydomoji bituminė ritininė danga.  
Pagrindinio įėjimo aikštelė sutvarkoma sukeliant gruntą, įrengiama iš betono plytelių Įrengiamos 
kojų valymo grotelės iš cinkuoto plieno metalo su vonele ir sumontuojami durų atidarymo 
ribotuvai.  

Prieš pastatą prie pagrindinio įėjimo įrengiami žmonėms su negalia pritaikyti paviršiai 

Baigus sienų šiltinimo darbus prie sienos sumontuoti vėliavos laikiklį, gaisrines kopėčias namo 
numerį, inžinerinių tinklų skiriamuosius ženklus  

 
Detalesnius projektinius sprendinius žiūrėti projekto brėžiniuose.  
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Reikalavimai darbams ir medžiagoms pateikti techninėse specifikacijose.  

Medžiagų kiekius žiūrėti medžiagų kiekių žiniaraštyje; 

 

Po pastato atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo klasė ne žemesnė kaip C 
pagal patvirtintą namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus. 
 

7. 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 
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 projektas (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 
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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. 
 
 Techninis darbo projektas - fasadinių išorinių pastato sienų, cokolio ir stogo perdangos šiltinimo, 
dangos keitimo, nuogrindos sutvarkymo, butų langų keitimo. Šildymo ir buitinių, lietaus nuotekų 
sistemų pertvarkymas. 
Numatomi projektiniai sprendiniai nekenkia pastatui, nesumenkina ir nedaro įtakos Vilniaus miesto  
istorinės dalies, vad. Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Nr. 33653) aplinkos 
vertingosioms savybėms. 
 Pastatas su jam projektuojama apdaila integruosis į esamą aplinką; projektuojamos tokios fasadų ir 
stogo apdailos spalvos, kurios iš esmės nepakeis nusistovėjusio vietovaizdžio. Projekto darbais 
žemės sklypo reljefas nekeičiamas. Neigiamas poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas 
 

 
7. STATINIO SVARBUMO KLASĖS, ILGAAMŽIŠKUMAS 
 Pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ statinio gyvavimo 
trukmė priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų priskiriama prie 100 
metų pastato eksploatavimo laikotarpio.  
Statinio patikimumo klasė RC2, koeficientas KFI=1,0.  
Konstrukcijos priskiriamos CC2 pasekmių klasei. 

8. APKROVOS PASTATO LAIKANČIOMS KONSTRUKCIJOMS IR JŲ ĮTAKA 
STATINIUI  
Pastatas 3 aukštų daugiabutis, 12 butų , statytas 1961 m. pagal tipinį projektą. Sienos – plytų mūro, 
pamatai - juostiniai betoninių surenkamų blokų, stogas -šlaitinis, balkonų plokštės – g/b 
konstrukcijos. Pastato konstrukcija yra tūrinė (standumo branduolys). Pastato konstrukcijos geros 
būklės, tačiau atitvaros netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas 
ir sertifikavimas “ norminių reikalavimų. Reikia pastato laikančias konstrukcijas atnaujinti, 
padidinti pastato ilgaamžiškumą (apsaugoti nuo šalčio, drėgmės).   
Atnaujinamame (modernizuojamame) pastate nekeičiamos planinė ir laikanti konstrukcinė 
sandaros, todėl apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukels šių 
pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio 
dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be didesnių sunkumų ir 
išlaidų galima išvengti ar jas aprobuoti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos). 
 Pastato konstrukcijos tenkina esminį statinio reikalavimą mechaninis atsparumas ir pastovumas 
reikalavimus. Statinio ekspertizės nebūtina inicijuoti. Pastato konstrukcijų papildomai stiprinti nuo 
apkrovų, susidariusių pastato apšiltinimo ir apdailos medžiagų nereikia. Pastato laikančioms 
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konstrukcijoms apšiltinimo sistemos medžiagos įtakos neturės.  
Visos pastato konstrukcijos yra laikančios. Renovacijos (atnaujinimo) projekte pastato išorinės 
konstrukcijos – sienos, stogas, pamatai šiltinami. Apšiltinus pastatą pastato techniniai reikalavimai 
tenkins esminius statinio reikalavimus. 
 

9. KONSTRUKCIJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS NUO KLIMATOLOGINIO IR GAISRO 

POVEIKIO. 

Konstrukcijas nuo klimatologinių ir gaisro poveikių apsaugo tinkamai parinktų konstrukcijų 
medžiagiškumas, papildomų apsaugos priemonių (dažymas, gruntavimas, hidroizoliavimas) 
panaudojimas bei konstrukciniai sprendiniai.  

 Statinys apsaugojamas nuo klimatologinio poveikio šiomis priemonėmis: 

 atnaujinant organizuotą vandens surinkimą ir nuvedimą nuo pastato; 
 dažant naujai įrengiamas, atnaujinamas metalines konstrukcijas korozijai atspariais 

dažais; 
 įrengiant hidroizoliacinius sluoksnius, taip sustabdant drėgmės plitimą iš grunto ir 

požeminių   sluoksnių; 
 pastato perimetru įrengiant nuogrindą, taip nuvedant vandenį tolyn nuo pamatų;  
 užsandarinami ir apskardinami konstrukcijų sujungimai; 
 fasadai nuplaunami fungicidais, taip pašalinant grybelius, dumblius, samanas ir 

kerpes.  
Priemonės apsaugant pastatą nuo gaisro poveikio: 

 naujai įrengiamų metalinių konstrukcijų dažymas ugniai atspariais dažais;  
 fasado šiltinimo sluoksnio įrengimas ugniai atspariomis medžiagomis;  
 stogo konstrukcijos turi atitikti  BROOF (t1) degumo klasės reikalavimus;  
 apdailos įrengimas iš ugniai atsparių medžiagų; 

 
 
10. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 
Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas 
specialiais skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. 

Prieš pradedant daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus rangovas 
pateikia statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtintą sutarties kopiją su statybines 
atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei, arba regiono aplinkos 
apsaugos departamento išduotas statybinių atliekų pašalinimo sąlygas. Griovimo darbų 
daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) metu nenumatomi. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos. 
- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 
termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų) kurias planuojama panaudoti aikštelių, 
pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 
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- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos-betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomos į perdirbimo gamyklas; 
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė, 
statybinės šiukšlės), išvežti į sąvartyną draudžiama. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos 
teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia gamtos. 
Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 
(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai 
įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 

Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas ir statinio techninės priežiūros darbų vadovas 
turi būti atestuoti ir turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.  

 

11. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA 

Statinys remontuojamas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, 
sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros 
srove, sprogimo ir pan.) rizikos. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos 
ministro 2008-0115 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį 
remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, 
kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Vykdant 
statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių 
statybvietėje DT5-00, reikalavimus patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo 
inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346. 

 

12. APLINKOS APSAUGA 

Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas 
specialiais skydais. Remontuojant nuogrindą, nukastas gruntas (juodžemio sluoksnis) saugomas ir 
panaudojamas tvarkant gerbūvį. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. 

 

13 . HIGIENA 

Išorės triukšmo aplinka neklasifikuojama. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nepablogins 
garso rodiklių aplinkai. Atnaujinant (modernizuojant) statinį, jame sudaromos tinkamos 
gyvenamosios sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, nuotekų 
šalinimas, patalpų šildymas ir vėdinimas. Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos 
produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai 
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neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. 
Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN36:2009 reikalavimus. Statybos užbaigimo 
procedūros metu atlikti visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių matavimus (mikroklimato 
tyrimai) projektuojamuose patalpose / aplinkoje, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 
1.05.01:2017 

14.PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 

Pėsčiųjų takai yra esami ir ŽN gali saugiai ir laisvai judėti. Šaligatvio plytelių dangos turi būti 
lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės kaip 15 mm. 
Atsiradus realiam poreikiui pastatą pritaikyti ŽN poreikiams, sprendimą priima savivaldybės 
vykdomoji institucija, gavusi buto ir kitų patalpų savininko prašymą dėl būsto pritaikymo 
neįgaliąjam, vadovaudamasi socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta būsto pritaikymo 
neįgaliesiems tvarka.  
Už daugiabučio namo bendrojo namo naudojimo objektų pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems 
poreikiams, kai toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, 
atsako savivaldybės vykdomoji institucija.  

Ties pagrindinio įėjimo į pastatą pandusas neįrengiamas, nes nėra poreikio, įėjimas į pastatą 
bekliūtis. 

Prieš lauko įėjimo duris įrengiamas įspėjamasis paviršius. Įspėjamasis paviršius yra durų 
pločio  bei 600 mm ilgio ŽN pritaikytų įėjimo dangų paviršius turi būti kietas, šiurkštus, 
neslidus.  

 
Įspėjamasis paviršius 

 
 

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. 

Durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 0,02 m. Durų angos bekliūtis plotis turi būti ne 
mažesnis kaip 0,85 m. Durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos - 
ne aukščiau kaip 1100 mm nuo grindų. 
Prie pagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai, jie įgilinami taip, kad jų 
paviršius sutaptų su dangos paviršiumi. 
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15 .BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, 
atnaujintas (modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po 
atnaujinimo (modernizavimo) darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų 
eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. 
Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse 
specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius 
įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš 
pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti visus planuojamus darbus. 
Atlikus inžinerinių tinklų atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi būti atstatyta. Sąnaudų 
kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 
darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų 
ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų 
kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, 
požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai 
darbų ir numatomų resursų kiekiai . Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos 
produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir 
pastato techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo, 
atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi statybos metu naudojamos medžiagos, 
gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms 
turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. Projekto sprendimai yra 
tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei 
stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos sąlygas. Būtini 
parengti iki statybos darbų pradžios ir statybos metu dokumentai: statybos darbų technologijos 
projektas bei reikalingi papildomi darbo brėžiniai. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo 
laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.    

 

Pareigos V. Pavardė  Atestato Nr. Parašas Data 

PV A,Vaitulevičius A 292  2020-12 

SA PDV A,Vaitulevičius A 292  2020-12 

SK PDV  R.Pagirėnas 2415  2020-12 
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PASATO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMAI 

Planuojama  pasiekti  pastato   energinio naudingumo klasė po pastato atnaujinimo (modernizavimo) 
– C.  
Pastatas turi tenkinti C energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus: 
Pastatų atitvarų norminių šilumos perdavimo koeficientų U(C) (W/m2K) vertės C energinio 
naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams: 
 
Pastato investicijų plane ir jo pagrindu parengtoje Užsakovo Techninėje specifikacijoje - 
projektavimo užduotyje nurodytos pastato atitvaros šiltinamos tokio storio šiluminės izoliacijos 
sluoksniu, kad būtų pasiektos STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ 3-ioje lentelėje nurodytos pastato  atitvarų šilumos perdavimo  koeficientų vertės 
C energinio   naudingumo   klasės   pastatams.   Keičiamų   langų   ir   išorinių   durų   šiluminės   
savybės projektuojamos tokios, kad atitiktų C energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims) 
keliamus reikalavimus 
 

Eil. 
Nr. 

Atitvaros rūšis 
Atitvarą 
žymintis 
poraidis 

Gyvenamieji pastatai 

1. Pastato energinio naudingumo klasė C B 

2. 
Stogai r 

0,16 0,15 
Perdangos6) ce 

3. 
Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu fg 

0,25 0,22 
Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių cc 

4. Sienos w 0,2 0,18 

5. 
Langai7), stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios 
atitvaros 

wda 1,63) 1,43) 

6. Durys, vartai d 1,6 1,5 

1.1.Lentelėje pateikiamas fasadinių sienų šiluminės varžos skaičiavimas. 

Šilumos perdavimo koeficiento pataisos ΔUfn skaičiavimas dėl papildomo šilumos 
nutekėjimo per metalines jungtis. 

 

Fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas (vėdinamas fasadas) 
Atitvaros dalis Sluoksnio žymėjimas d, m λ, W/m K R, m²K/W 

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi   0,13 
2. Vidaus tinkas R1 0,01 1,00 0,01 
3. Esama konstrukcija  R2     0,62 
4. Mineralinė vata R3 0,18 0,034 5,14 
5. Mineralinė vata – vėjo izoliacija R4 0,03 0,033 0,88 
6. Vėdinamas oro tarpas R5 0,025  0,00 
7. Apdailos-akmens masės plytelės R6 0,01  0,00 
8. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse     0,04 
∑       6,82 
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Pataisa ΔUfn, W/(m2·K), apskaičiuojama:    
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Po atnaujinimo (modernizavimo) išorinės sienos šilumos perdavimo koeficientas: 
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Kai apšiltinimui naudojama mineralinės vatos plokštės ir priešvėjinė mineralinės vatos plokštės:

λproj =0,034 W/(mK), sluoksnio storis t =180 mm.  

λproj =0,033 W/(mK), sluoksnio storis t =30 mm. 

1.2. Lentelėje pateikiamas rūsio (antžeminės dalies) konstrukcijos šiluminės varžos skaičiavimas. 

Rūsio sienų (antžeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas 

Atitvaros dalis Sluoksnio žymėjimas d, m λ, W/m K R, m²K/W 

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi     0,13 
2. Esama konstrukcija  R1   0,21 
3. Hidroizoliacija R2   0,00 
4. Polistireninis putplastis XPS R3 0,15 0,036 4,17 
5. Apdailos plytelės R4   0,01 
6. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse     0,04 
∑       4,55 

Po atnaujinimo (modernizavimo) rūsio sienų (antžeminės dalies) šilumos perdavimo 
koeficientas: 
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Kai apšiltinimui naudojamos polistireninio putplasčio XPS plokštės:

λproj =0,036 W/(mK), sluoksnio storis t =150 mm.  

 

1.3. Lentelėje pateikiamas rūsio (požeminės dalies) konstrukcijos šiluminės varžos skaičiavimas. 

Pamato (rūsio sienų požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas 
Atitvaros dalis Sluoksnio žymėjimas d, m λ, W/m K R, m²K/W 

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi   0,13 
2. Esama pamato konstrukcija R1   0,21 
3. Hidroizoliacija R2   0,00 
4. Polistireninis putplastis XPS R3 0,15 0,036 4,17 
5. Drenažinė membrana R4   0,01 
6. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse   0,04 

∑       4,55 
Po atnaujinimo (modernizavimo) rūsio (požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas: 

�*+� �
1

,-

�
1

4,55
� 0,22�/���&� ' �( � 0,25�/���&� 

Apšiltinimui naudojamas polistireninis putplastis XPS: 

λproj = 0,036 W/(mK), sluoksnio storis t = 150 mm. 
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1.4. Lentelėje pateikiamas stogo šiluminės varžos skaičiavimas. 

Po atnaujinimo (modernizavimo) stogo šilumos perdavimo koeficientas: 

�/ �
�

� 
�

�

",��
� 0,156�/���&� 1 �( � 0,16�/���&�; 

 

Kai apšiltinimui naudojama mineralinė vata ir akmens vatos plokštės:

λproj =0,036 W/(mK), sluoksnio storis t =160 mm.  

λproj =0,038 W/(mK), sluoksnio storis t =40 mm.  

 
 

Palėpės šilumos perdavimo koeficientas 

Atitvaros dalis Sluoksnio žymėjimas d, m λ, W/m K R, m²K/W 

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi   0,10 
2. Esama konstrukcija  R1     1,04 
3. Mineralinė vata R2 0,16 0,036 4,10 
4. Akmens vatos plokštė R3 0,04 0,035 1.14 
5. Ruloninė danga 2 sl. R4 0,007 0,23 0,03 
6. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse     0,04 
∑       6,42 

Pareigos V. Pavardė  Atestato Nr. Parašas Data 

PV A.Vaitulevičius A 292  2020 



 
 

 

Statinys: TDP-SA/SK-TS 
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas  
Naujininkų g. 2 Vilnius Neypatingasis 

Lapas 1 iš Lapų 51  

 
 
 

BENDRASIS TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ SĄRAŠAS 

 
1. TS-01 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI  

2. TS-02 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI   

3. TS-03 ŽEMĖS DARBAI  

4. TS-04 NUOGRINDOS ĮRENGIMO DARBAI 

5. TS-05 COKOLIO APDAILOS IŠ AKMENS MASĖS PLYTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI 

6. TS-06 PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS ĮRENGIANT VENTILIUOJAMĄ FASADĄ. 

7. TS-07 SIENŲ ŠILTINIMO IŠ IŠORINĖS PUSĖS DARBAI 

8. TS-08 TINKAVIMO DARBAI 

 9. TS-09 DAŽYMO DARBAI 

10. TS-10 SKARDINIMO DARBAI 

11. TS-11 LANGAI  

12. TS-12 MŪRO DARBAI 

13. TS-13 BETONAVIMO DARBAI 

14. TS-14 STOGO DARBAI 

15. TS-15 LAUKO DURŲ PAKEITIMO DARBAI 

16. TS-16 BETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTAS  

17. TS-17 LAIPTŲ IR FASADŲ KOMPONENTINIAI GAMINIAI 
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TS- 01 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 
   
BENDROJI DALIS  
REIKALAVIMŲ TAIKYMO SRITIS 
 Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis:  

 statybos darbų organizavimas; 

 statybos paruošiamieji ar nugriovimo darbai;  

  visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai 
(vykdymas ir darbų kokybės kontrolė);  

 pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir 
įvertinimas);  

 pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), taip 
pat izoliacijos medžiagų bandymas. 

 Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių 
statybinių konstrukcijų Gamintojams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 
 
Projekte įvertinami statybos montavimo darbų techniniai reikalavimai atliekant gyvenamosios 
paskirties pastato remonto darbus, ardymo ir griovimo darbai, mūro darbai, metalo darbai, durų ir 
langų montavimas, sienų, pamatų ir stogo šiltinimo darbai. 
Vykdant statybos darbus bei darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacijos 
atestatus. 
Darbai vykdomi suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, 
turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. Remonto  metu naudojami 
statybos produktai privalo turơti Europos techninį liudijimą, CE atitikties sertifikatą, o jų techniniai 
ir kokybės rodikliai turi būti ne blogesni, nei nurodyta norminančiuose dokumentuose LST, LST 
EN, ir privalo atitiktidegumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. Esminiai techniniai statybos 
produktai rodikliai ir jų dydžiai yranurodomi aprašant atskirus darbus. Visos objekte naudojamos 
medžiagos privalo būti atvežamosgamyklinėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją 
arba gaminio pasą. Gaminiai ir statybinėsmedžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų 
kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagosnurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų 
galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje medžiagosar gaminiai turi būti laikomi tinkamose ir jei 
būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamosepatalpose taip, kad kiekviena 
medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Visi darbai objekte turibūti atlikti iki galo, 
modernizuotas pastatas arba jo dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo 
neturi pablogơti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės – jie turi likti neblogesnės 
būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tik įvykdžius TS pateiktus techninius reikalavimus 
bustenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai. 

Brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo sutikimo 
raštu neleidžiamas.  

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti 
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atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti 
sutvarkoma, kadatitiktų aplinkos reikalavimus. Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius 
ir kitos savybės turi būtisukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo 
reikalavimus, ir nesilpnintųpagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Dėl bet kurio 
tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t.,kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo, Rangovas turi 
gauti leidimą pas Užsakovą. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo 
korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. 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, 
jungčiųstiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Atiduodant projekto darbus 
turi būti pateiktivisų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos 
informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, lauko inžinerinių 
sistemų išpildomieji brėžiniai ir kita dokumentacija, kurią pareikalaus valstybinės institucijos, 
besiremiančios Lietuvos Respublikos  Įstatymais ir norminiais aktais. Darbų priežiūrą vykdo 
statytojo techninis prižiūrėtojas, turintis reikiamą atestatą. Įgyvendinant projektą privalu laikytis 
Statybos Įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. Vykdant statybos 
darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 
apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų 
asmenų interesų apsauga statybos metu. Už darbų saugą atsako rangovas.Užbaigus modernizavimo 
darbus, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka vykdomos statybos užbaigimo procedūros, kurias 
atlikus surašomas Statybos užbaigimo aktas (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 
Numatoma metalinių elementų apsauga nuo korozijos 
Metalinių elementų naudojimo aplinka pagal LST EN ISO 12944-1:2000 yra C3 (vidutinis 
agresyvumas). 
Elementų apsaugai numatytas dažymas antikoroziniais dažais ir galvanizavimas arba cinkavimas. 
Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, 
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, 
pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti 
aukštas - pagal LST EN ISO 12944-1:2000 - ne mažiau kaip 15 metų. 
 
Pastatų projektavimui ir statybai naudojamos sistemos, turinčios ETĮ ir paženklintos CE ženklu, kai 
sistemos nenaudojamos, sienoms projektuoti ir įrengti taikomi reikalavimai nurodyti STR 
2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 
 
REIKALAVIMŲ STRUKTŪRA, NUORODOS, PRIORITETAI  
STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI  

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su 
statybos organizavimu, vykdymu ir priežiūra. Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai: 
1. 2011 07 19, Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas (aktuali redakcija) 
2. 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  
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3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
4. RSN 152-93 Statybos konservavimo taisyklės 
 
Nuorodos į šiuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techninių 
specifikacijų tekstuose. 
 Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai - Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. 
Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 
bandymai (pvz. betono, skiedinių). 
 Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse 
specifikacijose. Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų 
tekstuose.  
KITI REIKALAVIMAI  
Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal 
techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninės įrengimo 
instrukcijos. 
REIKALAVIMŲ PRIORITETŲ TVARKA  
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 brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 
neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar 
standartų atžvilgiu. 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS  
Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir 
organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų 
vykdymo projektą ir vykdyti darbus pagal jį. Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, 
technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 

 greta esančių statinių stabilumą;  

 darbų saugą.  
Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi 
būti suderinti su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 
 
MEDŽIAGOS IR GAMINIAI  
BENDRI REIKALAVIMAI  
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 
nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:  

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  

 specifikacija; 

  nuoroda kam skiriama; 
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  spalvos nuoroda;  

 pagaminimo data.  
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 
atitinka specifikaciją. 
MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI  
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 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.  
 
MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ 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.  
MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PRISTATYMAS 
 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. 
 PRISTATYMO PATIKRINIMAS Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia 
patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių Tiekėjui.  
SAUGOJIMAS AIKŠTELĖJE Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad 
nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos 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. 
ATSAKOMYBĖ  
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus 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. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Būtina 
įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną 
pusę. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 
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darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų 
STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS  
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 
patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.  
DARBŲ KOORDINAVIMAS  
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 
statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Turi 
būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba 
abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su 
visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal 
dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus. 
BANDYMAI  
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. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi 
dalyvaujant Užsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 
PASLĖPTI DARBAI  
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.  
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 džiūvimo 
BENDROS SĄLYGOS  
ANGOS IR NIŠOS  
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 
Užsakovo sutikimo raštu 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.  
TVIRTINIMAI IR ATRAMOS  
Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 
atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 
kuriai leistina tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti 
specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi gauti leidimą pas Užsakovą. Visi tvirtinimo elementai, 
pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, 
liekančias betone. Korozijos apsauga betonui turi būti ne mažiau kaip 20mm. 
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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 nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas 
pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina 
perstatyti. 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. 
 
STATINIO PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI 
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA  
Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatai, 
techniniai pasai ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomieji brėžiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinės 
institucijos, remiančiosios Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Taip pat pateikiama 
pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. Statybos metu 
rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą.  
GARANTIJA  
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų 
numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius 
statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo 
statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip:  

 pastato statybos darbai - 5 metai;  

 paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų.  
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl 
nepakankamos darbų kokybės. 

 
TS 02 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 
DARBŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ 

Medinių langų, durų ardymas (išmontavimas) turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų 
eigą. 
Ardymo (išmontavimo) darbų etapus, terminus ir laiką rangovas turi iš anksto suderinti su užsakovu 
ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 
Vykdant ardymo (išmontavimo) darbus turi būti: 

 Laikomasi saugos darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu 
norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, 
dėžėse-konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų 
leidžiama ne iš didesnio kaip 3 m. aukščio. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 
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 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir 
tinkamai prižiūrimi. 

 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir 
apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, rangovas privalo nedelsiant sustabdyti 
darbus ir informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Kitu atveju rangovas ir statinio 
statybos techninės priežiūros vadovas 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 esamas konstrukcijas ir elementus, 
rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti 
visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai 
paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių.. Kad 
nekiltų dulkių, ardomus gaminius pageidautina drėkinti. 

  
PALIEKAMŲ PASTATŲ BŪKLĖ 

Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 
aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti 
švarūs. 
 
 

TS 03 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
ŽEMĖS DARBAI 
 
BENDRI REIKALAVIMAI  
Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams. Minėtus darbus sudaro: grunto 
nukasimas nuo pamatų, piltinio grunto iškasimas, grunto (smėlinio) tankinimas, pamatų užpylimas 
gruntu, tankinimas. Nuorodos, atliekant aikštelėje planiravimo darbus, tiesiant požemines 
komunikacijas yra duotos kitų skyrių pateiktose statybos darbų, žemės darbų specifikacijose. 
STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 
 Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos 
reikalavimų, bei parengto darbų atlikimo technologinį projekto. Dengtų darbų aktai dalyvaujant 
statybos priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: pamatų ir požeminių įrengimų 
užpylimas gruntu, juos sutankinus.  
OBJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOŠIAMIEJI ŽEMĖS DARBAI  
Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti žemės darbai, nuimamas piltinio grunto 
sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti išvežamas. Teritorijose, kur yra esamos 
požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, Rangovui reikėtų imtis visų 
atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius 
įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų 
panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų 
šeimininkams. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, 
komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis 
konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius 
darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo 
nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūra dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais 
būdais apsaugoti, išlaikyti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus 
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toje zonoje. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys 
apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.  
GRUNTO PRIE PAMATŲ KASIMAS 
 Iškasų dydis turi būti toks, kad atstumas iki duobės krašto apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6 m. 
Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir 
Rangovo pateiktais skaičiavimais, suderintais su statybos priežiūros inžinieriumi. Gruntas nuo 
pamatų kasamas atkarpomis, nepažeidžiant pastato stabilumo bei pastovumo. Atkarpų ruožai darbų 
atlikimo technologija bei eiliškumas turi būti nustatyti parengtame darbų atlikimo technologiniame 
projekte.  
GRUNTO UŽPYLIMAS BENDROJI DALIS  
Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių 
druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 
Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto 
geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. Parinktas tankinimo 
mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. Sutankinto grunto kokybė 
aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 
 
TS 04 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
NUOGRINDOS ĮRENGIMO 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 trinkelių/plytelių su borteliu įrengimas. 

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. 
Dangos sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr turi būti ne mažesnis kaip 100%. 
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APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis rengiamas 150 mm storio. 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį 
sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti 
pakankamai laidžios vandeniui (laidumas > 1 m/p). Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio 
sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Medžiagos turi būti paskleistos tolygiais 
sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant sutankinimo rodiklį Dpr =103  %, deformacijos modulis Ev2 > 
60 MPa. Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio storis turi atitikti brėžiniuose 
nurodytus storius. 
Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus 
(silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio  
išlyginimas). Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus, tikslaus skerspjūvio, gerai 
užpildytas ir išlygintas, beduobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar kitų defektų. 
 
PAGRINDAI 
Teisingai išklotos šaligatvio trinkelės/plytelės viena su kita turi būti tampriai susijusios. Plyteles 
veikianti apkrova perduodama grindinio pagrindui, todėl grindinio kokybė priklauso nuo pagrindo 
kokybės. Nors tamprūs trinkelių/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 trinkelėms/plytelėms reikia 
įrengti taip, kad trinkelės/plytelės būtų su nuolydžiu nuo pastato pusės ir pakilusios virš šaligatvinio 
bortelio. 
PLYTELIŲ/TRINKELIŲ  DANGA 
Klojant dangą iš trinkelių/plytelių būtina išlaikyti vienodo pločio tarpus. Siūlės labai svarbios 
dangos statiškumui. Trinkelių/plytelių  dangos paviršiaus skersinis nuolydis neturėtų viršyti 2,5 %. 
Tarpai tarp trinkelių/plytelių, pastato sienos ir šaligatvio bortelio reikia užtaisyti smėlio – cemento 
mišiniu.  
Techniniai duomenys: 

Stipris tempimui Atsparumas dilinimui Vandens įgėris % Atsparumas 
slydimui (AVS) 

Atsparumas šalčiui 
mas4s nuostoliai 

kg/m2 
Skeliant ≥3,6 MPa <20 mm <6 % 70 <1.0 

 
ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 
Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 07 reikalavimus. 
BIRIŲJŲ MEDŽIAGŲ PAGRINDO SLUOKSNIŲ BANDYMAI 
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 07 ir TRA MIN 07 
reikalavimus. 
LEISTINIEJI NUOKRYPIAI 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 4cm; 
skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip ± 0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip ± 10 cm; sluoksnio 
storis ne daugiau kaip15 % mažesnis už projektinį. 
Žvyro, skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ± 4 cm; 
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skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip ± 0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip ±10 cm. 
Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi 
būti didesnė kaip 20 mm. 
Visų tipų pagrindų kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 15 % mažesnis už 
projektinį. 
DARBŲ PRIĖMIMAS 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 07. 

 
TS 05 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
COKOLIO APDAILOS IŠ AKMENS MASĖS PLYTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI. 

FASADO APDAILOS PLYTELĖS 

 Klijuojamos ant paruošto (šiltinimo medžiagos) paviršiaus pagal plytelių gamintojų 
rekomendacijas. 

 Plytelių siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. Plyteles gali būti klijuojamos nuo 2 ÷ 5 mm 
storio siūlėmis. 

 Siūles užpildyti reikia pagal gamintojo reikalavimus. Siūlių glaistas turi pilnai 
užpildyti erdvę tarp plytelių siūlių, plytelių ir sienos. 

 Paviršiai turi būti paruošti plytelių klijavimui. 

 Akmens masės plytelės klijuojamos perstumiant puse plytelės pločio. 
Piešinys – stačiakampis tinklas iš horizontalių ir vertikalių siūlių.  
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NĖMS SAUSO PRESAVIMO KERAMINĖS „AKMENS MASĖS“ PLYTELĖMS  
 
Mažo įmirkio sauso presavimo keramikinės plytelės pasižymi ilgaamžiškumu ir nedideliu 
temperatūriniu judėjimu.  
Plytelių paviršius parinktas glotnus, neblizgus.  

TECHNINIAI 
REIKALAVIMAI 

LEISTINI RIBINIAI 
NUOKRYPIAI mm 

KONTROLĖ 
 

Rišamosios  medžiagos  
storis, mm 
- iš skiedinio –7 
- iš mastikos –1 

 
 
+8 
+1 

Matuojama 5 kartus 70-100m
2 

paviršiaus arba mažesnis 
plotas su matomais defektais 

Padengtam paviršiui: 

1-am metrui ilgio 
- aukštui 
- siūlių nukrypimai 

vertikalės ir 
horizontalės 1-am metrui 

ilgio 

 

1.5 
4 
 

1.5 
0.5 

5 matavimai 50-70

 m
2

 
paviršiaus 
 

Siūlių nesutapimas 2  
Paviršiaus nelygumai 
matuojant  2 metrų 
kontroline liniuote 

0.5 
5 matavimai 50-100m

2
 

paviršiaus 
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Sauso presavimo keramikinės plytelės turi turėti specialų gamyklinį padengimą, užtikrinantį 
atsparumą purvui, UV spinduliams, atmosferos poveikiui, graffiti dažams, kurie nusivalo 
neagresyviais valikliais, nepažeisdami plytelių paviršiaus ir spalvos. Neleidžiama naudoti plytelių , 
kurios padengtos trumpalaikėmis ar vienkartinėmis priemonėmis (vašku, laku ir kt.) nuo graffiti 
piešinių. 
 
MAŽO ĮMIRKIO SAUSO PRESAVIMO KERAMIKINĖS PLYTELĖS “AKMENS MASĖS“: 
Leidžiamas (pločio) nuokrypis nuo darbinių matmenų +- 0,6 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 
Leidžiamas (ilgio) nuokrypis nuo darbinių matmenų +- 0,6 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 
Leidžiamas (storio) nuokrypis nuo darbinių matmenų +- 5 %; +- 0,5 mm EN14411:2012 
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (pločio) 
matmenimis +- 0,5 %; +- 1,5 mm EN14411:2012 
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (ilgio) 
matmenimis +- 0,5 %; +- 1,5 mm EN14411:2012 
Didžiausias leistinas pločio nuokrypis nuo stataus kampo +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 
Didžiausias leistinas ilgio nuokrypis nuo stataus kampo +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 
Didžiausias leistinas vidurio kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su iš darbinių 
matmenų apskaičiuota įstrižaine +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su darbiniais 
pločio matmenimis +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su darbiniais 
ilgio matmenimis +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 
Didžiausias leistinas kampų iškrypimo nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su iš 
darbinių 
matmenų apskaičiuota įstrižaine +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 
Vandens įgeriamumas Eb [%] Eb <0,051 EN14411:2012 
Laužimo jėga [N] 2434 EN14411:2012 
Atsparumas lenkimui [N/mm2] 54 EN14411:2012 
Atsparumas giliajam dilimui [mm3] 115 EN14411:2012 
Atsparumas viršutinio sluoksnio dilimui PEI ir (arba) apsukų skaičius ND netaikoma  
EN14411:2012 
Atsparumas įbrežimams pagal MOHS mažiausia 7 EN14411:2012   
Atsparumas terminiam šokui Atsparios EN14411:2012 
Atsparumas įtrūkimams Atsparios EN14411:2012 
Atsparumas šalčiui Atsparios EN14411:2012 
Slydimo koeficientas pagal normą DIN 51130 Mat. R10 EN14411:2012 
Tarpų stiprumas ir (arba) sukibimas [N/mm2] NPD  naudojimo savybės nenustatytos 
EN14411:2012 
Atsparumas smūgiui koeficientas pagal Upec standartą 1 Lygis (510g. Svoris iš 80cm. aukščio 
palieka pėdsaką kritimo vietoje, nėra įtrūkimų ir nuolaužų. Aukščiausias lygis 0 - nebuna jokių 
smūgio pėdsakų, žemiausias lygis 5- nuolaužos) 
Degumas ugniai A1fl EN14411:2012 
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams mažiausiai 4 klasė EN14411:2012 
Atsparumas graffiti dažams – dėmės pašalinamos valymo priemonėmis EN14411:2012 
Cheminis atsparumas nedidelės koncentracijos rūgštims ir šarmams ND - netaikoma EN14411:2012 
Cheminis atsparumas didelės koncentracijos rūgštims ir šarmams ND - netaikoma EN14411:2012 
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Atsparumas buitinei chemijai ir baseinų vandens priedams mažiausiai GB klasė EN14411:2012 
Atsparumas atmosferiniam poveikiui, tame tarpe ir UV – nėra matomų pakitimų 
Cd išskyrimas [mg/dm3] <= 0,07 EN14411:2012 
Pb išskyrimas [mg/dm3] <= 0,8 EN14411:2012 
Natūralus radioaktyvumas [Bq/kg] f1 <= 1, f2 <= 240 EN14411:2012 
Jeigu pagal 37 arba 38 str. taikoma speciali techninė dokumentacija, reikalavimai, 
kuriuos atitinka gaminys: 
Higienos sertifikatas HK/B/1486/01/2012 

 
PRIVALUMAI 

Naudojant produktą pagal rekomenduojamas nuostatas, plytelės pasižymi šiomis 
pagrindinėmis charakteristikomis: 

• Nedegi 
• Atspari atmosferos poveikiui 
• Nepralaidi vandeniui 
• Apsaugotas nuo gyvųjų organizmų poveikio (pelėsių, bakterijų, vabzdžių, parazitų ir t.t.) 
• Atspari cheminėms medžiagoms 
• Saugus aplinkai, neišskiria jokių pavojingų garų 
• Stipri ir tvirta  
• Atspari Šalčiui 

APDOROJIMO DUOMENYS 
PJOVIMAS 
Pjaustant, geriausia naudoti sunkaus metalo pjovimo geležtę, kurios klasė yra K 10 (DIN 4990). 
Norint užtikrinti atitinkama pjovimo geležtės darbo laiką ir jos pjovimo kokybę, yra labai svarbu 
laikytis reikiamų naudojimo sąlygų. 

Pjovimo greitis: 2.0 - 2.5 m / s 
Slinkimo greitis: 3 . 0 - 3 .5 m/ mi n  

GRĘŽIMAS 
Galima naudoti įvairius gamybinius elektrinius grąžtus, Nenaudoti gręžimo funkcijos, turinčios 
kalimo rėžimą. Norint tinkamai išgręžti skyles būtina naudoti ypač tvirto sunkaus metalo gręžimo 
galvutes. 
 
TS 06 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS ĮRENGIANT VENTILIUOJAMĄ FASADĄ 
Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama vėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip 

vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys 

(komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, 

turintis NTĮ, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos pagal šio reglamento 

reikalavimus naudojant CE ženklu ženklintus statybos produktus;  

BENDROJI DALIS 
Techninė specifikacija "Pastato sienų šiltinimas iš išorinės pusės panaudojant įrengiant 
ventiliuojamą fasadą" naudojama: 
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• sienos prateka ir peršąla, jų eksploatacinė būklė neužtikrina patalpos keliamų sanitarinių-
higieninių reikalavimų; 
• esama sienos Šiluminė varža netenkina patalpoms keliamų šiluminių - techninių reikalavimų; 
• kai pastato sienos statomos iš konstrukcinių medžiagų, negalinčių užtikrinti normų reikalaujamą 
sienų Šiluminę varžą. 
Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
• kiekvienu  atveju  vykdant  darbus  turi  būti   prisilaikoma  konkrečios  pasirinktos 
technologijos sąlygų; 
• visi horizontalūs paviršiai: parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos 
korozijai atsparia skarda. 
• Apšiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio šiluminės varžos R vertė skaičiuojama pagal 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ Šilumos 
izoliacinio sluoksnio storis paskaičiuojamas pagal ekonomiškai naudingiausio atitvarų šiltinančio 
sluoksnio storio skaičiavimo metodiką (STR 2.01.02:2016) 

 
Pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgais-
rinius reikalavimus Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2011-06-17 įsakymas Nr. 1-201 
(Žin., 2011, Nr. 75-3661). 
Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius 
nuvalomas iki tvirto pagrindo; Paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo 
priemonėmis nuo kerpių, grybelių ir pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; 
didesni plyšiai bei įtrūkimai užglaistomi. Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus 
reikalavimus (matmenų paklaida ± 5 mm, storio ± 1 mm) Jų paviršius yra padengtas nedegia, 
vandens garams laidžia, tačiau orą izoliuojančia plėvele. Norint pagerinti sienos sandarumą, šių 
plokščių siūlės turi būti užklijuojamos specialiomis juostomis. 
 

VĖDINAMO FASADO ĮRENGIMAS 
SISTEMOS MONTAVIMAS : 

 Sistemos montavimas pradedamas nuo matavimo ant fasado sienos. Nuo statybinių pastolių 
sumontuotų apie pastatą, matavimo darbus reikia atlikti kiekvienoje pastato darbo zonoje, 
pažymint kontrolinius taškus. 

 Fasado matavimo darbus būtina atlikti lazerinio ar didelio gulsčiuko pagalba. Tvirtinimo 
kronšteinų žymėjimo taškų matavimo tikslumas turi būti atliekamas griežtai pagal projektinę 
dokumentaciją. Padaryti žymėjimo netikslumai, neišvengiamai pakenks sistemos 
parametrams. Žymėjimo tikslumas turi būti kontroliuojamas nuolat. 

 Į projektinę dokumentaciją turi būti įtraukti tvirtinimo elementų išdėstymo brėžiniai. Prieš 
pradedant žymėjimo darbus būtina sutikrinti fasado geometrinius matmenis su matmenimis 
esančiais projektiniuose brėžiniuose, taip pat turi būti patikrintas matmenų pririšimas prie 
fasadinių elementų. Žymėjimas atliekamas nenuplaunamais dažais ant sienos paviršiaus, 
optinių įrenginių pagalba. 

 Prieš montuojant sistemą, būtina atlikti keletą papildomų darbų. Brigada, kuri vykdys 
vėdinamo fasado įrengimo montavimo darbus, turi atlikti fasado geometrinius matavimus 
netgi tuo atveju, jeigu yra paruoštas techninis darbo projektas. Šis darbas padeda išvengti 
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projektinių netikslumų. Fasado geometriniai matavimai atliekami su 3 metrų matavimo 
rulete, 2 m ilgio gulsčiuku ir hidromatuokliu, kurio ilgis daugiau nei 10m.). 

 Rangovas prieš tvirtindamas ventiliuojamo fasado karkasą privalo atlikti rovimo bandymą. 

 Tikrinant fasadą, išaiškinami maksimalūs netikslumai, jie reikalingi tam, kad nustatyti 
ilgiausių ir trumpiausių kronšteinų montavimo vietą. 

 Neatlikus šių papildomų darbų, galimi sumontuotos fasado sistemos netikslumai 
(nelygumai), kurie aiškiai būtų matomi plika akimi. 

 Tvirtinimo kronšteinų montavimo vieta turi būti pažymėta tiksliai pagal projektą, kad 
ventiliuojamo fasado sistema būtų sumontuota laikantis tikslios montavimo technologijos ir 
medžiagų išeiga sutaptų su paruošta objekto statybinių medžiagų suvartojimo kiekio 
specifikacija. 
 

KRONŠTEINŲ MONTAVIMAS : 

 Nustatyti kraštinį viršutinį kronšteino montavimo tašką, naudojant ruletę ir gulsčiuką. 
 Naudojant lazerinį nivelyrą arba hidromatuoklį ir ruletę, nustatyti kitą viršutinį tašką ant 

fasado sienos paviršiaus. 
 Sumontuoti kronšteinus šiuose kraštiniuose viršutiniuose taškuose ir tarp jų ištempti virvelę. 
 Atsižvelgiant į ventiliuojamo fasado technologiją, pagal šią virvelę, tvirtinami kiti 

kronšteinai, 600 mm žingsniu. 
 Naudojant svarelį, ruletę ir lazerinį nivelyrą (arba hidromatuoklį), nustatomi kraštiniai 

apatiniai kronšteinų montavimo taškai. 
 Sumontuoti kronšteinus šiuose kraštiniuose apatiniuose taškuose ir tarp jų ištempti virvelę. 
 Naudojant gulsčiuką, ruletę ir svarelį, pažymėti vietas, kur bus montuojam kronšteinai tarp 

kraštinių viršutinių ir apatinių kronšteinų eilių, vadovaujantis montavimo schema. 
 Sumontuoti kronšteinus pagal pažymėtus taškus ir įtemptas virveles. 

Fasado žymėjimo schema: 
- Pirmasis kronšteinas 
- Antrasis kronšteinas 
- Tarp jų ištempta virvelė 
- Pirmojo svarelio pakabinimas 
- Trečiojo kronšteino montavimas 
- Ketvirtojo kronšteino montavimas 
- Ištempta virvelės montavimui 
- Ištempta virvelė kronšteinų montavimui pagal projektą 
- Kronšteinų montavimas pagal projektą. 

 
LAIKANČIŲJŲ ELEMENTŲ MONTAVIMAS : 
Atlikus fasado žymėjimo darbus, kronšteinų tvirtinimo vietose ankeriams gręžiamos skylės. Šilumos nuostolių 
sumažinimui ir šalčio tiltelio pašalinimui, po kronšteinais montuojami specialių tarpinių komplektai. Fiksuotieji 
montavimo kronšteinai tvirtinami dviem ankeriais, kurie tvirtai įsukami į sieną. 
Skylių gręžimas atliekamas smūginiu gręžtuvu, prieš tai pažymėtose vietose. Grąžto diametras turi būti 
parinktas pagal ankerio kaiščio diametrą. 
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Skylių diametras turi būti tinkamas naudojamų ankerių tipui, o gylis sienoje turi būti ne mažesnis, negu 150 
mm. 
APŠILTINIMO MEDŽIAGOS MONTAVIMAS : 

 Fasado apšiltinimo tipas ir storis nustatomas ir apskaičiuojamas techninio darbo projekto rengimo metu. 
Apšiltinimo medžiagos montavimas atliekamas tik po tvirtinimo kronšteinų sumontavimo. Ventiliuojamo 
fasado sistemos technologija leidžia apšiltinimo medžiagą sumontuoti tiksliai pagal fasado metalo 
konstrukcijų matmenis. Apšiltinimo medžiagos lapus būtina sumontuoti taip, kad tarp jų neliktų tarpų. 
Atsiradę tarpai turi būti ne didesni, kaip 3 mm, leidžiama užtaisyti tokius tarpus ta pačia medžiaga. 

 Montuojant apšiltinimo medžiagą, ji fiksuojama, po to tvirtinama specialiomis plastikinėmis smeigėmis, 
kurios neturi metalinių dalių, taip išvengiant šalčio tiltų. Pagrindiniai parametrai:smeigė turi būti be 
metalinių dalių, šilumos laidumo koef:0.0001W/K , lėkštelės skersmuo-ne mažiau 90mm, laikymo galia-
0.2 kN. Smeigės turi būti naudojamos dviejų dalių-lėkštelė turi būti atskirai nuo strypo, tokiu būdu sukalus 
strypą, lėkštelė užspaudžiama ranka ir dėka specialių dantukų ji užfiksuojama automatiškai. Taip 
išvengiama vatos paviršiuje „antklodės“ efekto, kai kitokio tipo smeigės įkalama skirtingu gyliu-speciali 
smeigės strypo abkeravimo dalis sukurta taip, kad įkaltumėme tiek , kiek yra numatyta. Draudžiama 
naudoti polistirolui skirtas smeiges. 

 Apšiltinimo medžiagos tvirtinimo pagrindas yra plastikinės tvirtinimo smeigės lėkštelės formos su 
įkišamuoju ankeriu. Tvirtinant apšiltinimo medžiagą, sienoje išgręžiama skylė ankeriui. 

 Apšiltinimo medžiagos montavimas ant sienos, kuri sumūryta iš skylėtų plytų ar blokelių, skylės smeigių 
tvirtinimui turi būti išgręžtos ne smūginiu gręžtuvu, o elektriniu perforatoriumi ir smeigių montavimui 
smūgini metodą draudžiama naudoti. 

 Skylės gręžimo diametras sienoje turi sutapti su smeigės išoriniu diametru. 

 Skylės gylis turi būti didesnis 15 - 20 mm, nei reikalaujama. 

 Smeigių kiekis turi būti ne mažiau, kaip 5 vnt./m2. 

 Būtina naudoti to paties gamintojo lipnią juodos spalvos juostą, kuria užklijuojami priešvėjinių šiltinimo 
plokščių sudūrimai plokštumoje, vidiniuose ir išoriniuose kampuose, taipogi ta pačia lipnia juodos spalvos 
juosta būtina kruopščiai užjklijuoti tarpus ties metalo karkaso kronšteinų ir vatos sandūra, tokiu būdu 
užtikrinant šiltinamo sluoksnio sandarumą. 

 Abu sluoksnius vatos , bei lipnią juostą būtina naudoti to paties gamintojo. 

 Apšiltinimo medžiagos tvirtinimas turi būti priduotas statinio statybos techninės priežiūros vadovui. 
Surašomas paslėptų darbų aktas. 
 

VERTIKALAUS KARKASO MONTAVIMAS : 
Vertikalus karkasas montuojamas iš aliuminio profilių, fiksuojamų prie kronšteinų paslankiosios ir fiksuotosios 
dalies nerūdijančio plieno savisriegiais, pagal detalią schemą: 
 L formos profiliai montuojami ant fasado sienų eilėmis fasadinėms plokštėms. Visais montavimo variantais, 
sienos išoriniam kampui naudojami L formos profiliai.  
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VENTILIUOJAMO FASADO APAČIOS UŽBAIGIMAS : 

 Ventiliuojamo fasado montavimo darbų operacijų kortelė pateikiama l lentelėje. 
 Ventiliuojamo fasado apačia užbaigiama aliuminio perforuotu L profiliu. Cokolinis perforuotas profilis 

horizontaliai tvirtinamas nerūdijančio plieno kniedėmis prie įrengto karkaso.  

ANGOKRAŠČIŲ MONTAVIMAS : 

 Viršutiniai ir šoniniai angokraščiai montuojami iš plieno skardos gaminių. 

  Langų palangės montuojamos jau pagamintos iš plieno skardos, 0,6 mm storio, padengtos poliesterio 
danga pagal projekte suderintą spalvą. Plieno skardos palangės tvirtinamos prie lango rėmo 
savisriegiais. 

 
1. Lentelė  

Ventiliuojamo fasado montavimo darbų operacijų kortelė: 
Operacijos 

pavadinimas 
Mechanizmai, 

įrenginiai, jrankiai 
Vykdytojai Operacijos aprašymas 

1 2 3 4 
Sienų paviršiaus 
paruošimas 

Vieliniai šepečiai, tašai, 
apsukti švitriniu 
popieriumi 

Statybinių konstrukcijų 
montuotojas: 
2 kategorija-1 (A4) 

A4 atlieka sienų valymą 
vieliniais šepečiais nuo 
dulkių, betono aptaškymų 

Taškų žymėjimas darbo 
zonose 

Ruletė, lazerinis 
nivelyras, virvelė 

Statybinių konstrukcijų 
montuotojas: 

5 kategorija-1 (Al)  
2 kategorija-1 (A4) 

Iki darbų pradžios fasado 
kampuose turi būti 
pažymėti 
kontroliniai taškai. 
Lazerinio nivelyro ir 
virvelės pagalba (Al) tarp 
kontrolinių taškų 
pagal horizontalę 
žymi kontrolinius taškus 
(pagal žingsnį, nurodytą 
techniniame projekte). 
(A4) dažais juos ryškina. 

Gręžiamos skylės 
kronšteinų tvirtinimui 

Elektrinis perforatorius Statybinių konstrukcijų 
montuotojas: 
3 kategorija-1 (A3) 

A3 elektriniu 
perforatoriumi išgręžia 
skyles, prieš tai 
pažymėtuose taškuose 

Kronšteinų montavimas Veržliasukis, plaktukas, Statybinių konstrukcijų A2 montuoja kronšteinų 
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kniediklis, varžtasukis montuotojas: 4 
kategorija-1 (A2) 3 
kategorija- 2 (A3) 2 
kategorija-1 (A4) 

tarpines.  
A3 montuoja ir tvirtina 
šankerius. A4 surinkinėja 
a n kerių varžtus ir 
paslankius kronšteinus 

Apšiltinimo plokščių 
montavimas ir jų 
tvirtinimas 

Elektrinis suktukas, 
plaktukas, varžtasukis, 
vatos pjovimo peilis 

Statybinių konstrukcijų 
montuotojas: 
5 kategorija-1 (Al) 
3 kategorija-1 (A3) 

Al montuoja apšiltinimo 
vatos plokštes ant sienos 
vieną šalia kitos. A3 
gręžia skyles ir tvirtina 
plokštes smeigėmis. 

1 2 3 4 
L profilių montavimas ir 
tvirtinimas prie 
kronšteinų 

Elektrinis suktukas, 
kniediklis, poliuretaninis 
plaktukas, gulsčiukas, 
svambalas 

Statybinių konstrukcijų 
montuotojas: 
4 kategorija-1 (A2) 
3 kategorija- 2 (A3) 

A2 montuoja profilius 
prie paslankios 
kronšteino dalies. A2 
tvirtina profilius prie 
kronšteinų. A3 nupjauna 
per ilgus profilius, gręžia 
skyles juose ir 
kronšteinuose. 

Nešančio karkaso 
išlyginimas montavimui 

Gulsčiukas, poliuretaninis 
plaktukas, kombinuotas 
raktas su terkšle 

Statybinių konstrukcijų 
montuotojas: 
4 kategorija-1 (A2) 
5 kategorija-1 (Al)  
2 kategorija-1 (A4) 

Al gulsčiuko pagalba 
ištempia virvelę tarp 
pirminių profilių. A2 
gulsčiuku išlygina 
profilius pagal galinę 
plokštumą. A4 prisuka iki 
galo varžtus 
sujungimuose. 

Viršutinių ir šoninių 
angokraščių montavimas 

Elektrinis suktukas, 
poliuretaninis plaktukas, 
gulsčiukas, kniediklis, 
skardos kirpimo žirklės 

Statybinių konstrukcijų 
montuotojas: 
5 kategorija-1 (Al)  
4 kategorija-1 (A2)  
3 kategorija-1 (A3) 

Al atlieka skardų 
žymėjimus, A3 gręžia 
skyles skardos 
gaminiuose, A2 ir A3 
montuoja angokraščius, 
Al kontroliuoja kokybę. 

Palangės jrengimas Elektrinis suktukas, 
poliuretaninis plaktukas, 
gulsčiukas, kniedlklis, 
skardos kirpimo žirklės 

Statybinių konstrukcijų 
montuotojas: 
5 kategorija-1 (Al) 
4 kategorija-1 (A2) 
3 kategorija-1 (A3) 

Al atlieka skardų 
žymėjimus, A3 gręžia 
skyles palangėse, A2 ir 
A3 montuoja palanges, 
Al kontroliuoja kokybę. 

Cokolinio profilio 
montavimas 

Elektrinis suktukas, 
poliuretaninis plaktukas, 
gulsčiukas, kniediklis, 
skardos kirpimo žirklės 

Statybinių konstrukcijų 
montuotojas: 
4 kategorija-1 (A2) 
3 kategorija-1 (A3) 

Al atlieka L cokolinio 
profilio žymėjimą, A3 
nupjauna profili 
pažymėtose vietose, A2 ir 
A3 montuoja cokolinj 
profilj. 
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KOKYBĖS KONTROLĖ IR ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS : 

Kokybės kontrolė atliekama pagal paslėptų darbų aktus ir galutinį atliktų darbų priėmimo aktą : 
 

 techninis-inžinerinis personalas, darbų vadovas, kurie turi prižiūrėti teisingą darbo vykdymą, 
technologijos tvarkos laikymąsi ir laiku ištaisyti padarytas klaidas; organizuoti paslėptų darbų 
priėmimą ir atliktų darbų aktų sudarymą. 

 projektuotojai, projekto atstovai atsakingi už: projektinių sprendimų teisingą vykdymą, kokybės 
kontrolę.  

 techninės priežiūros asmuo turi reguliariai sekti teisingą projektinių sprendimų vykdymą, prižiūrėti 
teisingą gamybos technologiją, dalyvauti paslėptų darbų priėmime. Užsakovo techninis prižiūrėtojas 
turi teisę stabdyti darbų vykdymą, jeigu jų kokybė neatitinka reikalavimų. 

 Statybines medžiagos turi buti sertifikuotos ir atitikti projekto reikalavimus. Darbų vadovai turi 
teisingai sandėliuoti, transportuoti ir naudoti statybines medžiagas. Sertifikatai turi būti užregistruoti 
darbų žurnale. 

 

Galutinis atliktų darbų priėmimo aktas yra pasirašomas rangovo, užsakovo, statinio statybos techninės 
priežiūros vadovo. 
Prie galutinio priėmimo akto turi būti pridėti; 

- projektinė dokumentacija;  
- naudotų medžiagų sertifikatai;  
- paslėptų darbų aktai;  
- statybos darbų žurnalas. 

 
REIKALAVIMAI FASADINĖMS SIENŲ APDAILOS PLYTELĖMS 
Storis: ≥10 mm; Galimybė komplektuoti ne mažiau dviejų skirtingų matmenų;  
Vandens įgeriamumas  E ≤0,05%   
Atsparumas lenkimui (N/mm2) > 50 
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams-5 klasė 
Atsparumas giliajam dilimui (mm3) <125 
Laužimo jėga [N] >3000 
Atsparumas šalčiui –atsparios (100 ciklų).  
Galimybė rinktis iš kelių paviršių tipų (lygus, poliruotas, struktūrinis) 
 

REIKALAVIMAI VENTILIUOJAMO FASADO ALIUMINIO PROFILIŲ KARKASO ĮRENGIMUI: 
 Karkasas planuojamas atsižvelgiant į apdailos gamintojo reikalavimus apdailai tvirtinti; 
 Aliuminio profilio karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo 

technologija; 
 Aliuminio profilio karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso išdėstymo 

schemą. Brėžiniuose turi būti matomi visi paslankūs ir fiksuoti tvirtinimo taškai. Brėžiniai 
turi būti pateikti kiekvienai pastato plokštumai, brėžiniuose pridedami visi tipiniai pastato 
detalių pjūviai su įrengtu karkasu ir apdaila; 

 Aliuminio profilio karkasui tvirtinti prie mūro naudojami specializuoti tvirtinimo elementai 
- mūrvines, skirtos specialiai ventiliuojamo fasado konstrukcijų tvirtinimui. Deklaruojamos 
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tvirtinimo elementų savybės turi būti pagrįstos pagal EU galiojančias standartizavimo 
normas. Esant abejonėms arba ypatingos paskirties statiniuose aktualias mūrvinių vertes 
tikrina mūrvinių gamintojo įgaliotas atstovas s u  specializuota įranga o tikrinimu rezultatai 
protokoluojami; 

 kreipiančiųjų profiliu ir konsolių jungimui naudojami tik nerūdijančio plieno A2 savigręžiai. 
Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines; 

 Aliuminio karkaso dalys turi būti pagamintos iš lydinio EN A W 6063, terminis apdirbimas 
profiliams T6 arba T66, konsolėms - T5. turi atitikti Europoje galiojančius darniuosius 
standartus ir turi turėti tą patvirtinantį CE ženklinimą; 

 visi cinkuoti profiliai ir konsolės turi būti pagaminti ekstrudiniu budu, jos negali būti 
lankstytos, ventiliuojamas oro tarpas turi būti nuo 20 iki 60 mm pločio, turi būti uždengtas 
perforuotu profiliu, perforavimo tankis ne mažiau kaip 45%; 

 šiltinimo sluoksnis įrengiamas pagal šiltinimo medžiagos gamintojo nurodymus; 
 apdailos tvirtinimo detales nurodo apdailinęs plokštės tiekėjas. 

 

TS 07 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
SIENŲ ŠILTINIMO IŠ IŠORINĖS PUSĖS DARBAI. 

BENDROJI DALIS 

Pastato sienos iš išorinės pusės šiltinamos, kai: 
- esamo pastato išorinės sienos praleidžia drėgmę, drėksta ir peršąla, jų eksploatacinė būklė 
neužtikrina patalpai keliamų norminių sanitarinių- higieninių reikalavimų; 
- esama išorinės sienos šiluminė varža netenkina patalpai keliamų norminių šiluminių- techninių 
reikalavimų; 
- kai išorinių sienų būklė nepatenkinama dėl plytų mūro įtrūkimų, paviršinio sluoksnio ištrupėjimo 
ir irimo; 
Šis pastatų išorinių sienų šiltinimo būdas taikomas pačių įvairiausių tipų pastatų sienoms ir ypač 
tinka tada, kai mūrinės sienos suskilinėjusios ir ištrupėjusios, nelygūs paviršius. Atliekant pastato 
sienų šiltinimą iš išorės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
- kiekvienu atveju prieš pradedant vykdyti darbus turi būti pasirenkama konkreti išorinių sienų 
šiltinimo sistema ir prisilaikoma pasirinktos sistemos technologijos reikalavimų; 
- pasirinkta šiltinimo sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius ir 
sanitarinius- higieninius reikalavimus; 
- cokolio sienų šiltinimui taikomas dvigubas armavimas, o apdaila iš šalčiui atsparių akmens 
masės plytelių; 

- išorinių plytų mūro sienų paviršiaus nuvalomas nuo trupančių (atšokusių apdailos plytų likučių) 
didesni plyšiai ir įtrūkimai mūro sienose užglaistomi klijais. Nuo daugiabučio gyvenamojo namo 
angų nuimamos skardinės palangės. Sienos su aukšto slėgio aparatu po spaudimu nuplaunamos su 
vandeniu ir priešgrybelinėmis medžiagomis, panaikinančiomis kerpes, įvairius grybelius ir pelėsį. 
Išdžiuvęs išorinės sienos paviršius apdirbamas giluminiu gruntu; 
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- atlikus šiltinimo darbus visi horizontalūs paviršiai, kurie turi būti apskardinti: palangė, parapetas ir 
t.t. padengiamos plienine skarda dengta poliesteriu. 

Pastato išorinių sienų šiltinimui naudojamos šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus 
reikalavimus: ilgio, pločio matmenų paklaida ± 5 mm, storio matmens paklaida ± 1 mm. 
Papildomai iš išorės apšiltinant pastato sienas papildomo šiltinimo sluoksnio šiluminės varžos R 
vertė skaičiuojama pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“pateiktą metodiką  
 
DARBŲ VYKDYMAS 

1. Prieš pradedant vykdyti išorinės sienos šiltinimo darbus sienos paviršius jau turi būti paruoštas 
šiems darbams atlikti.  

2. Šilumos izoliacinės frezuoto polistireninio putplasčio plokštės pradedamos montuoti nuo sienos 
apačios ant laikinos arba pastovios atramos. Pastovi atrama yra cokolinis profilis. Cokolinis profilis 
gali būti tvirtinimas mūrvinėmis kas 250 mm. Profilio sujungimas atliekamas specialiais tam 
skirtomis sujungimo detalėmis arba padarant iškarpą ir sujungimą sutvirtinant kniedėmis. 

3. Šilumos izoliacinės frezuoto polistireninio putplasčio plokštės klijuojamos klijais ir jei reikia 
papildomai pritvirtinamos mechaniniais ankeriais. Šilumos izoliacinės plokštės klijuojamos tiksliai 
suleidžiant vieną su kita, tarp plokščių negali būti tarpų, į plokščių sujungimus negali patekti klijų, 
kad neatsirastų šalčio tiltelio. Taip pat negalima šilumos izoliacinės plokštės kraštų aptepti klijais. 
Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte šiltinimo medžiaga. Sienų kampuose (išoriniuose ir 
vidiniuose) plokštės turi persirišti viena su kita. Klijuojant plokštes virš angų reikia papildomai 
išpjauti plokštės kampą. Pažeista ir nekokybiška šilumos izoliacinė polistireninio putplasčio plokštė 
sienų apšiltinimo darbams nenaudojama. Šilumos izoliacinių plokščių eilės turi persidengti ne 
mažiau kaip vienu trečdaliu savo ilgiu (pločiu). 

4. Fiksavimo smeigės turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos technologinę specifikaciją. 
Fiksavimo smeigių kiekis nuo 4 – 10 vnt. / m2, priklausomai nuo plokščių zonos (krašto ar vidurio 
sritis), pastato aukščio, izoliacinių plokščių storio. Kraštinėse pastato zonose sustiprėja vėjo 
apkrovos poveikis, todėl šiose zonose būtina dėti daugiau smeigių nei plokštumoje. Fiksavimo 
smeigės turi būti tokio ilgio, kad praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Plytų mūro 
sienoje skylės gylis turi būti ne mažesnis kaip. 35 mm. Fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo 
vietose, pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta. Sumontuotų smeigių lėkštelės užglaistomos 
klijavimo mišiniu. Sumontuotos smeigės uždengiamos dangteliu. 
5. Angokraščiuose izoliacinė medžiaga įleidžiama tarp lango (durų) rėmo ir pagrindinės šiltinimo 
medžiagos plokštės. Apipjausčius nereikalingą izoliacinę medžiagą aplink angokraščius, kampai 
papildomai apsaugomi kampu su tinkleliu, įklijuojant klijais. Langų ir durų kampuose ant 
apšiltinimo medžiagos 45 laipsnių kampų papildomam sutvirtinimui klijuojami stiklo audinio 
tinklelio 25 × 40 cm. juosta. 
6. Klijai paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus. Armavimo 
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tinklelio įplukdymą galima vykdyti praėjus trims dienoms po izoliacinių plokščių suklijavimo. 
Klijavimo mišinį užtepti ant šiltinimo plokščių, tolygiai paskirstyti ir į paruoštą sluoksnį naudojant 
išlyginimo mentę įplukdyti armavimo tinklelį. Tinklelis turi būti tolygiai įtemptas, pilnai įplukdytas 
ir tolygiai užglaistytas. Tinklelio juostos viena ant kitos užleidžiamos 100 mm. Tinklelis turi prieiti 
iki pat kampų. Ant jų dedamas kampinis tinklelis, turintis užkloti į kampą suvestus tinklelius 
mažiausiai 100 mm. Normaliomis oro sąlygomis per dvi ÷ trys dienas išdžiūva armavimo sluoksnis. 
Ant išdžiuvusio armavimo sluoksnio volelio (teptuko) pagalba užnešamas giluminis gruntas.  

7. Pilnai išdžiuvus gruntui, tai yra po dviejų - trijų dienų gali buti užnešamas dekoratyvinis 
silikoninis tinkas sumaišytas su dažais (ne mažiau nei 2 mm). 

8. Ant vieno atskiro ploto (paviršiaus) dengimą atlikti nepertraukiamai, kad išvengtume struktūros 
skirtumo. Esant dideliems plotams, kurių neįmanoma padengti nepertraukiamai, reikia juos 
sudalinti. Tai turi būti suderinta su užsakovu prieš pradedant apdailos sluoksnio dengimą. 
MEDŽIAGOS 
Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyt pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo 
instrukcija. 

Be šilumos izoliacijos atliekant darbus panaudojamos šios medžiagos: klijai, smeigės, armavimo 
tinklelis, cokolio profilis, kampų detalės. Šiltinimo sistemos medžiagos turi atitikti degumo klasę 
Bs1,d0. 

ATMOSFEROS SĄLYGOS ATLIEKANT DARBUS 
Atliekant darbus oro, pagrindo ir naudojamu medžiagų temperatūra negali būti žemesnė nei +5oC 
Negalima vykdyti darbų lyjant, esant dideliam vėjui, bei intensyviam saulės spinduliavimui: be 
apsaugos tai yra uždangų pritvirtintų prie pastolių. 
Darbai gali būti atliekami esant ne aukštesnei nei +25oC. 
Sausi mišiniai ir šiltinimo medžiaga turi būti apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Dirbant su 
dekoratyviniu tinku sumaišytu su dažais oro temperatūra tūri būti ne žemesnė nei  +5oC, o drėgmė 
negali viršyti 80 procentų. Tikslesni nurodymai yra pateikiami medžiagos gamintojo technoginiame 
darbų aprašyme.                         
REIKALAVIMAI MAŽO ĮMIRKIO FASADINĖMS SAUSO PRESAVIMO KERAMINĖS 
„AKMENS MASĖS“ PLYTELĖMS  
Mažo įmirkio sauso presavimo keramikinės plytelės pasižymi ilgaamžiškumu ir nedideliu 
temperatūriniu judėjimu.  
Plytelių paviršius parinktas glotnus, neblizgus.  
Sauso presavimo keramikinės plytelės turi turėti specialų gamyklinį padengimą, užtikrinantį 
atsparumą purvui, UV spinduliams, atmosferos poveikiui, graffiti dažams, kurie nusivalo 
neagresyviais valikliais, nepažeisdami plytelių paviršiaus ir spalvos. Neleidžiama naudoti plytelių , 
kurios padengtos trumpalaikėmis ar vienkartinėmis priemonėmis (vašku, laku ir kt.) nuo graffiti 
piešinių. 
Ypač didelį dėmesį reikia atkreipti į teisingą sumontavimą, būtina remtis gamintojų nurodytomis 
rekomendacijomis, bei karkaso montavimo schema. 
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MAŽO ĮMIRKIO SAUSO PRESAVIMO KERAMIKINĖS PLYTELĖS “AKMENS MASĖS“: 
Vandens įgeriamumas  E <0,5%  EN14411:2012 
Laužimo jėga [N] >700 EN14411:2012 
Atsparumas terminiam šokui Atsparios EN14411:2012 
Atsparumas įtrūkimams Atsparios EN14411:2012 
Atsparumas šalčiui Atsparios EN14411:2012 
Degumas ugniai A1 EN14411:2012 
Atsparumas graffiti dažams – dėmės pašalinamos valymo priemonėmis EN14411:2012 
Atsparumas atmosferiniam poveikiui, tame tarpe ir UV – nėra matomų pakitimų 

 
PRIVALUMAI 

Naudojant produktą pagal rekomenduojamas nuostatas, plytelės pasižymi šiomis 
pagrindinėmis charakteristikomis: 

• Nedegi 
• Atspari atmosferos poveikiui 
• Nepralaidi vandeniui 
• Apsaugotas nuo gyvųjų organizmų poveikio (pelėsių, bakterijų, vabzdžių, parazitų ir t.t.) 
• Atspari cheminėms medžiagoms 
• Saugus aplinkai, neišskiria jokių pavojingų garų 
• Stipri ir tvirta  
• Atspari šalčiui 

 
TS 08 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

TINKAVIMO DARBAI 
 

BENDROJI DALIS 
Techninė specifikacija „Tinkavimo darbai“ naudojama šiais pastatų atitvarų renovacijos atvejais: 
 atnaujinant pastato išorės sienas; šiuo atveju gali būti naudojami paprasti ir pagerinti tinkavimo 

mišiniai; esant smulkiam paviršiniam plytų ištrupėjimui gali būti panaudojamas nearmuotas 
tinklas, esant ištrupėjimams didesniems kaip 30 mm tinkuojant naudojami armatūriniai ir „rabico“ 
tinklai; aukščiau išvardintais atvejais naudojamas kalkinis tinkas. 

 Keičiant langus, balkonų, ir išimant senas palanges pažeidžiami angokraščiai. Atlikus šiuos darbus 
angokraščių remontas atliekamas tinkuojant kalkiniu tinku. 
 

DARBŲ VYKDYMAS 
PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS 
Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir 
bitumo dėmės ir gerai sudrėkintas. 

Kampai ir briaunos, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais profiliais. 

Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų 
siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10-15 mm. 

MEDŽIAGOS 
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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 tinklo sluoksniams: 

- grūdelių didumas  2,0 mm; 
- molingų dalelių kiekis  15 %; 
- tirpių sieros junginių kiekis  2 %. 

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

Kalkės: 
- turi būti gerai išdegtos - CO2  6 %; 
- negesių grūdelių kiekis  11 %; 
- gesinimo laikas 8-25 minutės. 
Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3, vandens - 50 %. 
Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9-

1,2 mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 
Tinko skiediniai 
 
1 lentelė. 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 % 1:4:12 
- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas  60 % 1:1:6 
  
Išoriniams paviršiams:  
- cokoliui, juostoms 1:0,3-5,5 
- mūriniams 1:0,7:3-5 

 
2 lentelė. Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis pagerintam tinkui tūrio dalimis. 
 
Skiedinio paskirtis Cementas : kalkės : smėlis 
Mūrinėms sienoms ir pertvaroms 1:1:2-4 
Juostoms, luboms 1:1:2 

Alternatyviai gali būti naudojami patikimų gamintojų sausi tinko mišiniai, kurie atitinka žemiau 
nurodytus reikalavimus. 
 
 
3 lentelė Skiedinių techniniai reikalavimai. 
 
Techniniai reikalavimai skiediniams Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 
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Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo 
akutėmis, mm: 

 Periodinis matavimas 

- skirti gruntui - 2,5 -  
- dengiamajam sluoksniui - 2,0 -  
   
Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys 
paruošiamajam sluoksniui turi būti 9-14 cm 
slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam - 7-8 cm; 
rankiniu būdu atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm 

 Bandant standartiniu konusu 

   
Išsisluoksniavimas  15 % - Laboratorijoje 
   
Vandens išlaikymas  90 %   
   
Sukibimo stiprumas, MPa:  3 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 
- vidaus darbams  0,1 10 %  
- išorės  0,4 10 %  
   
Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm:  Periodinis matavimas 
- marmuro, granito, stambaus smėlio 
grūdeliai – 2 

+3 mm  

- kvarcinio smėlio - 0,5 +1,5 mm  
- marmuro miltų - 0,25 +0,25 mm  
   
Glaisto:   
- sukibimo stiprumas, MPa:  Periodinis matavimas 
po 24 h  0,1 –  
po 72 h  0,2 –  
   

 
4 lentelė. Reikalavimai tinkavimo darbams. 
 
Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 
Leistinas tinko storis, mm: 
- iki 20 

Matuojama 5 kartus 70-100 m2 paviršiaus arba vienoje 
patalpoje mažesniame plote, kur matomos nuokrypos 

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam 
tinkui, mm: 

 

- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cemen- 
tinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 5; 

 

- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7;  
- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7;  
-dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui- iki 2.  

TINKAVIMAS PAPRASTU IR PAGERINTU TINKU 
Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant reikiamo 

paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant viršutinį tinko sluoksnį. Bendras tinko storis 
ne daugiau 12 mm. 

Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 1-2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš 
užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis 
sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. 
Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus 
paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai 
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drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. 

5 lentelė. Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams. 
 
Nukrypimo pavadinimas Leistini 

ribiniai 
nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 
- 1-am metrui 
-  visam patalpos aukščiui ar ilgiui 

 
1 
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) 

Kreivų paviršių spindulio nukrypimai 
nuo projektinio (tikrinama lekalu) 

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) 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, 
įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 
-  1-am metrui 
-  vienam elementui 

 
 
1 
3 

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) 

Tinkuoto angokraščio pločio nuo 
projektinio 

 2 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) 

Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų 
kampų ar užkarpų 

 2 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) 

Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių 
drėgnumas 

 8 % Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 

 
TINKAVIMAS ŽIEMOS METU 
Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8oC. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 
5oC tinkavimo darbai negali būti vykdomi. Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę ne mažiau 
per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras prieš tinkuojant turi būti palaikoma tolygi 8oC temperatūra. 
Sienų drėgnumas neturi viršyti 8%. 

 
TS 09 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
DAŽYMO DARBAI 
 
BENDROJI DALIS 
Techninė specifikacija “Dažymo darbai, tinkuotų paviršių dažymas“ naudojama šiais pastatų 
atitvarų renovacijos atvejais: 
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 apšiltinant pastatą tinkuojama sistema; 

 remontuojant pastatų išorinių sienų paviršius, kai yra medžiagos paviršiaus sluoksnių, 
sandūrų pažeidimai; 

 atliekant patalpų remontą; 

  numatant dažyti įėjimo į pastatą stogelius, balkonų plokščių briaunas ir t.t.. 
 

DARBŲ VYKDYMAS 
Tinkuotos sienos dažomos siekiant pagerinti pastato estetinę išvaizdą taip pat pagerinti jų 
eksploatacines savybes. Eksploatacinės savybės pagerėja dėl to, kad tinkamai parinkus dažus 
užpildomi keramzitbetonio ir akyto betono sienose esantys mikro plyšiai sumažėja sienų vandens 
įgeriamumas, padidėja jų šiluminė varža. Prie dažymo galima priskirti ir sienų impregnavimą 
bespalviais skysčiais arba impregnuojančiais dažais. Impregnuoti pastatų fasadai neįgeria drėgmės, 
nesukaupia dulkių, nešvarumų, stipriai padidėja tokių paviršių ilgaamžiškumas, atsparumas šalčiui, 
jie netrūkinėja ir netrupa jų paviršiniai sluoksniai. 
 
PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS IR DARBŲ VYKDYMAS 

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas  8 % betoninių 

ir gelžbetoninių   4-6 % , medinių  12 %. Dažomos patalpos temperatūra  80 C, santykinis oro 

drėgnumas  70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 270 C temperatūrai, esant 
tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia 
vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat kai yra apledėję, apšalę paviršiai. 

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse.1 lentelė. Darbų 
atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius. 
 

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, 
svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 
Iš medinių paviršių pašalinamas silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos 
mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. 
Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys 
pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų 
galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio 
pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 
Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo 

instrukcijoje. 
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 

Glaistymas + 

Svidinimas + 

Šlapinimas vandeniu - 

Nugruntavimas + 

Pirmasis dažymas + 

Antrasis dažymas + 
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susikaupimas. 
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekantį sluoksnį darbą turi priimti darbų 
vadovas. 
Jeigu kitaip nenurodyta projekte tai paviršius turi būti dažomas du kartus ant paruošiamojo grunto 
sluoksnio. 
 
DAŽYMO BŪDAS 
Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau turi būti suderintas su 
užsakovu, projekto vadovu ir su statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 
Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias 
pateikia gamintojai ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 

Dažymo teptukas turi būti parenkamas pagal darbų pobūdį ir pagal gamintojo rekomendacijas ir 
nurodymus. 

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko 
žymių. Kai dažoma voleliu taip pat neturi būti volelio žymių. Paviršių dažymas purškimo būdu yra 
galimas gerai uždengus gretimus paviršius. Paviršiai dažomi pagal projekte nurodytą spalvų skalę.  

 

MEDŽIAGOS 

Bet kokios sandaros gruntas, dažai išlyginamojo bei apdailos sluoksniams dažai turi būti iš vieno 
gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę jau paruoštos naudojimui. Jos 
pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 
- medžiagos pavadinimas ir savybės; 
- pritaikymo sritys; 
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 
- siuntos numeris ir pagaminimo data. 
Dažai turi gerai prasiskiesti ir tolygiai dengti dažomą paviršių. Naudoti akrilo arba latekso 

emulsijas 
 

DAŽYMO RŪŠYS 
Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir kiti nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine 
trintuve, plyšeliai išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o 
išdžiūvę  paviršiai nuglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. Visos plokštumos 
ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai 
glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami. Taip paruošti paviršiai gruntuojami. Gruntui 
išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu. Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus dažomi 
emulsiniais dažais. 

 

DARBŲ PRIEŽIŪRA 
Rangovas atsako už tinkamą darbų vykdymą ir kokybę. 
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Visi paviršiai dažyti dažais turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. 
 
2 lentelė. Reikalavimai dangos sluoksniams. 

Techniniai reikalavimai 
Ribiniai nuokrypiai 
mm 

Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis:  5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba 
mažesnis paviršius su matomais defektais 

- glaisto - 0,5 mm 1,5  
- dažų sluoksnio 0,25 mm -  

÷ 
Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. 
Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 
Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus. 
Rangovas privalo pateikti dažų pavyzdžius projektuotojams derinimui. 
Rangovas privalo pateikti Užsakovui visų naudojamų ne mažiau kaip 5% (gamykliniame 
įpakavime) visų rūšių dažų atsargai. 

 
3 lentelė. Reikalavimai baigtam paviršiui.  

 
 

TS 10 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

SKARDINIMO DARBAI 

BENDROJI DALIS 
Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: 
1.  plokščių stogų apskardinimo darbai; 
2.  palangių ir kitų horizontalių elementų apskardinimas; 

 
MEDŽIAGOS 

 
Techniniai reikalavimai 

 
Leistini nuokrypiai, 
mm 

 
Kontrolės būdai 
 

Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais turi būti vieno 
tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. 

-  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti 
matomi 

- Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono 
matinio arba blizgančio paviršiaus 

- “ 

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, 
nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai 
dažų sluoksniai 

- “ 

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo 
pabraukus, ant jo neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

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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Plieno lakšto su spalvotu paviršiaus padengimu turi sudaryti: 

1.   Polimerinė danga 
2.   Gruntas 
3.   Pasyvinantysis sluoksnis 
4.   Cinko sluoksnis≥275 gr/ m² 
5.   Plieno lakštas(storis≥0.60 mm) 
6.   Pasyvinantysis sluoksnis 
7.   Gruntas 
8.   Apsauginė dažų danga 

Išorinės palangės turi būti poliesterio danga padengtos skardos ne mažiau kaip 0,5 mm storio.Lauko 
palangė turi išsikišti už sienos plokštumos nedaugiau kaip 50 mm ir ne mažiau kaip 25 mm 
nuo lango išorinės kraštinės.  
 
PASTABOS: 
 Storio tolerancija nustatoma pagal standartą EN 10169-1 
 Blizgesys nustatomas pagal standartą EN 10169-1 
 Nurodo formavimo temperatūrą. Priklauso nuo formavimo greičio ir metodų 
  t- lakšto storis be padengimo. Minimalus leidžiamas lenkimo spindulys.  
 Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes 
 Pagal AST. ASTM G 85.  
 Pagal ISO 6270. 

 

TS  11 TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA   

LANGŲ  KEITIMO   
 

Butų langai keičiami naujais, plastiko rėmo su stiklo paketu , kai vienas stiklas selektyvinis. Langų 
šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,3 W/(m² K); 
 
Langai turi būti pagaminti ir įrengti taip, kad atitiktų tokius standartus: 
 
- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“ (Pastaba priimama. Įrašoma naujas STR pavadinimas) 
- ST 2491109.01.2008 Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas. 
- LST EN 12207 Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas. 
PASTABA: nustojus galioti nurodytiems dokumentams automatiškai galioja juos keičiantis. 
Pastaba prie sąrašo galioja tik pakitus dokumentams po projekto išleidimo. 
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Langai 
 

 
Eil. Nr. 

 
Gaminio savybė 

Klasė arba dydis 

 
1 

 
 Langų atsparumas vėjo apkrovai pagal STR 2.04.01:2018 

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
 
 

ne mažiau kaip A1 
(centre) 

ne mažiau kaip A3 
(pakraščiuose) 

ne mažiau kaip A4  
 

2 

 
 Vandens nepralaidumas pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų 

atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
 
 

ne mažiau kaip 4A, 4B 
(centre) 

ne mažiau kaip 5A, 
5B 

(pakraščiuose) 
e mažiau kaip 6A, 6 B  

3  Oro pralaidumas pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. 
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

 
 

 
ne mažiau kaip 4 

 
4 

 
Langų, balkono durų, šilumos pralaidumas 

U ≤ 1,30 
W/(m2K) 

PVC langai  
5  Mechaninis patvarumas pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų 

atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
 
 

3 
(20.000 ciklų) 

 
6 

Mechaninės savybės. Veikiamosios jėgos pagal LST 
EN 12400:2003 „Langai ir durys. Mechaninis patvarumas. 
Reikalavimai ir klasifikavimas“ 

 
1 

(200 N) 

 
7 

Mechaninis stipris pagal LST EN 12400:2003 „Langai 
ir durys. Mechaninis patvarumas. Reikalavimai ir 
klasifikavimas“ 

 
4 

(1000 N) 

 
 

8 

Suvirintų kampų ir T formos sandūrų stiprumas pagal LST 
EN 514:2002 Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) langų 
ir durų profiliai. Suvirintų kampų ir T formos sandūrų stiprumo 
nustatymas 

 
 
(norma 2kN ÷ 20 kN) 

 
9 

 
Išorinių sienelių storis 

Turi tenkinti LST 
EN 

12608:2003 10 CE ženklinimas Privalomas 
11 PVC profiliai Be švino stabilizatorių 
12 Mechaninio atsparumo klasė ≥ 1 
13 PVC profilių gamyba Be švino stabilizatorių 
 
Langų  gamintojas  privalo  parinkti  tokią  plieninę  armatūrą  kuri  užtikrintų  varstomų  

dalių ilgaamžiškumą bei statinį stabilumą. 
Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi išskirti nuodingų 
medžiagų; 
Langų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų 
reikalavimus; 
Darbų vykdymas 
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Langus montuojanti įmonė turi turėti patvirtintas langų montavimo taisykles. 
 

Montavimo darbų eiga: 
1. Langas įtvirtinamas angoje. 
Galimi keli staktos tvirtinimo būdai: 
A) naudojant specialias tvirtinimo plokštes 
- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės; 
- tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos; 
- prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui 
naudojamos 
PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės; 
- gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės 
turi būti po staktos kampais; 
- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje 
plokštumose. Atkreipti dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčią; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje, tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir 
pritvirtinamos 8 mm diametro mūrvinėmis, medvaržčiais. Skirtingose angose gali būti naudojami 
skirtingi varžtai. 
B) naudojant inkaravimo varžtus 
-  per  lango  staktos  profilį  išgręžiamos  kiaurymės  inkaravimo  varžtams.  Inkaravimo  varžtų  
ir  kiaurymių diametras turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm 
diametras); 
- gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje, per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia 
atkreipti dėmesį, kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų sienoje 
skylių gylis nebūtų per mažas; 
- per kiaurymes staktoje į sieną įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti 
dėmesį, kad varžtai būtų pilnai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojamas (pertempiamas ) 
staktos profilis; 
- angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą. 
2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas. 
-  gaminių  varstymui  gali  būti  naudojama  skirtingų  firmų  furnitūra  (apkaustai).  Dėl  apkaustų  
reguliavimo technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti 
neįmanoma, patikrinti, ar gaminys yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos padėčiai, lango 
įstatymą pakartoti. 
3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas. 
- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba 
akmens ar stiklo vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu); 
- skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia 
konsultuotis su gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis 
nedeformuotų staktos. Tvirtinant staktą tvirtinimo plokštelėmis (A būdas), rekomenduojama staktą 
iš vidinės pusės papildomai įveržti mediniais įtvarais visom kryptim; 
- sustingus sandarikliui, pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas. 
Pilnai sustingus sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus. 
4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas. 
- nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti, ar nėra staktos 
deformacijų. Esant staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastį arba atlikti pakartotiną 
gaminio montavimą. 
5. Atliekamas angos hermetizavimas. 
- angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos išorėje. Angos hermetizavimui 
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naudojami specialūs silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpikliai. 
6. Pritvirtinamos išorinės palangės. Išorės palangės apskardinamos plastiku dengta cinkuota skarda. 
- įvairių  palangių  montavimo  technologijos  yra  skirtingos,  todėl jas  montuojant  
vadovaujamasi  gamintojo instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos. 
7. Pašalinamos apsauginės plėvelės. 
8. Visi paviršiai nuvalomi. 
 
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 

 

TS 12 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
MŪRO DARBAI 
 
Bendroji dalis.   
Mūro remontui, parapetų papildomam mūrijimui naudojamos silikatinės plytos, kurių matmenys 
250x120x88 mm. Plytų matmenų leistini nukrypimai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai 
reikalavimai, savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, pervežimas ir laikymas turi atitikti LST 1167–91 
ir LST 1272–92 reikalavimus. Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, 
nišomis nenumatytomis projekte. Nominalus mūro siūlių dydis turi būti: horizontalių – 12 mm, 
vertikalių 10 mm. Angų mūrą surišti su sienos mūru metaliniais armatūros strypais.   
Mūro darbai atliekami vadovaujantis LST EN 1996−2:2006 reikalavimais. Ribiniai nuokrypiai nuo 
projektinių dydžių turi neviršyti reikalavimų: 
 – konstrukcijų storis – ±1 5 mm;  
– pasvirimas nuo vertikalės vienam aukšt. – 10 mm;  
– nelygumai priglaudus 2 m liniuotę –10 mm;  

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 
30 

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 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

3 
3 
2 

± 3 
2 
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 Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1995 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento–
kalkių skiediniai. Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 400M. Kalkės turi 
atitikti standartų reikalavimus. Smėlis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi būti 
naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio stambiausios detalės neturi viršyti 2,0 mm. 

 
Mūro sudėtingumas. 
Mūro sudėtingumas įvertinamas taip: paprastas mūras – kai sudėtingi mūro elementai užima ne 
daugiau kaip 10% sienos ploto; vidutinio sudėtingumo mūras – kai sudėtingi mūro elementai 
užima ne daugiau kaip 20% sienos ploto; sudėtingas mūras – kai sudėtingi mūro elementai užima 
nuo 20 iki 40% ir daugiau sienos ploto. 
 
Mūro gaminiai. Vadovautis LST EN 771 
Mūro skiediniai. 
Mūro  skiediniai  gaminami  gamykloje  arba  tiesiai  statybvietėje.  Pirmuoju  atveju  mūro  
skiedinys vežamas iš gamyklos į statybvietę specialiais automobiliais ir laikomas dėžėje, iš kurios 
paskirstomas mūrininkams.  Antruoju  atveju  mūro  skiedinys  gaminamas  skiedinio  maišyklėje,  
kurioje  sausas  mišinys  ir vanduo išmaišomi iki vienalytės konsistencijos skiedinio. Skiedinio 
maišyklėje pagamintas skiedinys tuoj pat pakraunamas į skiedinio dėžes, kurios kranu tiekiamos 
tiesiai į mūrijimo zoną. 
Naudojamo  mūro  skiedinio  klasė,  sudėtis  ir  savybės  turi  atitikti  Lietuvos  standarto  LST  L  
1346 
„Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai“ reikalavimus. Mūro skiedinio 
markės ir stiprio gniuždant dydžiai pateikiami žemiau lentelėje. 
 

Markė S 0,4 S 1 S 2,5 S 5 S 7,5 S 
1Stipris, N/mm2 0,4 1 2,5 5 7,5 1
0  

Mūrui gali būti naudojami sunkieji (tankis > 1500 kg/m3) ir lengvieji skiediniai (tankis 1500 
kg/m3). Sunkieji mūro skiediniai gali būti cemento, mišrieji ir cemento pastos. Cemento pastos 
naudojamos mūrui, kurio horizontaliųjų siūlių storis yra 1-3 mm. 
Žemiausia skiedinio markė gali būti: nearmuoto mūro – S1, armuoto – S5. Cemento pastos markė 
turi būti ne mažesnė kaip S5. 

 
Šalyje gaminamų mūro skiedinių pavyzdžiai: 

 
S II a, M2,5, 0/2, LST L 1346 

Rišamosios medžiagos – kalkės ir cementas, 
stipris 2,5 
N/mm2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm  

S II a, M5, 0/2, LST L 1346 
Rišamosios medžiagos – kalkės ir cementas, 
stipris 5 
N/mm2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm  

S II a, M10, 0/2, LST L 1346 
Rišamosios medžiagos – kalkės ir cementas, 
stipris 10 
N/mm2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm  

S III b, M2,5, 0/2, LST L 1346 
Rišamosios medžiagos –cementas, stipris 10 
N/mm2, 
smėlio frakcijų dydis 0-2 mm Cemento-kalkių skiediniai naudojami šiems mūro darbams: 

- viršžeminėms  konstrukcijoms,  esant  santykinei  oro  drėgmei  mažiau  kaip  60  %,  rišikliu  
gali  būti portlandcementas 42,5 klasės; 
- viršžeminėms  konstrukcijoms,  esant  santykinei  oro  drėgmei  daugiau  kaip  60  %,  rišikliu  
gali  būti pucolaninis cementas. 
Cemento  skiediniai  naudojami  vietiniams  užtaisymams  ir  išlyginamųjų  ir  izoliacinių  
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sluoksnių 
įrengimui ir kt. Kalkės turi atitikti standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos mišriesiems 
skiediniams gaminti,  reikia  patikrinti  jų  tūrio  pastovumą.  Smėlis  turi  atitilti  LST  1342:1994  
reikalavimus.  Turi  būti 
naudojamos 0/2 frakcijos smėlis, kurio stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm. Naudojami
 priedai 
(plastifikuotieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir pan. ) 
neturi prastinti skiedinio kokybės. 
 

Konsistencija. 
 

Skiedinių konsistencija 
 

Skiedinio 
paskirtis 

Kūgio įsmigimo gylis 
Skiediniai naudojami mūro darbams: mūrui iš pilnavidurių plytų 9...13 cm 
Vietiniam užtaisymui, išlyginamiesiems sluoksniams ir vietoms, 
kitoms vietoms. 

 
5....7 cm 

Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413.1.  
Vandens laikomumas. 
Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95 %, jei mišinys 
gaminamas 
vasarą, ir ne mažesnis kaip 90 %, jeigu gaminamas žiemą. 
Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas 
rodiklis turi būti ne mažesnis negu 75 % nustatyto gamintojo laboratorijoje. 
Reikalavimai skiediniams. 
Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris 
gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui ir kt. 
Stipris gniuždant. 
 

Cemento-kalkių skiedinių sudėtis 
Skiedinio Sudėtis tūrio Portlandcemen

tas 
Kalkių tešla Smėlis 0/2 

 
Cemento skiedinių sudėtis 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 

pagal LST 
1346:1997 

 
Sudėtis tūrio 

dalimis 
(cementas:smėlis) 

Portlandcementas 
42,5 klasės 

 
Smėlis 0/2 frakcijos 

kg i kg i 

S 5 1:6,7 180 164 1600 1090 
S 10 1:4,2 270 246 1510 1035 

stiprio 
gniužda

nt 
markė 
pagal 

dalimis 
(cementas:sm

ėlis) 

42,5 klasės  frakcijos 
 
kg 

 
i 

 
k
g 

 
i 

 
k
g 

 
i 

S 2,5 1:2,6:12,1 40 8
2 

300 214 146
0 

100
0 S 5 1:1,2:7,2 15

0 
136 230 165 144

0 
985 

S7,5 1:0,7:5,6 19
0 

173 160 130 142
0 

975 
S10 1:0,5:4,5 24

0 
218 140 100 139

0 
966 
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S 15 1:3,0 360 328 1450 993 
S 20 1:2,5 440 400 1420 973 
S 30 1:2,0 520 472 1390 952 

 
Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 1346:1997 reiškia skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą 
Mpa arba N/mm2. 
Skiedinių  stipris  nustatomas  bandant  7,07x7,07x7,07  cm  kubus  po  28  dienų kietėjimo  pagal  
LST1413.6. Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro 
darbai atliekami žiemą skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis negu 
mūrijant normaliomis sąlygomis. Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus 
žiemos metu neigiamose temperatūrose. Pradėjęs retėti cemento-kalkių ar cementinis skiedinys 
neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to, kai jis jau pagamintas, negali 
būti pilamas. Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo 
stingimui. 
Mūro skiediniai gali būti tokių atsparumo šalčiui markių: F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100. 
Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų, su kuriomis jis naudojamas, 
šalčio atsparumui. 
Cemento-kalkių skiedinio mūro darbams atsparumas šalčiui: 
- išorės mūrui -F35; 
- šildomų patalpų vidaus mūrui – F10. 
Cementinio skiedinio vidaus darbams šildomose patalpose – F10. Atsparumas šalčiui nustatomas 
pagal LST 1346:1997 nurodytu metodu. 
Armatūra, kuri bus naudojama:S500, skersmuo - 6mm; S400, skersmuo – 10,12,16mm; S240, 
skersmuo – 8,10mm.  
Mūro darbų technologija ir pagrindiniai reikalavimai. 
Visos plytinės konstrukcijos turi būti išpildomos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti 
mūrijamos iš 
sveikų plytų, tačiau pusplytės gali būti naudojamos sienų rišimui. Visi sienų elementai ir 
kampai turi būti tikslūs, o išorinės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios. 
Visos plytos tiek ištisinėse sienose, tiek ir kampuose, turi gerai priglusti viena prie kitos tiek per 
ilgį,tiek per plotį. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir 
vetikalumą siūlių perrišimą, jų storį. Horizontalios mūro siūlės turi būti 12 mm, o vertikalios 10 
mm storio. Armuoto mūro horizontalios siūlės storis yra priimamas susikertančių armatūros 
tinklelio strypų diametrų sumai + 4 mm, bet ne didesnis kaip 16 mm. Esant būtinumui laikinai 
nutraukiant mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikalia siūle. Įrengiant vertikalią 
siūlę, ne rečiau kaip kas 1,2 mm pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje. 
Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis nenumatytomis projekte. 
Vamzdžių praėjimo per sienas vietose reikia įdėti gilzes. Mūrijant  sienas  ir   pertvaras,  jas   
būtina  inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių konstrukcijų, kiekvienos perdangos ir 
denginio plokščių ir pan. 
Priklausomai nuo vėjo apkrovos, laisvai stovinčias mūro sienas galima mūryti tik iki tam tikro 
aukščio. Laisvai stovinčių nearmuotų mūro pertvarų, neįtvirtintų gretimomis pertvaromis, aukštis 
neturi viršyti 1,5 m, kai pertvaros plotis 9 cm, ir 1,8 m, kai pertvaros plotis 12 cm. 
Mūro sienų apsaugai nuo atmosferinių kritulių, rekomenduojama uždėti padidinto pločio parapetus 
arba atitinkamo dydžio šlaitinių stogų karnizus. 
Gelžbetoninės ir metalinės konstrukcijos, išskyrus perdangos ir denginio plokščias plokštes, ant 
mūro sienų remiamos, pabetonavus gelžbetonines atramines pagalvėles. 
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Leistini nuokrypiai mūrijant statinių konstrukcijas 
 

Eil. Nr. 
 

Tikrinama konstrukcija ar elementas 
Leistinas 

nuokrypis, 
mm 1 Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno 

aukšto) 
-10 

2 Angų plotis -15 
 

3 
Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio 
liniuotės 
tinkuojamo paviršiaus ruože 

 
-10 

4 Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože -15 
5 Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių -10 

6 Mūro siūlių plotis 2 
7 Pločio nuokrypiai tarp angų 15 
8 Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10 
9 Mūro storio nuokrypis nuo projektinio 15 

10 Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20 
11 Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai 5 

 

TS 13 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 BETONAVIMO DARBAI. 

BENDROJI DALIS 
Šis skyrius apima nurodymus dėl betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo požeminei daliai: 
g/b monolitinių pamatinių sijų ir monolitinių grindų plokščių. 
Visų konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal brėžiniuose pateiktus sprendimus ir techninių 
specifikacijų reikalavimus. 
Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus ir techninių 
specifikacijų reikalavimus. Turi būti naudojamas tiktai šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar 
skiedinys negali  būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad 
atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. 
Bet kuriam pastato elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena 
išbetonuota konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas 
ir betono paviršiaus kokybė. 
Visi surenkami gelžbetoniniai gaminiai turi būti gamykliniai, atitinkantys konstrukcinius 
reikalavimus, nurodytos betono klasės, su reikalingomis papildomomis įdėtinėmis detalėmis.  
Montavimo darbai turi būti vykdomi pagal techninių specifikacijų reikalavimus ir licenziją turinčios 
ir darbus vykdančios firmos sudarytas ir patvirtintas darbų vykdymo taisykles. 

 
MEDŽIAGOS BETONO MIŠINIO GAMYBAI 
BENDROJI DALIS 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 
mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 
apsaugą nuo korozijos). 
PORTLANDCEMENTAS 
Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN 197-
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1(h) ne žemesnės kaip 42,5 klasės - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 
parų kietėjimo turi būti 42,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose 
ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena siunta gamintojo 
turi būti sertifikuota - turėti kokybės dokumentą. 
Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos 
poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos 
vietos. 
Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inžinieriumi. 
Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 
 
UŽPILDAI 
Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST L 1342:2002 reikalavimus. Užpildų kenksmingų 
priemaišų leistiną kiekį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST L 1342:2002. 
Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 
- Vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 
- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 
VANDUO 
Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 
kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų 
priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - 
ne daugiau kaip 500 mg/l. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų 
vanduo.  
Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą. 
PLASTIFIKUOJANTYS IR PRIEŠŠALTINIAI PRIEDAI 
Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai 
turi būti aprobuoti Inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standartų LST EN  934-
2:2002, LST 2577 ir LST 1455 reikalavimus. 
Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidžiantys 
mažinti v/c santykį, prailginantys kietėjimo laiką. 
Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir į betoną su 
metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. 
Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje 3.1: 

Chloro jonų kiekis betone lentelė 1 
Pavadinimas Chloro jonų kiekis, % nuo cemento masės 

Betonas 1,0 
Gelžbetonis 0,4 
Įtemptai armuotas gelžbetonis 0,2 
 
Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 
Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti 

Inžinieriaus, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami NaCl, Na2SO4, 
K2SO4, CaCl2, Ca(NO3)2. 
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Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis lentelė 2 

Cemento rūšis Betono vandens / cemento 
santykis 

Priedai, skaičiuojant % 
nuo sauso cemento 
masės 

  NaCl Ca(NO3)2 

Portlandcementas CEMI 42,5 klasės 0,35-0,55 1-2 2-3 
Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis sąvybėmis, kurie aprobuoti 

Inžinieriaus. 
 
 
1.3.Šviežio betono mišinys 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN  206-1:2002 reikalavimus. 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 
mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 
apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų 
cementinis pienas. 
Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 
standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau 
kaip 4 %, kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 
Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 
nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 
Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995. 
Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus 
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST ISO 4109:1995 
reikalavimus ir turi būti:  
- masyvioms konstrukcijoms – 10-40 mm (S1 klasė). 
- užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm(S2 klasė). 
Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir aplink 
armatūrą, klojumas turi būti didesnis (S3 klasės), tačiau bet kuriuo atveju neturi viršyti 100-150 
mm.  
Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti galimai mažesnis, kad būtų gaunama 
pakankama betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos sąlygų 
kategorijos (LST 1330:2000). 
 

1.4 Armavimo darbai 
Armatūrinis plienas 
Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST 1552:1998  
 
Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui  : lentelė 8 

Armatūra, 
klasė 

Normatyvinis atsparumas 
tempimui 
Rsn (sąlyginė takumo riba s0,2 ) 

Skaičiuojamasis atsparumas 
tempimui 

Pagrindiniai strypai S 400 
(AIII (Ø10-40)) 

390 MPa RS =365 MPa 
RSW =290 MPa 
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Pagrindiniai, papildomi strypai ir 
apkabos S 400(AIII (Ø6-8)) 

390 MPa RS =355 MPa 
RSW =260 MPa 

Papildomi strypai ir apkabos S 
240 (AI) 

235 MPa RS =225 MPa 
RSW =175 MPa 

Vielinė armatūra S500 (Vr 1) 395 MPa RS =360 MPa 
RSW =260 MPa 

 
Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, 

patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 
 Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas (pvz., LST LENV 

10080:1998, LST 1552:1998 DIN), kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės negu 
nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti 
Inžinieriaus sutikimą. 

 Armavimo darbų vykdymas 
Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo 
į betonuojamos konstrukcijos klojinius. 
Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu 
nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai.   Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus 
turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros 
ruošinių matmenis. 
Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai 
tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 
Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 
technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai 
pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti 
atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti 
Inžinieriaus. 
Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis turi 
būti ne mažesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, 
kolonose, kai darbo armatūra 20-32 mm skersmens, - ne mažesnis kaip 25 mm, kai skerspjūvis 
didesnis, - ne mažesnis kaip 30 mm. 
Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų 
turi būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir 
tarp armatūros strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 
Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 
padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - 
įspaudžiant plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą 
suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela, suderinus 
su Inžinieriumi 
Armatūros suklojimas kontroliuojamas Inžinieriaus. 
Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 

 
Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai :  

Parametras Leistini 
nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 
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1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 
    strypų: 

 Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

    sijų ±10  
    plokščių ir pamatų sienų ±20  
2. Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 
    plokštėse ir sijose iki 1 m storio 

 
±10 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokry- 
    piai nuo projektinio: 

  

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm 
    ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 
    išmatavimai, mm: 
    iki 100 

 
 
 
+4 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

    nuo 101 iki 200                             +5  
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16  
mm iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos 
skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai mm: 
     iki 100 

 
 
 
+4, -3 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

     nuo 101 iki 200 +8, -3  
     virš 300 +15, -5  
c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 
mm 
ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 
išmatavimai mm: 
     iki 100 

 
 
 
+4, -5 

 

     nuo 101 iki 200 +8, -5  
     nuo 201 iki 300 +10, -5  
         virš 300 +15, -5  

 
Betono mišinio transportavimas ir pristatymas 
Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų 

medžiagų praradimo ar užterštumo. 
Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija 

(važtaraščiu) apie prekinį betono mišinį. 
Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 
 važtaraščio eilės numeris; 
 betono sumaišymo data ir laikas; 
 savivartės mašinos numeris; 
 vartotojo pavadinimas; 
 statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 
 kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, užsakymo numeris; 
 betono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736 
reikalavimus užima 1 m3 tūrį);  
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 betono stiprumo klasė; 
 klojumo markė; 
 cemento pavadinimas ir stiprio klasė 
 priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas. 

 
a. Betonavimo darbų vykdymas  
 Bendroji dalis 
Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio 

savybės. Betono mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio 
slankumo. 

 Monolitinių konstrukcijų betonavimas 
Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos 

plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant 
ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės 
dalies ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi 
būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas 
betonas įgyja ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti 
plūkimu, vibravimu ir vakumavimu. 

 Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 
Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės 

režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, 
o žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 
temperatūra aukštesnė kaip 150 C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą 
naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik 
po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 30 C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 
Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Inžinieriaus leidimą. 
Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti 

leistinųjų. 
Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: lentelė 10 

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, 
mm 

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio 
polinkio per visą aukštį: 

 

- pamatų ±20 
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline 
liniuote, išskyrus atraminius paviršius 

±5 

Elementų ilgio ±20 
Elementų skerspjūvio matmenų +6, -3 
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 
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Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +250 C  
Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 250 C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi 
būti naudojami greitai kietėjantys Inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti ne 
mažiau kaip 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė. 
Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 neturi 
viršyti 30-350 C. 
Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono 
vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po sudėjimo pabaigos. 
Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas 
nepasieks 70 % projektinio stiprumo. 
Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 
Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, 
periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 
Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną 
permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. 
Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą 
izoliuojančiomis medžiagomis. 
Kontroliuojant darbus, esant karštam orui,  reikia tikrinti: 
- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 
- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
 - betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 
Siūlės 
Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi (deformacinės) siūlės iki plėtimosi 
siūlės, kad sumažinti konstrukcinių siūlių skaičių. Konstrukcinės siūlės turi būti tik horizontalioje ir 
vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip nenumatyta. 
Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje, turi būti įrengtos atitinkamos 
laikančios lentos ir priemonės, leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai tęstųsi per sudūrimą, 
neišlinktų ar kitaip nenukryptų. Jungiant plokštes ir sienas, ant lentų viršaus, kad būtų lengviau 
nuimti, šiek tiek nuožulniai prikalama 50x2,5 mm siaura juostelė, kad suformuotumėm iškilų 
sujungimą, besitęsiantį per visą siūlės ilgį. Betono mišinys, ištryškęs per sandūrą, tuoj pat 
nukapojamas jam sustingus. 
Jei betonavimas sustojęs horizontalioje plokštumoje, paviršius turi būti stipriai pašiurkštintas, 
stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta. 
Visose horizontaliose sienų siūlėse išorinėje pusėje šiek tiek nuožulniai, kaip aukščiau aprašyta, 
prikalama prie klojinio per visą betonavimo ilgį 50x2,5 mm juostelė, iškišant 25 mm aukščiau ir 
žemiau betono viršaus. Juostelė nuimama prieš liejant betoną sekančiame aukštyje. 
Kai darbai tęsiami, sudūrimas turi būti gerai pašiurkštintas, nuvalytas ir sudrėkintas, kaip aprašyta 
aukščiau. 
Užtaisant sėdimo, deformacines ir konstruktyvines siūles reikia naudoti portlandcementą ne 
žemesnės markės kaip 42,5 klasės. Užtaisant siūles su atsivėrimu mažiau kaip 0,5 mm naudoti 
plastifikuotus cementus. 

 
1.6.Sukietėjusio betono savybės 
Bendrieji nurodymai 
Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, dilumas, vandens 
nepralaidumas, betono atsparumas šalčiui.  
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Stipris gniuždant 
Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas lentelėje. 
Betono stiprio gniuždant klasės 

lentelė 11 
 Stipris gniuždant pagal LST 1330:2000 
Betono stiprio 

gniuždant klasės 
Bandant cilindrus 

150/300mm; 
 fckc (N/mm²) 

Bandant kubus 
(150×150×150)mm; fckk 
(N/mm2) 

C6/7,5 6 7,5 
C12/15 12 15 
C16/20 16 20 
C20/25 20 25 
C25/30 25 30 
C30/37 30   37 
 
Betono stipris gniuždant turi būti nustatomas pagal LST ISO 4012:1995. 
Dilumas 
Grindų plokštės paviršiaus dilumas turi būti ne daugiau kaip 0,2 g/cm³. 
Dilumas turi būti nustatomas pagal LST 1428.15:1997. 
Vandens nepralaidumas 
Betonas pagal vandens nepralaidumą skirstomas į klases W2, W4, W6, W8.. 
Atsparumas šalčiui 
Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST 1330:2000 ir turi būti ne 

mažesnis kaip nurodyta skyriuje “Betono darbai“ kiekvienai betono ir gelžbetonio konstrukcijai. 
Atsparumas šalčiui turi būti nustatomas pagal LST 1428.9, LST 1428.17, LST 1428.19. 
1.7.Kokybė ir kontrolė 

BENDRIEJI NURODYMAI 
Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST 1330:2000 11.2 ir 11.3 punktus. Kokybės 
kontrolė susideda iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės. 
Priemonės, kurių reikia imtis nustačius, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama 
Jeigu, remiantis atitikties kontrolės reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos konstrukcijos 
apžiūros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus 
konstrukcijos tinkamumo nešališkas tyrimas. 
Inžinieriui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tokius tyrimus užsakyti. 
Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumą, užtenka atlikti konstrukcijos skaičiavimus. 
Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimą neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybės 
kontrolės rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybė blogesnė negu reikalaujama 
pagal technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrečios betono savybės turi būti 
nustatytos testuojant baigtoje konstrukcijoje išgręžtus mėginius. 
Armatūros defektai, pvz. žemesnė nei reikalaujama standartų kokybė, nepakankamas armatūros 
kiekis, netinkamas jos išdėstymas, sujungimai ar surišimai, - turi būti tiriami paskirčiai atitinkančiu 
metodu. Išmatavimų nukrypimai baigtose konstrukcijose turi būti tiriami pagal poreikį. 
Remiantis gautais rezultatais, turi būti nustatoma, kokių imtis priemonių, kad pasiekti konstrukcijos 
atitikimą reikalavimams. 
Visi kokybės kontrolės bandymai, atliekami nestandartinės kokybės konstrukcijoms, bei testai 
laikančioms konstrukcijoms turi būti atlikti patvirtintoje bandymų laboratorijoje ar jos organizuoti. 
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Konstrukcijų negalima remontuoti, kol Inžinierius nepatvirtino remonto planą 
 
TS  14 TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA   

STOGO  DARBAI  

 
Prieš pradedant darbus nuo stogo nukeliamos visos nereikalingos antenos ir laidai. Nuo šlako 
sluoksnio esančio ant denginio (perdangos) plokštės pašalinamos statybinės atliekos ir šiukšlės. 
Pastato denginys (perdanga) šiltinamas minkšta mineraline vata. Jos storis turi sudaryti 160 mm. 
Ant jos dedama priešvėjine mineralinė vata, kurios storis 40 mm. Mineralinės vatos degumo klasė 
ne mažesnė nei B-s1,d0. Išvalius pastogę, tarp seno šlako sluoksnio  ir naujai dedamos mineralinės 
vatos klojama garo izoliacija. Priėjimui prie stogo išlipimo liukų, ventiliacijos kanalų (kaminų), 
nuotekų alsuoklių nuo užlipimo liuko įrengiamas vaikščiojimo takas 1.2 m pločio iš medinių lentų. 
Objekte numatoma keisti seną dangą į skardos lakštų stogo dangą. Nuėmus seno stogo dangą 
atidžiai apžiūrima esama medinė stogo konstrukcija. Kur reikia yra keičiamos puvinio paveiktos 
gegnės, kur reikia sutvirtinama papildomai. Nuvalyta ir sutvarkyta šlaitinio stogo konstrukcija 
dažoma antiseptikais ir priešgaisriniais dažais. Ant esamų gegnių klojama difuzinė plėvelė ir 
pritvirtinama išilginiais mediniais tašeliais. Kalami nauji mediniai grebėstai iš lentų. Montuojama 
nauja danga su visais jai priklausančiomis detalėmis. Sumontuojama nauja lietaus nuvedimo 
sistema iš latakų ir lietvamzdžių. Įrengiami sniego gaudytuvai, virš pastato stogo iš pastogės 
iškeliami  nuotekų alsuokliai. Suremontuoti ir išvalyti ventiliacijos kaminėliai ir kaminai pilnai 
apskardinami stogo spalvos skarda. Senas trikampiai langai palėpėje keičiami naujais su 
apsauginėmis grotelėmis. Įrengiami nauji apšiltinti užlipimo liukai į pastogę. Renovuojamas pastato 
stogas privalo atitikti priešgaisrinius galiojančius reikalavimus.  
 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos. 

 Langai ir durys turi būti gaminami pagal LST  EN  14351-1:2006+A2:2016 standarto, STR 
2.04.01:2018  „Pastatų atitvaros sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys “ ir darbo 
brėžinių, patvirtintų nustatyta tvarka, reikalavimus. 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. PAGD Įsakymas Nr. 1-338. 2010-12-07. 

 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“  

 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  

 
PASTABA: nustojus galioti nurodytiems dokumentams automatiškai galioja juos keičiantis. 

BENDRIEJI NURODYMAI 

Stogo perdangos apšiltinimo darbai vykdomi laikantis projekte nurodytų techninių sprendimų, 
brėžinių, bet kokie projekto sprendimų keitimai galimi tik suderinus su projekto autoriumi ir 
statytojo atstovu. 
Rangovas darbus vykdo atsižvelgdamas į esamos dangos ir stogo elementų realią būklę. 
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Darbai vykdomi tik sausu oru ir prisilaikant naudojamų medžiagų firmos gamintojos reikalavimų 
darbo režimui. Darbai vykdomi vadovaujantis stogų įrengimo taisyklėmis ir medžiagų gamintojų 
paruoštomis instrukcijomis. 
Po darbų užbaigimo, stogas su visais jo elementais turi būti tinkamas ilgalaikei eksploatacijai. 
Dangos ir latakų nuolydžiai turi atitikti techninius reikalavimus. 

Reikalavimai ir nurodymai darbams ir medžiagoms 

Paruošiamieji darbai 

Pašalinamos nuo stogo visos šiukšlės, išmontuojami nereikalingi įrengimai, sena danga. 
Išmontuojamos privedimų prie vertikalių dalių, vėdinimo kanalų, (kaminų) uždengimai.. Vykdant 
darbus, atmosferos krituliai neturi patekti į pastatą ir į stogo konstrukciją 
PAPILDOMOS ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIO KLOJIMO DARBAI 

Stogo konstrukcijos, stogo denginio (perdangos) šiltinimo šilumos perdavimo koeficientas po 
rekonstrukcijos (įrengus papildomą apšiltinimo sluoksnį) turi tenkinti STR 2.05.04:2005 
reikalavimus taikomus gyvenamiesiems pastatams.  

 
VĖDINIMO KANALŲ, LIUKŲ IR KITŲ ELEMENTŲ REMONTAS IR SKARDINIMAS 
Išmontuojami seni skardinimai, uždengimai.  Nutrupėjusios kaminų vietos remontuojamos mūru ir 
cementiniu skiediniu, atstatoma buvusi forma. Visi kaminai pilnai apskardinami. Alsuokliai esantys 
palėpėje išvedami virš pastato stogo dangos. 
Reikalavimai apskardinimui 

 Apskardinimo metalo elementai turi būti padengti antikorozine danga, tvirtinimo detalės 
atsparios korozijai,  

 Skardiniams naudoti cinkuotą skardą arba dengtą poliesteriu, 
 Visos naudojamos medžiagos turi būti tinkamos ir skirtos stogų remontui ir turėti tai 

patvirtinančius duomenis. 

KITI REIKALAVIMAI  

 Šiems darbams galioja ir bendros techninės specifikacijos. 
 Darbai vykdomi ne žemesnėje temperatūroje, negu nustatyta medžiagų, kurios naudojamos 

šioje statyboje gamintojų instrukcijose 
 Stogo konstrukcijos turi atitikti Broof(t1) klasės reikalavimus. 

 
PASTABA: Statybos darbų techninės priežiūros atstovas kviečiamas iš anksto, numatant atskirų 
darbų etapo pabaigą kiekvienoje stogo dalyje ar visam stogui. 

TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 

 Stogo plano schema su renovuojamų elementų išdėstymu. 
 Principinės detalės. 
 Techninės specifikacijos. 
 Rangovo paruošta darbo dokumentacija detalėms pagal rangovo siūlomas medžiagas. 

(rangovas, laimėjęs konkursą, pasiruošia darbo brėžinius pagal naudojamą hidroizoliacinę 
medžiagą ir juos prieš darbų pradžią suderina su statytoju arba jo įgaliotu atstovu). 
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GARANTIJOS 

 Stogo remonto darbai turi būti pilnai atlikti ir turi atitikti stogo eksploatacijos reikalavimus. 
 

NORMATYVINIAI STANDARTAI KURIŲ KOPIJOS PATEIKIAMOS PASIŪLYME 

Medžiagų kokybės sertifikatai su bandymų protokolais. 
 
REIKALAVIMAI STOGO DANGAI 
Falcais sujungtais skardos lakštais dengtų šlaitinių stogų mažiausias leidžiamas nuolydis 7°;  Jei 
šlaitinio stogo nuolydis mažesnis už 25°, visos skardos jungtys turi būti su dvigubais falcais; 
Karnizuose turi būti ištisinis 700 mm pločio lentų paklotas; Stogo šlaitų susikirtimo vietose, prie 
švieslangių ir kitose vandens susikaupimo požiūriu pavojingose stogo vietose turi būti dvigubi 
skardos lakštų sujungimo falcai; Falcais sujungtos skardos stogo danga turi būti dengiama ant 
medinių grebėstų. Atstumas tarp grebėstų turi būti ne didesnis kaip 200 mm; Stovintieji skardos 
falcai turi būti įrengti stogo nuolydžio kryptimi, o gulstieji falcai turi netrukdyti vandeniui nuo 
stogo nutekėti ir būti montuojami ties grebėstais; Stogo nuolydžio kryptimi ties stovinčiais 
falciniais sujungimais skarda turi būti tvirtinama ne didesniais kaip 600 mm intervalais; Prie 
vertikalių paviršių skarda turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 150 mm ir užsandarinta, kad į 
stogo konstrukcijas nepatektų vanduo; Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo 
pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos;  
ŠLAITINIŲ STOGŲ DANGŲ ĮRENGIMUI NAUDOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ 
REIKALAVIMAI;  
Šlaitinių stogų dangų įrengimui naudojamų statybos produktų atsparumas tūriniam šaldymui turi 
būti ne mažesnis kaip F(RE) >150; Šlaitinių stogų konstrukcijoms įrengti naudojamu medinių 
statybos produktų masinis drėgnis turi būti ne didesnis kaip 20% ir ne mažesnis 8%. Stogo 
plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais; 
VANDENS NUVEDIMO NUO ŠLAITINIŲ STOGŲ REIKALAVIMAI: 
 Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama lietvamzdžius 
įrengti išorės sienų uždarose nišose;  
Atstumas tarp lietvamzdžių turi būti ne didesnis kaip 13 m;  
Vienam m2 stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis už 1,5 cm2; 
Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos; 
 Prie sienų lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu;  
Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji 
latakai turi būti pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais;  
Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti 
pritvirtinti ir įrengti taip. Kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų.  
Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio; 
Pakabinamų latakų  nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28o, o nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip 
2,9o;  
Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius 
kompensatorius 
 
APSAUGINĖ STOGO TVORELĖ 
 
Stogo tvorele turi būti daroma kaip parodyta brėžiniuose ir pagal žemiau pateiktus reikalavimus.  
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Iš anksto gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su inžinieriumi.  
Tvorelių, gaminamų aikštelėje darbo brėžiniai ir pavyzdžiai turi būti pateikti inžinieriui sutikimui 
gauti    
Tvorelė turi būti su sniego gaudytuvai 
 
      Tvorele ir jos tvirtinimas turi atlaikyti 0,3 kN/m horizontalią normatyvinę apkrovą; 
Apkrovų patikimumo koeficientas - 1,3 patikimumo koeficentas turi atitinkti STR 2.05.04.2003 
reikalavimus 
Suvirinimo darbai turi būti atlikti pagal LST EN 29692:1997 ir LST EN ISO 9692-1:2004 
reikalavimus. 
Virinti elektrolankiniu būdu visų besiliečiančių. elementų kontūru. Suvirinimo siū1ių. statiniai 
k=1.2t, kur t-ploniausio iš jungiamų. el. storis. Aplinkos sąlygomis koroziškumos kategorija 
turi būti nežemesnė kaip C3. 
Nuo visų. metalinių. detalių. turi būti nuvalytos rūdys, detales nugruntuotos ir nudažytos 
milteliniu būdu antikoroziniais dažais. Visos suvirinimo siūles turi boti nugruntuotos ir 
nudažytos milteliniu būdu antikoroziniais dažais. 
Rangovas privalo tvoreles sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti dokumentaciją, 
kad būtų išvengta klaidų 
Įrengiama stogams skirta apsauginė, padengta atmosferos poveikiams atsparia danga. Apsauginė 
stogo tvorelė turi būti 600 mm aukščio nuo įrengtos stogo dangos, 
Horizontalus dalijimas – du ar daugiau strypų, vertikalius dalinimas ir tvirtinimas – kas 1200 mm. 
 

TS 15 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
LAUKO DURŲ PAKEITIMO DARBAI. 

 
BENDROJI DALIS 

 
Techninė specifikacija „Lauko durų pakeitimas naujomis“  naudojama šiuo pastatų atitvarų 
atnaujinimo (modernizavimo) atveju: 
 Keičiant esamas įėjimo duris naujomis; 
 Keičiant tambūro duris naujomis 
Langai ir durys turi būti gaminami pagal LST  EN  14351-1:2006+A2:2016 standarto, STR 
2.04.01:2018  „Pastatų atitvaros sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys “ ir darbo brėžinių, 
patvirtintų nustatyta tvarka, reikalavimus; 
Langų ir durų šilumos perdavimo koeficientas atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. 

1.1. Išorės metalinės durys. Bendroji dalis. 
1.1.1. Durys su šilumos izoliacija, šilumos perdavimo koef. 1,6 W/m2K; 
1.1.2. Lauko durys turi atitikti šias charakteristikas: 
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1.2Išorės  metalinės durys su stiklu. Bendroji dalis. 
1.2.1. Žiūrėti TS-12 – 1.1; 
1.2.2. Durys su šilumos izoliacija, šilumos perdavimo koef. 1,6 W/m2K; 
1.2.3. 2 vnt durys su traukiama rankena, kodine – mechanine spyna, su pritraukėju. 
1.2.4. 2 vnt durys su traukiama rankena, vieno kaiščio spyna, su pritraukėju. 
1.2.5. Naudojamas viengubas 8 mm grūdintas stiklas, atsparus dūžiams; 
1.2.6. Stiklas turi būti skaidrus be jokių atspalvių, visiškai lygus, neturi būti oro pūslių ir kitų 
defektų; 
1.2.7. Stiklo lakštų matmenys turi tiksliai atitikti angų matmenis; 
1.2.8. Stiklinimo piešinį derinti su gamintoju; 
1.2.9. Įstiklinus, stiklo išpjovos rėminamos metaline juostele (durų spalvos) 
 
1.3. Durų sandarinimo tarpinės ir pritraukėjai. 
1.3.1. Įėjimo į pastatą durys privalo turėti sandarinimo tarpines ir pritraukėjus; 
1.3.2. Naudojami viršutiniai alkūniniai pritraukėjai su uždelsto uždarymo sistema; 
1.3.3. Įrengiami uždarymo sekos reguliatoriai. 
1.3.4. Visos sandarinimo tarpines gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos, 
prisilaikant DIN 7863, TV 110, NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo 
tarpines, turi būti naudojami ciano akriliniai klijai. 
 
1.4. Išorės durų montavimas. 
1.4.1. Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, spyna ir pilnai paruoštos montavimui.Vyriai – 
reguliuojami-cilindriniai, dviejų dalių, chromuoti. 
1.4.2. Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas 
sandarumas jų uždarymu. 
1.4.3  Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Lauko 
durų ir langų varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines. 
1.4.4 Tarpai tarp išorės durų, langų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm. 
1.4.5 Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm. 
1.4.6 Leistinos langų ir durų įrengimo nuokrypos 

 

Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. Bandymo metodas Bandymų 
rezultatai Mechaninis patvarumas, klasė LST EN 947 

LST EN 948 
LST EN 949 
LST EN 950 

4 

Atsparumas kartotiniam 
varstimui, ciklai / klasė 

LST EN 1191:2001 200 000 / 6 

Šilumos perdavimo koeficientas, 
W/(m2*K) 

LST EN ISO 12567-1 1,6 

Oro skverbtis, klasė LST EN 12207 3 

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

Nepralaidumas vandeniui, klasė LST EN 12208 5A 

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

C4 
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1.4.7 Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, 
plyšių arba įskilimų. 
1.4.8 Durys turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 
1.4.9. Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, 
kad jie nebūtų  apgadinti  ir  matytųsi  gaminio  etiketė,  kurioje  nurodomas  gaminio  
identifikavimo  kodas (ženklinimas) ir numatyta montavimo vieta. Saugokite, kad ant gaminių 
nesikauptų drėgmė. 
1.4.10 Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
1.4.11. Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios 
plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale. 
1.4.12. Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje 
padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti. 
 
1.5. Tambūro durys 

PVC rėmo, įstiklintos.  PVC profilis sustiprintas.  (U≤1,6 W/m²K,  rėmų spalva – pagal lauko duris) 
įstiklintas vienos kameros  stiklo paketu (grūdintas  stiklas),  užpildytu  argono dujomis.  
 Rankenos  iš nerūdijančio  plieno. Durys komplektuojamos  su pritraukimo  mechanizmais,  kurių 
atsparumas  kartotiniam  atidarymui  ir uždarymui ne mažiau kaip 500 000 ciklų, rankena. Apatinė dalis - 
PVC užpildas. Išorės sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. 
CE ženklinimas – privalomas.  
Be švino stabilizatorių.  
Mechaninio atsparūmo klasė ≥ 6.  
Varstymo ciklai ≥ 200 000.  
Durys su pritraukejais, fiksatoriais, atramomis. 
 

TS 16 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
BETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTAS  
 
Turi būti naudojamas šalčiui atsparus, itin tiksotropinis R3 klasės remontinis mišinys, skirtas 
betonui remontuoti. Mišinys turi būti atsparus šalčiui ir druskoms (EN13687-1).  
Gaminys turi būti skirtas horizontalaus ir vertikalaus betono konstrukcijų paviršiaus lyginimui, 

Nuokrypos pavadinimas Leistina nuokrypa, 
mm 

Durų ir vartų blokų nuokrypa nuo vertikalės 
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet
 kuria kryptimi 
Palangių nukrypimas nuo horizontalės 
Apvadų pločio nuokrypa nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas languose ir duryse 

3 
3 
2 
 
3 
3 
1 
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užpildymui ir remontui pagal betono remonto principus. Gaminys turi atitikti R3 klasės 
reikalavimus pagal SFS-EN 1504-3.   
Betoniniai paviršiai rūpestingai nuvalomi. Pažeistos vietos pašalinamos mechaniškai (nudaužant, 
frezuojant) arba, pavyzdžiui, šlapiu smėliavimu. Po mechaninio pašalinimo nuo konstrukcijos 
drėgna smėlio srove turi būti pašalintas dalinai pažeistas sluoksnis. Tada paviršius nuplaunamas 
aukšto slėgio vandens srove. Nuo visų metalinių detalių rūpestingai nuvalomos rūdys, kad 
paruošimo laipsnis būtų bent SA 2 (naudoti smėliavimą, šlapią smėliavimą, aukšto slėgio vandens 
srovę arba metalinį šepetį). Turi būti mišinys kurio sudėtyje yra korozijos inhibitorius. Remontinį 
mišinį reikia kloti iškart po metalinių detalių nuvalymo. Pagrindas drėkinamas 24 valandas iki 
remonto darbų pradžios. Vandens kiekis priklauso nuo vietinių sąlygų (tai yra, oro, betoninio 
paviršiaus tipo). Pagrindas sudrėkinamas prieš pat remonto darbų pradžią. Darbus galima pradėti, 
kai visas vanduo susigers į konstrukciją. Prieš mišinio klojimą pagrindas turi būti drėgnas, bet ne 
blizgus.  
Remonto darbams numatoma naudoti weber.vetonit REP 25+. Mišinys maišomas mechaniškai 
naudojant grąžtą su maišymo antgaliu. Maišymas vyksta dviem etapais: pirmiausia į maišyklę 
įpilamas minimalus vandens kiekis ir nuolat maišant pilamas sausas gaminys. Taip gaunamas 
tolygus ir gana standus mišinys, kuris paliekamas 5‒10 minučių. Tada maišoma toliau, pagal 
poreikį pilant likusį vandenį. Paruoštas mišinys bus tinkamas naudoti maždaug 45 minutes.  
Galima naudoti ir kitų gamintojų remontinius mišinius, kurių techninės savybės ne prastesnės nei 
nurodyto projekte.  
Kiekvienas išlyginamasis sluoksnis turi būti 5‒30 mm storio. Pildant skyles ir įtrūkimus, kiekvieno 
sluoksnio storis gali siekti iki 100 mm. Aplinkos ir pagrindo temperatūra darbų metu ir dar 5 dienas 
po jų pabaigos neturi nukristi žemiau 5 ºC.   

 
TS 17 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
LAIPTŲ IR FASADŲ KOMPONENTINIAI GAMINIAI 

 
BATŲ VALYMO GROTELĖS 
1.1 Grotelės batų valymui įrengiamos polimerinėje vonelėje su cinkuoto plieno briauna. Į vonelę 

įstatomos grotelės iš cinkuoto plieno. 
1.2 Išmatavimai 60x40x2(h)cm 

Kokybė turi atitikti ISO 90001:2000 sertifikato reikalavimus 

Pareigos V. Pavardė  Atestato Nr. Parašas Data 

PV A.Vaitulevičius A292  2020-12 

SA PDV  A.Vaitulevičius A292  2020-12 

SK PDV  R, Pagirėnas 2415  2020-12 
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MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz. 
Nr. 

TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Išmontavimo, ardymo darbai 

1.  Palangių, ventiliacijos kanalų, įėjimo stogelių 
skardų išmontavimas. 

t 3,4  

2.  Balkono turėklų apdailos ardymas. vnt/m2 8/35,20  

3.  Medinių langų stiklinimo išmontavimas. m2 10,85  

4.  Vidaus palangių išmontavimas. m¹ 7,70  

5. 
 Tambūro durų, rūsio durų ir palėpės užlipimo 

angos ardymas.   
vnt.  3  

6.  Nuogrindos ardymas. m3 40,32  

7. 
 Šiukšlių išvežimas iš objekto. t 32 Tikslinama 

darbų metu 

2. Aplinkos atstatymo darbai 

1. 
 Smėlio-sijoto žvyro pasluoksnio pagrindas 

nuogrindos įrengimui. 
m3 15,27  

2.  Prieduobių remontas remontiniu skiediniu. vnt. 3  

3. 
 Naujos nuogrindos iš betoninių šaligatvio 

plytelių  įrengimas. 
m2 41,72  

4. 
 Naujos nuogrindos iš plauto žvyro 

prieduobėse įrengimas. 
m2 3,43  

5. 
 Vandens lovių nuogrindoje įrengimas 

(1,0x0,016m) 
vnt.  5  

6. 
 Šaligatvinių bortelių sustatymas nuogrindos 

įrengimui (0,2x0,05 m.) 
m¹ 76,26  

7. 
 Betono sluoksnis nuogrindos šaligatvio, 

gatvės bortelių montavimui 
m3 1,78  

8.  Namo gatvės pavadinimo ir numerio 
nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo darbų. 

vnt. 1  

9.  Vėliavos laikiklio nuėmimas ir atstatymas po 
apšiltinimo darbų 

vnt. 1  
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3. Sienų-cokolio šiltinimo darbai 

1. 

 Išorinių namo sienų, angokraščių ir cokolio 
nuvalymas, plovimas aukšto slėgio plovimo 
aparatu su vandeniu ir priešgrybelinėmis 
medžiagomis. 

m2 721,95  

2.  Žemės kasimas įgilinto cokolio dalies 
apšiltinimui (1,2m.) 

m3 115,85  

3.  Teptinės hidroizoliacijos įrengimas ant 
cokolio požeminės dalies. 

m2 89,12  

4. 

 Cokolio požeminės dalies sienų šiltinimas 
įgilinant į gruntą (1,2 m), Polistireninis 
putplastis XPS ( λd = 0,036  W/mK ) storis 
t=150 mm. 

m2 89,12  

5.  Drenažinės membranos įrengimas ant cokolio 
apšiltintos požeminės dalies. 

m2 95,97  

6.  Iškasto grunto užpylimas po cokolio 
apšiltinimo ir sutankinimas drėkinant. 

m3 102,48  

7. 

 Cokolio antžeminės dalies šiltinimas. 
Polistireninis putplastis XPS  

( λd = 0,036  W/mK ) storis t=150 mm., 
tvirtinimas smeigėmis, dvigubas armavimas. 
Klijuojamos akmens masės plytelės. 

m2 82,26  

8. 

 Įėjimo sienučių šiltinimas. Polistireninis 
putplastis XPS  

( λd = 0,036  W/mK ) storis t=50 mm., 
tvirtinimas smeigėmis, dvigubas armavimas. 
Klijuojamos akmens masės plytelės. 

m2 4,54  

9. 

 Fasadinių sienų šiltinimas. Mineralinė vata ( 
λd= 0,034W/mK) storis t=180 mm, 
priešvėjinė mineralinė vata ( λd= 
0,033W/mK) storis t=30 mm tvirtinimas 
smeigėmis,apdaila –  akmens masės plytelės 

m2 538,32  

10. 

 Langų angokraščių šiltinimas.  

Priešvėjinė mineralinė vata ( λd= 
0,033W/mK) storis t=30, apdaila-poliesteriu 
dengta skarda. 

m2 152,74  

11.  Balkono turėklų apdaila apdailos plokšte. m2 35,20  

12.  
Karnizo apdaila, silikoninis dekoratyvinis 
tinkas. 

m2 41,13  

13.  
Komunikacijų sumontuotų ant išorinių sienų 
perkėlimas. 

Komp. 2  

14.  Alsuoklio atitraukimas nuo fasado. vnt. 1  
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15.  
Dujų vanzdžio atitraukimas nuo apšiltintos 
sienos ir dažymas. 

vnt. 1  

4. Langų ir durų montavimo darbai 

1.  Rūsio langų montavimas (varstomi) m2 0,99  

2.  Rūsio langų vidinių palangių iš PVC 
montavimas. ( plotas 200 mm.) 

m¹ 0,90  

3.  Rūsio langų išorinių palangių montavimas iš 
skardos dengtos poliesteriu. ( plotas 250 mm.) 

m¹ 2,97  

4. 
 Laiptinės langų išorinių palangių montavimas 

iš skardos dengtos poliesteriu. ( plotas 250 
mm.) 

m¹ 4,65  

5.  Naujų butų langų  montavimas (varstomi). m2 9,88  

6.  Butų langų vidinių palangių iš PVC 
montavimas. ( plotas 200 mm.) 

m¹ 6,80  

7.  Butų, langų išorinių palangių montavimas iš 
skardos dengtos poliesteriu. ( plotas 350 mm.) 

m¹ 86,10  

8.  Balkonų durų   slenksčio iš akmens masės 
plytelės montavimas. ( plotas 300 mm.) 

m¹ 6,40  

9.  Rūsio durų su rakinama spyna ir pritraukėju 
montavimas. 

m2 2,25  

10.  Rūsio durų vidinių angokraščių apdaila. m2 4,00  

11.  Tambūro plastikinių durų su atramine kojele 
ir pritraukėju montavimas. 

m2 2,48  

12.  Tambūro plastikinių durų vidinių ir išorinių 
angokraščių apdaila. 

m2 4,04  

Laiptinės remonto darbai 

1.  Laiptinių sienų įtrukimų  ir kitų defektų 
sutvarkymas, glaistymas, dažymas.   

m2 89,26  

2.  Laiptinių lubų įtrukimų  ir kitų defektų 
sutvarkymas, glaistymas, dažymas. 

m2 38,24  

3.  Laiptinės grindų įtrukimų  ir kitų defektų 
sutvarkymas, dažymas. 

m2 34,49  

4.  Turėklo sienų dažymas m2 40,92  

5. Stogo šiltinimo įrengimo ir įėjimo stogelių į laiptines sutvarkymo darbai 

1.  Ventiliacijos kanalų valymas. butai 12  

2.  Pastogės išvalymas nuo šiukšlių ir šlako. m2 209  

3.  Alsuoklių prailginimas nuo denginio plokštės 
virš stogo dangos. 

m' 14,80 4 vnt. 

4.  Nešildomos palėpės perdangos padengimas 
garo izoliacine plevele. 

m2 236,29  
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5. 
 Nešildomos palėpės perdangos šilumos 

izoliacija iš mineralinės vatos plokštės, (λproj. 
= 0,036 W/mK) 160mm storio. 

m2 236,29  

6. 

 Nešildomos palėpės perdangos apšiltinimas iš 
viršaus 40 mm storio stangrios mineralinės 
vatos plokštėmis (λproj. = 0,035 W/mK), 
tvirtinant laikikliais. 

m2 236,29  

7. 

 Ventiliacijos kanalų ir parapeto apšiltinimas 
40 mm storio stangrios mineralinės vatos 
plokštėmis (λproj. = 0,035 W/mK), tvirtinant 
laikikliais. 

m2 55,53  

8.  Palėpės takų įrengimas ant apšiltinto 
sluoksnio b=1200mm. 

m' 23,55  

9. 
 Naujo liuko išėjimo į palėpę  įmontavimas su  

amortizatoriumi ir atidarymo 
fiksatoriumi.(0,9x0,8m.) 

vnt. 1  

10.  Patekimo į palėpę kopėčių 
įrengimas.(3,70x0,7m) 

vnt. 1  

11.  Stogo difuzinės plėvelės įrengimas. m2 345,5  

12.  Stogo dangos įrengimas.  m2 345,5  

13.  Ventiliacijos kanalų b=850mm stogelių 
įrengimas.  

m' 12,80  

14.  Ventiliacijos kanalų apskardinimas trapecine 
skarda. 

m2 57,20  

15.  Sniego gaudytuvų įrengimas. m' 65,0  

16.  Palėpės grotelių įrengimas patekimui ant 
stogo. 

vnt. 1  

17. 
 Lietaus vandens sistemos įrengimas iš 

poliesteriu dengtos skardos (lietloviai) 
Ø=0,15 

vnt. 4 72,0 m 

18. 
 Lietaus vandens sistemos įrengimas iš 

poliesteriu dengtos skardos (lietvamzdžiai). 
Ø=0,10m. 

vnt. 4 42,5 m 

19. 
 Įėjimo stogelių išlyginamojo sluoksnio ir 

nuolydžio suformavimas iš smėlio iki 20mm 
storio. 

m3 0,046  

20. 

 Įėjimo stogelių denginio šilumos izoliacija iš 
stangrios akmens vatos plokštės, (λproj. = 
0,038 W/mK) 40mm storio, tvirtinant 
laikikliais. 

m2 2,50  

21. 
 Įėjimo stogelių pirmo ir antro sluoksnių 

prilydomosios bituminės ritininės dangos 
įrengimas. 

m2 2,50  
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22. 

 Įėjimo stogelių lubų šiltinimas polistireniniu 
putplasčiu EPS 70N (λproj. = 0,032 W/mK) 
storis t=50 mm, tvirtinimas smeigėmis, 
apdaila struktūrinis tinkas. 

m2 3,21  

23. 
 Įėjimo į laiptines stogelių apskardinimas 

poliesteriu dengta skarda (plotis 250mm). 
Skardos storis ≥0,6mm.. 

m¹ 4,50  

24. 
 Įėjimo stogelio lietaus vandens sistemos 

įrengimas iš poliesteriu dengtos skardos 
(lietloviai) Ø=0,10 

vnt. 1 0,8 m 

25. 
 Įėjimo stogelio lietaus vandens sistemos 

įrengimas iš poliesteriu dengtos skardos 
(lietvamzdžiai). Ø=0,075m. 

vnt. 1 2,5 m 

26.  Polikarbonatinių stogelių virš viršutinių 
balkonų įrengimas ( 2,5x1,0 m) 

vnt. 4  

Pastaba: 1. Medžiagų kiekius tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją. 

2. Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti pagal esamą situaciją. 
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PASTABOS:

· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai .

· Cokolio  sienos šiltinamos polistireniniu putplasčiu XPS  , kai ʎ=0,036 W/mK t=150mm.

· Požeminėje dalyje įrengiama drenažinė membrana.

· Antžeminės dalies apdaila- klijuotos akmens masės plytelės.

· Suremontuojamos prieduobės.

· Nuogrinda įrengiama iš šaligatvio plytelių 50x50x7 cm su borteliais.

· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

· Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos

 sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS :

Įrengiama tinkuojama fasado sistema, išorinės sienos šiltinamos

polistireninio putplasčio plokštėmis XPS t=120 mm, kai ʎ=0,036

W/mK. Apdaila- akmens masės plytelės.

Įrengiama nuogrinda iš betoninių plytelių 50x50x7.

Įrengiamas bortelis, nuogrindos įrengimui.

RL1,RL2 -Keičiamų langų žymėjimas;

Apsisprendimo mazgas-įspėjamasis paviršius.

RL1

10
00

10
00

1000

M1

M3,M4



Pirmo aukšto planas
M 1:100

AE-2020-155608-TDP
-SA/SK

Lapas Lapų

0

LaidaBrėžinys:

TDP

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:

Daugiabučio gyvenamojo namo Naujininkų g. 2 , Vilnius

(un. Nr. 1096-1033-1014)  atnaujinimo (modernizavimo)

projektas

Žymuo:

2020 12

Atestato
Nr.

11

Objektas:

Daugiabutis gyvenamas namas (6.3)

Naujininkų g. 2 VilniusPDV (arch.)

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Uždaroji akcinė bendrovė "Naujininkų ūkis"

2020 12PV A. VaitulevičiusA292

Stadija

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai

A. VaitulevičiusA292
2020 12PDV (kontr) R. Pagirėnas2415

3-3

2-4

4-2

1-2

3-4
3-2

3-5

3-6

2-2

3-1

2-1

2-3
2-5

4-1

4-4

4-5

4-3

1-1
1-3

1-4

1-5

1 2

A

B

1 2

22
20

0

A A

A

B

22
20

0
14

00
14

00
10

00
22

00
10

00
14

00
20

00
14

00
20

00
14

00
10

00
22

00
10

00
14

00
14

00

14
00

14
00

10
00

22
00

10
00

14
00

20
00

20
00

14
00

10
00

10
00

14
00

14
00

22
00

2-6

2-8 2-7

2-9

D1

D2

4-7

4-6

11140

11140

1350 1400 5640 1400 1350

1350 1400 5640 1400 1350

RL1,RL2 -Keičiamų langų žymėjimas;

D2,D2- Keičiamų durų žymėjimas.

600

16
00

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS :

PASTABOS :
·  Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi

įtrukimai.
· Fasadinės sienos šiltinamos mineraline vata, kai ʎ=0,034 W/mK

t=180mm ir priešvėjine mineraline vata kai ʎ=0,033 W/mK,
t=30mm . Apdaila -akmens masės plytelės.

· Langų angokraščiai šiltinami mineraline vata ,kai ʎ=0,033 W/mK
t=30mm.

· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant
montavimo darbus.

· Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį
liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos

sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

Įrengiama ventiliuojama šiltinimo sistema. Mineralinė vata ʎ=0,034

W/mK t=180 mm ir piešvėjinė  minerlinė vata ʎ=0,033 W/mK t=30

mm. Apdaila- akmens masės plytelės.

Apsisprendimo

mazgas-įspėjamasis paviršius.

L1

L1

L1

L2

2

M2

M5

M6

M7,M8
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PASTABOS :
·  Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrukimai.
· Fasadinės sienos šiltinamos mineraline vata, kai ʎ=0,034 W/mK t=180mm ir priešvėjine mineraline vata kai ʎ=0,033 W/mK, t=30mm.

Apdaila -akmens masės plytelės.
· Langų angokraščiai šiltinami mineraline vata ,kai ʎ=0,033 W/mK t=30mm.
· Balkonų atitvaros paliekami esami. Pakeičiama apdailso plokštė.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos
sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS :
Įrengiama ventiliuojama šiltinimo sistema. Mineralinė vata ʎ=0,034

W/mK t=180 mm ir piešvėjinė  minerlinė vata ʎ=0,033 W/mK t=30

mm. Apdaila- akmens masės plytelės.

Lietaus latakas

Lietvamzdis
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PASTABOS :
·  Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrukimai.
· Fasadinės sienos šiltinamos mineraline vata, kai ʎ=0,034 W/mK t=180mm ir priešvėjine mineraline vata kai ʎ=0,033 W/mK, t=30mm.

Apdaila -akmens masės plytelės.
· Langų angokraščiai šiltinami mineraline vata ,kai ʎ=0,033 W/mK t=30mm.
· Balkonų atitvaros paliekami esami. Pakeičiama apdailso plokštė.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos
sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS :
Įrengiama ventiliuojama šiltinimo sistema. Mineralinė vata ʎ=0,034

W/mK t=180 mm ir piešvėjinė  minerlinė vata ʎ=0,033 W/mK t=30

mm. Apdaila- akmens masės plytelės.
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS :

PASTABOS :
·  Pastogės danga nuvaloma, pašalinamos šiukšlės, šlakas.
· Palėpės perdangos šiltinimas mineraline vata  ʎ=0,036 W/mK t=160 mm ir piešvėjinė minerlinė vata ʎ=0,033 W/mK t=30 mm.
· Parapeto šiltinimas piešvėjinė minerlinė vata ʎ=0,035 W/mK t=40 mm.
· Ventiliacijos kanalų šiltinimas iki 60 cm nuo perdangos šiltinimo piešvėjinė minerlinė vata ʎ=0,035 W/mK t=40 mm.
· Vaikščiojimo takų iki 1200 mm pločio įrengimas.
· Įrengiamas patekimo į palėpę liukas, naujų patekimo į palėpę kopečių įrengimas.
· Polikarbonatinių viršutinių balkono stogelių įrengimas .
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

Fasado šiltinimas.

Ventiliacijos kanalų ir parapeto šiltinimas
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Apsauginė tvorelė su sniego gaudytuvais

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS :

PASTABOS :
· Stogo danga nuardoma, įrengiama nauja stogo danga, čerpių imitacija.
· Aptaisomas kraigas ir karnyzai.
· Įrengiami sniego gaudytuvai.
· Atnaujinama lietaus vandens šalinimo sistema.
· Kaminų apdaila iš trapecinės skardos.
· Polikarbonatinių viršutinių balkono stogelių įrengimas .
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
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PASTABOS:
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· Balkono perdangos skardinimas lieka esama. Pažeidus atnaujinimo (modernizavimo) metu, atstatyti į pradinę

padėtį.
· Įėjimo durys esamos, nekeičiamos.

Langų nuolajų skardų,  skardų spalva, elementų spalva RAL 7015 arba analogas.

Dujotiekio įvado atitraukimo vieta

Balkono turėklų apdailos spalva RAL9023 arba analogas

Langų rėmų spalva balta.

Lietvamdžių ir lietlovių spalva RAL. 7012 arba analogas.

Lietvamzdis

Išorinių sienų apdaila- akmens masės plytelės, spalva RAL

1013 arba analogas (INTERIO  BIANCO)

Stogas-   spalva. RAL 7012 arba anlogas.

Cokolis- klijuotos akmens masės plytelės (30x60),  spalva.

RAL 7011 arba anlogas (PARADYZ INTERO NERO)

II var.
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PASTABOS:
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· Balkono perdangos skardinimas lieka esama. Pažeidus atnaujinimo (modernizavimo) metu, atstatyti į pradinę

padėtį.

Langų nuolajų skardų,  skardų spalva, elementų spalva RAL 7015 arba analogas.

Balkono turėklų apdailos spalva RAL9023 arba analogas

Langų rėmų spalva balta.

Lietvamdžių ir lietlovių spalva RAL. 7012 arba analogas.

Išorinių sienų apdaila- akmens masės plytelės, spalva RAL

1013 arba analogas (INTERIO  BIANCO)

Stogas-   spalva. RAL 7012 arba anlogas.

Cokolis- klijuotos akmens masės plytelės (30x60),  spalva.

RAL 7011 arba anlogas (PARADYZ INTERO NERO)

II var.
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PASTABOS:
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· Balkono perdangos skardinimas lieka esama. Pažeidus atnaujinimo (modernizavimo) metu, atstatyti į pradinę

padėtį.

Langų nuolajų skardų,  skardų spalva, elementų spalva RAL 7015 arba analogas.

Balkono turėklų apdailos spalva RAL9023 arba analogas

Langų rėmų spalva balta.

Lietvamdžių ir lietlovių spalva RAL. 7012 arba analogas.
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Stogas-   spalva. RAL 7012 arba anlogas.

Cokolis- klijuotos akmens masės plytelės (30x60),  spalva.
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9



1 2

Pjūvis A-A

AE-2020-155608-TDP
-SA/SK

Lapas Lapų

0

LaidaBrėžinys:

TDP

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:

Daugiabučio gyvenamojo namo Naujininkų g. 2 , Vilnius

(un. Nr. 1096-1033-1014)  atnaujinimo (modernizavimo)

projektas

Žymuo:

2020 12

Atestato
Nr.

11

Objektas:

Daugiabutis gyvenamas namas (6.3)

Naujininkų g. 2 VilniusPDV (arch.)

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Uždaroji akcinė bendrovė "Naujininkų ūkis"

2020 12PV A. VaitulevičiusA292

Stadija

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai

A. VaitulevičiusA292
2020 12PDV (kontr) R. Pagirėnas2415

12
00

±0,00

+8,65

+12,25

+2,80

+5,60

-1,30

-0,10

10

60
0

M1

M2

M5

M7

M8

M9

M10

M12

M13

M14

M15, M16

M17

M18

M19



Kiekis,

vnt.

Angos

matmenys,

bxh, cm

Gaminio

plotas, m²

Bendras

plotas, m²

Pastabos

Gaminys
Žym.

1 90x110 0.99

RL1

Langų ir durų specifikacija

Rūsio langas, PVC

langas- įstiklintas stiklo

paketu. Armuotu stiklu. Su

įfrezuota orlaidė į rėmą.

Pastabos:
1. Durų ir langų matmenis ir kiekį tikslinti vietoje.
2. Langų išdalinimą/varstomumą prieš užsakymą ir montavimą suderinti su Užsakovu (butų savininkais).
3. Langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤ 1,10 W/m² K.
4. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤ 1,60 W/m² K.

0,99

900

11
00

1 110x225 2.48
D2

2.48

Tambūro durys plastikinės.

Apatinė dalis su užpildu,

viršutinė dalis armuotas

stiklas.   Durys turi turėti

atraminę kojelę,

pritraukimo mechanizmą.

22
50

1100

1 100x225 2.25
D1

2.25

Rūsio durys su cilindrine

spyna, metalinės,

apšiltintos, durys turi turėti

atraminę kojelę,

pritraukimo mechanizmą.

22
50

1000
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3 150x145 2.18

L1

6.54
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Langai PVC langas -

įstiklintas stiklo paketu,

įstiklintas mažiausiai 3

stiklais , iš kurių bent

vienas su selektyvine

danga. Rėmo spalva balta.

1 230x145 3.34

L2

3.34

Langai PVC langas -

įstiklintas stiklo paketu,

įstiklintas mažiausiai 3

stiklais , iš kurių bent

vienas su selektyvine

danga. Rėmo spalva balta.

2300
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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

150

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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Cokolio šiltinimas įgilinant šilumos
izoliaciją į gruntą mazgas

04
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07

03

02

+5°C

01

cokolinis profiliuotis

08
įrengiama teptinė 

09

10
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drenažinė membrana

12

≥
5
%

10-15

1
2
0
0

150

01

03

04

05

07

08

06

02

09

10

14

11

12

13

13
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elastinis hermetikas

smeigė

klijų sluoksnis

polistireninis putplastis

dvigubas kabliukas

smeigė

L skerspjūvio profiliuotis

15

15

savisriegis

šilumą izoliuojanti tarpinė

16

16

L profilio gembė

mineralinė vata

vėjo izoliacija

XPS, ʎ=0,036 W/mK

hidroizoliacija

akmens masės plytelės

AE-2020-155608-TDP
-SA/SK

Lapas Lapų

0

LaidaBrėžinys:

TDP

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:

Daugiabučio gyvenamojo namo Naujininkų g.2 , Vilnius

(un. Nr. 1096-1033-1014)  atnaujinimo (modernizavimo)

projektas

Žymuo:

2020 12

Atestato
Nr.

21

Objektas:

Daugiabutis gyvenamas namas (6.3)

Naujininkų g. 2 VilniusPDV (arch.)

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Uždaroji akcinė bendrovė "Naujininkų ūkis"

2020 12PV A. VaitulevičiusA292

Stadija

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai

A. VaitulevičiusA292
2020 12PDV (kontr) R. Pagirėnas2415

2

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
-



05

04

≥5%

030102

50-60

05

01

betoninė atraminė sienutė

02

betoninis elementas

03

grotelės

04

klijų sluoksnis

Prie apšiltintos sienos viršlangio paviršiaus sandariai

prispaudžiama ir prismeigiama bei šilumos izoliacija (05). Pastaroji

sujungiama su vertikalia šilumos izoliacija. Šviesduobių groteles

būtina padengti antikorozine danga ir atitraukti nuo sienos paviršiaus

50-60 mm.

150

Prieduobės šiltinimo mazgas
M 1:10

07

06

armuotas tinkas

06

07

10

09

08

PVC langas

08

07
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sandarinimo profiliuotis

sandarinimo putos
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05

06

02

04

30-40

150

01

10

07

04

šilumos ir garso izoliacija

05

01

betoninė atraminė sienutė

08

hidroizoliacinė juosta

10

nuolaja

07

drenažinė membrana

02

06

klijų sluoksnis

40

Prie švaraus ir sauso rūsio sienos paviršiaus tvirtinamos kartu

su šilumą izoliuojančiomis tarpinėmis (12). Tarp jų sandariai

įklijuojama šilumos izoliacija. Įklijuota šilumos izoliacija nuo

drenuojamo sluoksnio paviršiaus iki apačios dengiama drenažine

membrana (07). Šioji viršuje uždengiama apsauginiu elementu (03),

kurio tvirtinimo būdą nurodo gamintojas. Virš membranos apsauginio

elemento padaroma sienos apdaila. Sandariai priklijuojama šilumos

bei garso izoliacijos plokštė (04) ir pritvirtinama nuolaja (10).

03

apsauginis elementas

03

09

09

armuoto tinko sluoksnis

Prieduobės šiltinimo mazgas
M 1:10

≥5%

13

02

14

11

12

08

11

sandarinimo putos

11

12

išsiplečianti tarpinė

13

PVC langas

14

vidaus palangė
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05

06

02

04

30-40

120

01
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07

04

šilumos ir garso izoliacija

05

01

betoninė atraminė sienutė

08

hidroizoliacinė juosta

10

nuolaja

07

drenažinė membrana

02

06

klijų sluoksnis

40

Prie švaraus ir sauso rūsio sienos paviršiaus tvirtinamos kartu

su šilumą izoliuojančiomis tarpinėmis (12). Tarp jų sandariai

įklijuojama šilumos izoliacija. Įklijuota šilumos izoliacija nuo

drenuojamo sluoksnio paviršiaus iki apačios dengiama drenažine

membrana (07). Šioji viršuje uždengiama apsauginiu elementu (03),

kurio tvirtinimo būdą nurodo gamintojas. Virš membranos apsauginio

elemento padaroma sienos apdaila. Sandariai priklijuojama šilumos

bei garso izoliacijos plokštė (04) ir pritvirtinama nuolaja (10).

03

apsauginis elementas

03

09

09

armuoto tinko sluoksnis

Prieduobės šiltinimo mazgas
M 1:10

≥5%

13
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sandarinimo putos
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išsiplečianti tarpinė
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PVC langas

14

vidaus palangė
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Pastato išorinės sienos šiltinimo mazgas

esama siena

01

mineralinė vata ʎ=0,034 W/mK

03

05

vėdinamas tarpas

02

fasado apdaila-akmens masės plytelės 

09

12

L profilio gembė

08

smeigė

06

L skerspjūvio profiliuotis

07

01

03

05

02

09

12

06

08

07

10

savisriegis

04

≥25

10

04

11

šilumą izoliuojanti tarpinė 

11

inkarinis varžtas

180 d

1

30

  Šilumos izoliacijos storiai d3 ir d4 parenkami atsižvelgiant į

esamą sieną ir jos storį d1 taip, kad papildomai apšiltintos sienos

šilumos perdavimo koeficiento U, W/(m²K) vertė, apskaičiuota pagal

STR 2.01.09:2012, būtų ≤0,20к. Prie švaraus ir sauso sienos

paviršiaus tvirtinamos L profilio gembės (08) kartu su šilumą

izoliuojančiomis tarpinėmis (04). Tarp jų sandariai įspraudžiama

šilumos izoliacija ir smeigėmis kartu su vėjo izoliacija pritvirtinama

prie sienos. Šilumos izoliacijoje, ypač vėjo izoliacijos sluoksnyje,

neturi būti pažeidimų, kur galėtų kauptis drėgmė bei teršalai. Tarpai

tarp šilumos izoliacijos plokščių užpildomi  tų pačių plokščių

atraižomis. Visais atvejais galutinai apšiltintos ir apdailintos sienos

turi tenkinti visus normatyvinius ir priešgaisrinės saugos

reikalavimus.

vėjo izoliacija ʎ=0,033 W/mK

dvigubas kabliukas
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Pastato išorinio sienos kampo šiltinimas

0308 12

09

10

07

d

1

18030≥25

06

mineralinė vata ʎ=0,034 W/mK

02

vėjo ir šilumos izoliacija ʎ=0,033 W/mK

04

vėdinamas tarpas

01

fasado apdaila- akmens masės plytelės

10

13

L profilio gembė

08

smeigė

06

L skerspjūvio profiliuotis

07

11

savisriegis

03

šilumą izoliuojanti tarpinė 

12

inkarinis varžtas

04

01

02

11

09

    Pastato kampuose šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos

užkaitais. Vėjo izoliacijos plokščių  siūlės neturi sutapti su šilumos

izoliacijos plokščių siūlėmis. Jos turi būti perstumtos ≥200 mm.

Fasado apdailos plokštės (10) pastato kampe sujungiamos skardos

lankstiniu (09).

L skerspjūvio profiliuotis

dvigubas kabliukas
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01

03

08

0511 1006

13

≥5%

≥25
d

1

18030

esama siena

01

03

vėjo ir šilumos izoliacija ʎ=0,033 W/mK

05

vėdinamas tarpas

02

fasado apdaila- akmens masės plytelės

12

smeigė

07

L skerspjūvio profiliuotis

08

04

šilumą izoliuojanti tarpinė

L profilio gembė

09

perforuotas skardos lankstinys

11

klijų sluoksnis

06

kabė

13

09

04

12

02

05

07

  Prie apšiltintos sienos viršutinio paviršiaus sandariai

priklijuojama ir prismeigiama vėjo ir šilumos izoliacijos plokštė (05).

Ši plokštė  išoriniame kampe kabe (13) sujungiama su vertikalia vėjo

ir šilumos izoliacijos plokšte. Žemiau su ≥5% nuolydžiu į išorę

įdedamas perforuotas skardos lankstinys (11).

spec. skardos lankstinys

10

mineralinė vata ʎ=0,034 W/mK

14

14 hidroizoliacinė juosta

Sienos šiltinimo ties viršlangiu mazgas
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04

09

13

11

05 07

30-40

d

1

18030
≥25

12

02

esama siena

01

03

šilumos ir garso izoliacija ʎ=0,033 W/mK

05

vėdinamas tarpas

02

apdaila- akmens masės plytelės

12

smeigė

08

L skerspjūvio profiliuotis

09

04

šilumą izoliuojanti tarpinė

L profilio gembė

10

nuolaja

11

nuolajos laikiklis

13

vėjo ir šilumos izoliacija

06

hidroizoliacinė juosta

07

08

    Prie apšiltintos sienos ties nuolaja kas 600 mm

pritvirtinami nuolajos laikikliai (13). Virš jų sandariai

įdedama šilumos bei garso izoliacija (05) ir

pritvirtinama nuolaja (11).
mineralinė vata ʎ=0,034 W/mK
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 Įėjimo įrengimo virš balkonų
principinė schema
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langų ir pan. Visi mediniai elementai turi būti apdoroti antiseptinėmis

ir antipireninėmis medžiagomis.  Praėjimo takų plotis ≥1200 mm.
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        Palėpės šiltinimo ir takų įrengimo mazgas
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daugiasluoksnė plokštė

sandarinimo tarpinė

skardos lankstinys

kopėtėlės
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Išėjimas į palėpę įrengiamas stacionariomis kopėtėlėmis (03).

Angos viršus turi būti ne mažiau kaip 250 mm virš palėpės dangos

paviršiaus. Liukų angų viršus turi būti apsaugotas skardos

lankstiniais (05).

 Esamas kopėtėles (03) reikia paaukštinti arba įrengti naujas,

naudojant ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos

produktus.
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esama palėpės perdangos konstrukcija

06

paaukštinimas mūras liuko įrengimui
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Vertikalus pjūvis

      Išlipimo angos į palėpę rekonstravimas
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      Ventiliacijos kaminėliu šiltinimo mazgas
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  Visi mediniai elementai turi būti apdoroti antiseptinėmis ir
antipireninėmis medžiagomis. Jų masinis drėgnis turi būti ≤20% ir
≥8%. Rekomenduojamas drėgnis 10-12%.
  Difuzinės plėvelės (02) vandens garų varžai lygiavertis oro
sluoksnio storis S d≤0,02 m. Vėdinimo tarpo aukštis turi būti ≥50 mm.
  Stogo nuolydžiai ir  tvirtinimas turi atitikti stogo dangos
gamintojo teikiamos įrengimo instrukcijos reikalavimus.

 Stogo dengimo mazgas
M 1:10

čerpių imitacijos stogo danga

vėdinamas tarpas
difuzinė plėvelė

grebėstas

ventiliacinis tašas

gegnė
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 Stogo dengimo mazgas
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  Visi mediniai elementai turi būti apdoroti antiseptinėmis ir
antipireninėmis medžiagomis. Jų masinis drėgnis turi būti ≤20% ir
≥8%. Rekomenduojamas drėgnis 10-12%.
  Difuzinės plėvelės (02) vandens garų varžai lygiavertis oro
sluoksnio storis S d≤0,02 m. Vėdinimo tarpo aukštis turi būti ≥50 mm.
  Stogo nuolydžiai ir  tvirtinimas turi atitikti stogo dangos
gamintojo teikiamos įrengimo instrukcijos reikalavimus.
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  Kraige turi būti  įrengtos angos, pro kurias iš stogo vėdinimo
tarpų išeitų oras. Kad į stogą pro kraigus nepatektų lietaus vanduo,
sniegas ar teršalai, rekomenduojama juos izoliuoti difuzine plėvele ir
uždengti kraigo stogeliu, kurias komplektuoja stogų dangos tiekėjai.

04

 Stogo kraigo mazgas
M 1:10
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240

04
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Vientisas futliaras (dėklas) per sieną

Sienos ir cokolio apšiltinimo sluoksnis
Apsauginė danga (izoliacija); (juoda spalva)

Esamas dujotiekio įvadas

01 Perkeliamas dujotiekio įvadas

PASTABOS:
1. Dujotiekis ir jo įrenginiai nuo pastato turi būti atitraukti prieš atliekant pastato šiltinimo darbus ≥300 mm
nuo esamos sienos.
2. Visos projekto korekcijos privalo būti suderintos su projektuotoju.
3. Vamzdynų diametrai išlaikomi esami.
4. Suvirinimo darbus privalo atlikti tik atestuoti specialistai.
5. Matmenis ir diametrus tikslinti vietoje.
6. Dujotiekio įvadai nuo pirmos ir antros laiptinės atitraukiami analogiškai.
7. Tarp atitraukto vamzdyno ir apšiltintos pasatato sienos privalo būti min. 100 mm tarpas.
8. Prieš atliekant darbus būtina informuoti vamzdyno eksploatuotoją.
9. Dėl įvado atitraukimo iki uždarymo įtaiso prieš pastato dujų sistemą,  kreiptis į tinklų savininką AB
„ESO“ bendrovę.
10. Dujotiekio perėjimo iš požeminės į antžeminę dalies vietose, naudojama nuo ultravioletinių spindulių,
atmosferos veiksnių, mechaninio poveikio apsauganti izoliaciją.
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