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1. PE19-99-TDP-BD 0 Bendroji dalis   
2. PE19-99-TDP-SA  0 Architektūrinė dalis   
3. PE19-99-TDP-VN  0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis   
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7. PE19-99-TDP-KS  0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis   
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis  Pastabos 

PASTATAI    

Gyvenamieji pastatai (atnaujinamas 
(modernizuojamas) pastatas): 

   

1. Pastato bendrasis plotas* m2 1443,66  
2. Pastato naudingas plotas* m2 1265,19  
3. Pastato tūris* m3 6472  
4. Aukštų skaičius vnt. 5  
5. Pastato aukštis* m 18,88  
6. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 22  
6.1. 1 kambario vnt. -  
6.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 22  
7. Energinio naudingumo klasė  - C  
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   - -  
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  laipsnis  I   
10. Kiti papildomi pastato rodikliai - -  

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

   

4. Inžinerinių tinklų ilgis*    
4.1. Lietaus nuotekų tinklai m 6  
5. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)    
5.1 Lietaus nuotekų tinklai mm 110  
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

Pastabos: 

1. Tūris suskaičiuotas remiantis atnaujintomis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis. 

2. Pastato tūris keičiasi dėl apšiltinamų atitvarų. 
 

 
Bendrieji statinio rodikliai pildomi vadovaujantis daugiabučio gyvenamojo namo (unik. Nr. 1098-9000-

4010) Bitininkų g. 6, Vilnius, dokumentacija. 

Statinio projekto vadovas         Rūta Margarita Preikšienė  At. Nr. A 691                                                             
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BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 
Projekto pavadinimas: „Daugiabučio gyvenamojo namo Bitininkų g. 6, Vilnius, atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas“ 
Adresas: Bitininkų g. 6, Vilnius. 
Pastato Unik. Nr.: 1098-9000-4010; 
Pažymėjimas plane: 1A5p; 
Statinio klasifikatorius: 6.3 – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučių) pastatai (STR 

1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“); 
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys; 
Statybos rūšis: Statinio paprastasis remontas (statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas). 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", VIII sk., statybos rūšis yra „statinio paprastasis 

remontas“; 

Stadija (etapas): Techninis darbo projektas; 

Statytojas :  UAB „VERKIŲ BŪSTAS“ Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius 
Užsakovas:  VŠĮ „ATNAUJINKIME MIESTĄ“ Panerių g. 20, LT-03105 Vilnius, Vilniaus apskritis  
Projekto rengėjas: UAB „Projektų ekspertai“, Draugystės g. 19, 3 korpusas, 341 kab., Kaunas; 
Projekto vadovas : Rūta Margarita Preikšienė  At. Nr. A 691; 
Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais, projektavimo 

sąlygomis ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei projektavimo technine užduotimi. 
Pagrindiniai rengiamo techninio darbo projekto tikslai yra: 
 Tikslas – parinkti ir suprojektuoti tinkamas atnaujinimo (modernizavimo) darbams priemones, 

užtikrinančias pastato atitiktį energinio naudingumo C klasei. 
 

Projekte numatyta:  
 Cokolinės pastato dalies (požeminės / antžeminės) apšiltinimas, nuogrindos įrengimas; 
 Sienų šiltinimas iš išorės, naujos fasado apdailos įrengimas; 
 Plokščio stogo šiltinimas įrengiant rulonines dangas; 
 Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos atnaujinimas; 
 Dalies balkonų durų, langų keitimas, balkonų stiklinimas; 
 Balkonų apsauginės tvorelės apšiltinimas; 
 Atstatomieji vidaus patalpų darbai po langų keitimo; 
 Dangų atstatymas po statybos darbų; 
 Pertvarkyti šildymo ir karšto vandens sistemas; 
 Atnaujinti natūralios ventiliacijos sistemas; 
 Įrengti žaibosaufos sistemą. 
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Esamos būklės apibūdinimas 
Geografinė vieta: Bitininkų g. 6, Vilnius. 

 
 

Schema Nr.1: Situacijos planas 
 
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilniuje vyrauja sekančios klimatinės sąlygos 

(Vilniaus miesto ir Vilniaus CAMS meteorologinės stoties duomenys 
 a) vidutinė metinė oro temperatūra - +6,7 ºC; 
 b) santykinis metinis oro drėgnumas - 80 %; 
 c) vidutinis metinis kritulių kiekis - 664 mm; 
 d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 75,0 mm; 
 e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- P, PR, PV, liepos mėn. – V, ŠV, PV, Š; 
 f) vidutinis metinis vėjo greitis - 3,6 m/s; 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilnius priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su 

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

sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6 kN/m2. Skaičiuojamoji sniego apkrova priimta su k-1. 
Šiuo projekto etapu visas sklypas nėra tvarkomas. Sklypo išplanavimas lieka esamas, numatyta tik aikštelių 

prie įėjimų į laiptines sutvarkymas, nuogrindos įrengimas ir aplinkos atstatymas po inžinerinių tinklų tiesimo ir 
statybos darbų. 

Šalia aktualios teritorijos esantis užstatymas: Pastatas yra urbanizuotoje aplinkoje. Vyrauja mažaaukščiai 
iki penkių aukštų gyvenamosios paskirties pastatai. 

Aktualioje teritorijoje esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Sklypas aplink pastatą nesuformuotas. 
Aktualioje teritorijoje ir šalia jos yra visi reikalingi miesto tinklai. Į pastatą atvesti vandentiekio, nuotekų, šilumos 
tiekimo, ryšių bei elektros tinklai.  

Pastatas: Daugiabutis gyvenamasis namas; 
Pastato unik. Nr.: 1098-9000-4010; 
Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) 
Aukštų skaičius: 5 aukštai;  
Bendras plotas: 1443,66m2; 
Pastato pamatai: Betoniniai; 
Pastato išorinės sienos: Plytos. Pastato išorinės sienos neapšiltintos. Išorinių sienų šilumos perdavimo 

koeficientas neatitinka norminių reikalavimų; 
Pastato vidinės laikančios sienos: Plytos. 
Perdangos: Gelžbetoninės iš surenkamų plokščių. 
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Stogas: Plokščias sutapdintų konstrukcijų. Stogo danga – bituminė ruloninė danga. Esamas stogo šilumos 
perdavimo koeficientas neatitinka norminių reikalavimų. Gamtinių kritulių vandens surinkimas ir nuvedimas yra 
vidinis, vanduo nuo stogo surenkamas į įlajas ir nuvedamas į lietaus kanalizacijos tinklus. 

Pastato langai ir durys: Dalis langų, balkonų durų – mediniai dvigubo stiklinimo, neatitinka norminių 
reikalavimų. Didžioji dalis balkonų stiklinti, dalis mediniu įstiklinimu, dalis PVC, visi įstiklinimai su mediniu rėmu  
keičiami naujai.  

Bendro naudojimo tambūro durys –medinės, neatitinka norminių reikalavimų, keičiamos naujomis. 
Techninės būklės įvertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Vertinimo objektas Būklės aprašymas Siūlymai 

1. Pamatai Cokolis nešiltintas, pažeistas atmosferinių kritulių Siūloma šiltinti cokolį 

2. Nuogrinda Aplink pastatą įrengtos plytelių nuogrindos nėra.  

Apšiltinus cokolį, siūloma 
įrengti betoninių trinkelių 
nuogrindą aplink visą 
pastatą. 

3. Sienos 

Laikančios pastato konstrukcijos – plytų mūras. Esamas 
sienos, kurių šilumos perdavimo koeficientas U = 1,27 
W/m2K. Sienų šiluminė varža ne-tenkina šiuolaikinių 
normų reikalavimų – per pastato išorines atitvaras patiriami 
dideli šilumos nuostoliai. Sienų sandūrose pavojingų trūkių 
nepastebėta. Dėl netinkamai nuvedamų atmosferinių 
kritulių, drėksta pastato išorinės atitvaros. 

Siūloma sutvarkyti sienų 
pažeidimus, šiltinti sienas, 
įrengti naują apdailą. 

4. Stogas 

Stogo dangoje susidarę oro pūslės, parapetų apskardinimai 
vietomis pažeisti korozijos. Stovai ir magistraliniai 
vamzdynai ketiniai, paveikti korozijos. Įlajos neapsaugotos 
nuo medžių lapų ir kitų šiukšlių. Stogas neapšiltintas. Stogo 
šiluminė varža netenkina šiuolaikinių normų reikalavimų – 
per pastato stogą patiriami dideli šilumos nuostoliai. 

Siūloma šiltinti stogą, 
apšiltinus pastato sienas, 
siūloma pakeisti lietaus 
nuvedimo sistemos įlajas. 

5. Langai, balkono durys 

Butuose langų ir balkono durų būklė patenkinama, didžioji 
dalis langų pakeista naujais PVC profilių su stiklo paketo 
gaminiais. Likę mediniai (seni) su dviem stiklais, langų 
rėmai fiziškai susidėvėję, pati konstrukcija neužtikrina 
sandarumo, šviesos pralaidumo kiekio į patalpas.  

Siūloma keisti senus 
medinius langus. 

6. 
Balkonų stiklinimas, 
balkonų perdangų 
plokštės 

Didžioji dalis pastato balkonų įstiklinti, tačiau įstiklinimas 
chaotiškas, darko bendrą fasadų vaizdą, vyrauja 
energetiškai neefektyvių medinių ir PVC profilių 
stiklinimas. Pavojingų įlinkių nepastebėta. Balkonų 
plokščių būklė yra patenkinama ir papildomas jų 
stiprinimas yra nereikalingas 

Siūloma įstiklinti visus 
neįstiklintus balkonus ir 
mediniu rėmu stiklintus 
balkonus, kur reikalinga, 
atlikti balkono perdangos 
plokščių remontą 
remontiniu mišiniu. 

7. 
Langai (bendro 
naudojimo patalpose),  
lauko durys 

Rūsio langai mediniai (seni) su dviem stiklais langų rėmai 
fiziškai susidėvėję, pati konstrukcija neužtikrina 
sandarumo. Laiptinių langai- durys mediniai (seni) su 
dviem stiklais langų rėmai fiziškai susidėvėję, pati 
konstrukcija neužtikrina sandarumo. Tambūro durys senos 
medinės prastos būklės. 

Siūloma keisti senus 
medinius langus, bei 
tambūro duris.  

8. 
Vėdinimo inžinerinės 
sistemos  

Gyvenamos patalpos vėdinamos per atidaromus langus. 
San. mazgai ir ventiliacijos kanalus. Būklė patenkinama. 

Siūloma išvalyti 
ventiliacijos kanalus. 

Projekto tikslas - sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti komforto sąlygas, pastato 
estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę. 

 
ARCHITEKTŪRINĖS DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Įgyvendinus projektinius sprendinius atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui bus pasiekta ne žemesnė 

kaip C energinio naudingumo klasė (vadovaujantis STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“), bei pagerinta pastato funkcinė kokybė. 
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Cokolio šiltinimas, įrengiant nuogrindą 
Aplink pastatą nuogrinda įrengta betoninėmis plytelėmis, virtomis išsikraipius ir neužtikrina tinkamo kritulių 

nuvedimo nuo pastato. Siekiant nuvesti lietaus vandenį nuo rūsio sienų ir pamatų, būtinas naujų nuogrindų 
įrengimas visu pastato perimetru 50 cm pločio. 

Prieš atliekant cokolio šiltinimo darbus, atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipęs gruntas. Tranšėja 
kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų. Ties 
inžinerinių tinklų įvadais į pastatą cokolio šiltinimo konstrukcija įgilinama iki jų viršaus. Tepama vertikali dviejų 
sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija.  

Požeminė ir antžeminė cokolio dalys, įskaitant rūsio langų angokraščius. šiltinamos 160 mm storio 
polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis (kurių λ≤0,035 W/(mK)). Polistireninis putplastis įrengiamas iki 1,20 
m gylio po žeme.  

Šilumos izoliacijos plokštės priklijuojamos prie cokolio paviršių, antžeminėje dalyje papildomai jas 
tvirtinant smeigėmis. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, 
šiltinamasis sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu. Apšiltinus cokolio požeminę dalį įrengiama 
drenažinė membrana (korėta). Apšiltintas cokolis armuojamas dvigubu tinkleliu. Cokolio apdaila – silikoninis 
dekoratyvinis tinkas. 

Aplink visą pastatą įrengiama nauja 0,50 m pločio betoninių trinkelių nuogrinda, įrengiami vejos borteliai.  
(Žr. Cokolio šiltinimo ir nuogrindos įrengimo detalę Nr. CK-01, dok. Nr. PE19-99-TDP-SA-12). Cokolio šiltinimo 
darbus rekomenduojama atlikti šiltojo sezono metu.  

Vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti. 
Darbams bei medžiagoms reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose (PE19-99-TDP-SA-TS). 

Išorinių sienų šiltinimas, įrengiant fasadų apdailą 
Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadų paviršiai turi būti paruošiami šiltinimui – sienos dezinfekuojamos nuo 

pelėsio, užtaisomi nutrupėjimai ir įtrūkimai. Esant poreikiui, prieš įrengiant šiltinamąjį sluoksnį, fasadų paviršiai 
išlyginami.  

Demontuojami esami apskardinimai. Antenos, laikikliai, šviestuvai, žaibolaidžiai ir kt. įrenginiai bei 
prietaisai demontuojami bei sumontuojami atgal apšiltinus atitvaras. 

Numatoma įrengti vėdinamą fasadą, pastato sienas (išskyrus fasadų sienas butų balkonų viduje), šiltinant 170 
mm storio mineraline vata (λ≤0,036 (W/mK)) ir 30 mm storio priešvėjine mineraline vata (λ≤0,033 (W/mK)). 
Apdaila – fasadinė fibrocemento plokštė. Pirmam aukštui naudojamos fasadinės plokštės su gamykliškai padengta 
anti-graffiti danga. (Žr. Sienos šiltinimą, įrengiant vėdinamą fasadą detalę Nr. SN-01, dok. Nr. PE19-99-TDP-SA-
13).  

Angokraščiai šiltinami 30 mm priešvėjinė mineralinė vata (λd≤0,033 (W/mK)). Apdaila – poliesteriu dengta 
skarda.  

Tose vietose kur angokraščių neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacija, šiltinamasis sluoksnis 
mažinamas. Derinti su projekto vadovu.  
(Žr. Angokraščių šiltinimo detales Nr. ANG-01 ir Nr. ANG-02, dok. Nr. PE19-99-TDP-SA-14, Nr. PE19-99-TDP-
SA-15). 

Įstiklintų balkonų viduje įrengiamas sienų apšiltinimą - 60 mm storio šilumos izoliacijos plokšte – neoporo 
(EPS70N λ≤0,032 W/(mK)). Sienų apdailai naudojamas dekoratyvinis tinkas.   
(Žr. Sienos šiltinimą, įrengiant vėdinamą fasadą detalę Nr. BŠ ANG-01, dok. Nr. PE19-99TDP-SA-26).  

Šilumos izoliacijos plokštės papildomai tvirtinamos mechaniniais laikikliais  
(Žr. Balkonų šiltinimo detalę, dok. Nr. PE19-99-TDP-SA-27 ir dok. Nr. PE19-99-TDP-SA-28). 

Šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi nesutapti. 
Įrengiant ventiliuojamą fasadą montuojamas ventiliuojamo fasado laikantysis karkasas iš nerūdijančio plieno 

konstrukcijų, paliekant ne mažesnį kaip 25 mm ventiliuojamą oro tarpą. Prieš pradedant statybos montavimo 
darbus, turi būti atlikti konkrečios ventiliuojamo fasado sistemos įrengimo konstrukciniai skaičiavimai bei parengti 
montavimo darbo brėžiniai.  

Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami skarda dengta poliesteriu.  
Įrengiamas naujas vėliavos laikiklis, namo adreso lentelė. Iškabas, vėliavų laikiklius, stendus ir kitus 

elementus bei įrengimus tvirtinti nuo fasadų paviršiaus juos atitraukus ≥ 20 mm. Principinis vėliavos laikiklio 
tvirtinimo vaizdas: 
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Šiukšlių konteinerių patalpos apšiltinimas 
Šiukšlių konteinerių patalpą numatoma apšiltinti iš vidaus. Lubos šiltinamos mineraline vata 75 mm 

(λd≤0,034 (W/mK)) įrengiant metalinį karkasą, drėgmei atsparią GK plokštę, apdaila dekoratyvinsi tinkas. Sienos 
šiltinamos 50 mm EPS 70N (λd≤0,032 (W/mK)). 

Įėjimo į pastatą remontas 
Sutvarkomos įėjimų į pastatą aikštelės remontiniu mišiniu. Įrengiamos batų valymo grotelės. 
Sutvarkomas įėjimo stogelis – atstatomas apsauginis betono sluoksnis remontiniu mišiniu, prieš tai 

nuvalomas atpleišėjęs betono sluoksnis, atidengiama korozijos pažeista armatūra, kuri padengiama antikorozinėmis 
dangomis. Įėjimo stogelių apačia nuvaloma, atstatomas apsauginis betono sluoksnis remontiniu mišiniu, apdaila – 
dekoratyvinis tinkas (spalva kaip ir cokolio). 

Balkonų remontas: 
Esamos balkonų aikštelių išorinės atitvarinės konstrukcijos remontuojamos, užtaisoma anga tarp balkono 

aikštelės ir balkono atitvarinės sienutės.  Atitvaros, pirmo aukšto balkonų apačia nuvaloma. Esant balkonų plokštės 
pažeidimams, atliekamas balkonų plokštės remontas remontiniu mišiniu.  

Pirmo aukšto balkonų apačia šiltinama 100 mm polistireninio putplasčio EPS 70 plokštėmis (λ≤0,039 
(W/mK)). Balkonų aikštelių išorinės atitvaros šiltinamos 70 mm mineraline vata (λd≤0,036 (W/mK)) ir 30 mm 
priešvėjine mineraline vata (λd≤0,033 (W/mK)). Balkonų aikštelių atitvarų apdaila – fasadinė plokštė. Viduje 
balkonų plokštės taisomos remontiniu mišiniu ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila. Projektuojamų balkonų 
tvorelių šilumos perdavimo koeficiento vertė U ≤ 0,368 (W/(m2×K)). 
(Žr. Balkonų šiltinimo detalę BŠ-01, dok. Nr. PE19-99-TDP-SA-24 ir BŠ-02 dok. Nr PE19-99-TDP-SA-25). 

Viršutinių aukštų balkonų stogeliai iš viršaus apšiltinami, įrengiama nauja dviejų sluoksnių prilydoma 
ruloninė bituminė danga. 
(Žr. Penkto aukšto balkonų stogelių detalę Nr. BSA-01, dok. Nr. PE19-99-TDP-SA-23). 

Pastato langų keitimas: 
Keičiami seni mediniai rūsio langai naujais PVC tipo varstomais langais, kurių Uw ≤ 1,6 (W/m²K). Seni 

mediniai butų ir laiptinės langai ir balkonų durys ir keičiami naujais PVC tipo varstomais langais, kurių Uw ≤ 1,3 
(W/m²K).  

Langų rėmų spalva – balta. Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti 
nuodingų medžiagų. Langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. 
Langai varstomi keturiomis (rūsio dviem) varstymo pozicijomis, užtikrinančiomis patalpų ventiliaciją natūraliam 
oro pritekėjimui.  

Visos išorės palangės skardinamos skarda dengta poliesteriu. Keičiamos vidaus palangės (kai keičiamas 
langas) – plastikinės. Langų staktų sandūros su sienomis hermetizuojamos, sandarinamos, atstatoma vidaus 
angokraščių apdaila juos tinkuojant, glaistant ir dažant du kartus akriliniais dažais.  

Keičiamus pastato langus, išskyrus jau kokybiškai pakeistus langus pastate, derinti su Užsakovu bei 
gyventojais. 

Prieš užsakant gaminius, jų kiekius pagal esamą situaciją ir poreikį, gaminių matmenis būtina patikslinti 
objekte bei langų varstomumą suderinti su Užsakovu. 

Pastato tambūrodurų keitimas: 
Senos medinės tambūro durys keičiamos naujomis. Veiverės PVC profilio tambūro durys iš specialaus 

smūgiams atsparaus kieto plastiko. Durys su stiklo langeliu (vienos kameros saugus grūdinto stiklo paketas), kurio 
plotas sudaro ne daugiau kaip 20% durų ploto. Durys su ritininiu spragtuku ir pritraukėju, atramine kojele ir 
atmušėju. Rankenos ilgis ≥ 0,2 m (derinama su Užsakovu Statybos darbų metu), su slenksčiu ≤ 2 cm. 
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Sutapdinto stogo apšiltinimas ir naujos dangos įrengimas 
Ant esamos stogo dangos įrengiamas naujas apšiltinimo sluoksnis ir nauja stogo danga.  
Prieš pradedant stogo remonto darbus visos antenos, laidai ir laikikliai, suderinus su pastato administracija, 

nuimami, baigus darbus, reikalingi pritvirtinami atgal, mechaniškai nepažeidžiant stogo dangos. Atliekant stogo 
remonto darbus turi būti išsaugoti oro ryšio tinklai (derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant 
stogo esantys oro ryšio tinklai). 

Stogo danga nuvaloma nuo šiukšlių ir įvairių pabarstų, esamos pūslės remontuojamos (išpjovimas, 
išvalymas, džiovinimas). Esami stogo apskardinimai nuardomi. Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydžiai ten, 
kur jie yra nepakankami (keramzitu).  

Pastato stogas šiltinamas dviejų sluoksnių šilumos izoliacija: apatinis sluoksnis – 170 mm storio 
polistireninio putplasčio EPS 80 plokštėmis, kurių λ≤0,037 (W/mK), viršutinis sluoksnis – 40 mm storio akmens 
vatos plokštėmis, kurių λ≤0,038 (W/mK). Bendras stogo šilumos izoliacijos sluoksnis 210 mm storio. Parapetas iš 
vidinės pusės ir viršutinė jo dalis, apšiltinamas 40 mm storio kieta akmens vata kurių λ≤0,038 (W/mK).  
 (Žr. Stogo šiltinimas ties parapetu, įrengiant vėdinamą fasadą Nr. PR-01, dok. Nr. PE19-99-TDP-SA-16 ir Stogo 
apšiltinimo mazgo detalę Nr. ST-01, dok. Nr. PE19-99-TDP-SA-17). 

Apšiltinus stogą įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga (su poliesterio pagrindu, viršutinis 
sluoksnis su pabarstų, bendras sluoksnio storis ne mažiau 7 mm). Stogo susijungimo vietose su vertikaliais 
paviršiais, pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. 
Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas 
nepatektų vanduo.  

Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas kaminėlis – 60 m2 stogo plote).  
(Žr. Vėdinimo kaminėlio įrengimo mazgo detalę Nr. VK-01, dok. Nr. PE19-99-TDP-SA-20). 

Ant stogų esantys natūralios ventiliacijos kanalai išvalomi. Jų šachtų  aukštis, nuo naujos stogo dangos turi 
būti ne mažesnis kaip 600 mm. Natūralios ventiliacijos šachtos apšiltinamos 40 mm storio kieta akmens vata, 
kurios λ ≤ 0,038 W/(mK), šachtų stogeliai ir vidinės angos apskardinami skarda dengta poliesteriu. 
(Žr. Stogo šiltinimo ties vėdinimo šachta detalę Nr. VŠ-01, dok. Nr. PE18-80-TDP-SA-18). 

Esama lietaus nuvedimo sistema vidinė. Esamas lietaus nuotekų stovas prailginamas, tiek kiek reikalinga 
apšiltinus stogą, įrengiami nauji, korozijai atsparūs apsauginiai gaubteliai/ dangteliai, įlajos. Užšąlančios vidinio 
vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai apšiltintos. 
(Žr. Stogo šiltinimas ties įlaja detalę Nr. ĮL-01, dok. Nr. PE18-80-TDP-SA-19).  

Patekimui ant stogo keičiamas stogo liukas nauju apšiltinto profilio gaminiu. Įrengiamos naujos vidinės ir 
išorinės kopėčios.   
(Žr. Išlipimo liuko rekonstravimas Nr. LK-01, dok. Nr. PE19-99-TDP-SA-22) 

Visu pastato perimetru prie parapeto įrengiama apsauginė metalinė tvorelė. Jos aukštis nuo naujos stogo 
dangos turi būti ne mažesnis kaip 600 mm. Stogo tvorelės ir parapeto susidūrimo vietos hermetizuojamos 
panaudojant tarpines bei hermetikus. Įrengiant stogo tvorelę negali būti pažeista stogo danga.  
(Žr. Stogo šiltinimo detalę ties parapetu, įrengiant vėdinamą fasadą, Nr.PR-01, dok. Nr. PE18-80-TDP-SA-16). 

Parapetas ir visi atskiri stogo elementai apskardinami (skarda dengta poliesteriu). Visos stogą kertančių 
elementų ir stogo siūlės turi būti hermetizuojamos ir užsandarinamos. 

Atlikus techniniame darbo projekte numatytus remonto darbus neturi likti išorinių pastato konstrukcijų, kur 
neatstatyta apdaila arba apskardinimas. 

Aplinkos sutvarkymas: 
Atstatomi statybų metu sugadinti žalieji plotai ir šaligatvio plytelių danga ties įėjimais į pastatą, atnaujinami 

įėjimai betoninėmis trinkelėmis. Paliekami esami pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo vietos. 
(Žr. Sklypo planą, dok. Nr. PE19-99-TDP-SA-01). 

Pastato pritaikymas žmonėms su negalia: 
Naujai įrengiamų lauko durų slenkstis ≤ 20 mm.  
Prie pagrindinių įėjimų įrengiamos batų valymo grotelės. 
Rekomenduojama įrengti automatinę lauko įėjimo ir tambūro durų atidarymo sistemą.  
Pastato laiptų maršų pirmą ir paskutinę pakopas nudažyti įspėjamąja spalva (geltona). 
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Daugiabučio gyvenamojo namo atitvarų šilumos perdavimo koeficientai: 

 

 

 

Cokolio požeminė dalis (160 mm, EPS 100) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Pamatiniai blokai   0,773 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 100) 0,16 0,037 4,324 

Deklaruojamoji vertė  0,035  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Re – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Cokolio visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    5,267 

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas   U=1/R= 0,190 W/m²xK 

Cokolio antžeminė dalis (160 mm,  EPS 100, fasadinis tinkas) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Pamatiniai blokai   0,773 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis  EPS 100) 0,16 0,037 4,324 

Deklaruojamoji vertė  0,035  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Cokolio visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    5,267 

 ΔU, W/(m²·K)= 0,008  

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas   U= 1/R = 0,198 W/m²xK 

Siena (200 mm, mineralinė vata, priešvėjinė mineralinė vata) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Esama siena (betono blokai)   0,617 

Šilumos izoliacija (mineralinė vata) 0,17 0,037 4,595 

Deklaruojamoji vertė  0,036  

Pataisa dėl įdrėkio  0,001  

Šilumos izoliacija (priešvėjinė mineralinė vata) 0,03 0,034 0,882 

Deklaruojamoji vertė  0,033  

Pataisa dėl įdrėkio  0,001  

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,130 

Sienos visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    6,354 

 ΔU, W/(m²·K)= 0,032  

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas   U=1/R= 0,189 W/m²xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0,20  W/m²xK 
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Gaisrinė sauga 
Gaisro grėsmės atveju pastatas priskiriamas P.1.3. grupei. Pastatui priimamas I atsparumo ugniai laipsnis, 1 

gaisro apkrovos kategorija. 
Bendras pastato plotas nesikeičia, laikančios konstrukcijos negriaunamos. Gaisriniai skyriai lieka esami. 
Darant įtaką esamoms konstrukcijoms, turi būti naudojami elementai, kurių atsparumas ugniai nemažesnis 

kaip nurodyta 1 lentelėje. Sandarinimo priemonės privalo atitikti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus 
 
1 lentelė. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai: 
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I 1 REI 180(1) R 120(1) 
EI 30 

(o↔i)(3) 
REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 
b) lauko sienos ir perdangos, atitinka gspr 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal GSPR 

1 paveiksle pateiktus reikalavimus  
c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip 

B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų 

atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės 
reikalavimus. 

Stogas (EPS80, kieta mineralinė vata) Storis, m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,100 

Ruloninė stogo danga   0,02 

Šilumos izoliacija (kieta mineralinė vata) 0,04 0,040 1,000 

Deklaruojamoji vertė  0,038  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 80) 0,17 0,039 4,103 

Deklaruojamoji vertė  0,037  

Pataisa dėl įdrėkio  0,002  

Esama stogo konstrukcija (g/b perdanga, termoizoliacija)   1,036 

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,040 

Stogo visuminė šiluminė varža Rt, m2*K/W    6,299 

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas   U=1/R= 0,159 W/m²xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0,16  W/m²xK 
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Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, 
ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Keičiant inžinerines 
sistemas (kertant perdangas, techninių, sandėliavimo, pagalbinių patalpų pertvaras ar kitas priešgaisrines pertvaras) 
jos sandarinamos pagal 2 lentelėje nurodytus reikalavimus. 
2 lentelė. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1): 

Priešgaisrinės 
užtvaros 

atsparumas 
ugniai 

Durys, vartai, 
liukai 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių 
tinklų kanalų  ir 

šachtų 
Langai 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EW 20 
60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 30 
90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 
120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 

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

 
I atsparumo ugniai pastatams išorinių sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s1, d0 

degumo klasės statybos produktus arba: 
* Lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1 degumo klasės statybos produktus, jei tai 

sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D–s2, d2 degumo klasės statybos 
produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto. 

* Lauko sienas (fasadus) galima šiltinti D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais, padengiant juos ne 
plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu. 

Atlikus stogų modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti Broof(t1) klasės keliamus reikalavimus. 
Būtina ant stogo įrengti ne žemesnę kaip 0,6 m tvorelę arba parapetą.  
Statinio atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse 

specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 
Higiena 
Remontuojant statinį, jame sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir 

drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir 
dirbtinis apšvietimas. Pastatas remontuojamas taip, kad būtų užtikrinamos tinkamos statinyje esančių žmonių 
higienos sąlygos, nekiltų grėsmė žmonių sveikatai. 

Saugus naudojimas 
Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 

kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai:  
Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo 

ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 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 aktualios redakcijos Saugos ir 
sveikatos taisyklių statybvietėje DT5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 
darbo inspektoriaus įsakymu Nr. 346, 2000-12-22. 

Statybvietės įrengimas ir darbų vykdymas 
Teritorijoje vykdant ardymo ir statybos darbus būtina ypatingą dėmesį skirti darbo saugos reikalavimams, 

darbų eiliškumui bei jų kokybei, todėl svarbus statybvietės aptvėrimas ir statybinio transporto judėjimas. Statybinis 
transportas važiuos esamais pravažiavimais. Remonto darbų metu, veikla remontuojamose patalpose, nebus 
sustabdyta.  

Statybvietės teritorija turi būti aptverta. Į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Ant 
statybvietės tvoros privalo būti iškabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie 
statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės 
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patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo 
rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje privalo būti WC ir praustuvai.  

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti 
išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į 
pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos 
sijos, taip pat ramsčiai privalo būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint kompetentingiems asmenims. 
Privalo būti imtasi priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų pavojaus 
darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsčiai privalo būti taip parinkti ir apskaičiuoti, sumontuoti ir prižiūrimi, 
kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas. 

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad 
būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo 
būti aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 

Darbo vietos organizavimas užtikrins saugų darbą. 
Atliekų tvarkymas 
Atliekų tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 aktualia redakcija). 
Atliekų rūšiavimas: 
Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje, 

atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.  
Atliekų turėtojai statybvietėje susidariusias komunalines atliekas privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje 

savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės organizuojamomis komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemomis. 

Atliekų laikinasis laikymas: 
Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių. 
Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų 

apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, 
dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui. 

Atliekų surinkimas, vežimas: 
Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis tik šių Taisyklių nustatyta tvarka užregistruota įmonė, 

atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus. 
Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas 

atliekas surinkti atskirai. 
Atliekas surenkanti ir vežanti įmonė surinktas ir vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų 

apdorojimo įrenginius. 
Komunalinių atliekų surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos administratoriai, atsižvelgdami į atitinkamos rūšies atliekų apdorojimo technologijas, periodiškai (bet ne 
rečiau kaip kartą per metus) informuoja atliekų turėtojus apie atliekų, kurios turi būti surenkamos atskirai, rūšis ir 
pobūdį, siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą, pateikia atliekų rūšiavimo 
instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.). 

Projektinių sprendinių atitikimas normatyviniams dokumentams 
Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, 

aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti 

aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. 
 

VANDENTIEKIO – NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES SPRENDINIAI 
Vandentiekio tinklai 
Vandentiekio įvadas. Vandentiekio įvadas paliekamas esamas. 
Vandens apskaitos mazgas. Esamas vandens apskaitos mazgas yra rūsyje, patalpoje Nr.R-3. Vandens 

apskaitos mazgas paliekamas esamas. 
Kaip jau buvo minėta, vandens poreikis pastato buitinėms reikmėms yra qmax=1,77 l/s, qmax=3,92 m³/h.  
Pastaba: Patalpos temperatūra nenumatoma mažesnė nei + 5° C. 
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Šaltas V1 vandentiekis. Esami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai 
demontuojami. Vandentiekio stovai paliekami esami.   

Numatomas esamų rūsyje magistralinių šalto vandentiekio vamzdynų, ir jungių į stovus, demontavimas iki 
esamų stovų. Buitinio šalto vandentiekio atšaka nuo vandens apskaitos mazgo numatoma Dn63. Šalto V1 
magistraliniai vandentiekio vamzdynai projektuojami iš PPR  vandentiekio vamzdžių Dn25, Dn32, Dn40, Dn50, 
Dn63. Šalto vandentiekio magistraliniai vamzdynai tiesiami rūsio palubėje, kurie izoliuojami izoliacija nuo 
rasojimo 20 mm.  

Karštas T3 ir cirkuliacinis T4 vandentiekis. Šiuo metu karštas vanduo yra ruošiamas šilumos punkte, rūsio 
patalpoje R-5. Po modernizacijos karštas vanduo numatomas ruošti taip pat šilumos punkte. Projektuojama šalto 
vandentiekio atšaka Dn50 į šilumos punktą, karšto vandens ruošimui. 

Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai projektuojami iš PPR stabilizuotų vandentiekio 
vamzdžių Dn20, kurie izoliuojami šilumine izoliacija 20mm, ir Dn25, Dn32, Dn40, Dn50, kurie izoliuojami 
šilumine izoliacija 40mm. Magistraliniai karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynai numatomi tiesti rūsio 
palubėje, šalia šalto vandentiekio. Kiekvienai atšakai į cirkuliacinį stovą, ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio 
kontūro magistralės, projektuojami termostatiniai temperatūros reguliatoriai, nustatymas - 45°C. 

Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60°C, sudarant 
galimybė šilumos punkte ruošiant karštą vandenį  vandens temperatūrą padidinti iki 65°C. Pastato karšto vandens 
sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau 
kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami 
vartotojų susirgimai legionelioze. 

Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50⁰C (išmatavus temperatūrą po 
1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje 
vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65⁰C.  

Atliekant terminę karšto vandens dezinfekciją būtina laikytis saugumo reikalavimų. Pastato prižiūrėtojas 
privalo informuoti ir instruktuoti karšto vandens vartotojus, kaip elgtis terminės dezinfekcijos metu.  

Bendra informacija. Vandentiekio magistraliniai vamzdynai klojami su nuolydžiu 0,002 į išleidimo pusę. 
Numatomos magistralės vamzdynų ištuštinimo sklendės d15 žemiausioje vietoje, t.y. šilumos punkto patalpoje. 
Tuo pačiu šilumos punktui turi būti sumontuotas vandens surinkimo trapas Dn110. Projektuojamos ištuštinimo 
sklendės d15 kiekvienam vandentiekio stovui, užsukimo ir išleidimo sklendynus numatant rūsio koridoriuose. 
Vandentiekio vamzdžiams numatoma armatūra (žiūr. TS). Atlikus vandentiekio vamzdynų montavimo darbus, 
numatomas vamzdynų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas.  

Dėl lauko gaisrų gesinimo. Rengiant modernizacijos projektą nedaromas joks poveikis esamam gaisrinio 
vandentiekio sistemos išdėstymui ar apimčiai, todėl išorės gesinimo sprendinius paliekame esamus. 

Buitinių nuotekų tinklai 
Numatomas esamų buitinių magistralinių nuotekų vamzdynų demontavimas ir pakeitimas naujais nuo I 

(cokolinio) aukšto iki lauko sienos. Revizijos taip pat pakeičiamos. Buitiniai magistraliniai tinklai numatomi pagal 
galimybę montuoti tose pačiose vietose iš neslėginių PVC vamzdžių Dn110, stovai iki I aukšto revizijų iš 
mažatriukšmių PP vamzdžių Dn110. Stovai tiesiami sienų nišose. Buitinių nuotekų tinklai tiesiami rūsio palubėje / 
prie sienos, o žemiausioje vietoje įlenda po grindimis su nuolydžiu 0,02, užtikrinant tinklų prasivalymą. Nuolatinis 
tinklo vėdinimas vyksta per esamus stovus. 

Pravalos įrengiamos posūkiuose, išsišakojimuose ir ilgose nuotakynų trasose (pagal STR 2.07.01:2003).  
Šilumos punkto ir vandens apskaitos mazgo patalpose numatomi trapai Dn110 su pakėlimo siurbliuku skirtu 

nefekaliniams vandenims, kurio našumas būtų 2 l/s, 0,37 kW, kadangi yra sudėtingas nuvedimas savitaka į 
projektuojamus buitinių nuotekų tinklus. Siurbliuko pakėlimo aukštis – 3,0 m. Projektuojamas slėginis PE 
vamzdžio Dn32 PN10, kuriuo pakeliamos nuotekos iki palubėje projektuojamų buitinių nuotekų tinklų, numatoma 
kilpa. Trapo su siurbliuku elektros energijos tiekimas pajungiamas nuo pastato bendrojo naudojimo elektros 
energijos tinklo po apskaitos, laikantis "ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO BENDROSIOS TAISYKLĖS" 
reikalavimų. 

Pastaba: projekte numatytas trapas su siurbliuku, kurį galima integruoti į grindis. Pagal poreikį, siurbliukas 
gali būti montuojamas įrengtoje prieduobėje. 

Išleidžiamų buitinių nuotekų užterštumas iš sanprietaisų numatomas toks: BDS5-250mg/l,  SM – 250mg/l. 
Lietaus nuotekų tinklai 
Pastato stogas yra sutapdintas. Lietaus vanduo surenkamas vidiniais lietaus tinklais.  
Numatomas esamų lietaus nuotekų vamzdynų (stovų ir horizontalių vamzdžių rūsyje) demontavimas ir 

pakeitimas naujais iki pirmųjų kiemo šulinių Nr.141a, Nr.143, Nr.60. Naujai projektuojami lietaus nuotekų stovai ir 
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magistraliniai vamzdynai numatomi pagal galimybę montuoti tose pačiose vietose iš slėginių vamzdžių PVC 
Dn110 PN6 (kadangi stovų aukštis didesnis nei 10 m). Stovai tiesiami sienų nišose, numatomas sienų ardymas ties 
stovais ir jų atstatymas. Revizijos numatomo rūsyje. Lietaus nuotekų tinklai tiesiami rūsio palubėje su nuolydžiu 
0,02 užtikrinant tinklų prasivalymą. Ant stogo remontuojamos įlajos, t.y. senos įlajos demontuojamos, numatomos 
naujos. Įlajos numatomos apšiltinti (t.y. numatomos su integruota savireguliuojančiu šildymo elementu 220V/50 
Hz, 10W ir 2,0m kabeliu). Pastaba: Įlajų elektros energijos tiekimas pajungiamas nuo pastato bendrojo naudojimo 
elektros energijos tinklo po apskaitos, laikantis "ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO BENDROSIOS 
TAISYKLĖS" reikalavimų. 

Pravalos įrengiamos posūkiuose, išsišakojimuose ir ilgose nuotakynų trasose (pagal STR 2.07.01:2003). 
Lietaus nuotekų stovai numatomi izoliuoti 10mm storio izoliacija nuo rasojimo. Rūsyje lietaus nuotekų tinklai 
neizoliuojami.  

Ant stogo numatomos dvi persipylimo vietos per parapetą, t.y. projektuojama PP vamzdis Dn110 70mm nuo 
stogo apačios. 
 

ŠILDYMO, VĖDINIMO DALIES SPRENDINIAI 
Projektiniai vidaus oro parametrai  
San. Mazgai, Vonios 21÷23°C; 
Virtuvės   20÷22°C; 
Kambariai  20÷22°C; 
Koridoriai  18÷20°C; 
Laiptinė   14÷16°C (pagal HN 42:2009); 
Techninės patalpos 10÷12°C. 
Šilumnešių parametrai 
Šilumnešio tiekimas į pastato šildymo sistemą T11/T21 (90/75 ºC prieš modernizavimą), 69/55 ºC po 

modernizavimo (vanduo). Temperatūra perskaičiuojama nustatant pastato projektinės galios sumažėjimą 
procentais, atidedant šį dydį šilumnešio temperatūrų nomogramoje, bei iš jos gaunant perskaičiuotas temperatūras. 

Pastaba: Kadangi šildymo prietaisai butuose nekeičiami, šilumnešio temperatūra perskaičiuota, kad išliktų 
toks pat srautas, kaip ir prieš modernizavimą. 

 
Projektiniai vidaus oro parametrai vasarą 
Šiltuoju metų laiku patalpų temperatūra nereguliuojama. 
Leistini triukšmo lygiai 
Gyvenamos patalpos    35÷45 dB(A); 
Pagrindiniai projekto dalies techniniai rodikliai 
Šilumos poreikių lentelė: 
 

Metinis šilumos poreikis šildymui      ~ 110 MWh/metus; 
Skaičiuojamoji temperatūra šildymo sistemoje    69/55 ºC; 
Šilumos šaltinis šildymo sistemai      vanduo; 
Slėgio nuostoliai šildymo sistemoje T11/T21    ~ 5,9 m.v.st. (su ŠP pasiprieš.); 
Eksploatacinė temperatūra vidaus šildymo, šilumnešio tiekimo sistemos:    90 °C; 
Darbinis slėgis vidaus šildymo sistemose:      0,25 Mpa; 
Eksploatacinis slėgis vidaus šildymo sistemose:     0,35 Mpa. 
Bendrieji sprendiniai 
Projektas atliktas pagal projektavimo užduotį ir galiojančius LR normatyvinius dokumentus, 

reglamentuojančius šios projekto dalies projektavimo darbus. 
Šildymas 
Daugiabučiui 5-ių aukštų gyvenamajam pastatui atliekamas šildymo sistemos remontas, dėl pastato 

architektūrinės – konstruktorinės dalies modernizavimo darbų (išorinių sienų su cokoline dalimi ir stogo šiltinimas, 
langų ir išorinių durų keitimas), bei esamos pastato šildymo sistemos modelio neatitikimo STR 2.09.02:2005 
„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ reikalavimams. 

Šildomas plotas m2 Sk.lauko oro temp.  Šilumos poreikis, kW 

~1171 -23 69 
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Esama šildymo sistema - vienvamzdė, apatinio paskirstymo. Stovai pajungti į paskirstymo vamzdyną be 
šilumnešio srautų balansavimo įrangos. Šildymo prietaisai –radiatoriai – be termostatinių ventilių, apvedimo 
ventiliai prie radiatorių yra nereguliuojami ir užsinešę, vietomis apvadų visai nėra. Šildymo sistema pajungta prie 
CŠT šilumos punkto, esančio pastato rūsyje.  

Po pastato atitvarų apšiltinimo darbų, atliekami patalpų šilumos nuostolių skaičiavimai pagal pasikeitusius 
poreikius ir taip nustatyti bendri pastato šilumos nuostoliai. Parengti šildymo sistemos hidraulinio pasipriešinimo 
skaičiavimai. 

Šildymo sistemos stovai pagal projektavimo užduotį, paliekami esami. Numatoma pakeisti šildymo sistemos 
magistralinius vamzdynus pastato rūsyje ir stovų junges, nuo magistralių iki perdangos. Vamzdynai numatyti iš 
nelegiruoto plieno su išoriniu cinkavimu presuojamų vamzdžių. Vamzdynai montuojami esamų vietose, su 
nuolydžiu į šilumos punktą. Keičiama magistralinių šildymo vamzdynų izoliacija rūsyje. Izoliacijos klasė – 5, 
eksploatacinis faktorius I=1,49 C•s/metus x109. Šildymo prietaisai paliekami esami. 

Kiekvienoje atšakų į butus grupėje, šilumnešio srautų automatiniam subalansavimui, suprojektuoti 
automatiniai balansiniai ventiliai su termostatiniu elelmentu, užtikrinantys hidraulinį šilumnešio režimą stovuose, 
nepriklausomai nuo šildymo prietaisų termostatinių ventilių reguliavimo.  

Atšakoje į laiptinės radiatorių (St.5) suprojektuoti automatiniai balansiniai ventiliai, užtikrinantys hidraulinį 
šilumnešio režimą stove, nepriklausomai nuo šildymo prietaisų termostatinių ventilių reguliavimo. 

Sumontavus balansavimo ir uždaromają armatūrą, atliekamas vamzdynų hidraulinis praplovimas, hidraulinis 
ir šiluminis bandymas, bei sistemos balansavimas. Šildymo sistemos balansuojamos vadovaujantis LST EN 
14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“ 
nurodymais. Užpildomas balansavimo protokolas. 

Kiekvienoje stovų grupėje suprojektuoti drenažiniai ventiliai ir uždarymo ventiliai. Suprojektuota armatūra 
stovuose izoliuojama šilumine izoliacija. 

Kiekvienoje atšakų į butus grupėje suprojektuoti plombuojami drenažiniai ventiliai ir plombuojami 
uždarymo ventiliai. 

Balansavimo ir uždaromosios armatūros montavimo vietas – tikslinti vietoje. Rekomenduojamas minimalus 
atstumas nuo magistralinių vamzdynų iki rūsio lubų armatūros sumontavimui – 400 mm. Apvadai prie radiatorių 
įrengiami, taip kaip parodyta projekto grafinėje dalyje. 

Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai skirti 
vienvamzdei sistemai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros nustatymo diapazonas yra (16-28°C). 

Prie laiptinės radiatoriaus suprojektuotas išankstinio nustatymo termostatinis ventilis su antivandaline 
termostatine galva.  

Pastaba: Vykdant projektavimo darbus, nebuvo įmanoma patekti į visas patalpas ir pilnai įvertinti esamą 
šildymo sistemą. Todėl darbų vykdymo metu radus esminių neatitikimų su projekto sprendiniais, savavališkai 
pakeistų butų radiatorių neatitinkančių pirminio projekto, būtina atlikti patikslinimus pagal esamą padėtį. Tai 
sprendžiama vietoje darbų vykdymo metu.  

Numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo klasė ne žemesnė kaip C.  
Kadangi šildymo sistemos stovai nėra keičiami, bendrojo naudojimo objekto valdytojas, turi užtikrinti 

patekimą reikalui esant, į visus sandėliukus, kuriuose yra šildymo sistemos armatūra. 
Automatizuota šiluminės energijos apskaita 
Pastato bendras suvartojimas ir šilumos paskirstymas butams turi būti atliekamas pagal „Šilumos tiekimo ir 

vartojimo taisykles“, patvirtintas LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 (2010.10.25). Efektyviam šilumos 
taupymui, bei suvartotos energijos apskaičiavimui numatyta kiekvienoje patalpoje įrengti kiekvienam šildymo 
prietaisui reguliuojamą termostatą, kurio pagalba šilumos vartotojas pats palaiko norimą vidaus patalpos 
temperatūrą. 

Projektuojama šilumos apskaitos sistema. Ant kiekvieno šildymo prietaiso (išskyrus laiptines ir bendrojo 
naudojimo patalpas), yra įrengiamas elektroninis šilumos indikatorius – daliklis, kurio parodymų pagrindu 
apskaičiuojami ir pristatomi mokesčiai už šilumos energiją. Dalikliai-indikatoriai matuoja radiatoriaus ir patalpos 
oro temperatūrų skirtumą bėgant laikui ir įvertina sąlyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatūros jutiklio plotas 
yra mažas palyginti su radiatoriaus plotu, todėl jis įvertina temperatūrą viename taške. Skirtingų dydžių 
radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus paviršiaus bei patalpos oro temperatūroms, daliklis skaičiuoja tą patį 
sąlyginių vienetų skaičių, todėl daliklio-indikatoriaus rodmenys dauginami iš koeficiento, įvertinančio radiatoriaus 
dydį t.y. tipą, galią. 
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Daliklių energijos šaltinis – baterijos. 
Šiame sprendime pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo 

bangomis paduodami į duomenų koncentratorius (antenas), o iš ten į duomenų kaupiklį. Kaupiklis turi būti 
sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinklą daliklinės sistemos duomenys 
turi būti perduodami į pastatą administruojančios įmonės informacinę sistemą.  

Automatizuota šilumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovų balansinių ventilių ir reguliuojamų 
termostatų įrengimu pagerins patalpų komforto sąlygas ir leis kiekvienam pastato gyventojui pajusti energijos 
taupymo ir mokesčių priklausomybės galimybes. Namo bendrija/administruojanti įmonė turi galimybę pasirinkti 
atsiskaitymo už suvartotą šilumą būdą: 

Šiame projekte siūloma, kad 30% viso namo sunaudotos šilumos kiekis būtų padalytas mokėti namo 
gyventojams pagal atskiro buto kvadratūrą, o 70% sunaudotos šilumos kiekio būtų paskirstoma namo gyventojams 
pagal jų butuose prie šildymo prietaisų įrengtų šilumos daliklių – indikatorių parodymus. 

Kad būtų įgyvendintas vartotojams socialiai teisingas šilumos sąnaudų išdalijimo būdas, turi būti įrengtas 
radiatorių termostatinių galvų užblokavimo įtaisas, neleidžiantis termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C patalpos 
temperatūrai, ir patalpai tenkančio šilumos kiekio skaičiavimuose siūloma įvertinti pataisos koeficientus. Priešingu 
atveju, patalpoms palaikančioms žemesnę nei 16°C patalpų temperatūrą, identiškų plotų butams (vienam butui 
esant pastato viduryje, kitam – viršutiniame aukšte, patalpoms virš nešildomo rūsio ar kampinėms pastato 
patalpoms) išlaidos šildymui ženkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos mažiau šilumos dėl to, jog išoriniai 
butai kompensuoja jų šilumos nuostolius, sulaiko šilumos sklidimą į išorę, užstoja šalto oro infiltravimą. 

Namo per ataskaitinį laikotarpį suvartotos šilumos nustatymas ir atsiskaitymas su šilumos tiekėju bus 
atliekamas pagal įvadinį namo šilumos skaitiklį, o namo suvartotas šilumos kiekis bus paskirstomas individualiems 
vartotojams pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3 – 
185 patvirtintą Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6.  

Turi būti įdiegta priemonė skirta autorizuotų vartotojų prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. Standartinės 
interneto naršyklės lange) būtų atliekamos sekančios funkcijos: 

 asmeninių vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingų periodų 
apskaitos duomenis. 

 pagal patvirtintą metodiką, namo išeities bei šilumos daliklių duomenų automatiškas paskaičiavimas 
(šiluminės energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui). 

 apskaitos duomenų atnaujinimas turi būti vykdomas ne rečiau kaip vieną kartą per dieną ir vykdomas 
automatiškai duomenis perduodant į namą administruojančios įmonės serverį ir/ar šilumos (vandens) tiekimo 
įmonės serverį. 

Pastaba: Už bendrą namo suvartotos šiluminės energijos kiekį atsiskaitoma pagal įvadinį namo šilumos 
skaitiklį. 

Šilumos punktas 
Pagal projektavimo užduotį, pastato šilumos punktas paliekamas esamas. Šildymo kontūras nepriklausomas 

su plokšteliniu šilumokaičius, dvieigiu vožtuvu, reguliuojama pagal išorės oro temperatūrą. Karštas vanduo 
ruošiamas plokštelinio šilumokaičio pagalba (2 pakopos). Šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys Grundfos 
UPS32-120F, karšto vandens sistemos cirkuliacinis siurblys Grundfos UPS25-80. 

Vėdinimas 
Esama vėdinimo sistema – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus, duris ir pastato 

nesandarumus, oro ištraukimas pro vertikalius kanalus. Oro šalinimas iš patalpų yra nepakankamas. 
Dėl nepakankamo oro šalinimo daugiabučiui gyvenamajam pastatui atliekamas natūralios traukos kanalų 

pravalymas iki apačios. Keičiamos vidaus oro šalinimo grotelės (pagal poreikį).  
Kad vyktų natūralus vėdinimas, į patalpas turi patekti oras. Pakeitus susidėvėjusius nesandarius langus 

naujais, sandariais, patalpoje kaupiasi drėgmė. Norint to išvengti, būtina numatyti sąlygas lauko orui patekti. 
Kadangi pagal projektavimo užduotį ir gyventojų pasirinkimą papildomos vėdinimo sistemos nenumatomos, 
rekomenduojama ateityje kambarių languose įsirengti oro pritekėjimo orlaides. Patalpų (butų) gyventojai turi patys 
užtikrinti lauko oro pritekėjimą, periodiškai vėdinti patalpas. 

 
ELEKTROTECHNIKOS DALIES SPRENDINIAI 
Žaibosauga 
Pagal STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo” IV skyriaus 10 
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punktą ir LST EN 62305-2 nuostatas įvertinus riziką (žr. dok. PE19-99-TDP-E(Ž)-KS), šis pastatas priskiriamas 
IV apsaugos nuo žaibo kategorijai. Vertinant riziką buvo remtasi esama pastato situacija. Pasikeitus, pastato 
rizikos vertinime apsibrėžtai situacijai, būtina tikslinti žaibosaugos sprendinius. Atsižvelgiant į LST EN 62305-2 
nuostatas ir rizikos įvertinimą, be išorinės žaibosaugos šiame pastate būtina atlikti (revizuoti ir jei reikia 
rekonstruoti) kitas rizikos įvertinime paminėtas pastato apsaugos nuo žaibo priemones. 

 Pastatui numatoma aktyvinės žaibosaugos sistema, kurios veikimo principas: 
 Aktyviajame žaibolaidyje sumontuota elektroninė įranga, kuri perkūnijos metu per sekundės dalis prieš 

žaibo išlydį ima skleisti aukšto dažnio impulsus. Dėl to žaibolaidis sukuria vainikinį išlydį, kuris sukuria jonizuotą 
kanalą (atvirkštinį išlydį) žaibui nukreipti į žaibolaidį. Šis jonizuotas kanalas sąlyginai padidina žaibolaidžio aukštį 
ir daug kartų praplečia apsaugos zoną. 

 Žaibolaidis turi būti pastatytas ant paties aukščiausio objekto taško. Žaibolaidis charakterizuojamas jo 
atvirkštinio išlydžio sudarymo laiku, kuris nustatomas bandymais. Šie bandymų rezultatai lyginami su strypinio 
žaibolaidžio išlydžio susidarymo laiku tomis pačiomis sąlygomis. 

Pagal aktyviojo žaibolaidžio zonos skaičiavimus šių pastatų apsaugai nuo žaibo galima naudoti vieną 
aktyvinį žaibolaidį (gaudyklę), kurios suveikimo laikas ΔT ≥ 15μs, ji montuojama ant pastato  su 4,7 m aukščio 
nerūdijančio arba karšto cinkavimo plieno stiebu, pagal vietą nurodytą brėžinyje (PE19-99-TDP-E(Ž)-B01). 
Žaibolaidis tvirtinamas prie vertikalių sienos arba stogo konstrukcijų, tvirtinimo sprendinius tikslinti montažo 
metu, juos užfiksuojant išpildomojoje dokumentacijoje. Žaibolaidis, panaudojant aliuminio, Ø08mm vielos 
laidininku sujungiamas su įžemikliu.  Žaibolaidis, žaibą priimantis tinklas su įžeminimo laidininkais ir šie 
laidininkai su įžemintuvo juosta sujungiami varžtiniais sujungimais arba suvirinant. Sujungimų kontaktinė varža 
turi būti ne didesnė kaip 0,05ommo. Žmonių apsaugai nuo prisilietimo įtampos siena laidininkai klojami A1, A2 
kl. degumo izol. vamzdžiuose arba montuojami izoliuojantys nuvedikliai.  

 Aktyviosios apsaugos nuo žaibo spindulys Rp priklausomai nuo aktyviojo žaibolaidžio (gaudyklės), kurios 
suveikimo laikas ΔT = 15μs iškėlimo aukščio – h virš saugomos srities (įskaitant antenas, stogus, aptvėrimus, 
rezervuarus ir pan.). Rp šiam pastatui randamas atlikus skaičiavimus (žr. dok PE19-99-TDP-E(Ž)-B01). 

Išorinio įžeminimo įrengimo sprendinius tikslinti pagal esamą situaciją, montažo metu. Apsaugos nuo žaibo 
įžemintuvus įrengti iš variuotų įžemiklių sukaltų dviejuose ar daugiau taškuose, į tokį gylį, kad bendra įžemintuvo 
varža būtų ne didesnė kaip 10 omų bet kuriuo metų laiku. Įžemikliai apjungiami žemėje plienine variuota juosta 
40x4mm, kuri klojama 0,5 – 0,8 m. gylyje, ne arčiau 0,8-1m. atstumu nuo pamato. Jungiamoji juosta su 
įžemikliais sujungiama specialių kryžmių pagalba arba egzoterminiu suvirinimo būdu. Jungiant kryžmėmis, 
sujungimo vietose įrengti kontrolinius šulinėlius.  Žaibosaugos įžeminimas sujungiamas su pastato elektros 
įžeminimu. Visi apsaugos nuo žaibo sistemos varžtiniai ir kiti sujungimai turi turėti ne didesnę kaip 0,05Ω 
pereinamąją varžą. Įrengiant įžeminimo sistemą, vengti parazitinių galvaninių porų sudarymo. Neturint galimybės 
išvengti parazitinių galvaninių porų sudarymo, įžeminimo kontūro daliai, tiesiogiai kontaktuojančiai su žeme, 
naudoti variuotus įžeminimo elementus.  

 Norint sukaupti informaciją apie žaibo išlydžius į aktyvųjį žaibolaidį, galima įrengti žaibo išlydžių 
skaičiuotuvą (magnetinė kortelė). Jis įrengiamas įžeminimo laidininko, virš matavimo jungties, ne mažiau kaip 2 
metrus nuo žemės paviršiaus.  

 Pastate atlikti potencialų suvienodinimą ir įrangos įžeminimą. Vietas tikslinti montažo metu, tai pažymint 
išpildomojoje dokumentacijoje. 

 Kiekvienas įžeminimo laidininkas prie įžeminimo įrenginio turi būti prijungtas išardoma jungtimi, kurią 
būtina atjungti, kai norima išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą. 

 Dėl žaibo išlydžio geresnio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai ir visų 
įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje. 

 
INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS 
Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai 
Šilumos tiekimas pastatui. Šilumos šaltinis pastatui – miesto šilumos tinklai.  
Vandens tiekimas pastatui. Vandentiekio įvadas paliekamas esamas. 
Vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas 
Vandens tiekimo ir nuotekų inžineriniai tinklai.  Esami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio 

magistraliniai vamzdynai demontuojami. Vandentiekio stovai paliekami esami.   
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Numatomas esamų rūsyje magistralinių šalto vandentiekio vamzdynų, ir jungių į stovus, demontavimas iki 
esamų stovų. 

Numatomas esamų buitinių magistralinių nuotekų vamzdynų demontavimas ir pakeitimas naujais nuo I 
(cokolinio) aukšto iki lauko sienos. Revizijos taip pat pakeičiamos. 

 
STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS 
Šiame projekte viso sklypo tvarkymo sprendiniai nenagrinėjami. Sklypo išplanavimas lieka esamas. 
 
SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 
Projektuojamas statinys nepatenka į saugomą teritoriją. 

 
APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS  
Naujai įrengiamų lauko durų slenkstis ≤ 20 mm.  
Prie pagrindinių įėjimų įrengiamos batų valymo grotelės. 
Rekomenduojama įrengti automatinę lauko įėjimo ir tambūro durų atidarymo sistemą.  
Pastato laiptų maršų pirmą ir paskutinę pakopas nudažyti įspėjamąja spalva (geltona). 

 
STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS 

AR ATSTATYMAS  
Šiuo projekto etapu viso sklypo tvarkymo sprendiniai nenagrinėjami.  
 
ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS NUSTATYMAS 
Energinio naudingumo sertifikatas (esamos būklės) pateiktas šios dalies prieduose. 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
Būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos: 
Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos  darbams  taikoma  Lietuvos  Respublikos  teisė. Statybos  darbai  gali būti vykdomi  tik gavus 

statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos darbus. Rangovas privalo 
paskirti statybos darbų vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus (kai projektuojami specialieji darbai). 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje 
ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 
apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose priemones. Rangovas privalo 
užtikrinti visas sąlygas  ir suteikti  visas  reikalingas  priemones  visiems  statybos  dalyviams,  darbo  metu,  
patekti  į  statybvietę  ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo 
higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo 
parengtame Statybos darbų technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos 
Respublikos teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 
nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, 
užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis techninio darbo projekto 
statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui: 
Statinio projekto ekspertizės būtinumas. 
Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) 

Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, statinių projektų ekspertizė privaloma.  
Nurodytų statinių projektų ekspertizė atliekama dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, 

kapitalinio remonto projektų ir statinių projektų, kuriuose numatyti kultūros paveldo statinio tvarkomieji 
paveldosaugos darbai. 

Statinio projekto ekspertizės, statinio ekspertizės rūšis ir atlikimo tvarką nustato aplinkos ministras. 
Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio archeologiniai, geologiniai, konstrukciniai tyrimai. 
Statybiniai tyrinėjimai atliekami vadovaujantis: 

 tyrinėjimų užsakovo – statytojo (užsakovo), projektuotojo ar rangovo – patvirtinta tyrinėjimų 
užduotimi ir tyrinėjimų darbų rangos sutartimi; 

 įstatymais, Vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais, Vyriausybės įgaliotų 
institucijų patvirtintais tyrinėjimų normatyviniais dokumentais. 

Tyrinėjimai atliekami iki statinio projekto rengimo pradžios, o tam tikrais atvejais – statinio projektavimo 
bei statybos metu (kai vykdant statybos darbus paaiškėja statinio projekte nenumatytos aplinkybės). 

Tyrinėtojas privalo pateikti tyrinėjimų užsakovui tyrinėjimų dokumentus. Jų turinį pagal kiekvieną 
tyrinėjimų rūšį nustato Vyriausybės įgaliotos institucijos. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Rangovas privalo parengti (užsakyti) SDTP (kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 

aktus). 
Užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba surašoma 

deklaracija apie statybos užbaigimą, techninio darbo projekto brėžinius ir technines specifikacijas, statinio statybos 
vadovui ir statinio statybos techninės priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 
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Rangovas užsakovo pavedimu, nustatyta tvarka užsako pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir 
komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimą. 

Techninio darbo projekto techninė specifikacija ir darbo brėžiniai turi būti suderinti su statinio statybos 
techninės priežiūros vadovu ir turėti atžymą „Pritariu statyti”, ir tik tada gali būti perduoti į statybos aikštelę 
statybos darbų vykdymui. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kitais 
patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatytą tvarką. 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami tik raštu suderinus su techninio darbo projekto projektuotoju. 

Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos techninės užduoties ir 
papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo 
statybvietėje tvarka: 

Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais. 

Statybos produktai, įrenginiai turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. 
Galimybę statybos produktus, įrenginius keisti analogiškais leidžia techninio darbo projekto projektuotojas 
suderinus su Užsakovu (Statytoju). Projekto dalių techninėse specifikacijose nurodyto statybos produkto savybių 
rodiklių skaitinės reikšmės gali būti tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių 
skaitinių reikšmių. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai. 
Projekto dalyse nurodyti įrenginiai turi turėti kokybę įrodančius dokumentus – techninius pasus, o statybos 

produktai - eksploatacinių savybių deklaracijas. Statybos produktams pateikiami techniniai liudijimai – kai nėra 
parengtų atitinkamų Lietuvos ar Europos standartų arba kai neplanuojama šių standartų rengti. 

Statybos darbams statybos produktai privalo būti naudojami griežtai laikantis gamintojo (kaip apibrėžia 
Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) (toliau – Gamintojas) nurodymų, technologijų, patvirtintų ir išbandytų sistemų. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka. 
Visi statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai aprobuojami ir raštu suderinami su techninio 

darbo projekto projektuotoju. Rangovas teikdamas statybos produktų pavyzdžius, privalo nurodyti konkretaus 
pavyzdžio gamintoją ir pateikti to pavyzdžio techninius dokumentus iš kurių būtų galima nustatyti jo atitiktį 
projekto dalių techninėms specifikacijoms. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo reikalavimus. 
Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui paslėptus statybos 

darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose 
nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir 
paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, 
inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, statinio statybos 
techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus ir juos 
atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka. 
Rangovas privalo patikrinti ir perduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui laikančias statinio 

konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamiems statybos dalyviams, kurių 
dalyvavimą numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.  

Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teisės aktų reikalavimais. 
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS IR KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ, 

SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

LR įstatymai 
1. 2018 05 01 LR Statybos įstatymas 
2. 2018 07 07 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 
3. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
5. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
8. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai 
9. ES Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
10. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
11. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
12. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
13. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
14. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
15. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
16. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
17. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
18. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
19. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
20. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
21. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
22. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
23. 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 

24. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
25. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
26. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
27. STR 2.09.02.2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
28. 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 

29. STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės 
30. HN 33:2011 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
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31. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas 
32. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
33. RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
34. LST EN 288+A1:1998 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir tvirtinimas, 1-oji, 2-oji, 

3-oji, 7-oji ir 8-oji dalys, ir kiti normatyviniai dokumentai galiojantys 
Lietuvoje 

35. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2018 m.  
36. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2018 m. 
37. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2016-03-02 įsakymas Nr. 1-65 
Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai 
38. Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės 
39. Lietuvos standartai 
40. Techniniai liudijimai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atnaujinamas
(modernizuojamas) pastatas
Naujai įrengiama (0.5m pločio nuogrinda
iš betoninių trinkelių, 90m²)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Atsodinama veja,
(1m atstumu aplink nuogrindą, 81m²)

Vejos bortai, (81m)

Atnaujinami įėjimo laiptai
ir aikštelės

Įėjimai į pastatą

PASTABOS:

1. Projektas atitinka  statybos normas, higienos, gamtosaugos ir
priešgaisrinius reikalavimus.
2. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus
sutikimą.
3. Pastato kampų altitudės išlieka tos pačios.
4. Įrengiama nuogrinda iš betoninių trinkelių. Trinkelių danga
įrengiama ir po balkonais. Taip pat atstatomos kiemo dangos prie
patekimo į pastatą, šliukšlių konteinerio patalpos ir patekimo į rūsį.
5. Tranšėja prie esamų inžinerinių tinklų įvadų į pastatą kasama
rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus
nuo mechaninių pažeidimų.
6. Atsodinama veja, 1m aplink naujai įrengtą nuogrindą.
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RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA

Patalp.
Nr. Pavadinimas

Plotas
(m²)

R-1 Koridorius 5,47
R-2 Koridorius 29,98
R-3 Vandens mazgas 6,64
R-4 Sandėliukas 3,93
R-5 Šilumos mazgas 5,59
R-6 Sandėliukas 4,28
R-7 Koridorius 15,82
R-8 Sandėliukas 1,72
R-9 Sandėliukas 3,14
R-10 Sandėliukas 3,01
R-11 Sandėliukas 4,89
R-12 Sandėliukas 4,20
R-13 Sandėliukas 4,08
R-14 Sandėliukas 3,90
R-15 Sandėliukas 3,98
R-16 Sandėliukas 3,50
R-17 El. skydinė 4,51
R-18 Koridorius 7,82
R-19 Koridorius 7,52
R-20 Koridorius 22,16
R-21 Sandėliukas 3,46
R-22 Sandėliukas 3,88
R-23 Sandėliukas 3,82
R-24 Sandėliukas 3,60
R-25 Sandėliukas 3,86
R-26 Sandėliukas 4,28
R-27 Sandėliukas 3,83
R-28 Koridorius 22,42
R-29 Sandėliukas 3,07
R-30 Sandėliukas 3,04
R-31 Sandėliukas 3,27
R-32 Sandėliukas 3,33
R-33 Sandėliukas 3,74
R-34 Sandėliukas 6,50

VISO: 218.2400

R-1
5.47m2

R-6
4.28m2

R-5
5.59m2

R-4
3.93m2

R-3
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Daugiabučio gyvenamojo namo, Bitininkų g. 6 Vilnius,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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LAIDA

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:
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PASTABOS:

1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, paviršiai paruošiami šiltinimui - nuvalomi (plaunami
antipelėsiniais preparatais), plaunami aukštu slėgiu, išlyginami, gruntuojami. Demontuojami
esami apskardinimai.

2. Prieš pradedant cokolio šiltinimo darbus įrengiama hidroizoliacija.
3. Cokolio požeminė ir antžeminė dalys šiltinamos 160 mm storio frezuoto su užlaidomis

polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis (λd ≤0.035 W/(mK)). Šiltinimo įgylinimas
0,60m (tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus
nuo mechaninių pažeidimų). Apdaila - dekoratyvinis tinkas.

4. Cokolio (rūsio) langų angokraščių šiltinimas 30 mm storio - polistireninis putplastis EPS
100, kurio λ0,035 W/(mK). Angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas.

6. Visi nepakeisti seni mediniai rūsio langai keičiami naujais PVC profilio langais ir balkonų
durimis (Uw≤1,6 (W/m²K)).

7. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte,
šiltinamasis sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu.

8. Įrengiama nauja 500 mm pločio betoninių trinkelių nuogrinda, įrengiami vejos borteliai.
9. Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti statybų stadijoje.
10. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
11. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
12. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.
13. BRĖŽINYS ĮSIGALIOJA GAVUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR UŽSAKOVO

PRITARIMĄ.

Įrengiama termoizoliacija,
apdaila - dekoratyvinis tinkas

Esamos sienos/ pertvaros

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:



COKOLINIO AUKŠTO PLANO
EKSPLIKACIJA

Patalp.
Nr. Pavadinimas

Plotas
(m²)

1-1 Koridorius 7,63
1-2 WC 1,29
1-3 Sanitarinis mazgas 2,63
1-4 Sandėliukas 1,27
1-5 Virtuvė 8,12
1-6 Kambarys 18,66
1-7 Kambarys 10,74
1-8 Kambarys 13,51
2-1 Koridorius 6,48
2-2 Virtuvė 8,12
2-3 Kambarys 18,83
2-4 Kambarys 11,65
2-5 Sandėliukas 1,28
2-6 Sanitarinis mazgas 2,71
2-7 WC 1,29

VISO: 114.2100

Daugiabučio gyvenamojo namo, Bitininkų g. 6 Vilnius,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:
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PASTABOS:

1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, paviršiai paruošiami šiltinimui - nuvalomi (plaunami
antipelėsiniais preparatais), plaunami aukštu slėgiu, išlyginami, gruntuojami.
Demontuojami esami apskardinimai. Antenos, laikikliai, šviestuvai, žaibolaidžiai ir kt.
įrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apšiltinus atitvaras.

2. Pastato fasadai (išskyrus fasadų sienas butų balkonų viduje) šiltinami 170mm mineraline
vata (λd≤0,036 (W/mK)) ir kieta priešvėjine  vata 30mm (λd≤0,033 (W/mK), balkonų
atitvaros šiltinami 70 mm (λd≤0,036 (W/mK)  ir kieta priešvėjine vata 30mm (λd≤0,033
(W/mK). Apdaila - fasadinė plokštė.

3. Pirmo aukšto balkonai iš apačios šiltinami 100 mm polistireninio putplasčio EPS 100
plokštėmis  (λ≤0,035 (W/mK)). Pirmo aukšto balkonų apačios apdaila - silikoninis
dekoratyvinis tinkas.

4. Angokraščiai šiltinami 30 mm priešvėjine mineraline vata (λd≤0,033 (W/mK)). Apdaila
- skardos lankstinys dengtas poliesterisu.

5. Fasadų sienos butų balkonų viduje šiltinamos 60 mm polistireninio putplasčio EPS 70 N
plokštėmis (λ≤0,032 (W/mK)). Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas. Butų balkonų
angokraščiai šiltinami 30 mm polistireninio putplasčio EPS 70 N plokštėmis (λ≤0,032
(W/mK)). Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.

4. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacija, šiltinamasis
sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu.

5. Pirmam aukštui naudojamos fasadinės plokštės su gamykliškai padengta anti-graffiti
danga.

6. Visi nepakeisti seni mediniai butų langai ir balkonų durys keičiami naujais PVC profilio
langais ir balkonų durimis (Uw≤1,3 (W/m²K)).

7. Visi butų balkonai įstiklinami naujais PVC profilio langais (Uw≤1,4 (W/m²K)).
8. Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant būtinybei atkeliami ir

permontuojami ant naujai įrengtos apdailos. Įrengiamas naujas vėliavos laikiklis, namo
adreso lentelė.

9. Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti statybų stadijoje.
10. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
11. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
12. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.
13. BRĖŽINYS ĮSIGALIOJA GAVUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR UŽSAKOVO

PRITARIMĄ.

Įrengiama termoizoliacija,
apdaila - dekoratyvinis tinkas

Esamos sienos/ pertvaros

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Įrengiama termoizoliacija,
apdaila - Fibrocemento plokštės
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I AUKŠTO PLANO
EKSPLIKACIJA

Patalp.
Nr. Pavadinimas

Plotas
(m²)

3-1 Koridorius 6,48
3-2 Virtuvė 8,08
3-3 Kambarys 18,86
3-4 Kambarys 11,73
3-5 Sandėliukas 1,26
3-6 Sanitarinis mazgas 2,75
3-7 WC 1,29
4-1 Koridorius 6,35
4-2 WC 1,29
4-3 Sanitarinis mazgas 2,76
4-4 Sandėliukas 1,26
4-5 Virtuvė 7,92
4-6 Kambarys 18,51
4-7 Kambarys 7,50
5-1 Koridorius 7,63
5-2 WC 1,26
5-3 Sanitarinis mazgas 2,70
5-4 Sandėliukas 1,27
5-5 Virtuvė 8,18
5-6 Kambarys 18,93
5-7 Kambarys 10,43
5-8 Kambarys 13,44
6-1 Koridorius 6,48
6-2 Kambarys 7.99
6-3 Kambarys 18.49
6-4 Virtuvė 11,72
6-5 Sandėliukas 1,30
6-6 Sanitarinis mazgas 2,68
6-7 WC 1,29

VISO: 209.8300
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PASTABOS:

1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, paviršiai paruošiami šiltinimui - nuvalomi (plaunami
antipelėsiniais preparatais), plaunami aukštu slėgiu, išlyginami, gruntuojami.
Demontuojami esami apskardinimai. Antenos, laikikliai, šviestuvai, žaibolaidžiai ir kt.
įrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apšiltinus atitvaras.

2. Pastato fasadai (išskyrus fasadų sienas butų balkonų viduje) šiltinami 170mm mineraline
vata (λd≤0,036 (W/mK)) ir kieta priešvėjine  vata 30mm (λd≤0,033 (W/mK), balkonų
atitvaros šiltinami 70 mm (λd≤0,036 (W/mK)  ir kieta priešvėjine vata 30mm (λd≤0,033
(W/mK). Apdaila - fasadinė plokštė.

3. Pirmo aukšto balkonai iš apačios šiltinami 100 mm polistireninio putplasčio EPS 100
plokštėmis  (λ≤0,035 (W/mK)). Pirmo aukšto balkonų apačios apdaila - silikoninis
dekoratyvinis tinkas.

4. Angokraščiai šiltinami 30 mm priešvėjine mineraline vata (λd≤0,033 (W/mK)). Apdaila
- skardos lankstinys dengtas poliesterisu.

5. Fasadų sienos butų balkonų viduje šiltinamos 60 mm polistireninio putplasčio EPS 70 N
plokštėmis (λ≤0,032 (W/mK)). Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas. Butų balkonų
angokraščiai šiltinami 30 mm polistireninio putplasčio EPS 70 N plokštėmis (λ≤0,032
(W/mK)). Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.

4. Bendro naudojimo laiptinių balkonų sienos šiltinamos 150 mm polistireninio putplasčio
EPS 70 N plokštėmis (λ≤0,032 (W/mK)). Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.
Bendro naudojimo laiptinių balkonų aikštelių atitvaros nešiltinamos, išorinė apdaila -
fasadinė plokštė, vidinė apdaila silikoninis dekoratyvinis tinkas . Bendro naudojimo
laiptinių balkonų angokraščiai šiltinami 30 mm EPS 70 N plokštėmis (λ≤0,032 (W/mK))
Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.

5. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacija, šiltinamasis
sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu.

6. Pirmam aukštui naudojamos fasadinės plokštės su gamykliškai padengta anti-graffiti
danga.

7. Visi nepakeisti seni mediniai butų langai ir balkonų durys keičiami naujais PVC profilio
langais ir balkonų durimis (Uw≤1,3 (W/m²K)).

8. Visi butų balkonai įstiklinami naujais PVC profilio langais (Uw≤1,4 (W/m²K)).
9. Senos tambūro durys keičiamos naujomis PVC profilio durimis.
10. Sutvarkoma įėjimo aikštelė ir laiptų pakopos. Įrengiamos batų valymo grotelės.
11. Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant būtinybei atkeliami ir

permontuojami ant naujai įrengtos apdailos. Įrengiamas naujas vėliavos laikiklis, namo
adreso lentelė.

12. Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti statybų stadijoje.
13. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
14. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
15. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.
16. BRĖŽINYS ĮSIGALIOJA GAVUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR UŽSAKOVO

PRITARIMĄ.

04
1

1

Įrengiama termoizoliacija,
apdaila - dekoratyvinis tinkas

Esamos sienos/ pertvaros

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Įrengiama termoizoliacija,
apdaila - Fibrocemento plokštės

6-1
6.48m2



II AUKŠTO PLANO
EKSPLIKACIJA

Patalp.
Nr. Pavadinimas

Plotas
(m²)

8-1 Koridorius 6,44
8-2 Virtuvė 8,16
8-3 Kambarys 18,88
8-4 Kambarys 11,62
8-5 Sandėliukas 1,29
8-6 Sanitarinis mazgas 2,72
8-7 WC 1,29
7-1 Koridorius 6,48
7-2 WC 1,29
7-3 Sanitarinis mazgas 2,68
7-4 Sandėliukas 1,28
7-5 Virtuvė 8,08
7-6 Kambarys 18,63
7-7 Kambarys 11,59
9-1 Koridorius 7,50
9-2 WC 1,28
9-3 Sanitarinis mazgas 2,71
9-4 Sandėliukas 1,26
9-5 Virtuvė 8,16
9-6 Kambarys 18,76
9-7 Kambarys 10,85
9-8 Kambarys 13,51

10-1 Koridorius 6,49
10-2 Virtuvė 8,09
10-3 Kambarys 18,74
10-4 Kanmbarys 11,42
10-5 Sandėliukas 1,26
10-6 Sanitarinis mazgas 2,68
10-7 WC 1,28

VISO: 214.4200

Daugiabučio gyvenamojo namo, Bitininkų g. 6 Vilnius,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:
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Antro aukšto planas, M 1:100 0
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PASTABOS:

1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, paviršiai paruošiami šiltinimui - nuvalomi (plaunami
antipelėsiniais preparatais), plaunami aukštu slėgiu, išlyginami, gruntuojami.
Demontuojami esami apskardinimai. Antenos, laikikliai, šviestuvai, žaibolaidžiai ir kt.
įrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apšiltinus atitvaras.

2. Pastato fasadai (išskyrus fasadų sienas butų balkonų viduje) šiltinami 170mm mineraline
vata (λd≤0,036 (W/mK)) ir kieta priešvėjine  vata 30mm (λd≤0,033 (W/mK), balkonų
atitvaros šiltinami 70 mm (λd≤0,036 (W/mK)  ir kieta priešvėjine vata 30mm (λd≤0,033
(W/mK). Apdaila - fasadinė plokštė.

3. Angokraščiai šiltinami 30 mm priešvėjine mineraline vata (λd≤0,033 (W/mK)). Apdaila
- skardos lankstinys dengtas poliesterisu.

4. Fasadų sienos butų balkonų viduje šiltinamos 60 mm polistireninio putplasčio EPS 70 N
plokštėmis (λ≤0,032 (W/mK)). Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas. Butų balkonų
angokraščiai šiltinami 30 mm polistireninio putplasčio EPS 70 N plokštėmis (λ≤0,032
(W/mK)). Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.

4. Bendro naudojimo laiptinių balkonų sienos šiltinamos 150 mm polistireninio putplasčio
EPS 70 N plokštėmis (λ≤0,032 (W/mK)). Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.
Bendro naudojimo laiptinių balkonų aikštelių atitvaros nešiltinamos, išorinė apdaila -
fasadinė plokštė, vidinė apdaila silikoninis dekoratyvinis tinkas. Bendro naudojimo
laiptinių balkonų angokraščiai šiltinami 30 mm EPS 70 N plokštėmis (λ≤0,032 (W/mK))
Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.

5. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacija, šiltinamasis
sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu.

6. Visi nepakeisti seni mediniai butų langai ir balkonų durys keičiami naujais PVC profilio
langais ir balkonų durimis (Uw≤1,3 (W/m²K)).

7. Visi butų balkonai įstiklinami naujais PVC profilio langais (Uw≤1,4 (W/m²K)).
8. Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant būtinybei atkeliami ir

permontuojami ant naujai įrengtos apdailos. Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti
statybų stadijoje.

9. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
10. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
11. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.
12. BRĖŽINYS ĮSIGALIOJA GAVUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR UŽSAKOVO

PRITARIMĄ.

Įrengiama termoizoliacija,
apdaila - dekoratyvinis tinkas

Esamos sienos/ pertvaros

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Įrengiama termoizoliacija,
apdaila - Fibrocemento plokštės

10-1
6.49m2



V AUKŠTO PLANO
EKSPLIKACIJA

Patalp.
Nr. Pavadinimas

Plotas
(m²)

20-1 Koridorius 6,28
20-2 Virtuvė 8,19
20-3 Kambarys 18,86
20-4 Kambarys 11,79
20-5 Sandėliukas 1,29
20-6 Sanitarinis mazgas 2,72
20-7 WC 1,30
19-1 Koridorius 6,16
19-2 WC 1,30
19-3 Sanitarinis mazgas 2,72
19-4 Sandėliukas 1,29
19-5 Virtuvė 8,10
19-6 Kambarys 18,54
19-7 Kambarys 10,62
21-1 Koridorius 7,65
21-2 WC 1,28
21-3 Sanitarinis mazgas 2,70
21-4 Sandėliukas 1,26
21-5 Virtuvė 8,13
21-6 Kambarys 18,67
21-7 Kambarys 10,62
21-8 Kambarys 13,68
22-1 Koridorius 6,46
22-2 Virtuvė 8,05
22-3 Kambarys 18,80
22-4 Kambarys 11,80
22-5 Sandėliukas 1,27
22-6 Sanitarinis mazgas 2,73
22-7 WC 1,29

VISO: 213.5500

Daugiabučio gyvenamojo namo, Bitininkų g. 6 Vilnius,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:
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UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI
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Inž. Š. Gumauskas

Arch. L. Racibarienė
35402

Statytojas: UAB "Verkių būstas"

Penkto aukšto planas, M 1:100 0
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PASTABOS:

1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, paviršiai paruošiami šiltinimui - nuvalomi (plaunami
antipelėsiniais preparatais), plaunami aukštu slėgiu, išlyginami, gruntuojami.
Demontuojami esami apskardinimai. Antenos, laikikliai, šviestuvai, žaibolaidžiai ir kt.
įrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apšiltinus atitvaras.

2. Pastato fasadai (išskyrus fasadų sienas butų balkonų viduje) šiltinami 170mm mineraline
vata (λd≤0,036 (W/mK)) ir kieta priešvėjine  vata 30mm (λd≤0,033 (W/mK), balkonų
atitvaros šiltinami 70 mm (λd≤0,036 (W/mK)  ir kieta priešvėjine vata 30mm (λd≤0,033
(W/mK). Apdaila - fasadinė plokštė.

3. Angokraščiai šiltinami 30 mm priešvėjine mineraline vata (λd≤0,033 (W/mK)). Apdaila
- skardos lankstinys dengtas poliesterisu.

4. Fasadų sienos butų balkonų viduje šiltinamos 60 mm polistireninio putplasčio EPS 70 N
plokštėmis (λ≤0,032 (W/mK)). Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas. Butų balkonų
angokraščiai šiltinami 30 mm polistireninio putplasčio EPS 70 N plokštėmis (λ≤0,032
(W/mK)). Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.

4. Bendro naudojimo laiptinių balkonų sienos šiltinamos 150 mm polistireninio putplasčio
EPS 70 N plokštėmis (λ≤0,032 (W/mK)). Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.
Bendro naudojimo laiptinių balkonų aikštelių atitvaros nešiltinamos, išorinė apdaila -
fasadinė plokštė, vidinė apdaila silikoninis dekoratyvinis tinkas . Bendro naudojimo
laiptinių balkonų angokraščiai šiltinami 30 mm EPS 70 N plokštėmis (λ≤0,032 (W/mK))
Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.

5. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacija, šiltinamasis
sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu.

6. Visi nepakeisti seni mediniai butų langai ir balkonų durys keičiami naujais PVC profilio
langais ir balkonų durimis (Uw≤1,3 (W/m²K)).

7. Visi butų balkonai įstiklinami naujais PVC profilio langais (Uw≤1,4 (W/m²K)).
8. Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant būtinybei atkeliami ir

permontuojami ant naujai įrengtos apdailos.
9. Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti statybų stadijoje.
10. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
11. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.
12. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.
13. BRĖŽINYS ĮSIGALIOJA GAVUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR UŽSAKOVO

PRITARIMĄ.

Įrengiama termoizoliacija,
apdaila - dekoratyvinis tinkas

Esamos sienos/ pertvaros

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Įrengiama termoizoliacija,
apdaila - Fibrocemento plokštės

20-1
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8.13m2
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Daugiabučio gyvenamojo namo, Bitininkų g. 6 Vilnius,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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LAIDA

Kval.
patv. dok.
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:
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Stogo planas, M 1:100 0

1 1

Įlaja

Stogo dangos vėdinimo kaminėlis

Apsauginė stogo tvorelėŠiltinamas stogo plotas

Šiltinamas balkonų stogelių plotas

Parapeto apskardinimas

Įrengiama nauja įėjimo
stogelio danga

PASTABOS:

1. Prieš pradedant stogo remonto darbus, stogo danga nuvaloma, esamos pūslės pašalinamos, užtaisomos
(išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant karštu būdu).

2. Visos esamos antenos, laidai, laikikliai, oro ryšių linijos demontuojamos suderinus su atitinkamų institucijų
atstovais. Apšiltinus stogą demontuota įranga turi būti atstatyta atga

3. Keičiamos senos įlajos naujomis, pravalant ir prailginant iki pirmo sujungimo. Vietą tikslinti statybos darbų
metu.

4. Pastato stogas šiltinamas 170 mm storio polistireninio putplasčio EPS 80 plokštėmis (λ≤0.037 (W/mK)) ir 40
mm storio kietos akmens vatos plokštėmis (λ≤0.038 (W/mK)).

5. Stogo lygių pasikeitimo vietoje siena apšiltinama analogiškai kaip fasadas:  šiltinami 170mm mineraline vata
(λd≤0,036 (W/mK)) ir kieta priešvėjine  vata 30mm (λd≤0,033 (W/mK). Apdaila - fasadinė plokštė.
Angokraščiai šiltinami 30 mm priešvėjine mineraline vata (λd≤0,033 (W/mK)). Apdaila - skardos lankstinys
dengtas poliesterisu.

6. Apšiltinus stogą įrengiama dviejų sluoksnių ruloninė bituminė danga.
7. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais paviršiais, pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo

stogo viršaus aukštyn ne mažiau kaip 300 mm.
8. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje įrengiamas vadovaujantis hidroizoliacinės dangos

gamintojo ar tiekėjo nurodymais.
9. Išlipimui ant stogo atnaujinamas liukas, pakeičiant jį nauju apšiltinto profilio.
10. 60 m² stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas stogo dangos vėdinimo kaminėlis.
11. Sutvarkomi - suremontuojami esami kanalizacijos alsuokliai.
12. Ventiliacijos kanalų šachtos pravalomos, apšiltinamos 40 mm storio mineraline vata (λ≤0,038 (W/mK)),

uždengiami dviem sluoksniais ruloninės plilydomos dangos, aukštis nuo apšiltintos stogo dangos ne mažiau
nei 600 mm.  Kaminėlių vedinimo angos iš šonų apskardinamos.

13. Apšiltinus stogą viso pastato perimetru įrengiama apsauginė stogo tvorelė, nuo naujai įrengtos stogo dangos  h
≥ 600 mm.

14. Parapetai iš viršaus ir vidinės pusės apšiltinami 40 mm storio akmens vata (λ≤0,038 (W/mK)).
15. Įrengiamas naujas parapetų, vėdinimo kanalų, šachtų stogelių apskardinimas.
16. Įėjimo stogelis nuvalomas, apšiltinamas, įrengiama nauja hidroizoliacinė danga (2 sl.), stogelis apskardinamas.

Įrengiama nauja lietaus nuvedimo nuo stogelio sistema.
17. Atliekant stogo remonto darbus būtina apsaugoti įlajas nuo užterštumo.
18. Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
19. Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti statybų stadijoje.
20. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
21. Medžiagų kiekius žiūrėti orientaciniame medžiagų kiekių žiniaraštyje.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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Daugiabučio gyvenamojo namo, Bitininkų g. 6 Vilnius,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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1 1
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PASTABOS:

1. Iškabas, vėliavų laikiklius, stendus ir kitus elementus bei įrengimus
tvirtinti nuo fasadų paviršiaus juos atitraukus ≥ 20 mm.

2. Prieš užsakant gaminius visus matmenis tikslinti vietoje.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Palangių, lietvamzdžių ir kt. vamzdžių, parapeto ir kt. stogelių apskardinimų, balkono
plokščių apskardinimo spalva - tamsiai pilka RAL 7024

Fibrocementinės  fasadinės plokštės
NCS S 4040-Y60R (spalva - klinkerio plytų)

Cokolis - Struktūrinis tinkas, NCS- S6502-B
(spalva- tamsiai pilka)

Fibrocementinės fasadinės plokštės
NCS- S 5500-N (spalva -pilka)

Fibrocementinės fasadinės plokštės
NCS- S 6502-B  (spalva - tamsiai pilka )

Fasadinės plokštės su "antigrafiti" danga  (spalva -pagal
parenkama pagal fasadinių sprendinių schemą)

Struktūrinis tinkas, NCS- S 5500-N (spalva- šviesiai pilka).
Naujodama butų balkonų vidinei apdailai ir bendro naudojamimo balkonų apdailai.2.390

15.510

6

Bitininkų g.

Medžio kompozito lentos NCS- S 5500-N (spalva -pilka)

Stogo danga

10



Į/iš šilumos
punktą(o)

d54
4227 l/h d35

846 l/h

d35
1299 l/h

d18
154 l/h

d35
1038 l/h

d35
890 l/h

0,0020,0020,002

0,0
02

d42
1929 l/h

d42
2082 l/h

d54
2929 l/h

St.1 St.2

St.3
St.4

St.5

±0.000

1.430

1.860

5.720

8.580

11.440

-1.430

4.300

7.150

10.010

12.870

DN10 Qmax=280

Qatš.=139 l/h, 50%

DN15 Qmax=450

Qatš.=222 l/h, 49%

St.4

DN10 Qmax=280

Qatš.=139 l/h, 50%

DN10 Qmax=280

Qatš.=139 l/h, 50%

DN15 Qmax=450

Qatš.=208 l/h, 46%

DN10 Qmax=280

Qatš.=186 l/h, 66%

DN15 Qmax=450

Qatš.=270 l/h, 60%

DN10 Qmax=280

Qatš.=186 l/h, 66%

DN10 Qmax=280

Qatš.=186 l/h, 66%

St.1

DN10 Qmax=280

Qatš.=186 l/h, 66%

DN15 Qmax=450

Qatš.=286 l/h, 63%

±0.000

1.430

1.860

5.720

8.580

11.440

-1.430

4.300

7.150

10.010

12.870

DN10 Qmax=280

Qatš.=143 l/h, 51%

DN15 Qmax=450

Qatš.=220 l/h, 49%

St.3

DN10 Qmax=280

Qatš.=143 l/h, 51%

DN10 Qmax=280

Qatš.=143 l/h, 51%

DN15 Qmax=450

Qatš.=240 l/h, 53%

DN10 Qmax=280

Qatš.=143 l/h, 51%

DN15 Qmax=450

Qatš.=218 l/h, 48%

DN10 Qmax=280

Qatš.=143 l/h, 51%

DN10 Qmax=280

Qatš.=143 l/h, 51%

St.2

DN10 Qmax=280

Qatš.=143 l/h, 51%

DN15 Qmax=450

Qatš.=249 l/h, 55%

-0.600
Prisijungiama

prie esamo stovo d35
846 l/h

d35
1299 l/h d18

154 l/h

d35
1038 l/h

d35
890 l/h

Prisijungiama
 prie esamo stovo

Prisijungiama
prie esamo stovo

Prisijungiama
prie esamo stovo

Prisijungiama
 prie esamo stovo

d22

d18

d18

d18

d18

d18

d18

d18

d22

d22

d22

d18

d18

d18

d18

d22

d22

d18

d18

d18

d18

d22

St.5

0,0
02

0,0
02

Daugiabučio gyvenamojo namo, Bitininkų g. 6 Vilnius,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2019 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LT PE19-99-TDP-ŠV-
Statytojas: UAB "Verkių būstas"

Užsakovas: VŠĮ "Atnaujinkime miestą"

UAB „Projektų ekspertai“ ,

Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab.,
Kaunas, LT-51230

ExpertPro

 PV R. M. PreikšienėA 691
PDV D. Didžiūnas35126 Šildymo sistemos aksonometrinė ir stovų funkcinė schemos

 M 1:100

0

1 106

594 x 297

ŠILDYMO SISTEMOS AKSONOMETRINĖ SCHEMA

STOVŲ FUNKCINĖ SCHEMA

Gr.

TERMOSTATINIS VENTILIS

SU GALVA

ESAMAS ŠILDYMO

 PRIETAISAS

ŠILDYMO PRIETAISO BUTE PAJUNGIMO

SCHEMA

0
.
7

5
-
0

.
8

 
H

ŠILUMOS KIEKIO

 DALIKLIS

m
i
n
.
 
5
0
m

m

QT termostatinis
elementas

Prisijungimas prie
esamo vamzdyno bute (į radiatorius)

Plombuoti uždaromieji
ventiliai

Esami stovai

Automatinis balansavimo ventilis su integruotu
dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su srauto ribojimo
nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė
pasiekiami iš vienos pusės

PROJEKTUOJAMA BUTŲ ATŠAKŲ

PAJUNGIMO SCHEMA

Gr.

Projektinė patalpos temperatūra
Šilumos nuostoliai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rutulinis uždarymo ventilis
Šildymo vamzdynas
(Paduodamas/Grįžtamas)
Izoliuoti vamzdynai

Drenažinis ventilis
Automatinis balansinis ventilis su
termostatiniu elementu
Šildymo sistemos stovo numeris

Vamzdyno diametras
Ruožo debitas
Vamzdynų nuolydis
Automatinis nuorinimo ventilis
su atbuliniu vožtuvu

°C
 W

20
913

St.8

d22
234 l/h
0,002

ESAMAS VAMZDYNAS

ĮRENGIAMAS APVADAS

(vienu diametru siauresnis

negu vamzdis ties termostatu)

ESAMAS VAMZDYNAS

Prisijungimas prie
esamo vamzdyno bute (į gyvatuką)

Prisijungimas prie
esamo vamzdyno (stovų)

Plombuoti drenavimo ventiliai

Nejudanti atrama

-0.500

Aut. balansinis

vent. DN15

Automatinis balansinių ventilių komplektas
su slėgio perkryčio reguliatoriumi

St.5

PASTABOS:

1. Keičiami magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai ir stovų jungės iki perdangos. Vamzdynai numatyti iš  nelegiruoto plieno su išoriniu

cinkavimu presuojamų vamzdžių .

2. Stovai pagal projektavimo užduotį paliekami esami. Jeigu būtų poreikis keisti stovus, ar apvadus, jie turi būti numatyti iš nelegiruoto

plieno su išoriniu cinkavimu presuojamų vamzdžių.

3. Atšakose į butus montuojama: automatinė balansavimo armatūra (montuojami automatiniai balansiniai ventiliai AB-QM  su QT

termostatiniu elementu), plombuojama uždarymo armatūra ir plombuojami drenavimo ventiliai.

4. Ties sankirtomis su statybinėmis konstrukcijomis vamzdžiai montuojami gilzėse, kurios užpildomos garsą izoliuojančia medžiaga.

5. Atšakose į laiptinių stovus montuojama: tiekiamo šilumnešio vamzdyje - balansinis ventilis su atšakomis srauto matavimui ir impulsinio

vamzdelio pajungimo, grįžtamo šilumnešio vamzdyje - balansinis ventilis (slėgio perkričio reguliatorius) su impulsiniu vamzdeliu,

uždaromoji ir drenavimo armatūra.

6. Prie laiptinės radiatoriaus montuojama: paduodamo šilumnešio vamzdyje-termostatinis ventilis.

7. Prie buto radiatoriaus montuojama:  ant paduodamo šilumnešio vamzdžio - termostatinis ventilis su termogalva, įrengiamas apvadas

(vienu diametru siauresnis negu vamzdis ties termostatu) . Apvadas turi būti atitrauktas ne mažiau kaip 50 mm atstumu nuo vamzdžio

grindyse (prie grindų), radiatoriaus link.

8. Prie gyvatuko montuojama: grąžinamos temperatūros ribotuvai su termostatiniu elementu. Grįžtamos temperatūros reguliavimo ribos

10-50 ºC.

9. Laiptinėje prie radiatoriaus (St.5) termostatinio ventilio montuojama antivandalinė termostatinė galva. Tai įtakai atsparus su apsauginiu

gaubtu termostatinis elementas su dujiniu užpildu ir Min/Max temperatūros užrakinimo funkcija. Temperatūros nustatatymo ribos nuo

5-26 °C.

10.Šildymo sistemos stovai ir šildymo prietaisai - paliekami esami.

11.Vamzdynų  altitudes, (tiekiamo-grįžtamo) vamzdžių vietas, skersmenis, montuojamos armatūros diametrus - būtina tikslinti  darbų

vykdymo metu.

12.Butų radiatoriams projektuojami d15 termostatiniai ventiliai.

13.Magistraliniai vamzdynai ir stovų jungės izoliuojami šilumos izoliacijos kevalais su Al folija. Stovai ties armatūra gali būti izoliuojami

20mm storio kevalais.

14.Vamzdynų diametrus būtina tikslinti demontavus esamą izoliaciją.

15.Aukščiausiose magistralių vietose numatomi automatiniai oro išleidikliai, žemiausiose - šilumnešio išleidimo ventiliai.

16.Vykdant projektavimo darbus, nebuvo įmanoma patekti į visas patalpas ir įvertinti esamą šildymo sistemą. Todėl darbų vykdymo metu

radus esminių neatitikimų su projekto sprendiniais, būtina atlikti  patikslinimus pagal esamą padėtį.

17.Perskaičiuotos šilumnešio temperatūros: T11 - 69°C, T21 - 55°C, deltaT=14°C.

18.Ant radiatorių butuose montuojami šilumos kiekio dalikliai.

19.Duomenų kaupikliai - antenos įrengiamos pirmame, trečiame ir ketvirtame aukštuose (žr. brėžinius 03 ir 04).

20.Išvalant natūralios traukos kanalus numatoma pakeisti oro šalinimo groteles naujomis oro šalinimo grotelėmis.

21.Turi būti sumontuotos nejudamos atramos.



 
DAUGIABUČIO NAMO BITININKŲ G. 6, VILNIUJE ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 
2019-08-12 

 
Įvadinė informacija: 
Administratorius  VšĮ „Atnaujinkime miestą“  (toliau – Užsakovas). 
Daugiabučio namo Bitininkų g. 6, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – 
Projektas). 
Šalis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – Projektuotojas). 
Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas: 

Daugiabučio namo unikalus Nr. 1098-9000-4010 
- Aukštų skaičius – 6 

Butų skaičius – 22 
- Kitos paskirties patalpų – - 

Pastato bendrasis plotas –  m² 
Pastato naudingasis plotas – 1180,34 m² 
Namo šildomų patalpų plotas – 1286,70 m² 

- Pastato tūris -  - m³ 
- Užstatymo plotas – - m² 
- Priskirto žemės sklypo plotas – m²,  

1. Užsakovas 
VšĮ „Atnaujinkime miestą“ įm. kodas 300662245, Panerių g. 20, Vilnius 
 

2. Projekto pavadinimas 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „ Statinio projektavimas, projekto ekspertizė") 
Daugiabučio namo Bitininkų g. 6, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas. 
(Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis) 

3. Statinio klasifikavimas 
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" IV skyrius) 
Daugiabutis namas (6.3.) 

4. 
 

Statinio kategorija 
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" V skyrius) 
Neypatingas 

5. Projekto rengimo etapas 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 
Techninis darbo projektas 

6. Projektavimo pradžia 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 
Projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena. 

7. Projektavimo pabaiga 
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą gavimo diena. 

8. Projekto rengimo dokumentai 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 

8.1. Užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: 
1. Projektavimo Techninė užduotis; 
2. Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

dokumentai; 
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonių įgyvendinimo; 
4. Investicijų planas; 

8.2. Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto 



rengimo dokumentai: 
5. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus ir 

parengia brėžinius vadovaujantis STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“ IV. 
11.; 12. punktais; 

6. Projektuotojas parengia statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų 
ištyrimo, jų techninės būklės įvertinimo dokumentus vadovaujantis  
STR1.04.01:2006 „Esamų statinių tyrimai“ IV. 13. punkto  reikalavimais; esant 
būtinybei, organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizę vadovaujantis STR 
1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ reikalavimais; 

7. Projektuotojas gauna topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti; 
8. kiti duomenys, kurie būtini  suprojektuoti Projekto dalių sprendinius. 

9. Projekto sudedamosios dalys: 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 

1. Bendroji dalis – BD; 
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP; 
3. Architektūros* -SA; 
4. Konstrukcijų* - SK; 
5. Šildymo, vėdinimo, karšto vandens sistemos pertvarkymo – Š, V, KV; 
6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo – V, N; 
7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - SO; 
8. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo - KS; 
9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - SKŽ; 
10. Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos Investicijų plane numatytų 

priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką. 
Pvz.: jeigu yra – dujotiekio įvado atkėlimo nuo šiltinamos sienos sąlygos ir 
projekto dujofikavimo dalis. 
* - dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje/ tome. 

9.1. Bendrosios dalies dokumentai: 
1. Projekto sudėties dokumentų žiniaraštis; 
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė ") iki ir po atnaujinimo (modernizavimo); 
3. bendrasis aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė "); 
4. bendroji techninė specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė "); 
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė "); 
6. brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė "). 
9.2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. brėžiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus) 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė "). 

9.3. 
9.4. 

Architektūros dalies;   
Konstrukcijų dalies (gali būti komplektuojamos kartu) dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 



2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. sprendinių brėžiniai ((vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "turi būti pateikti visi būtini dokumentuose numatytų sprendinių 
įgyvendinimo detalūs brėžiniai); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė "). 

9.5. Šildymo, vėdinimo, karšto vandens sistemų dalies dokumentai : 
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
4. sprendinių brėžiniai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė ") 
9.6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė "). 

9.7. Dujofikavimo dalies dokumentai: 
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė "). 
9.8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. statybvietės planas) su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių 
privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto sudedamųjų dalių sprendinių 
reikalavimai. 

 (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 
9.9. Statybos skaičiuojamosios kainos dalies dokumentai: 

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ".; 
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų 
ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu) 
Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – Projekto dalis, kurioje 



apskaičiuojama sumanyto atnaujinti (modernizuoti) statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma 
– išlaidų biudžetas (žr. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "). 
Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių 
darbų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius. 

9.10. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai: 
Turi būti pateikti detalizuoti valstybės remiamų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių 
žiniaraščiai pagal Investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo baigtinius darbus 
(jų grupes). Rangos darbų apimčių įvertinimo ir (ar) projekto rengimo metu atskirų darbų 
grupių apimtys ir kainos (sąmatinė vertė) gali keistis, priklausomai nuo priimamų 
projektinių sprendimų ir darbų apimčių patikslinimo, tačiau viso Investicinio plano 
priemonių rangos darbams atlikti bendra (suminė) investicijų suma neturi viršyti Patalpų 
savininkų patvirtintos sumos. 

(Vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės 
priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 
136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vėlesniais pakeitimais) 
nuostatomis.) 

10. Projektavimo darbų apimtis, rengiami Projekto sudedamųjų dalių sprendinių 
dokumentai. 
Turi būti suprojektuoti ir pateikti šie projekto sprendiniai: 

- Pastato ir jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir kitos 
atnaujinimo (modernizavimo) priemonės; 

- projekte privaloma  suprojektuoti valstybės remiamas atnaujinimo (modernizavimo) 
priemones [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 
1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės 
paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų 
energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 
2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)]; 

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės 
energijos sąnaudų sumažinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 
23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir 
investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 
2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)]; 

 
VALSTYBĖS REMIAMOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ 
PLANĄ* 

 
I. ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS 
1. Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas 



1.1. Dėl senos sistemos įrangos, pastate šiluma paskirstoma netolygiai, to pasekoje 
dalyje butų temperatūra yra per žema ir neatitinka higienos normų. Šildymo ir 
karšto vandentiekio sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo-
reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Visos medžiagos 
turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. 
Įrengiamų automatinių balansinių ventilių kiekis apie ~ 13 vnt. 
Butuose ir laiptinėse ant šildymo sistemos prietaisų montuojamas apvado ribotuvas 
ir termostatinis ventilis, kuris leidžia reguliuoti šildymo prietaiso temperatūrą. 
Keičiami visi šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai ir izoliuojami 
termoizoliaciniais akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Keičiami karšto 
vandens tiekimo sistemos magistraliniai vamzdynai ir izoliuojami  termoizoliacine 
medžiaga. Pastate įrengiama šilumos daliklių sistema, fiksuojanti šiluminės 
energijos suvartojimą kiekviename bute. Karšto vandentiekio magistralinių 
vamzdynų keitimas ir jų izoliavimas. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir 
įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. 
Montuojamų naujų ir izoliuojamų šildymo magistralinių vamzdžių ilgis:  - 160 m; 
Montuojamų naujų ir izoliuojamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdžių ilgis:  
- 80 m; 
Šilumos daliklių sistema : - 1 kompl; 
Įrengiamų termostatinių ventilių kiekis:  - 73 kompl. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventiliacijos sistemų pertvarkymas .  
Numatoma išvalyti ir dezinfekuoti vėdinimo kanalus, esant poreikiui iškelti 
ventiliacijos kaminėlius aukščiau, ar įrengti vėjo turbinas, suremontuoti ir atstatyti 
fiziškai nusidėvėjusias ir apgriuvusias dalis, apskardinimas. Ventiliacijos grotelių 
keitimas. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti: ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito 
paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius 
pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m. nuo išvado, taškus.  
Ventiliacijos sistema išvaloma                                          -  22 butai; 
 

3. Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas. 



Numatoma apšiltinti stogą ir įrengti naują stogo dangą. Stogo šilumos perdavimo 
koeficientas U ≤ 0,16 (W/m2K). Apšiltinus stogą būtina naujai apskardinti 
parapetus ir ventiliacijos kaminėlius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatoma 
atstatyti žaibosaugos sistemą pastate. Stogo ir sienų termoizoliaciniai sluoksniai turi 
būti susisiekiantys. Stogo šiltinimo sistemos medžiagos parenkamos techninio 
darbo projekto rengimo metu. Numatoma pakeisti visus senus lietaus nuotekų 
vamzdyno stovus bei magistralinius vamzdžius ir išvadus. Visos medžiagos turi 
būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas.  
Keičiamos stogo dangos plotas:                                                  - 341,92 m2; 
Keičiamų lietaus nuotekų stovai, horizontalieji vamzdynai, remontuojami išvadai 
ilgis:                                                                                            - 45 m; 

4. Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų(cokolio)konstrukcijos 
defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą 

4.1. Numatoma atlikti sienų apšiltinimą įrengiant ventiliuojamą fasadą, apdailai 
naudojant apdailines fasadines plokštes (stiprumas 4 klasė, atsparumas šalčiui ne 
mažiau 150 ciklų, šilumos laidumas ne mažiau 0,023 W/mK, gniuždomasis stipris 
ne mažiau kaip 175 kPA, degumas A2-s1,d0) su jų gamybos procese įdiegta 
antigrafiti danga.  Apdailą tvirtinti ant karkaso pagal įrengimo schemą. Sienų ir 
cokolio šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,2 (W/m2K). Medžiagų ir apdailos 
tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Numatoma apšiltinti 
cokolinę dalį. Pamatus įgilinti ne mažiau kaip 1,2 m. iš lauko pusės ir padengti 
hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinį sluoksnį bei viršžeminės dalies apdailą. 
Apšiltinus cokolį, rekomenduojama jį padengti mechaniniams pažeidimams 
atspariomis medžiagomis. Izoliavus pamatus būtina tinkamai atstatyti nuogrindą 
aplink visą pastatą. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal 
gamintojų rekomendacijas. 
Apšiltinamų sienų ir angokraščių plotas                                            – 1628,00 m2;  
Apšiltinamo cokolio įskaitant ir požeminę dalį plotas                      – 215,10 m2; 
Balkonų atitvarai:                                                                              - 98,76 m2. 
Termoizoliacinių sluoksnių šiluminės varžos apskaičiavimui naudojamos 
projektinės Projektuotojo parinktų termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo 
koeficiento vertės, apskaičiuojamos pagal reikalavimus. 
Turi būti įvertinta Sistemų termoizoliacinius sluoksnius kertančių tvirtinimo 
elementų įtaka sluoksnių šilumos perdavimui. 
Reikalaujama, kad atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojamos tik turinčios 
Europos techninį liudijimą (ETL) ar įvertinimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklintos 
išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. 
Projektuotojas privalo pateikti nurodymus ir sprendinius Sistemų tvirtinimo 
pagrindų paruošimui, Sistemų tvirtinimui, Sistemų atsparumo smūgiams 
reikalavimams (kategorijas pažymint brėžiniuose, įvertinant sąnaudų 
žiniaraščiuose).  
Faktūras, spalvas ir kt. fasadų elementų sprendinius parenka Projektuotojas, 
suderinęs su Užsakovu  Projekto rengimo metu, vadovaujantis architektūriniais 
reikalavimais. 
Konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus. 

4.2. Dujotiekio vamzdynų atitraukimo nuo sienos darbai. 
4.3. Nuogrindos įrengimo darbai. Visu pastato perimetru įrengiama nuogrinda (uždara 

arba atvira vėdinama – derinama Projekto rengimo metu su Užsakovu. 

5. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos 
darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliesiems. 



 Keičiamos susidėvėjusios lauko laiptinės tambūro durys naujomis šiltomis PVC 
durimis. Laiptinių įėjimo pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Laiptų remontas. 
Reikalaujamas durų šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,6 W/m2K. Visi gaminiai 
turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas.  
Keičiamų lauko tambūro durų plotas:                - 2,74 m2. 
Panduso įrengimas                                             - 24,96 m2. 

6. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų 
konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą 
pagal vieną projektą 
Stiklinami pastato balkonai nuo tvorelės iki perdangos PVC konstrukcija pagal 
vieningą projektą. Numatomas palangių nuolajų įrengimas. Pirmo aukšto balkonų 
stiklinimas numatomas su užrakinimo galimybe. Balkono stiklinimo profiliai, tipas 
ir dalinimas parenkamas techninio darbo projekto metu. Balkonų saugos aptvarai 
atnaujinami, balkono konstrukcija sustiprinama, pašalinami defektai, apšiltinami 
termoizoliacine medžiaga bei uždedamos apdailos plokštės. Visi gaminiai turi būti 
sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. 
Įstiklinamų balkonų plotas                                                         - 135,79 m2; 

7. Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 
Numatoma pakeisti senus butų langus, balkonų duris bei rūsio langus naujais 
langais su 1 - kameriniais stiklo paketais(orinio laidžio klasė – 4), užpildytais 
dujomis ir įstiklintais mažiausiai 2 stiklais, iš kurių bent vienas su selektyvine 
danga. Per visą lango perimetrą įrengiamos izoliacinės juostos. Šilumos perdavimo 
koeficientas U ≤ 1,3 (W/m2K), rūsio langų  šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 
1,6 (W/m2K). Montuojamos naujos palangės, atstatoma pilna angokračių apdaila. 
Keičiant langus turi būti užtikrintas norminis oro pritekėjimas ir vėdinimas. Visi 
gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. 
Keičiamų butų langų ir balkonų durų plotas                               - 44,70 m2;  
Keičiamų rūsio ir laiptinės langų plotas                                      - 10,50 m2. 
Privalu vadovautis atitinkamų normatyvinių techninių dokumentų reikalavimais. 

 Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 

8. Buitinių nuotekų sistemos keitimas 

 Numatoma pakeisti visus magistralinius buitinių nuotekų vamzdynus, prijungimas 
prie išvado įmovos bei stovų revizijos įmovos. 
Keičiamų magistralinių vamzdynų ilgis: 45 m. 

9. Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas  

 Numatoma pakeisti šalto vandentiekio magistralinius vamzdynus, juos tinkamai 
izoliuoti. 
Keičiamų magistralinių vamzdynų ilgis:           45 m. 

*Projektavimo techninėje užduotyje aprašomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 
pagal savo esmę turi atitikti Investicijų plane planuojamas įgyvendinti atnaujinimo 
(modernizavimo) priemones. Rangovas, Projektuotojas, suderinęs su Užsakovu, gali 
priimti tobulesnius projektinius sprendimus vadovaudamasis ekonominio naudingumo 
kriterijumi. 

11. Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas 
(lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių 
įgyvendinimo): 
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ≤ 40,19 
kWh/m²/metus. 
Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas ≥ 80 %. 
Turi būti pateikti įrodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai. 

12. Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė 



Planuojama C energinio naudingumo klasė. 
13. Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos 

ženklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo 
(statybvietės) įrengti stendą su informacija apie statomą statinį, užtikrinantį informavimą 
apie ES paramą, įgyvendinant projektą, ir ES struktūrinės paramos ženklinimą. 

14. Statinio projekto ekspertizė 
(vadovaujantis STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė”) 
Projekto Ekspertizė yra privaloma. 
Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas. 
Projektuotojas privalo  pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas. 

15. Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius 
Projektas įforminamas reglamentuose nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su 
Užsakovu. 
Užsakovui Projektuotojas pateikia: 
4  (egzempliorius) parengto Projekto popierinius egzempliorius; 
1 (vieną) kompiuterinę laikmeną pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių 
dokumentų) Projektą  (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“); 
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalys, sąnaudų kiekių žiniaraščiai, statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis. 

16. Projekto taisymai 
Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių 
statybos sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris 
privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, 
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 
Jeigu būtų keičiami LR Statybos įstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio 
sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizė (Projektuotojo 
sąskaita). 

17. Projekto taikymas 
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. 
Turtinės Projekto teisės yra  Patalpų savininkų nuosavybė. 

18. Projekto pristatymas 
Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo 
suorganizuotame susirinkime Vilniaus mieste (savivaldybės darbuotojams, pastatus 
administruojančių įmonių darbuotojams, daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo 
organams ir kt. dalyviams). 

19. Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
(VADOVAUJANTIS STR 1.09.04:2007 „STATINIO PROJEKTO VYKDYMO 
PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS“ 

Užsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, o statinio Projektuotojas 
Užsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą. 

20. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga. 
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą. 
(Vadovaujantis galiojančiais STR  „Statybos užbaigimas“) 

 
 
 







































































 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt  

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
 

 2020-01-08 09:11:31

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 10/101402 

Registro tipas: Statiniai 
Sudarymo data: 1989-12-30 

Adresas: Vilnius, Bitininkų g. 6 

2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1.  

 
 

Pastatas - Gyvenamasis namas 
Unikalus daikto numeris: 1098-9000-4010 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) 
Žymėjimas plane: 1A5p 

Statybos pradžios metai: 1989 
Statybos pabaigos metai: 1989 

Papr. remonto pradžios metai: 2016 
Papr. remonto pabaigos metai: 2016 

Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų 
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 
Dujos: Gamtinės 

Sienos: Plytos 
Stogo danga: Ruberoidas 

Aukštų skaičius: 5 
Bendras plotas: 1443.66 kv. m 

Naudingas plotas: 1180.34 kv. m 
Gyvenamasis plotas: 746.93 kv. m 

Rūsių (pusrūsių) plotas: 218.24 kv. m 
Tūris: 5900 kub. m 

Užstatytas plotas: 359.00 kv. m 
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 22 

Kambarių skaičius: 50 
Koordinatė X: 6068135.46 
Koordinatė Y: 581866.37 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 684 Eur 
Atkuriamoji vertė: 684 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1989-12-30 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-04-15 

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo 
klasė: E 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos 
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 203.50 kWh/m2/m. 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

4. Nuosavybė: įrašų nėra 

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 

7. Juridiniai faktai: 
 7.1.  

 
 

Nustatytas turto administravimas 
Administratorius: UAB "Verkių būstas", a.k. 302813393 



Daiktas: pastatas Nr. 1098-9000-4010, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-11-12 Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymas Nr. 30-3483/18(2.1.1E-TD2) 
Aprašymas: Terminas - 5 (penkeri) metai. 

Įrašas galioja: Nuo 2018-11-27 
 

8. Žymos: įrašų nėra 

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra 

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 

 10.1.  
 

 

Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo 
sertifikatas (kadastro žyma) 

Daiktas: pastatas Nr. 1098-9000-4010, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-03-26 Statybos produkcijos sertifikavimo centro 

pranešimas Nr. KG-0565-00162/0 
Įrašas galioja: Nuo 2018-03-26 

Terminas: Nuo 2018-03-21 iki 2028-03-21 
 

 10.2.  
 

 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: pastatas Nr. 1098-9000-4010, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2016-04-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2016-04-15 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. 1 

Aprašymas: Pastato kadastro duomenys patikslinti, pakeitus buto 
(unikalus nr. 1098-9000-4010:0006) kadastro duomenis 

Įrašas galioja: Nuo 2016-04-18 
 

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

12. Kita informacija: įrašų nėra 

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
 2020-01-08 09:11:31

 
Dokumentą atspausdino   ASTA MISIUKIENĖ 
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UAB „PROJEKTŲ EKSPERTAI“ 
 
 

DIREKTORIUS 
ŠARŪNAS BERKMANAS 

 
 
 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO 

2019 m. rugsėjo 19 d. Nr. 190919.P.1 
Kaunas 

 
 

Remiantis 2019-09-18 sutartimi Nr. CPO128320, 
 

ĮSAKAU: 
1. Paskirti Rūtą Margaritą Preikšienę, kvalifikacijos atestato Nr. A 691, eiti daugiabučio 
gyvenamojo namo, adresu Bitininkų g. 6, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projekto, 
projekto vadovės pareigas. 
2. Projekto vadovei yra suteikiamos visos statinio projekto vadovo teisės ir pareigos pagal 
Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 
3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.   
 
 
 
 

Direktorius      Šarūnas Berkmanas 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

2019-09-19 

Rūta Margarita Preikšienė  
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Valstybes imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, lmones kodas 110068926, Llnkn-renri g 28, LT-A8277 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.34762

Egl6 Einorytd
A.k.48312281020

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadoves ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadoves pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat mindti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoj", jo apsaugos zono)e, kulturos

paveldo vietoveje.
Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekq Salinimo.

Valdemaras Gauronskis
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ISduotas 201.8 m. liepos 13 d.

Pirm4 kart4 iSduotas 2015 m. liepos 9 d.

Kvalifikacijos atestatq registras skelbiamas www.spsc.lt











 
UAB „Projektų ekspertai“ 

 
Techninio darbo projekto (PE19-99-TDP) „Daugiabučio gyvenamojo namo, Bitininkų g. 6, Vilnius, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ projekto dalių vadovų suderinimai: 
  
Eil. 
Nr. 

Projekto dalis Projekto dalies vadovas 
Kvalif. 
Atest. Nr. 

Suderinta: 

1. Bendroji Rūta Margarita Preikšienė A 691  

2. Architektūrinė Rūta Margarita Preikšienė A 691  

3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo Eglė Einorytė  34762  

4. Šildymo, vėdinimo Darius Didžiūnas 35126  

5. Elektrotechnikos (Žaibosauga) Albinas Ragelis 22603  

6. Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo 

Šarūnas Gumauskas  35402  

 
 
Statinio projekto vadovė Rūta Margarita Preikšienė (Atest. Nr. A 691) 





UAB „Projektų ekspertai“ 

 

 
 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS 
ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 
Licencijuotos programinės įrangos pavadinimas 

Bendroji dalis 
Microsoft Windows 10   
Microsoft Office Home and Business 2013   

Architektūrinė dalis 
Microsoft Windows 10   
Microsoft Office Home and Business 2013   
GstarCAD 2016 Professional 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
Microsoft Windows 7  
Microsoft Office Home and Business 2013   
GstarCAD 2016 Professional 

Šildymo, vėdinimo dalis 
Microsoft Windows 10  
Microsoft Office Home and Business 2013   
GstarCAD 2016 Professional 

Elektrotechnikos dalis (Žaibosauga) 
Microsoft Windows 7 
ZwCAD Plus 2018 
LibreOffice 4.4 

Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo dalis 

Microsoft Windows 10 
Microsoft Office Home and Business 2013   
GstarCAD 2016 Professional 

 
Statinio projekto vadovė                 Rūta Margarita Preikšienė, kv. At. Nr. A 691                                                    

                                              (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.,) 
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