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SKLYPO PLANAS
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra Šilalėje, Žemaitės g. 8. Statiniui 

sklypas nepriskirtas. Gretimose teritorijose vyrauja daugiabučių pastatų užstatymas. 

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų 

– daugiabučiai pastatai). Pastato unikalus Nr.: 8798-1000-7016. Pastatas yra 5 aukštų su 

rūsiu. Pastate yra 40 gyvenamosios paskirties patalpos (butai). Pastato energinio 

naudingumo klasė: E. 

Pastatas nėra įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, nėra nustatyti 

apribojimai jo remontui ar rekonstravimui. 

Pastatas nepatenka į Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas. 

Pastato užstatytas plotas, apšiltinus sienas, padidėja nuo esamo 691 m2 (remiantis 

NT RC duomenų banko išrašu Nr. 95/28003) iki 723 m2. 

Aplink pastatą iš visų pusių įrengiama / atstatoma 60 cm pločio nuogrinda, iš 

betoninių trinkelių ir vejos bordiūro palei išorine ribą. Atstatomos / suremontuojamos 

įėjimo aikštelės. Aikštelėse įrengiamos metalinės grotelės kojoms valyti su vonele (3 vnt.). 

Lietaus vanduo nuo stogo nuvedamas vidiniais lietvamzdžiais ir pajungtas į miesto 

lietaus kanalizacijos tinklus. Ties stogeliais virš pagrindinių įėjimų įrengiamas išorinis 

lietvamzdis, kuriuo vanduo nuleidžiamas ant kietų dangų. 

Kvartalas turi išvystytą infrastruktūrą: pastatas aprūpintas miesto vandentiekio, 

buitinių ir lietaus nuotekų, elektros, ryšių kabelių inžineriniais tinklais. 
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SKLYPO PLANAS 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. ŽEMĖS DARBAI 
 

Jei žemės darbų metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti statybai, 
Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranešti Užsakovui ir Techninio projekto 
rengėjui. Nukrypimų pašalinimui taikomos priemonės yra nenumatyti darbai.  

Grunto kasimo, krovimo ir gabenimo metodus, technologinių procesų seką nustato, 
mechanizmus parenka rangovai pagal jų taikomas statybos taisykles, tačiau neprieštaraujančias 
ST 188710638.06:2004 taisyklių reikalavimams. 

Gruntas turi būti paskleidžiamas sluoksniu ištisai per visą sankasos plotį ir tuoj pat 
sutankintas. Todėl Rangovas prieš tankinimo darbų pradžią bandomaisiais sutankinimais turi 
patikrinti ar jų parinktais darbo metodais pasiekiamos reikalaujamos sutankinimo rodiklio DPr 
reikšmės. Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio vertė, tai rangovai 
privalo atitinkamai pakeisti darbo metodą. Užsakovui sutikus ir jam suderinus galima taikyti kitas 
priemones, pvz.: supiltą gruntą pagerinti ir (ar) jį stabilizuoti. Tai yra nenumatyti darbai. 

Supiltas gruntas, tarnaujantis kaip pagrindas po dangomis, sutankinamas. Vykdant žemės 
darbus žiemą, sutankinamo grunto sluoksnis padidinamas iki 50 cm. 

 
2.DANGŲ PAGRINDAI  
 
2.1 Bendroji dalis 
 

Nuogrindos turi būti daromos prie cokolių aplink visą pastatą. Ant sušalusių, suledėjusių 
pagrindų ir statybinio laužo daryti nuogrindų neleistina. 

Prieš ruošiant cokolių sienų šiltinimą reikalinga išardyti nuogrindą visu namo perimetru. 
Nukasti gruntą iki ne mažiau nei 120 cm gylio nuo esamo žemės paviršiaus, bet negiliau pamato 
papėdės apačios, kad nesuardyti esamos grunto struktūros. 

Apšiltinti pamatą iki cokolio. 
Pakloti ir pritvirtinti hidroizoliacinę membraną, pagal jai kloti skirtus reikalavimus. 
Užpilti iškasą iškastiniu gruntu ar smėliu jį sutankinant. 
Sudėti trinkelių / plytelių bortus ant smulkiagrūdžio betono. 
Virš smėlio įruošti pasluoksnį iš smėlio-žvyro mišinio būsimai nuogrindai. 
Sukloti trinkeles. 

 Paskleidžiant smėlio-žvyro mišinį dangos kraštų sutvirtinimui, pastatomi vejos bordiūrai. 
 Nuogrindos (takų) įrengimas. Nuogrindos (takai) klojamos tada, kai jau įrengti bordiūrai 
arba įrengiama viskas kartu. Reikiamas smėlio sluoksnis tolygiai užpilamas ir sutankinamas. 

Prieš dangų pagrindo sluoksnių klojimo darbus turi būti suformuotas paviršius su 
projektuojamais nuolydžiais. Paviršius turi būti tinkamos formos ir vienodai bei tolygiai sutankintas 
volu, be akmenų ir purvo. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti tikslaus profilio, be įdubų, 
banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų. 

Kiekvienas pagrindo sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės būtų kiek galima 
vienodesnės ir tenkintų kokybės reikalavimus. Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai, naudojant 
pakankamą mašinų ir mechanizmų kiekį ir derinį. Birių medžiagų mišiniai turi būti pakraunami, 
iškraunami ir paklojami taip, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Kiekvieno įrengto ir 
sutankinto sluoksnio priklausomai nuo naudojamų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 
stambiausio grūdelio dydžio storis turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta ĮT SBR 07 punkte Nr.15 ir 
punkte Nr. 65. Atskiras sluoksnis gali būti klojamas tik tada, kai po juo esantis apatinis sluoksnis 
yra pakankamos laikomosios galios. 
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Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Lovio grunto planiravimas turi būti atliktas taip, 

kad faktiniai aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip 4,0 cm. Matuojant 
lygumą, plyšiai po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi 

nukrypti daugiau kaip 0,5cm; pločiai ne daugiau kaip 10 cm. 
 

2.2 Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis 
 

Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis nejautrus šalčiui 
smėlis, kuris ir sutankintas būtų laidus vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas k = 1.5*10-
5m/s. Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota ir reikalaujamos granuliometrinės sudėties (TRA SBR 07 
VI skyrius). 

Mažesnių kaip 0,063 mm dalelių leistinas kiekis, atsižvelgiant į naudojamo mineralinių 
medžiagų mišinio jautrį šalčiui, atmosferos poveikiams, taip pat į galimą smulkiųjų dalelių kiekio 
padidėjimą tankinimo proceso metu, turi būti nustatomas toks, kad būtų pasiekta reikalaujama 
granuliometrinė sudėtis, sutankinimo rodiklio DPr ir deformacijos modulio EV2 reikalaujamos 
vertės. Dalelių mažesnių kaip 0,063mm, kiekis turi sudaryti ne daugiau kaip 3x mišinio masės. 

Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš 
pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdžius Inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų 
naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomosios bei 
deformacinės savybės, kiek įmanoma, būtų vienodos. Todėl medžiagų mišinys turi būti taip 
pakraunamas, iškraunamas ir klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis.  Apsauginis 
šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis 
DPr =98. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti EV2 = 80 MPa. 
Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas mineralinių medžiagų drėgnis, kad įrengiant sluoksnį 
būtų galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį. 

Užbaigtas apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems 
storiams. 

Visos apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio dalys su trūkumais turi būti 
rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba Inžinieriaus nurodymus ir visa tai 
turi būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų 
teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas ir kt.). 

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų 
vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau 

kaip  4,0 cm. 

Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip   0,5 % 
Matuojant lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. 

Pločiai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip  10,0 cm. 
Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis stori neturi būti daugiau kaip 15 % mažesnis už projektinį 

storį. Nė viena atskiroji sluoksnio vertė neturi būti daugiau kaip 5,0 cm mažesnė už projektinį 
sluoksnio storį. 

 
2.3 Skaldos  arba  žvyro  pagrindo sluoksniai  

 
Pagrindo sluoksniams naudoti 0/45 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinius, kurių 

granuliometrinei sudėčiai keliami reikalavimai išdėstyti TRA SBR 07 III skyriaus 8 lentelėje. 
Mineralinių dulkių <0,063 mm kiekis nesurištuose mineralinių medžiagų mišiniuose skirtuose 

pagrindo sluoksniams įrengti, turi būti  5%. 
Sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomosios ir deformacinės savybės, kiek galima, 

būtų vienodos. Todėl mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų frakcijomis. 
Tarpinis mišinių sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti 
pakankamo drėgnio, pasirinkto remiantis tinkamumo bandymais, kad mišinį klojant ir tankinant 
būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr. 

Įrengto skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis turi būti DPr=98, deformacijos modulio 
reikšmė turi būti EV2 = 80 MPa.  

Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti Rangovas. Klojimui 
numatytų medžiagų arba jų mišinių techniniai duomenys turi atitikti TRA MIN 07 aprašo 
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reikalavimus. Užsakovo pripažintas medžiagų arba jų mišinių bandymų protokolas bei kokybės 
pažymėjimas yra tinkamumo pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.2; LST 1360.2; 
LST 1360.6. 

Užbaigus pagrindo sluoksnių klojimo darbus, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos 
atlieka Užsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant savikontrolę. 

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Užsakovui, gali būti pripažįstami kaip 
kontroliniai bandymai.  
Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams. 
Įrengiant  pagrindo sluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių būtina vadovautis ĮT SBR 
07 taisyklių VIII skyriaus reikalavimais. 

Leistini nukrypimai pagrindui iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių: 

Projektiniai aukščiai  4,0 cm. 

Skersinis nuolydis  0,5 %. 

Lygumas. Maksimali prošvaisa po 3 m liniuote  2 cm. 
Faktinis storis  ≤10%, mažesnis už numatytą projektinį storį. Nė viena atskiroji sluoksnio 
storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. 

Sluoksnio plotis 10 cm. 
 
3. BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 
 

Betoninių trinkelių danga įrengiama brėžinyje SP-01 nurodytose vietose. Betoninių trinkelių 
danga projektuojama ant šalčiui atsparaus sluoksnio, žvyro pagrindo sluoksnio ir akmens išlakų. 

Trinkelių danga klojama tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. 
 

3.1. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis 
 

 Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis susideda iš vidutiniagrūdžio smėlio, kuriam 
techniniai reikalavimai aprašyti 2.2 dalyse.  

 
3.2. Skaldos/žvyro pagrindo sluoksnis 
 

Pagrindo sluoksnis bus iš žvyro mišinio, kuriam techniniai reikalavimai aprašyti 2.3 dalyse.  
 
3.3. Granito smulkioji mineralinė medžiaga (akmens išlakos) 
 
Reikalavimai granito smulkiajai mineralinei medžiagai išdėstyti TRA MIN 07 ir ĮT SBR 07 

VIII skyriaus, I skirsnio 62 punkte. 
 
3.4. Betoninės trinkelės 
 
Betoninės trinkelės ir šaligatvio plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir 

šonų. Jos klojamos eilėmis. Siūlės tarp plytelių užpilamos pasluoksnio medžiaga. Paklojus 
plyteles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Trinkelių stipris 
gniuždant ne mažiau 50Mpa. Betonas B30, atsparumas šalčiui F200. Spalva, forma ir klojimo 
raštas turi būti suderinti su projektuotoju. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp trinkelių 3-5 mm pločio 
tarpus, jeigu klientas nepageidauja kitaip. Tarpai tarp siūlių užpildomi paklotui naudota medžiaga 
– sausu smėlio – cemento mišiniu. Klojant trinkelių dangą, prie bortų linijų, pastatų sienų, atraminių 
sienučių ar pamatų susidariusius dangos tarpus užpildyti betono mišiniu neleidžiama.  Jie turi būti 
užpildomi tų pačių trinkelių atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp gretimų trinkelių yra 
didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį trinkelėmis. 

Betono trinkelės kelio dangai turi būti 60 mm storio. Trinkelių gamyba turi atitikti LST 
1551:1999 reikalavimus ir turi būti sertifikuoti. Produktai turi būti pagaminti naudojantis ISO 9002 
standarto reikalavimus atitinkančia kokybės sistema. 

Naudojamos betoninės trinkelės nežemesnių parametrų nei GT2-6. : 

 stipris tempiant skėlimu ir ardant apkrova ilgio vienetui (pagal LST EN 1338:2003 F priedą) 
reikšmė >3,6 Mpa ir > 250N/mm; 

 atsparumas dilimui (pagal LST EN 1338:2003 G priedą) ≤20 mm, 4 klasė žymuo I;  
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 vandens įgeriamumas (pagal LST EN 1338:2003 E priedą) <6% 2 klasė žymuo B;  

 ilgaamžiškumas (pagal LST EN 1338:2003 D priedą),patenkinamas 3 klasė žymuo D); 

 betono klasė B30 (markė 400), atsparumas šalčiui F200.  
 Šaligatvio plytelės 6 cm storio, kurių: 

 stipris gniuždant 43 N / mm2,  

 stipris lenkiant – 5 N / mm2,  

 atsparumas šalčiui nustatytas vienpusio šaldymo būdu FRE  150.  
 
Klojant dangą būtina išlaikyti tarp trinkelių 3-5 mm pločio tarpus. Tarpai tarp siūlių užpildomi 

paklotui naudota medžiaga – sausu smėlio – cemento mišiniu. Klojant trinkelių dangą, prie bortų 
linijų, pastatų sienų, atraminių sienučių ar pamatų susidariusius dangos tarpus užpildyti betono 
mišiniu neleidžiama.  Jie turi būti užpildomi tų pačių trinkelių atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai 
tarpai tarp gretimų trinkelių yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį 
trinkelėmis. 

 
 Dangos geometrinių matmenų nukrypimas neturi viršyti šių dydžių: 
 pagrindo plotis ± 10 cm; 
 pagrindo sluoksnių storis ± 10 %, bet ne daugiau 20 mm; 
 aukščių altitudės ± 50 mm; 
gretimų plytelių peraukštėjimas iki 2 mm; 
 paviršių nelygumai 4 m ilgio atkarpoje iki 10 mm. 
 Paklojus trinkeles, paviršius turi būti lygus ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius. 
 Trinkelių techniniai duomenys: 
betono stiprumo klasė gniuždant B30; 
betono atsparumo šalčiui markė F200; 
dilumas iki 0,7 g/cm². Gaminys turi tenkinti LST 1551:1999 reikalavimus 
Gaminys turi tenkinti LST 1551:1999 reikalavimus. 

 
4. LANŠAFTAS IR VEJA 
 

Atstatant veją- paruošiamieji darbai vejos įrengimui: vietinis augalinis gruntas tolygiai 
paskleidžiamas visame būsimos vejos plote 15 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės 
paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas. 
 Gazonine sėjamąją pasėjamas žolių mišinys: 
 - raudonasis eraičinas (Festuca Rubra L.)  - 30 % 
 - smilga baltoji (Agrostis Alba)    - 10 % 
 - miglė paprastoji (Poa Pratensis)    - 60 % 
 Sėklų norma žolyne g/m2: 
 - raudonasis eraičinas     - 10, 
 - baltoji smilga       - 3, 
 - miglė paprastoji      - 6. 
 

4.1. BORTAI 
 

 Nuodrindai montuojami vejos bortai ant betono sluoksnio, sutvirtinanant išorinę borto pusę 
betono mišiniu, kuris sukietėjus užpilamas gruntu. 
 Betono bortai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus. 

    Vejos bortelių betono klasė ne mažesnė kaip C25/30, betono pagrindo klasė C16/20. 
 

 PV M. Ganusauskas 



ETAPAS 
DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

18-42-AS-TDP-SP.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

TDP 5 5 0 
 

5. DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS  
TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 
5.1. PRIVALOMŲJŲ TDP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas. 
2. Statinio projektavimo užduotis. 

 
5.2 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS 

 
5.2.1. IŠTRAUKOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KODEKSŲ 

1. Ištrauka iš LR civilinio kodekso. 
2. Ištrauka iš LR administracinių teisės pažeidimų kodekso. 

5.2.2. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija nuo 2010-10-01). 
2. 6. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. 
3. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 

5.2.3. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS PATVIRTINTI NORMINIAI 
TEISĖS AKTAI 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatai. 
2. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros 
nuostatai. 

5.2.4. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 
1. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" 
2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
3. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

4. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
5. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 
6. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
7. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas” 
8. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.  
10. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas.  
11. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
12. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
13. STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 
14. STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos  
15. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai  
16. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.  
 

5.2.5. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS, ĮSAKYMAI IR KT.: 
 

1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų 
ir techninių užduočių sudarymo metodinės rekomendacijos 

2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas 
3. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2010, Nr. 99-5167) 
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 501 „Dėl buities, 

sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ (Žin., 2003, Nr.40-1820); 
5. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

 
 
 PV M. Ganusauskas 



 
 

Projektai ir Co, UAB 
Įm.k.304317232 
Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
 

 

 MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506 
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;  
mob. tel. +370 614 81077, +370 686 11403 
el. paštas: info@archsprendimai.lt 

Atestato Nr. PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS DATA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 

A 1700 PV M. GANUSAUSKAS  2018-10 1A5p – GYVENAMAS NAMAS 

A 1700 PDV M. GANUSAUSKAS  2018-10 DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

A 2134 ARCH A. GANUSAUSKAS  2018-10 SKLYPO PLANAS. MEDŽIAGŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 0 

LT 

STATYTOJAS: 
 

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI" 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ 

18-42-AS-TDP-SP.MŽ 1  1 

 

MEDŽIAGŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

SKLYPO PLANAS 
 

PAGRINDINIŲ STATYBOS MEDŽIAGŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

NUOGRINDOS ĮRENGIMO ŽINIARAŠTIS 

Pozicija, 

eil. Nr. 

Pavadinimas ir 

techninės 

charakteristikos 

Žymuo - 

Nuoroda į 

technines 

specifikacijas  

18-42-AS-

TDP-TS 

Mato 

vnt.. 
Kiekis Pastabos 

1.  
Rūsio sienos 

atkasimas 
P 2 m3 148  

2.  

Rūsio sienos 

hidroizoliacijos 

įrengimas 

P 2, P 5.3 m2 240 

Šilumos izoliacija nuo nuogrindos 

paviršiaus iki apačios dengiama 

drenažine membrana. Ant esamos 

pastato sienos esanti vertikali 

hidroizoliacijas kur reikia atstatoma. 

3.  

Nuogrindos 

įrengimas, 

įrengiant 

betoninių 

trinkelių dangą. 

P 2 m2 92 

Užpilti iškasą iškastiniu gruntu jį 

sutankinant. Sudėti bortus ant 

smulkiagrūdžio betono. Virš smėlio 

įruošti pasluoksnį iš smėlio-žvyro 

mišinio būsimai nuogrindai. Sukloti 

betonines trinkeles. 

4.  

Skaldos 

įrengimas po 

balkonais 

P 2 m2 69,6 

Vietose po balkonas (nuo rūsio sienų iki 

numatomos įrengti nuogrindos), 

įrengiama skaldos danga. Nukasti 

paviršinį sluoksnį ir įrengti 60-70 mm 

skaldos nuogrindą.. 

5.  

Vejos bordiūro 

(nuogrindai) 

įrengimas 

P 2 m 178 Statomi ant betoninio pagrindo. 

 
 





ė

01

PASTABOS :
1. BUITIES IR LIETAUS NUOTEKŲ IŠLEIDĖJAI MONTUOJAMI ESAMŲ IŠLEIDĖJŲ VIETOSE.
2. STATYBOS METU IŠARDYTOS ESAMOS DANGOS (ASFALTAS, ŽVYRO DANGA, ŽALIOS VEJOS) TURI
BŪTI ATSTATYTOS Į PRADINĘ PADĖTĮ. NUIMTAS IR IŠSAUGOTAS AUGALINIS GRUNTAS
GRĄŽINAMAS Į PRADINĘ VIETĄ, UŽSĖJAMA ŽOLĖ (VĖJA, KUR JI BUVO ĮRENGTA);
3. ŽEMĖS DARBAI TRANŠĖJŲ SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS TINKLAIS VYKDOMI RANKINIU
BŪDU, NEPAŽEIDŽIANT ŠIŲ TINKLŲ. ESAMI TINKLAI SUSIKIRTIMO VIETOSE SU KASAMA TRANŠĖJA
LAIKINAI PAKABINAMI, IŠRAMSTOMI;
4. ŽMONIŲ JUDĖJIMO VIETOSE PER TRANŠĖJAS ĮRENGIAMI LAIKINI MEDINIAI APTVERIAMI
(APTVARŲ KONSTRUKCIJA MEDINĖ ARBA PLIENINĖ) TILTELIAI. DUOBĖS IR TRANŠĖJOS TURI BŪTI
APTVERTOS IR  PAŽYMĖTOS GERAI MATOMAIS (MATOMAIS IR NAKTIES METU) ŽENKLAIS;
5. KASANT GRUNTĄ LAIKOMĄSI STATYBOS NORMOSE IR TAISYKLĖSE NUSTATYTŲ MINIMALIŲ
ATSTUMŲ, BIRIAME IR ŠLAPIAME GRUNTE TVIRTINAMOS STATRAMSČIAIS.
6. SUSIKIRTIMUS SU ESAMOMIS POŽEMINĖMIS KOMUNIKACIJOMIS TIKSLINTI VIETOJE. ESAMŲ
TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE ATLIEKAMUS DARBUS DERINTI SU ESAMŲ TINKLŲ ĮGALIOTAIS
ATSTOVAIS  (AB "ESO", UAB "ŠILALĖS VANDENYS", UAB "ŠILALĖS ŠILUMO TINKLAI" IR KT.)
7. NUOTEKŲ TINKLŲ ALTITUDĖS, IŠLEIDĖJŲ VIETOS TIKSLINAMOS VYKDANT DARBUS,
ATSIŽVELGIANT Į ESAMŲ LAUKO TINKLŲ IŠDĖSTYMĄ IR ALTITUDES.
8. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
9. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS,
TODĖL TURI BŪTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK
BRĖŽINIUOSE AR VIEN TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

PASTATAI, STATINIAI, TINKLAI
Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis namas 01

KF

Esami miesto vandentiekio tinklai
V

L

01

Projektuojama lietaus vandens nuvedimo linijaL1

F1

NAUJAI ĮRENGIAMŲ  INŽINERINIŲ TINKLŲ SUSTAMBINTAS
ŽINIARAŠTIS

Tinklo pavadinimas Kiekis

27,30 mL1

18,20 mF1

N

S

W E

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS

DATA

STATYTOJAS:

PAVARDĖ
PAREIGOS

PV

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PDV

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato

Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506

Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;

mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077

el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB

Įm. k. 304317232

Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700
M. GANUSAUSKAS

2018-10

32801
S.PUŠINSKAS

2018-10

10;L-6,50 m.

10;L-5,50 m.

L 10;L-8,30 m.

L 10;L-10,40 m.

L 10;L-8,60 m.

10;L-6,20 m.

18-42-AS-TDP-SP-02



 

 
 
 

 
 
 
 
Projektai ir Co, UAB 
Įm.k.304317232 
Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
MB „ARCHSPRENDIMAI“, Įm. k. 302950506 
Kauno g. 99, 74192 Jurbarkas 
El. p. info@archsprendimai.lt  tel. 8 686 11403 

 

 
   

STATYTOJAS  UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI", 
įm. k. 176502533 

   

STATINYS  DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVINMO) PROJEKTAS. 
UNIKALUS NR: 8798-1000-7016 
 

STATINIO KATEGORIJA  YPATINGAS 
   

STATYBOS RŪŠIS 
 
 

STATINIO PASKIRTIS 

 7.3.2. PAPRASTASIS REMONTAS –  
ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS) 
 

6.3. GYVENAMOJI – TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ 
(DAUGIABUČIAI) PASTATAI 

   

STATINIO PROJEKTO NR.  18-42-AS-TDP 
   

   
   

PROJEKTO DALIS  STATYBOS ORGANIZAVIMAS 
   

ŽYMUO  SO 
   

PROJEKTO ETAPAS  TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) 
   

BYLOS NR.  I 
   

LAIDA  0 
   

    

 
 
 

 
 

 
0 2018-10  

Laida Data Keitimų pavadinimas  

Pareigos Vardas, Pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

PV M. Ganusauskas A 1700  2018-10 

PDV M. Kemzūra 33601  2018-10 

ARCH A. Ganusauskas A 2134  2018-10 

       
 

JURBARKAS, 2018-2019 
 
 



 

 
1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 
 

2. BRĖŽINIAI: 

STATYBOS ORGANIZAVIMAS M 1:500   SP-2

  

STATYBOS ORGANIZAVIMAS  
 

TURINYS 



 
 

Projektai ir Co, UAB 
Įm.k.304317232 
Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
 

 

 MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506 
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;  
mob. tel. +370 614 81077, +370 686 11403 
el. paštas: info@archsprendimai.lt 

Atestato Nr. PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS DATA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 

A 1700 PV M. GANUSAUSKAS  2018-10 1A5p – GYVENAMAS NAMAS 

33601 PDV M. KEMZŪRA  2018-10 DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

A 2134 ARCH A. GANUSAUSKAS  2018-10 STATYBOS ORGANIZAVIMAS - AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

LT 

STATYTOJAS: 
 

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI" 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ 

18-42-AS-TDP-SO.AR 1 15 

 

PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS ORGANIZAVIMAS  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 

Daugiabučio gyvenamojo namo Žemaitės g. 8, Šilalėje atnaujinimo (modernizavimo) 
projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis parengta vadovaujantis žemiau 
išvardintais dokumentais: 

- I-1240 “LR Statybos Įstatymas“ 

- I-2223 „Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas“ 

- I-891 „Lietuvos Respublikos kelių įstatymas“ 

- STR 1.01.05:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

- STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų 

planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 

aprašas“ 

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" 

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” 

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

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

- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

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

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

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

- STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

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

- STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai  

- STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

- STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai. 

- STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.  
- LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346 patvirtintos 

„Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ 
 



ETAPAS 
DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

18-42-AS-TDP-SO.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

TDP 2 15 0 
 

 Pastato vieta. Klimatinės sąlygos. 
 
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra Šilalėje, Žemaitės g. 8. Statiniui sklypas 

nepriskirtas. Gretimose teritorijose vyrauja daugiabučių pastatų užstatymas. 
 
Vietovės gamtinės ir klimato sąlygos: 
Remiantis RSN 156-94 duomenimis (pagal Klaipėdos stoties duomenis): 
Maksimalus dirvožemio įšalo gylis (pagal Šilalės stoties duomenis): 

 galimas vieną kartą per 10 m – 79 cm, 

 galimas vieną kartą per 50 m – 108 cm; 
Maksimalus sniego svoris per žiemą: 

 galimas vieną kartą per 10 m – jūrinis klimatas, 

 galimas vieną kartą per 50 m – jūrinis klimatas; 
Maksimalus sniego prieaugis per parą: 

 galimas vieną kartą per 10 m – 27 kg, 

 galimas vieną kartą per 50 m – 41 kg; 
Skaičiuojamasis vėjo greitis gūsiuose prie žemės paviršiaus (H=10m): 

 galimas vieną kartą per 10 m – 33 m/s, 

 galimas vieną kartą per 50 m – 39 m/s; 
Vidutinė metinė oro temperatūra +6,8°C; 
Šalčiausio penktadienio oro temperatūra -(20÷22)° C; 
Santykinis metinis oro drėgnumas 81%; 
Vidutinis metinis kritulių kiekis 735 mm; 
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 73,9 mm; 
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, R; liepos mėn. – iš ŠV, V, 

PV, R; 
Vidutinis metinis vėjo greitis 4 m/s; 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Šilalės miestas priskiriamas III -jam vėjo 

apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 32 m/s. 
 

 Statinių grupės (komplekso) pavadinimas. Daugiabučio namo Žemaitės g. 8, Šilalėje 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas. 

 

 Statybos geografinė vieta. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra Šilalėje, 
Žemaitės g. 8. Statiniui sklypas nepriskirtas. Gretimose teritorijose vyrauja daugiabučių 
pastatų užstatymas. 

 

 Statytojas (užsakovas). Statytojas (užsakovas) yra pastato administratorius 
UAB „Šilalės šilumos tinklai“, įm. k. 176502533, Maironio g. 20b, Šilalė, Tel./faksas 8 449 
74491, el. p.: info@silalessilumostinklai.lt. 

 

 Projektuotojas. Techninį darbo projektą parengė MB „ARCHSPRENDIMAI“, Kauno g. 99 
Jurbarkas, Įm. k. 302950506, projekto vadovas –  Martynas Ganusauskas, kvalif. atest. 
Nr. A 1700. 

 

 Statybos finansavimo šaltiniai. Daugiabučio gyvenamo namo modernizavimo darbai 
numatomi finansuoti pagal LR vyriausybės parengtą programą, dalinai ES struktūrinėmis 
lėšomis. 
 

 Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra UAB „Stogų panorama“ 
parengtas "Daugiabučio namo Žemaitės g. 8, Šilalėje atnaujinimo (modernizavimo) 
investicijų planas" ir projektavimo užduotis. Techninis projektas parengtas vadovaujantis 
teisės aktais, projektavimo sąlygomis ir kitais privalomaisiais projekto rengimo 
dokumentais. 
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 Statinio projekto ekspertizė yra privaloma – projektavimas ir statyba yra finansuojama 
Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis. 

 

 Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu – parengiamas 
techninis projektas kartu su sumažintos apimties darbo projektu. 

 

 Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, statybos rūšis 
yra VIII. Statinio paprastasis remontas – pastato atnaujinimas (modernizavimas). 

 

 Statybos paskirtis. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ statinio 
paskirtis – 6.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai). 

 

 Statinių kategorija. Statinys priskiriamas ypatingos svarbos statinių kategorijai. 
 

 Statybos darbų ir statinių naudojimo eiliškumas. Statybos darbai vykdomi vienu etapu. 
 

 Teritorija, reljefas. Teritorijos reljefas gan lygus, be didesnių perkritimų. 
 

 Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai, gatvės. Gretimos teritorijos 
gyvenamosios paskirties, daugiabučių namų užstatymo. 
 

 Žemės sklypas. Statiniui žemės sklypas nepriskirtas. Gautas Nacionalinės žemės 
tarnybos, prie ŽŪM, Šilalės skyriaus sutikimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą bei 
naudotis sklypo dalimi statybos metu. 

 
 Pastate ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Į pastatą atvestos ir 

eksploatuojamos miesto komunikacijos: elektra, vandentiekis, nuotekos bei telefonas. Butų 
savininkai sudarę sutartis su tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis. Vanduo pagal 
sutartį su UAB “Šilalės vandenys“ gaunamas iš miesto centralizuotų tinklų. Buitinės nuotekos 
išleidžiamos į centralizuotus miesto buitinių nuotekų tinklus. Išlaida esama. 

Dujotiekio tiekimas neveikiantis. Atstatyti nenumatoma, likęs įvadas į pastatą 
demontuojamas. 

Į pastatą atvesti AB „Telia Lietuva“ priklausantys tinklai. Atliekant pastato rūsio sienos 
šiltinimo bei nuogrindos įrengimo darbus, nepažeisti esamo įvado. Jei jis bus pažeistas, 
rangovas privalo jį atstatyti savo lėšomis. Pažeidus esamus AB „Telia Lietuva“ kabelius 
laiptinėse, rangovas juos taip pat atstato savo lėšomis. 
 

 Projektuojamų statinių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys. Atnaujinamo 
(modernizuojamo) pastato paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai 
pastatai). Pastato unikalus Nr.: 8798-1000-7016. Pastatas yra 5 aukštų su rūsiu. Pastate 
yra 40 gyvenamosios paskirties patalpos (butai). Pastato energinio naudingumo klasė: E. 
Pastatas nėra įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, nėra nustatyti apribojimai 
jo remontui ar rekonstravimui. Pastatas nepatenka į Kultūros paveldo objektų ir vietovių 
teritorijas. 
 

 Projektuojamos dangos, tvoros, vartai. Aplink pastatą iš visų pusių įrengiama / 
atstatoma 60 cm pločio nuogrinda, iš betoninių trinkelių ir vejos bordiūro palei išorine ribą. 
Atstatomos / suremontuojamos įėjimo aikštelės. Aikštelėse įrengiamos metalinės grotelės 
kojoms valyti su vonele (3 vnt.). 
 

 Lietaus vandens surinkimas sklype ir šalinimas. Lietaus vanduo nuo stogo nuvedamas 
vidiniais lietvamzdžiais ir pajungtas į miesto lietaus kanalizacijos tinklus. Ties stogeliais virš 
pagrindinių įėjimų įrengiamas išorinis lietvamzdis, kuriuo vanduo nuleidžiamas ant kietų 
dangų. 
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 Pastatų architektūra (aukštingumas, tūris, fasadų sprendiniai). Pastato planavimo 
sprendiniai. 

Architektūrinė idėja - atnaujinant (modernizuojant) pastatą išlaikyti esamo pastato įvaizdį, 
taip pat stengiantis išlaikyti vientisą kvartalo vaizdą, atitinkantį miesto sukurtą viziją, derinantis prie 
jau atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių pastatų. 

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato planinė forma netaisyklingo stačiakampio. 
Pastato stogas plokščias su ≥1,4o (2,5%) nuolydžiu iš šonų link pastato centrinėje dalyje 

esančių vidinių įlajų (3 vnt.). Stogo nuolydis paliekamas toks pat. 

 Pastatų konstrukcijos. 
 

Fasadas 

Fasadų apdaila – pluoštinio cemento (fibrocementinės) plokštės, įrengiamos ant metalinio 
karkaso, su oro tarpu. Cokolio apdaila – klijuojamos akmens masės plytelės 30 x 30 cm. 

Cokolis ir fasadinės sienos iki 2 aukšto grindų perdangos turi atitikti I atsparumo smūgiams 
kategoriją. 

Langų angokraščių apdaila – skarda, dengta PU (žr. fasadus). Spalva derinama prie fasado 
fibrocementinių plokščių ir akmens masės plytelių spalvos. 

Apatinių balkonų perdangos iš šonų ir apačios numatomos apšiltinti polistireniniu 
putplasčiu ir įrengti tinko apdailą Čia numatomas šviesiai pilkos spalvos apdailos tinkas – 
atitinkantis RAL 9002 (KREISEL 27570). 

Įėjimo stogeliai iš apačios ir šonų (priekio) taip pat sienos tarpas tarp įėjimo durų numatomi 
tinkuoti tamsiai ruda spalva, atitinkančia RAL 7022 (KREISEL 27479). 

Fasadų spalviniai sprendiniai pateikti fasadų brėžiniuose A-06, A-07, A-08, A-09. 
Fasadų apdailos medžiagos (fibrocementinės plokštės ir akmens masės plytelės) gali būti 

keičiamos kitomis, analogiškų savybių, kiek galima panašesnėmis spalvomis numatytoms, 
suderinus su projekto autoriumi. Galutinį fasado spalvinį variantą ir plytelių išdėstymą derinti 
su projekto autoriumi. 

Prieš atliekant šiltinimo darbus paruošiami pagrindai: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip 
nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai, taip pat nukabinamos / išmontuojamos reklamų iškabos, 
esami ištrupėję piliastrai suremontuojami užtaisant cementiniu skiediniu, kur ištrupėjimai didesni 
įrengiant metalinį karkasą. Nuo fasado iškeliami visi esami komunikaciniai kabeliai bei laidai. 
Pastato sienos iš išorės plaunamos priešgrybelinėmis – fungicidinėmis medžiagomis. 

Rūsio siena, esanti grunte ties rūsio patalpomis (atkasant jį ne mažiau 120 cm nuo esamo 
žemės paviršiaus, bet ne giliau esamo pamato pado plokštės) ir virš žemės paviršiaus iki cokolio 

reikia apšiltinti 130 mm storio polistireniniu putplasčiu EPS 100, ≤0,036 W/(m·K). 
Lauko sienos aukščiau cokolio apšiltinamos 170 mm mineraline vata (140 mm mineralinės 

vatos plokštės, λ≤0,036 W/(m·K) + 30 mm vėją izoliuojančios mineralinės vatos plokštės, 
λ≤0,034 W/(m·K). Sienų šiltinimą vykdyti pagal detales VS1 ir VS1-K. 

  

 Elektros energijos tiekimas. Esamas. Elektros energija tiekiama iš esamų elektros 
kabelinių spintų. 

 

 Vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas. Esamas. 
 

 Šilumos tiekimas. Esamas. Rekonstruojamas pagal parengtą šildymo - vėdinimo dalį. 
 

 Dujų tiekimas. Nėra (pastatas nedujofikuotas). 
 
NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI, SPRENDINIAI IR METODAI STATYBOS 
DARBŲ ORGANIZAVIMUI. 

 

 Statybos aikštelė. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Krovininis 
transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybinės 
atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar konteineriuose ir 
išvežamos į sąvartas. Statybų aikštelės išdėstymo schemą žr. brėžinį SP-2. 
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 Statybinių atliekų tvarkymas. 
Statybos aikštelė turi būti aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus naudotis tik 

sklypo teritorija. Statybinės mašinos ir mechanizmai naudojamos statyboje turi būti techniškai 
tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai ir statybinės medžiagos turi būti sandari, kad 
pastarieji nepatektų į gruntą. 

Statybos darbų metu atliekas sudarys: iškastas gruntas, statybinės šiukšlės, tuščia tara ir 
pakuotės. 

Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1–637 "Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės", kurios 
nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, 
statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų 
sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų 
tvarkymo reikalavimus. 

Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose 
pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR aplinkos ministro 1998-12-24. 
įsakymu Nr. 184/282. Susidarius išvežimui tinkamam atliekų kiekiui, atliekos perduodamos 
tvarkymui įmonėms, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir turinčioms licencijas 
tvarkyti šias atliekas. 

Visos statybinės atliekos, atsiradusios vykdant statybos darbus, turi būti išrūšiuotos jų 
susidarymo vietoje į tinkamas naudoti atliekas, netinkamas naudoti atliekas, tinkamas perdirbti 
atliekas, netinkamas perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės, 
kurios užterštos kenksmingomis medžiagomis). Tinkamos naudoti statybinės konstrukcijos ir 
atliekos tvarkingai sukraunamos ir panaudojamos, atliekant statybos darbus teritorijoje arba 
išvežamos į jų sandėliavimo vietas. Nereikalingos statytojui ir netinkamos naudoti statybinės 
atliekos, sudarius sutartį su atliekas tvarkančia įmone, išvežamos į sutartyje nurodytas statybinių 
atliekų saugojimo ir laidojimo vietas. 

Statytojas privalo užtikrinti tvarkingą statybinių medžiagų laikymą, krovimą ir iškrovimą, 
saugoti statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją. 

Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo 
tinkamu naudoti. 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 
straipsnyje nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos: 

- į tinkamas naudoti vietoje atliekas (žvyro, skaldos); 

- į tinkamas perdirbti atliekas (antrines žaliavas), pristatomas į perdirbimo aikšteles arba 
gamyklas. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo statybvietėje saugomos statybos 
teritorijoje tvarkingose krūvose, uždaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos 
neužteršia aplinkos. Statytojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 
(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 
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1 lentelė. Statybos metu susidarančių atliekų kiekiai. 

Atliekų kiekiai 

 

Technolo

ginis 

procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas 

objekte 

Numatomi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 
Pavadini- 

mas 

Kiekis 

t 

Agrega- 

tinis 

būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

Kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

Statisti- 

nės 

klasifi- 

ka- 

cijos 

kodas 

Pavojingu-

mas 

Laikymo 

sąlygos 

Didžiau- 

sias 

kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pastato 

stogo 

elementų 

griovimas, 

palangių 

išmonta-

vimas 

Metalai 

(skardos) 

Iki 

0,06t 

kietas 1704 06 Nepavojin-

gas 

Krūvoje Iki 0,06t Atliekų 

tvarkytojui 

pagal sutartį 

Pastato 

parapetų 

išmonta-

vimas 

medinės 

k-jos 

Iki 

0,05 

m³ 

kietas 030105 07,5 Nepavojin-

gos 

Krūvoje Iki 0,05 

m³ 

Supjausto- 

mos į malkas 

Pastato 

parapetų 

mūriji- 

mas 

plytos Iki 0,1 

m³ 

kietas 170102 12,11 Nepavojin-

gos 

Krūvoje Iki 0,1 

m³ 

Panaudojama 

kaip antrinė 

statybinė 

medžiaga 

Nuogrin-

dos 

atstaty-

mas, 

laiptinių 

aikštelių 

remontas 

Gelžbeto-

nis 

Iki 0,2 

t 

kietas 170101 13,11 Nepavojin-

gas 

Krūvoje Iki 0,2 t Panaudojama 

kaip antrinė 

statybinė 

medžiaga 

(betono 

traiškanos) 

 

 Statybos organizavimo paruošiamieji darbai. 

Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties 
projektinė dokumentacija, gautas leidimas statybai. 

Prieš pradedant pagrindinius statybos darbus, atliekami sekantys paruošiamieji darbai: 

 įrengti laikinas buitines patalpas (siūloma naudoti mobilų vagonėlį, darbus 
vykdysiantiems darbininkams persirengti, su tualetu); 

 aptverti pastatą lengva ažūrine tvora, nekasant grunto ir paliekant įėjimus į pastatą; 

 ties žmonių galimo praėjimo vietomis įrengti tvorą su mediniu stogeliu. 

 paruošti medžiagų sandėliavimo aikštelę; 

 elektros prisijungimas iš bendros namo skydinės, įrengiant atskirą apskaitą, ar kitu 
susitarimu su užsakovu; 

 iškabinti atitinkamus įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus. 

 įrengti kėlimo įrangą, kuria bus organizuojamas medžiagų padavimas. 

 įrengti metalinius pastolius nuo kurių bus atliekami sienų šiltinimo darbai, kiekviename 
darbo bare. 

Atliekant statybos darbus prie esamų inžinerinių tinklų, šalia esamų statinių ir medžių 
darbai vykdomi  rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Esami inžineriniai 
tinklai neturi būti pažeisti. Sandėliuoti  gruntą ir medžiagas virš esamų tinklų, o taip pat 
pravažiavimuose ir praėjimuose, draudžiama. 

Autotransporto ir mechanizmų judėjimo vietose esami veikiantys inžineriniai tinklai, jei 
jie yra, laikinai uždengiami gelžbetoninėmis plokštėmis arba apsaugojami kitokiu patikimu būdu. 
Esami tinklai neturi būti pažeisti. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų 
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draudžiama. Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų, jei to reikia ir numatyta TDP, vykdomi 
rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Žmonių judėjimo vietose per iškastas 
tranšėjas įrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvaru. Iškastos duobės ir tranšėjos turi būti 
pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir tamsiu paros metu) bei aptvertos. Tranšėjose 
atsiradus gruntiniam arba paviršiniam vandeniui, jis turi būti nedelsiant pašalintas siurbliais. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos dangos turi būti 
pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Darbų zonoje, klojant inžinerinius tinklus, jei tai numatyta TDP, 
nuimtas ir išsaugotas dirvožemis grąžinamas į pradinę vietą. Visi medžiai, nepatenkantys į darbų 
zoną, išsaugomi. Šalia darbų zonos esančius išsaugomus medžius rekomenduojama nugenėti, 
o jų kamienus laikinai aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 2m aukščio. Tranšėjos šalia 
esamų medžių, esant reikalui, kasamos su išramstymu, nepažeidžiant medžių šaknų. 

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į 
gruntą bei vandenį draudžiamas. Iš statybos aikštelės išvažiuojančio autotransporto ir kitų 
mechanizmų ratai turi būti nuplaunami vandeniu. 

Laikinos buitinės patalpos įrengiamos statybos aikštelėje. Numatomos laikinos patalpos: 
statybos darbų vadovui, darbininkų buitinės patalpos, įrankinė, lauko biotualetas, prausykla, 
šiukšlių ir atliekų konteineris, sargo postas. 

 

 Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai 
ir sąlygos 

 
Reikalavimai personalui 
Savarankiškai dirbti statybos darbus, reikalaujančius profesinių įgūdžių ir atitinkamos 

kvalifikacijos, gali asmenys:  

- ne jaunesni kaip 18 metų; 

- turintys gydytojo leidimą dirbti; 

- turintys kvalifikaciją atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantį dokumentą-pažymėjimą 
(žemkasio, aukštalipio, kabinėtojo ir kitiems darbams); 

- apmokyti pagal įmonės darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo programą ir 
instruktuoti įmonėje nustatyta tvarka; 

- mokantys suteikti pirmąją pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. 

Naujai priimti į darbą nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik 
kvalifikuoto darbuotojo prižiūrimi. Po to, kai įsitikinama ir leidžiama dirbti savarankiškai, apie tai 
darbų vadovas atžymi darbuotojų instruktavimo žurnale. 

Statybvietėje dirbantis (-ys) darbų vadovas (-ai) privalo būti atestuotas darbuotojų 
saugos ir sveikatos klausimais ir žinoti saugos darbe reikalavimus. 

Darbai privalo būti organizuojami taip, kad nepažeistų darbuotojo darbo ir poilsio režimo: 

- darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 val. per savaitę; 

- kasdienė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų; 

- maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius (viršvalandžius dirbti galima tik 
išimtinais atvejais), per 7 dienas neturi viršyti 48 val.; 

- darbuotojo viršvalandinis darbas per 2 dienas iš eilės neturi viršyti 4 val. 

 

Reikalavimai aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis ir 
statybviečių įrengimui 

Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis (AAP) laikantis įmonėje patvirtintos „Asmeninių apsaugos priemonių 
išdavimo tvarkos“. 

Kolektyvinės saugos priemonės ir asmeninės apsauginės priemonės turi būti 
naudojamos pagal paskirtį ir gamintojo nurodymus. Naudoti šias priemones kitiems tikslams 
draudžiama. 

Visi darbuotojai, atliekantys gatvės tiesimo, taisymo darbus, privalo dėvėti ryškiaspalvius 
darbo rūbus arba signalines liemenes. 

Statybvietės ir darbo vietos turi būti įrengtos ir paženklintos pagal „Saugos ir sveikatos 
taisyklės statyboje DT 5–00“ „Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“, „Darboviečių įrengimo 
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statybvietėse nuostatai“, „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse 
nuostatai“ ir „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 
12“ reikalavimus su reikiamais aptvarais, saugos ženklais, apšvietimu. 

Pastoviose, kilnojamose bei laikinose gamybinėse ir buitinėse patalpose turi būti 
pirmosios medicininės pagalbos ir pirminės gesinimo priemonės. 

Statybviečių ir darbo vietų teritorija turi būti tvarkinga, nuolat valoma, gamybos atliekos 
ir šiukšlės turi būti išgabenamos į specialiai paruoštas vietas ir rūšiuojamos. 

Teritorijoje turi būti numatytos medžiagų sandėliavimo vietos. 
Gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingose vietose draudžiama naudoti atvirą ugnį. 
Rūkyti leidžiama tik tam tikslui skirtose, ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose 

vietose, kuriose yra gesinimo priemonės. 
 

Reikalavimai darbui su įrenginiais ir medžiagomis 
Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos 

ir sveikatos reikalavimus nurodytus „Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose“ ir 
techniniame reglamente „Mašinų sauga“, nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Darbo įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo 
nustatytą tvarką ir techninio eksploatavimo sąlygas. 

Ant darbo įrenginių turi būti saugos ženklai, žymenys. Jei jie dėl kokių nors priežasčių 
yra pažeidžiami, ženklai, žymenys turi būti atnaujinti. 

Visos medžiagos turi būti naudojamos pagal paskirtį ir taip, kad nekeltų pavojaus 
darbuotojų saugai ir sveikatai, neterštų aplinkos. 

Pervežti, laikyti ar naudoti medžiagas reikia laikantis reglamentuojančių normatyvinių 
dokumentų, saugos taisyklių ar instrukcijų. 

Darbuotojai, dirbantys su kenksmingomis agresyviomis, degiomis, sprogiomis 
medžiagomis, turi būti supažindinti su šių medžiagų saugos duomenų lapu ir žinoti jų poveikį 
žmogui, mokėti naudotis asmeninėmis apsauginėmis ir higienos priemonėmis, saugiai elgtis 
ekstremaliose situacijose (gaisro, sprogimo, stichinių nelaimių atvejais). 

 

Saugos darbe reikalavimai dirbant su mechanizmais 
Dirbti statybos mašinų (ekskavatorių, frezų, buldozerių, skreperių, greiderių, kėlimo 

kranų, automobilių) mašinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis mašinisto 
(traktorininko, vairuotojo) pažymėjimą, leidžiantį dirbti su šio tipo mechanizmu, pasitikrinęs 
sveikatą, apmokytas ir instruktuotas. 

Visi gatvės dangų įrengimo darbuose naudojami savaeigiai mechanizmai darbo metu 
turi būti su įjungtais oranžinės spalvos mirksinčiais švyturėliais. Ne darbo metu gali būti be 
įjungtų švyturėlių, tačiau pastatyti ne važiuojamojoje gatvės dalyje arba kelkraštyje, taip pat 
saugiu atstumu nuo darbų zonos. 

Veikiančių mechanizmų darbo zonoje draudžiama būti pašaliniams asmenims, tiesiogiai 
nesusijusiems su mechanizmų darbu. 

Aptikus mechanizmų darbo zonoje didelių akmenų, kelmų ar kitų daiktų, kurie gali sukelti 
pavojų, būtina pašalinti kliūtį. 

Elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje galima dirbti tik turint tinkamai įformintą 
paskyrą-leidimą. 

Darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonės ir įtaisai (apsauginiai vožtuvai, 
avariniai jungikliai ir kt.). Visos judančios mašinos dalys turi būti uždengtos apsauginiais 
gaubtais. 

Dirbant kelių tiesimo ir statybos mašinomis draudžiama: 

- įlipti, išlipti iš mašinos jos eigos metu; 

- dirbti esant atidarytoms kabinos durelėms; 

- dirbti su išjungtu švyturėliu; 

- dirbti krovinių kėlimo įrenginių veikimo zonoje; 

- kabinoje vežti žmones; 

- stovėti ant judančios mašinos laiptelio; 

- palikti veikiančią mašiną be priežiūros; 
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- palikti neveikiančią mašiną nuokalnėje; 

- remontuoti esant įjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slėgiui jungiamosiose 

žarnose. 
 

 Statybos darbai. 
Betonavimo, medinių, metalinių konstrukcijų montavimo darbai atliekami pagal TDP 

techninių specifikacijų reikalavimus. 
Vandens įvadas pastate yra esamas, juo naudojamasi pagal poreikius. 

 

 Darbo apsaugos priemonės. 
Užtikrinant darbų saugą vadovautis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu;      DT 5-

00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 2010-09-17, Nr. A1-425 „Kėlimo kranų saugaus 
naudojimo taisyklės“. 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 
- pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
- daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai 

matomais ženklais; 
- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiančiaisiais ženklais, o darbo 

vietos būtų gerai apšviestos; 
- keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta 

įranga; 
- kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
- šalia tvoros gaminiai nebūtų keliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus; 
- nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi; 
- krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais. 
Statybos vadovas yra atsakingas už jo vadovaujamos statybos saugų darbą visuose 

statybos baruose, o darbų vykdytojai - jiems pavestuose darbų baruose. 
Dirbant keletui rangovų statybos aikštelėje, kiekvienas iš jų atskirai besąlygiškai atsako 

už savo žmonių saugų darbą ir kartu neša bendrą atsakomybę, dirbant sąveikoje su kitais 
rangovais. 

 
MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS  

Aprašymas 
(tipas / markė / modelis) 

Galingumas,  
talpumas 

Skaičius 
vnt. 

Autosavivartis  iki 5 m3 1 

Šildytuvas diz., kuro  1 

Suvirinimo agregatas  1 

Skiedinio maišyklės 0,5 m3 1 

Grunto tankintuvas Ne mažiau 170 kg 1 

Tinkavimo agregatas  1 

Elektrinis smūginis perforatorius Ne mažiau 1700 W 1 

Šie pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai yra rekomendacinio pobūdžio ir gali keistis 
konkrečiame rangovo parengtame darbų technologijos projekte (jei jis bus rengiamas). 

 

 Darbai arti elektros linijų. 
Elektros srovės pavojus dažnai neįvertinamas. Jau nedidelio stiprumo srovė gali būti 

pavojinga gyvybei. Nelaimingas atsitikimas gali įvykti, net kai mažai elektrai laidžiomis drėgnomis 
medžiagomis prisiliečiama prie elektros linijos ir įvyksta elektros iškrova, todėl reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad: 

- arti įtampą turinčių elektros oro linijų galima dirbti tik esant saugiam atstumui; 
- nustatant saugų atstumą būtina atsižvelgti į elektros laidų siūbavimą nuo vėjo; 
- jei negalima laikytis saugių atstumų nuo elektros oro linijų, tai visą darbo laiką įtampa 

turi būti išjungta arba įtampą turinčios dalys turi būti apsaugotos apdengimais arba 
atitvarais. 

Paminėtas saugos priemones visada numatyti ir vykdyti, suderinus su elektra tiekiančia 
įmone (pvz., elektros tinklų įmone). 
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Ypatingai būtina atkreipti dėmesį į pavojus dėl neleistino priartėjimo prie įtampą turinčių 
elektros oro linijų, dirbant su mašinomis, pvz., kranais, ekskavatoriais, betono siurbliais, statybos 
keltuvais, mechaninėmis kopėčiomis, arba kėlimo mechanizmu keliant gremėzdiškus krovinius, 
pvz., armatūrinį plieną, klojinių elementus, surenkamąsias gelžbetonio dalis, plienines sijas, 
profilinius ir lakštinius metalus. 
Prieš darbų pradžią dirbančiuosius reikia instruktuoti ir informuoti apie pavojus. 
 

 Pavojingų zonų nustatymas 
Aplink statomą pastatą, atsižvelgiant į aukštį, iš kurio gali kristi krūviai, nustatomos 

pavojingos zonos. Jos aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą 
pavojų aptvertoje teritorijoje. Įėjimuose į pastatą įrengiami apsauginiai stogeliai. Šioje zonoje 
leidžiama atlikti statybos ir montavimo darbus tik tada, kai garantuojamas darbininkų saugumas. 

Pavojingų zonų ribos,  kur veikia rizikos veiksniai kenksmingų medžiagų, viršijančių ribinę 
vertę, nustatomos matavimais. 

Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių priimamos 5m nuo jų, jei 
gamintojo instrukcijoje nėra griežtesnių ar papildomų reikalavimų. 
Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 
perkūnija, sniegas ir t. t.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 
 

 Pagalbiniai pastatai ir patalpos. 
Paprastai pagalbiniai pastatai yra inventoriniai ir gali būti naudojami daug kartų. Kai kurios 

pagal paskirtį artimos patalpos gali būti jungiamos (pvz., persirengimo ir sušilimo). Pagal 
sanitarines normas buitinės patalpos turi būti ne mažesnės kaip 12 m2, kontoros – 9 m2. 

Remiantis LR Vyriausybės nutarimu 2003 04 24 Nr. 501 “ Buities, sanitarinių ir higienos 
patalpų įrengimo reikalavimai” darbininkams statyboje sudaromos normalios buitinės sąlygos: 

1. Įrengiamos persirengimo – poilsio patalpos (1 darbininkui skiriama 0,9m2 ploto). 
Buitinių patalpų vagonėliuose sukomplektuojami stalai ir kėdės, priklausomai nuo 

darbininkų skaičiaus (darbininkui – 1 kėdė ir vieta prie stalo). 
2. Statybvietėje papildomai naudojami biotualetai (pagal normas - 1 tualetą 18 darbuotojų). 
3. Projekte atskiros maitinimosi patalpų  nerengiamos. Atsineštiems pietums numatyti 

stalai ir kėdės persirengimo patalpose. 
 

 Vandens suvartojimas 
Statybvietėje vandens reikia gamybos, ūkiniams ir buitiniams bei apsaugos nuo gaisro 

reikalams. Pagal normas vienam žmogui reikia 30 l vandens per parą. 
 

 Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apšvietimo, nuotekų 
šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu 
Statybos metu elektros tiekimas numatomas iš atnaujinamo (modernizuojamo) namo, 

skirto bendro naudojimo reikmėms (rūsyje arba laiptinėje), suvartojimas skaičiuojamas pagal 
susitarimą su pastato administratoriumi. Iš čia numatomas ir elektros tiekimas statybvietės 
apšvietimui. 

Vandens tiekimas numatomas iš pastate esančio buto, pagal susitarimą su pastato 
administratoriumi / namo bendrijos pirmininku, pastačius atskirą vandens skaitliuką. 

Nuotekų šalinimui poreikio nėra. 
 

 Gaminių sandėliavimo schemos. 
Kroviniai dedami tik į paruoštą vietą, kurioje jie negalėtų nukristi, apvirsti ar nuslinkti. Kad 

būtų galima lengvai ištraukti iš po krovinio pakabas ar grandines, jų nepažeidus, krovinių dėjimo 
(sandėliavimo) vietoje turi būti iš anksto padėti atitinkamo storumo ir stiprumo padėklai. 

Padėklai rietuvėse tarp sandėliuojamų krovinių išdėstomi vienoje vertikalėje. Jų aukštis 
turi būti toks, kad, sandėliuojant plokštes, blokus ir pan. konstrukcijas, 20 mm viršytų montavimo 
kilpų aukštį. 

Tarp rietuvių turi būti praėjimai ne mažesnio kaip 1 m pločio ir pravažiavimai, kurių plotis 
priklauso nuo mechanizmų ir transporto priemonių. 

Kranų darbo vadovas privalo skirti vietą kroviniams sandėliuoti, aprūpinti padėklais ir 
instruktuoti mašinistus ir kabinėtojus apie sandėliavimo tvarką ir gabaritus. Mašinisto kabinoje ir 
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darbų vykdymo vietose reikia iškabinti kranų kilnojamų krovinių sąrašą, nurodant jų svorį. 
Krovinių (vamzdžių, miško medžiagos, gelžbetoninių gaminių, metalo konstrukcijų ir t. t.) 

sudėjimas į rietuves, jų aukščiai gali būti pavaizduoti sandėliavimo schemose. 
Higroskopinės medžiagos (dujų silikato blokai, mineralinės vatos plokštės ir kt.) 

sandėliuojamos uždarose patalpose arba pašiūrėse. 
Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu iš Žemaitės gatvės į šalia namo 

esančią automobilių stovėjimo aikštelę ir iškraunamos rankiniu būdu. Laikinas medžiagų ir gaminių 
sandėliavimas galimas šalia pastato. Į darbo vietą medžiagos ir gaminiai paduodami rankiniu 
būdu. Medžiagų sandėliavimas atliekamas pagal medžiagų tiekėjo rekomendacijas.  

Statybos darbams nenumatyta naudoti sunkesnių keliamųjų mechanizmų - kranų, o rangovo 
nuožiūra gali būti naudojama gervė, skrysčiai ir analogiška kita lengva įranga. Į darbo vietą 
medžiagos ir gaminiai paduodami rankiniu būdu, panaudojant skrysčių komplektus (polispastus). 

Darbų metu turi būti užtikrintas netrukdomas praėjimas į pastato viršutinius eksploatuojamus 
aukštus. Laiptinėje draudžiama palikti arba laikinai sandėliuoti medžiagas. Remontuojant stogą 
būtina įrengti priešgaisrinius postus (priešgaisrinius gesintuvus).  

Turi būti užtikrintas privažiavimas prie pastato žmonėms, ar specialiosioms tarnyboms. 
Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi 

būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais 
norminiais dokumentais ir projektu.  

Statybinės atliekos rankiniu būdu pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į atliekų 
utilizavimo vietą, sudarius sutartį su atliekų perdirbimo įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą. 

 

 Priešgaisrinė įranga statybos vietoje. 
Teritorijoje, kuo arčiau išėjimų ir patalpų, turi būti įrengti specialieji priešgaisriniai skydai, 

spintos pirminėms gesinimo priemonėmis sudėti. Stendai ir priešgaisriniai skydai statomi 
matomose ir patogiose prieiti vietose. Gesinimo priemonės komplektuojamos pagal Bendrųjų 
priešgaisrinės saugos taisyklių, 2010 07 27, Nr. 1-223  5 priedą. Rekomenduojama stendų ir skydų 
vidų dažyti baltai, kraštus - raudonai. Baltame fone lengviau pamatyti raudoną priešgaisrinį 
inventorių. 

Dirbant pavojingus ugniai darbus šalia darbo vietos turi būti gesintuvas. 
Nešiojamų gesintuvu skaičiaus norma: 

1. Statomų pastatu viduje  3 gesintuvai 1000  m2 plotui. 
2. Pastoliuose pagal ilgį - 20 m 1 gesintuvas. 

Maksimalus atstumas nuo bet kurios vietos patalpoje iki gesintuvo turi būti  <= 20 m. 
 

 Kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės. 
Asmeninė apsaugos priemonė - darbuotojo naudojama arba dėvima priemonė, sauganti jį 

nuo rizikos ar rizikų, galinčių pakenkti darbuotojo sveikatai. 
Asmeninių apsauginių priemonių rūšys: 

 priemonės galvai apsaugoti; 

 priemonės pėdoms ir kojoms apsaugoti; 

 apsauginiai darbo drabužiai; 

 priemonės akims ir veidui apsaugoti; 

 priemonės klausai apsaugoti; 

 priemonės plaštakoms ir rankoms apsaugoti; 

 įranga apsauganti nuo kritimo; 

 priemonės kvėpavimo takams apsaugoti; 

 gelbėjimo priemonės. 
Kiekviena asmeninė apsauginė priemonė turi: 

 apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksnių esančių darbo aplinkoje, 
nesukeldama didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai; 

 atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo esamą sveikatos būklę; 

 tikti (atitinkamai priderinta darbuotojui). 
Objekte vykdant statybos darbus turi būti naudojami apsauginiai šalmai (ypatingai griovimo 

ir ardymo darbuose, klojinių montavimo ir demontavimo darbuose, montuojant pastolius, 
konstrukcijų montavimo darbuose, dirbant šalia pastolių, dirbant duobėse ir tranšėjose, vykdant 
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žemės darbus, dirbant keltuvų, kranų, poliakalių darbo zonoje, vykdant statinių autorinę techninę 
valstybinę priežiūrą). 

Darbuotojai dirba su apsauginiais drabužiais ir apsauginėmis pirštinėmis. Darbui yra skirti 
kombinezonai, švarkai, kelnės, liemenės, striukės. Yra specialios striukės lietpalčiai ir 
kombinezonai, apsaugantys nuo vandens. Stropuotojai objekte turi dėvėti įspėjamąsias liemenes. 

Darbuotojų klausai apsaugoti, dirbant triukšmingus darbus, naudojamos ausinės, ausų 
kamšteliai. 

Organizuojant darbus didesniame negu 1,3 m aukštyje, būtina numatyti ir įrengti kolektyvines 
saugos priemones (aptvarus, apsauginius tinklus, gaudiklinius, pastolius ir kt.). Kolektyvinių 
saugos priemonių įrengimo ir demontavimo metu, taip pat, dirbant aukštyje, kai įrengti kolektyvines 
priemones nėra galimybių, dirbantieji turi būti aprūpinti saugos diržais. 

Dirbant dulkėtose patalpose kvėpavimo takų apsaugai naudojamos filtruojamosios 
puskaukės. 

Akių apsaugai nuo dulkių, spindulių naudojami apsauginiai akiniai. 
Atliekant suvirinimo darbus naudojami apsauginiai akių ir veido skydai. 
Darbdavys nemokamai aprūpina darbuotojus asmens saugos priemonėmis. 

 

 Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
Rangovas statybvietę turi paruošti ir vykdyti statybos darbus taip, kad nebūtų pažeidžiami 

aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų apsaugos reikalavimai bei vykdomi statybos darbai nesugadintų 
ir/ar kitaip neįtakotų esamų inžinerinių/infrastruktūros tinklų statybvietėje arba jos apylinkėse.  

Statybos sklypas turi būti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 
pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas.  

Statybvietės įrengimui, buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimui, statybos produktų ir 
konstrukcijų sandėliavimui, statybinių įrenginių ir mechanizmų saugojimui turi būti numatytas 
žemės plotas, pagal išankstinius rangovo suderinimus. 

Statybos darbų vykdytojas, prieš pradėdamas vykdyti statybos darbus privalo nusižymėti 
darbų vykdymo ribas ir aplinkinių sklypų ribas pagal tuometinę situaciją. 

Atsižvelgti, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, reikia ir vykdant pakelės tvarkymo 
darbus. Statybos darbai laikinai neišnuomotoje žemėje draudžiami. 

Vadovaujantis LR Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalimis, vykdant darbus arti 
gyvenamųjų namų, siūloma riboti darbą vakarais ir nedirbti naktimis bei švenčių dienomis. Vykdant 
darbus planuoti laiką taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų namų poilsio dienomis ir 
nedarbo valandomis (18-6 val.). 

Numatomoje darbų zonoje esantys medžiai bei krūmai keliantys pavojų eismo saugumui 
šalinami pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-12-23 įsakymu 3-507 patvirtinto 
„Saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės 
reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašas“ 
reikalavimus. 

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų dangų paviršiai turi būti išvalyti nuo krūmų, 
žolės ir šiukšlių. 

Prieš kertant medžius, reikia gauti leidimą iš atitinkamų institucijų. 

Rangovas statybos objekto ribose turi nuimti dirvožemio sluoksnį, tinkamai jį sandėliuoti 
statybvietėje ir vėliau panaudoti darbų vykdymo zonos žaliųjų zonų formavimui. Šių darbų atlikimo 
metu rangovas privalo vadovautis LR vyriausybės 1995-08-14 nutarimo Nr. 1116 „Dėl pažeistos 
žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ reikalavimais. Perteklinis 
dirvožemio kiekis, tai atskirai suderinus su statytoju, panaudojamas aplinkinių teritorijų žaliųjų zonų 
formavimui. Rangovas yra atsakingas už bet kokių iškasų, kurias statybvietės teritorijoje, dėl 
Rangovo vykdomų statybos darbų poreikio, atlieka bet kuri paslaugų įmonė, tinkamo grunto 
užpylimo, atitinkančio duotosios sklypo dalies poreikius, užtikrinimą. 
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Statybos metu naudingas dirvožemis nustumiamas ir sandėliuojamas darbų zonos ribose, 
dalis aikštelių nurodyta brėžinyje, dalį rangovas įsivertina pats. Statybos baigimo metu dirvožemis 
grąžinamas ir apsėjamas žolėmis. Neigiamas statybos darbų poveikis dirvožemiui gali pasireikšti 
palankių sąlygų vėjo ir vandens erozijai susidarymu; mechaniniu poveikiu; tarša statybinėmis 
atliekomis ir kitomis medžiagomis; hidrologinio režimo dirvožemyje pakeitimu. Todėl norint 
išsaugoti dirvožemį, reikia nukasti viršutinį derlingą jo sluoksnį tuose plotuose, kuriuose numatoma 
atlikti žemės darbus, ir panaudoti statybų pažeistiems plotams rekultivuoti. 

Numatytose vietose teritorijos plotai padengiami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir apsėjami 
žole. 

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos 
nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka galimybė 
naudotis inžineriniais tinklais. 

Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, 
elektros tiekimo trikdymo. 

 Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas 
Prieš statybos darbų pradžią rangovas turi parengti ir užsakovui pateikti derinimui statinio 

statybos ir statybos darbų eiliškumo grafiką. Šiame grafike turi būti pateikta (nurodant darbų 
apimtis ir įvykdymo terminus): 

1. darbų ruožo nužymėjimas, aptvėrimas; 

2. paruošiamieji darbai;  

3. esamų dangų ardymas; 

4. žemės darbai; 

5. AŠAS įrengimas; 

6. pagrindų įrengimas;  

7. kelio, vejos bortų įrengimas; 

8. betono trinkelių dangų įrengimas; 

9. pastato sienų šiltinimo ir tinkavimo darbai; 

10. šlaitinio stogo apšiltinimo ir dangos įrengimo darbai; 

11. langų keitimo (senų blokų išmontavimo, naujų įmontavimo) darbai; 

12. lauko palangių įrengimo darbai; 

13. lietaus sistemos (latakų, lietvamzdžių) įrengimas 
 

Orientacinė objekto statybos trukmė – 18 savaičių. 

Preliminarus darbų grafikas (statybos metu gali būti tikslinamas rangovo) 

Savaitės Nr. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
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1
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1
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1
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1
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1
7
 

1
8
 

Paruošiamieji darbai * * *                
Pagrindiniai darbai   * * * * * * * * * * * *  *    
Baigiamieji darbai             * * * * * * 

 

 Specialūs reikalavimai statybos darbų technologijai 
Rangovas yra atsakingas už statybos darbų technologijų ir metodų parinkimą bei statybos 

darbų organizavimą taip, kad būtų išlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo 
saugos ir kiti aktualiuose LR teisės aktuose nustatyti reikalavimai. Šio projekto dalies „Susisiekimo 
dalis“ skyriuje „Techninės specifikacijos“ pateikti reikalavimai statybos medžiagoms ir darbų 
vykdymui. 
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 Statybvietės planas su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių 
privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti projekto dalių sprendinių reikalavimai 

 

Visi projekte numatyti statybos darbai turi būti vykdomi laikantis statybos normų reikalavimų. 
Jei statybos darbų metu rangovui dėl kokių nors priežasčių atsiras poreikis specifiniams statybos 
darbams, šių darbų organizavimo sprendiniai turi būti pateikti atskirame statybos darbų 
technologijos projekte ir atskirai suderinti su statytoju bei visomis suinteresuotomis institucijomis. 

Projekte numatyti darbai turi būti atliekami laikantis statinių statybos ir statybos darbų 
eiliškumo grafiko. 

Statybos metu darbams reikalingas statybines medžiagas ir/arba konstrukcijas 
rekomenduojama sandėliuoti nedideliais kiekiais šalia vykdomų statybos darbų vietos užtikrinant, 
kad jos netrukdys saugiam autotransporto eismui ir nekels pavojaus žmonių sveikatai, taip pat 
reikia užtikrinti medžiagų ir/arba konstrukcijų apsaugą nuo vagystės. Rangovas, vykdydamas 
statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais (patvirtinta 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008-01-15 įsakymu Nr. A1-22/D1-34), Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais 
(patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999-12-22 įsakymu 
Nr. 102), Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais (patvirtinta 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-11-26 įsakymu Nr. A1-331), 
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais (patvirtinta Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999-11-24. įsakymu Nr. 95), Saugos ir sveikatos 
taisyklėmis statyboje (patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 
2000-12-22 įsakymu Nr. 346), statybos rekomendacijomis R39-06 „Kelių tiesimas ir techninė 
priežiūra. Sauga darbe“ ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, 
techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 
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 Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 
 

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas  
(vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 
STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 

PASTATŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS   

1 Projekto nagrinėjimas (1000 m2 
pastato ploto) 

80   

2 Pastato pamatai (pastato perimetrui 
tenkančio 100 m ilgio pamatų) 

23 Pastato nužymėjimas, tranšėjų 
iškasimas, grunto sutankinimas ir 
smėlio pasluoksnio statybos 
techninė priežiūra, monolitinių 
betoninių ir gelžbetoninių 
konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus 
klojinius ir atitiktis  tolimesniems 
statyboms darbams, pamatų 
paruošimo hidroizoliacijai ir garo 
izoliacijai patikrinimas, pamatų 
apžiūra prieš užpilant gruntą, 
gręžtinių pamatų įrengimas 

 

3 100 m ilgio lauko vandentiekio, 
nuotekų šalinimo šilumos tiekimo 
tinklai (valandos skaičiuojamos 
kiekvienam tinklui atskirai) 

4   

4 Bandymai (vienai inžinerinei sistemai) 8   

6 Stogas (1000 m2) 36   

7 Fasadai ir langai 1000 m2 64   

8 Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo inžinerinė sistema 
(1000 m3 pastato tūrio) 

52 Specialieji statybos darbai  

9 Elektros inžinerinė sistema (1000 m3 
pastato tūrio) 

48 

11 Vandentiekio inžinerinė sistema (1000 
m3 pastato tūrio) 

28 

12 Nuotekų šalinimo inžinerinė sistema 
(1000 m3 pastato tūrio) 

28 

15 Apdailos darbai (1000 m2) 42   

16 Statybos sklypo tvarkymas (1000 m2) 40   

17 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų 
tvarkymas, aktų pasirašymas)  

12 12 val. skirta vienam mėnesiui; 
valandas reikia dauginti iš statybų  
trukmės (mėnesiais) 

 

18 Geodezinės nuotraukos tikrinimas 
(1000 m3 pastato tūrio) 

12   

19 Užbaigimo komisija 24   

 
 

 
 
 
 

 
Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

Projekto vadovas MARTYNAS GANUSAUSKAS A 1700  2019 01 

Projekto dalies 
vadovas 

MARIUS KEMZŪRA 33601  2019 01 
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ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
TURINYS 

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

3. BRĖŽINIAI: 

1. RŪSIO PLANAS M 1:100 A-1  

2. 1 AUKŠTO PLANAS M 1:100 A-2  

3. TIPINIS 2-5 AUKŠTO PLANAS M 1:100 A-3  

4. STOGO PLANAS M 1:100 A-4  

5. PJŪVIS 1-1  M 1:100; PJŪVIS 2-2  M 1:100 A-5  

6. FASADAS 1-18  M 1:100 A-6  

7. FASADAS 18-1  M 1:100 A-7  

8. FASADAS A-L  M 1:100 A-8  

9. FASADAS L-A  M 1:100 A-9  

10. LANGŲ ŽINIARAŠTIS M 1:100 A-10  

11. DURŲ ŽINIARAŠTIS M 1:100 A-11  

12. DETALĖ VS1  M 1:10 A-12  

13. DETALĖ VS1 -K M 1:10 A-13  

14. DETALĖ VS2  M 1:10 A-14  

15. DETALĖ NG1  M 1:10 A-15  

16. DETALĖ VC1  M 1:10 A-16  

17. DETALĖ LS1  M 1:10 A-17  

18. DETALĖ LS2  M 1:10 A-18  

19. DETALĖ LS3  M 1:10 A-19  

20. DETALĖ LS4  M 1:10 A-20  

21. DETALĖ LS5  M 1:10 A-21  

22. DETALĖ LS6  M 1:10 A-22  

23. DETALĖ ST1  M 1:10 A-23  

24. DETALĖ ST2  M 1:10 A-24  

25. DETALĖ ST3  M 1:10 A-25  

26. DETALĖ ST4  M 1:10 A-26  

27. DETALĖ ST5  M 1:10 A-27  

28. DETALĖ ST6  M 1:10 A-28  

29. DETALĖ B1  M 1:10 A-29  

30. DETALĖ B2  M 1:10 A-30  

 

4. MEDŽIAGŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 



 
 

Projektai ir Co, UAB 
Įm.k.304317232 
Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

 

 MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506 
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;  
mob. tel. +370 614 81077, +370 686 11403 
el. paštas: info@archsprendimai.lt 

Atestato Nr. PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS DATA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 

A 1700 PV M. GANUSAUSKAS  2018-10 1A5p – GYVENAMAS NAMAS 

A 1700 A PV M. GANUSAUSKAS  2018-10 DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

35835 SKPDV G. ANTANAITIS  2018-10 ARCHITEKTŪRINĖ – AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

LT 

STATYTOJAS: 
 

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI" 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ 

18-42-AS-TDP-A/SK.AR 1 18 

 

1. Pastato vieta. Klimatinės sąlygos. 

 

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra Šilalėje, Žemaitės g. 8. Statiniui sklypas 

nepriskirtas. Gretimose teritorijose vyrauja daugiabučių pastatų užstatymas. 

 

Vietovės klimato sąlygos: 

Remiantis RSN 156-94 duomenimis (pagal Klaipėdos stoties duomenis): 

Maksimalus dirvožemio įšalo gylis (pagal Šilalės stoties duomenis): 

 galimas vieną kartą per 10 m – 79 cm, 

 galimas vieną kartą per 50 m – 108 cm; 

Maksimalus sniego svoris per žiemą: 

 galimas vieną kartą per 10 m – jūrinis klimatas, 

 galimas vieną kartą per 50 m – jūrinis klimatas; 

Maksimalus sniego prieaugis per parą: 

 galimas vieną kartą per 10 m – 27 kg, 

 galimas vieną kartą per 50 m – 41 kg; 

Skaičiuojamasis vėjo greitis gūsiuose prie žemės paviršiaus (H=10m): 

 galimas vieną kartą per 10 m – 33 m/s, 

 galimas vieną kartą per 50 m – 39 m/s; 

Vidutinė metinė oro temperatūra +6,8°C; 

Šalčiausio penktadienio oro temperatūra -(20÷22)° C; 

Santykinis metinis oro drėgnumas 81%; 

Vidutinis metinis kritulių kiekis 735 mm; 

Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 73,9 mm; 

Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, R; liepos mėn. – iš ŠV, V, 

PV, R; 

Vidutinis metinis vėjo greitis 4 m/s; 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Šilalės miestas priskiriamas III -jam vėjo 

apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 32 m/s. 



ETAPAS 
DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

18-42-AS-TDP-A/SK.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

TDP 2 18 0 
 

2. Pastato paskirtis ir eksploatavimas 

 

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų 

– daugiabučiai pastatai). Pastato unikalus Nr.: 8798-1000-7016. Pastatas yra 5 aukštų su 

rūsiu. Pastate yra 40 gyvenamosios paskirties patalpos (butai). Pastato energinio 

naudingumo klasė: E. 

Pastatas nėra įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, nėra nustatyti 

apribojimai jo remontui ar rekonstravimui. 

Pastatas nepatenka į Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas. 

 

3. Objekto forma ir funkcijos 

 

Architektūrinė idėja - atnaujinant (modernizuojant) pastatą išlaikyti esamo pastato įvaizdį, 

taip pat stengiantis išlaikyti vientisą kvartalo vaizdą, atitinkantį miesto sukurtą viziją, derinantis prie 

jau atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių pastatų. 

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato planinė forma netaisyklingo stačiakampio. 

Pastato stogas plokščias su ≥1,4o (2,5%) nuolydžiu iš šonų link pastato centrinėje dalyje 

esančių vidinių įlajų (3 vnt.). Stogo nuolydis paliekamas toks pat. 

 

4. Pastato derinimas prie kraštovaizdžio ir aplinkinių pastatų 

 

 Namo forma paprasta, stogas plokščias, spalvų derinys ramus. 

 

5. Išorinė pastato apdaila 

 

5.1. Fasadas 

Fasadų apdaila – pluoštinio cemento (fibrocementinės) plokštės, įrengiamos ant metalinio 

karkaso, su oro tarpu. Cokolio apdaila – klijuojamos akmens masės plytelės 30 x 30 cm. 

Cokolis ir fasadinės sienos iki 2 aukšto grindų perdangos turi atitikti I atsparumo smūgiams 

kategoriją. 

Langų angokraščių apdaila – skarda, dengta PU (žr. fasadus). Spalva derinama prie fasado 

fibrocementinių plokščių ir akmens masės plytelių spalvos. 

Apatinių balkonų perdangos iš šonų ir apačios numatomos apšiltinti polistireniniu 

putplasčiu ir įrengti tinko apdailą Čia numatomas šviesiai pilkos spalvos apdailos tinkas – 

atitinkantis RAL 9002 (KREISEL 27570). 

Įėjimo stogeliai iš apačios ir šonų (priekio) taip pat sienos tarpas tarp įėjimo durų numatomi 

tinkuoti tamsiai ruda spalva, atitinkančia RAL 7022 (KREISEL 27479). 

Fasadų spalviniai sprendiniai pateikti fasadų brėžiniuose A-06, A-07, A-08, A-09. 
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Fasadų apdailos medžiagos (fibrocementinės plokštės ir akmens masės plytelės) gali būti 

keičiamos kitomis, analogiškų savybių, kiek galima panašesnėmis spalvomis numatytoms, 

suderinus su projekto autoriumi. Galutinį fasado spalvinį variantą ir plytelių išdėstymą derinti 

su projekto autoriumi. 

Prieš atliekant šiltinimo darbus paruošiami pagrindai: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip 

nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai, taip pat nukabinamos / išmontuojamos reklamų iškabos, 

esami ištrupėję piliastrai suremontuojami užtaisant cementiniu skiediniu, kur ištrupėjimai didesni 

įrengiant metalinį karkasą. Nuo fasado iškeliami visi esami komunikaciniai kabeliai bei laidai. 

Pastato sienos iš išorės plaunamos priešgrybelinėmis – fungicidinėmis medžiagomis. 

  

5.2. Langai 

Keičiami langai (įskaitant ir balkonų langus) – plastikiniai, langų rėmai baltos spalvos. 

Langų šilumos perdavimo koeficientas: U ≤ 1,3 W/m2K. 

Langai su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga. Langai 

rūsyje saugiu stiklu. 

Langų dydžiai bei varstomos dalys nurodyti žiniaraštyje (A-10). 

 

5.3. Durys 

Pastate keičiamos lauko durys, patekimui į laiptinę ir rūsio bei tambūro durys..  

Lauko durys, metalinės, apšiltintos. Laiptinės lauko durys įstiklintos su stiklo paketu 

≥ 0,2 m2 (atspariu dūžiams), traukiama (didele) rankena, durų pritraukikliu, atramine kojele ir durų 

stabdžiu, su kodine elektromagnetine spyna. Durų varčios plotis ≥ 100 cm. Spalva - tamsiai pilka 

RR 23 (RAL 7015). Mechaninio patvarumo klasė ≥ 6. Durų U ≤ 1,6 W/m2K. 

Durys į rūsį, metalinės, apšiltintos, traukiama (didele) rankena, atramine kojele ir durų 

stabdžiu, su rakinama cilindrine spyna, iš vidaus su suktuku. Spalva – tamsiai pilka RR 23 (RAL 

7015). Mechaninio patvarumo klasė ≥ 6. Durų U ≤ 1,6 W/m2K. 

Tambūro durys, plastikinės. Su stikliniu langu nuo pusės – vienos kameros stiklo paketu 

(atspariu dūžiams), apšiltintos (apatinė dalis – su apšiltintu plastiko užpildu), su spragtuku, 

lenkiama rankena, durų pritraukikliu, atramine kojele ir durų stabdžiu. Spalva – tamsiai pilka RR 

23 (RAL 7015). Durų U ≤ 1,6 W/m2K. 

 

5.4. Stogo danga, skardinimas ir nutekamieji vamzdžiai 

Pastato stogas plokščias ≥1,4o (2,5%) nuolydžiu iš šonų link pastato centrinėje dalyje 

esančių vidinių įlajų (3 vnt.). Stogo nuolydis paliekamas toks pat. 

Stogo danga numatoma prilydoma ritininė, atitiktis „Mida Unifleks“. 

Stogo apskardinimo elementai, parapetai, stogelių vertikalių briaunų apskardinimas - 

tamsiai pilkos RR 23 (RAL 7015) spalvos skarda, dengta PU. Nutekamieji vamzdžiai ir latakai – 

pagal sisteminį pasirinktos firmos katalogą.  

Lietus nuo stogo surenkamas trejomis įlajomis (žr. detalę ST2) ir vidiniais lietvamzdžiais 
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nuteka į miesto lietaus nuotekų tinklus. 

Stogelių virš pagrindinių įėjimų – prilydoma ritininė (įrengiama ant mineralinės vatos 

apšiltinimo sluoksnio), formuojama su nuolydžiu nuo pastato. Ties stogelio ilgąja briauna 

(žemiausioje vietoje) suformuojamas latakas lietaus vandeniui nubėgti ir įrengiamas išorinis 

lietvamzdis, kuriuo vanduo nuleidžiamas ant kietų dangų. 

 

5.5. Palangės, balkonai ir įėjimo stogelis, jų skardinimas 

Išorinės palangės įrengiamos skardos lakštų, spalva derinama prie fasado fibrocementinių 

plokščių ir akmens masės plytelių spalvos, padengimas – PU. Palangių spalvos nurodytos fasadų 

brėžiniuose A-06, A-07, A-08 ir A-09. Galutinį palangių spalvinį variantą, išrinkus fasadų apdailos 

akmens masės plyteles, derinti su projekto autoriumi. 

Įėjimo stogelių priekinių ir šoninių briaunų apskardinimas – tamsiai pilkos RR 23 (RAL 7015) 

spalvos skarda, dengta PU. 

Balkonų perdangos plokščių priekinės briaunos apskardinamos baltos spalvos, 

atitinkančios RR 20 (RAL 9010 / RAL 9003), skarda, dengta PU. 

Apatinėje stogelių (virš pagrindinių įėjimų) dalyje (jo centre) įrengiami išorinio montavimo  

šviestuvai, įsijungiantys nuo foto-judesio daviklio. 

Vidinės palangės butuose ties keičiamais langais įrengiamos iš MDP, baltos spalvos. 

 

6. Pastato vidaus apdaila 

Numatomas pastato laiptinių remontas. Prieš atliekant laiptinės remonto darbus paruošiami 

pagrindai: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai, nelygumai, 

didesni įtrūkimai užtaisomos cementiniu remontiniu mišiniu.  

Laiptinių sienos tinkuojamos struktūriniu tinku. Spalva parenkama statybos metu pagal šios 

laiptinės gyventojų pageidavimą. Jei gyventojai tokio noro nepareiškė, laiptinė tinkuojama šviesiai 

pilka spalva, kuri atitinka RAL 7047 (KREISEL 27491). Viršutinio aukšto lubos glaistomos ir 

dažomos baltos spalvos emulsiniais dažais. 

Atnaujinami laiptinių porankiai – atstatomi trūkstami elementai, kur reikia perdažomi 

metaliniai turėklai ar jų elementai. 
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7. Konstrukcinių elementų aprašymas, atitvarų šilumos perdavimo koeficientų 
skaičiavimai 

 

Pagal projektavimo užduotį ir investiciniame projekte numatyti atitvarų šilumos 
perdavimo koeficiento UN, W/(m2K), 

1. lentelė 

Atitvaros rūšis UN, W/(m2K), 

Cokolis ir pamatai 0,25 

Sienos 0,20 

Plokščias stogas 0,16 

Lauko, rūsio, tambūro durys 1,6 

Langai rūsyje, laiptinėje, balkonuose 1,3 

 
 

ŠILUMOS PERDAVIMO PER PASTATŲ ATITVARAS 
SKAIČIAVIMO METODAI 

 
Atitvarų visuminė šiluminė varža 
 
Atitvarų visuminė šiluminė varža, m2·K/W, apskaičiuojama pagal šią formulę: 
 

   Rt = Rsi + Rs + Rse;         
 

čia: Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža, m2·K/W; 

Rs – atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža, m2·K/W; 

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža, m2·K/W. 

 
Paviršių šiluminių varžų Rsi  ir Rse vertės pateiktos 2 lentelėje. 
 

2 lentelė 
Vidinio ir išorinio paviršių šiluminės varžos Rsi ir Rse, m2·K/W 

 

Vidinio paviršiaus šiluminė varža, Rsi, m2·K/W Išorinio paviršiaus šiluminė varža, Rse, m2·K/W 

Šilumos srauto kryptis 

horizontali 



aukštyn 



žemyn 


Visomis kryptimis 

0,13 0,10 0,17 0,04 0,04 0,04 

 

Atitvarų iš termiškai vienalyčių sluoksnių suminė šiluminė varža Rs, m2·K/W, apskaičiuojama 

pagal formulę: 

 

Rs = R1 + R2 + … + Rn + (Rg + Rq + Ru) ;      

 

čia: R1, R2, … Rn – atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varžos; 

Rg – oro tarpo šiluminė varža; 

Rq – plono sluoksnio (plėvelės) šiluminė varža; 

Ru – nešildomos pastogės šiluminė varža. 

 

Termiškai vienalyčio sluoksnio šiluminė varža R, m2·K/W, apskaičiuojama pagal formulę: 

ds

d
R


 ;          

čia: d – sluoksnio storis, m; 

λds – medžiagos sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K). 
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Projektinė termoizoliacinės medžiagos arba gaminio šilumos laidumo koeficiento vertė ds 

(W/(mK)) apskaičiuojama taip: 
 

cvDds    ; 

čia: D – deklaruojamoji termoizoliacinio statybos produkto šilumos laidumo koeficiento vertė 

(W/(mK)); 

 – šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl termoizoliacinio statybos produkto papildomo 

įdrėkimo atitvaroje (W/(mK)).  

cv – šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl šilumos konvekcijos poveikio (W/(mK)).  
 
Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“: 

Pataisa  dėl papildomo medžiagos įdrėkimo nevėdinamose atitvarose – polistireninis 

putplastis „EPS“ – 0,002 W/(mK); mineralinė vata – 0,002 W/(mK); 

 

Šilumos laidumo koeficiento pataisa cv (W/(mK)) dėl vidinės šilumos konvekcijos 

termoizoliaciniame statybos produkte ir (arba) termoizoliacinio sluoksnio plyšiuose tarp 

termoizoliacinių gaminių, taip pat tarp termoizoliacinių gaminių ir juos ribojančių paviršių 

apskaičiuojama pagal formulę: 

CVDcv K   

čia: D – deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė (W/(mK)); 
Kcv – šilumos konvekcijos poveikio koeficientas. Imamas iš 3.4 lentelės, atsižvelgiant į 

konstrukcijos vėdinimo intensyvumą, vėjo izoliacijos sluoksnio orinio laidžio K vertę, termoizoliacinio 
sluoksnio įrengimo būdą ir šio sluoksnio termoizoliacinio statybos produkto oro laidumo koeficientą 

l (m3/(msPa)).  

Termoizoliacinio gaminio montavimo  

konstrukcijoje būdas 

Termoizoliacinis sluoksnis nevėdinamas 

Termoizoliacinio sluoksnio medžiagos 

oro laidumo koeficientas l, m3/(msPa) 

60 

Termoizoliaciniai gaminiai, priklijuoti arba 

mechaniškai pritvirtinti prie izoliuojamo 

paviršiaus 

0 

Reikalavimai vėją izoliuojančios medžiagos orinio laidžio K (m3/(m2sPa)) vertėms, kai 

termoizoliacinio sluoksnio medžiagos oro laidumo koeficientas l (m3/(msPa)) – l  6010–6: 

Termoizoliacinė medžiaga gali būti naudojama be vėją izoliuojančio sluoksnio. Ši medžiaga 

tvirtinama mechaniškai arba klijuojama prie kitų atitvaros sluoksnių, kad būtų panaikinti oro 

tarpeliai sujungimų vietose ir tarp atitvaros sluoksnių. 

Taigi konkrečiu atveju Kcv=0. 

Skaičiuojamos Projektinės šilumos laidumo koeficiento vertės ds (W/(mK)) konkrečioms 

naudojamoms apšiltinimo medžiagoms: 

Polistireninis putplastis EPS 100 (naudojamas apšiltinti cokolį) - ds=0.035+0.002+0=0.037; 

Polistireninis putplastis EPS 80 (naudojamas apšiltinti stogui) - ds=0.037+0.002+0=0.039; 

Mineralinė vata (naudojamas apšiltinti stogui) - ds=0.037+0.002+0=0.039; 

Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimai pateikti prieduose. 
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7.1. Sienų apšiltinimas 

Rūsio siena, esanti grunte ties rūsio patalpomis (atkasant jį ne mažiau 120 cm nuo esamo 

žemės paviršiaus, bet ne giliau esamo pamato pado plokštės) ir virš žemės paviršiaus iki cokolio 

reikia apšiltinti 130 mm storio polistireniniu putplasčiu EPS 100, D≤0,035 W/(m·K). 

Rūsio sienų grunte ir virš žemės paviršiaus iki cokolio šilumos perdavimo koeficiento 

skaičiavimas pateiktas priede Nr. 1. 

Rūsio sienų grunte ir virš žemės paviršiaus iki cokolio šilumos perdavimo koeficientas: 

U = 0,244 W/m2K. 

 

Lauko sienos aukščiau cokolio apšiltinamos 170 mm mineraline vata (140 mm mineralinės 

vatos plokštės, λD≤0,034 W/(m·K) + 30 mm vėją izoliuojančios mineralinės vatos plokštės, 

λD≤0,033 W/(m·K). Sienų šiltinimą vykdyti pagal detales VS1 ir VS1-K. 

Lauko sienų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas pateiktas priede Nr. 2. 

Sienų šilumos perdavimo koeficientas U = 0,20 W/m2K. 

 

Sienos, esančios balkonų viduje, apšiltinamos 100 mm polistireniniu putplasčiu EPS 70N 

„neoporas“. Apdaila – struktūrinis silikoninis tinkas. 

Sienų balkonų viduje šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas pateiktas priede Nr. 4. 

 

7.2. Stogo šiltinimas 

Plokščias stogas šiltinamas 160 mm polistireninio putplasčio EPS 80, D≤0,037 W/(m·K) 

sluoksniu ir 40 mm mineralinės vatos, λD≤0,037 W/(m·K) sluoksniu virš jo. Ant mineralinės vatos 

prilydoma ritininė stogo danga. Plokščio stogo šiltinimą vykdyti pagal detales ST1, ST2, ST2, ST3, 

ST4, ST5 ir ST6. 

Perdangos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas pateiktas priede Nr. 3. 

Perdangos šilumos perdavimo koeficientas Uk = 0,16 W/m2K. 

 

7.3. Stogas 

Pastato stogas plokščias ≥1,4o (2,5%) nuolydžiu iš šonų link pastato centrinėje dalyje 

esančių vidinių įlajų (3 vnt.). Stogo nuolydis paliekamas toks pat. 

Prieš atliekant šiltinimo darbus paruošiami pagrindai: išardoma esama stogo konstrukcija iki 

perdangos plokštės, nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai. 

Parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 

100 mm. Visu pastato perimetru įrengiama stogo parapeto tvorelė, kurios aukštis ne mažiau 600 mm 

nuo stogo dangos. Parapetai ir tvorelė viso stogo perimetru turėtų būti įrengti viename lygyje. 

Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°. Padengiant parapetus 

skarda, mažiausias skardinio elemento vertikalus užleidimas ant sienos >80 mm. 

Stogo sujungimo vietose su ventiliacijos kaminais ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi 
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būti padengti hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos. Hidroizoliacinės 

dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. 

Patekimui ant stogo vidurinėje laiptinėje esamoje angoje įrengiamas apšiltintas liukas, 

pritaikomas esamos angos matmenims. Prie laiptinės sienos pritaikomos esamos stacionarios ar 

pakabinamos vertikalios metalinės kopetėlės (jei neįmanoma pritaikyti esamų, įrengiamos naujos). 

Liuko angos viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš stogo paviršiaus. Išlipimo angos (liuko) 

rekonstravimo mazgą žr. detalę ST4. 

Esamas balkonų plokštes numatoma suremontuoti – nuvalomi atkibę dažai ar kitaip 

nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai, nelygumai, apatinėje dalyje esamų armatūrų atviros dalys 

(jei jų yra) užtaisomos cementiniu remontiniu mišiniu, sustabdant jų koroziją. 

 
7.4. Kaminai 

Esami ventiliacijos kanalai dezinfekuojami ir išvalomi. Suremontuojami esami kaminai. 

Viršuje (virš stogo) ventiliacijos kaminėliai apšiltinami ir apskardinami, įrengiamas skardinis stogelis, 

kad į juos nepatektų lietaus vanduo. Įrengiamos vėdinimo kanalų apsaugos nuo paukščių (grotelės 

ar tinklelis) (žr. detalę ST3). 

Ties nuotekų stovais įrengti ventiliacinius kaminėlius (alsuoklius), iškeliant juos virš stogo. 

 

8. Gaisrinės saugos reikalavimai 

Daugiabutis gyvenamasis namas pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai"  

priskiriami P.1.3 - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai), gaisro grėsmės grupei 

ir yra I atsparumo ugniai laipsnio, 1 gaisro apkrovos kategorijos. 

Visų statinio elementų atsparumas ugniai nurodomas 1 lentelėje: 
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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. 

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai: 
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 

1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal 
LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160oC maksimali leistina liepsnos 
temperatūra prie aukštesnio aukšto lango); 
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c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto 

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

RN – reikalavimai netaikomi. 

 
Kad pasiekti reikiamą statinio konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasę, būtina naudoti 

statybos produktus, kurių degumo klasės ne žemesnės kaip: 

2 Lentelė 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

I 

statybos produktų degumo klasės 

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

grindys RN 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo 
patalpos 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys DFL–s1 

šildymo įrenginių 
patalpų grindys 

A2FL–s1 

RN – reikalavimai nekeliami. 

 

Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, 

naudojamus statinio konstrukcijoms (lauko ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo 

statybos produktais. 

Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal 3 lentelę, atsižvelgiant į priešgaisrinės 

užtvaros atsparumą ugniai (žr. 1 lentelę) ir jos kriterijus.  

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1) 
3 lentelė    

Priešgaisrinės užtvaros 
atsparumas ugniai 

Inžinerinių tinklų kanalų ir šachtų  
atsparumas ugniai 

30 EI 30 

60 EI 60 

90 EI 90 

120 EI 120 

180 EI 180 
(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse 

sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

 

Kiekvienoje laiptinėje pro lauko duris vienu metu evakuosis ne daugiau nei 50 žmonių. 

Kadangi pastatas turi tenkinti I atsparumo ugniai laipsnį, stogai turi būti BROOF (t1) klasės . 

Tinkuota lauko sienų (fasadų) šiltinimo sistema turi atitikti ne žemesnius kaip D–s2, d2 

degumo klasės reikalavimus, padengiant juos ne plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) 

ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu. 

Lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės 

statybos produktus, 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 
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lauko sienos (fasado) bendro ploto. 

Gaisro plitimas į gretimus pastatus kituose sklypuose ribojamas, užtikrinant saugius 

atstumus tarp pastatų lauko sienų, nustatomus pagal 4 lentelę. 

 

 
4 Lentelė. Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų. 

Projektuojamo pastato 
atsparumo ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis 

I II III 

I 6 8 10 
 
Atstumai nuo atnaujinamo (modernizuojamo) pastato iki gretimų pastatų nekeičiami - 

paliekami esami.  

 
Gaisrinis skyrius apskaičiuojamas pagal "GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIAI 

REIKALAVIMAI” (2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338 ) 3 priedą (“GAISRINIO SKYRIAUS 

MAKSIMALAUS PLOTO Fg NUSTATYMAS”): 

Fg = Fs∙G∙cos(90KH), 

čia: 

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, m²; 

KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 

H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant 

mansardinį) grindų altitudės, m; 

Habs – absoliutus pastato aukštis, nurodytas 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, m; 

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju priimamas lygus 1. 

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato didžiausio aukšto plotas: S = 456 m². 

H - aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios 

paviršiaus altitudės iki statinio aukščiausio aukšto grindų altitudės – 12,80 m. Šis aukštis didesnis 

nei maksimalus II atsparumo ugniai laipsnio Habs , kuris yra 10 m, todėl pastatas negali būti II 

atsparumo ugniai laipsnio. 

Skaičiuojamas gaisrinio skyriaus plotas I atsparumo ugniai laipsnio atžvilgiu: 

 

Fs = 5000 m²(statinių atsparumas ugniai - I, statinių grupė – P.1.3. gyvenamoji / trijų ir daugiau 

butų – daugiabučiai pastatai); 

Habs = 56 m² 

KH =H/Habs=12,80/56=0,2286; 

Fs = 5000 x 1 x Cos (90 x 0,2286) = 5000 x 1 x 0,9362 = 4681 m². 

S<Fs 

456 m² < 4681 m² 

 

Šildymo prietaisai pastate turi būti įrengti taip, kad savaime nesukeltų gaisro ir jo pasekmių. 

Šildymo prietaisų apsauga (nedegios medžiagos ir pan.) turi riboti gaisro pavojų gretimiems 
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elementams. Namo šildymas numatomas iš miesto centralizuotų šilumos tinklų. Šildymo prietaisai 

įrengiami vadovaujantis „Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėmis“ (VŽ 2012-01-06, Nr. 3-96) 

ir STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. 

Reikalavimai vietovei ir pastatų išdėstymui pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai". 

Projekto sprendiniai neblogina esamos pastato gaisrinės saugos situacijos ir 

trečiųjų asmenų sąlygų. 

 

Esama pastato žaibosauga, jei įmanoma, atstatoma. Jei neįmanoma atstatyti esamos – nauja 

žaibosauga turi būti įrengta taip, kad atmosferos elektros krūviai būtų saugiai nuvedami į žemę, 

nepadarydami žalos pastatui, įrenginiams ir žmonėms, nedidintų instaliacijos elektrinio potencialo ir 

sudarytų atitinkamas jungtis su įžemintomis metalinėmis konstrukcijomis. Pastato žaibosauga gali 

būti įrengta aktyvi arba pasyvi. Įrengiant žaibosaugą vadovautis STR 2.01.06:2009 „Statinių 

apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimais. 

 

9. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas 

9.1.Nurodymai statybos sklypo paruošimui, sprendiniai ir metodai statybos darbų 

organiavimui. 

 

 Statybos aikštelė. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Krovininis 

transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybinės 

atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar konteineriuose ir 

išvežamos į sąvartas. 

 

 Statybinių atliekų tvarkymas. 

Statybos aikštelė turi būti aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus naudotis tik 

sklypo teritorija. Statybinės mašinos ir mechanizmai naudojamos statyboje turi būti techniškai 

tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai ir statybinės medžiagos turi būti sandari, kad 

pastarieji nepatektų į gruntą. 

Statybos darbų metu atliekas sudarys: iškastas gruntas, statybinės šiukšlės, tuščia tara ir 

pakuotės. 

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, 

patvirtintomis 2006 12 29 LR AM įsakymu Nr. D1-637. 

Visos statybinės atliekos, atsiradusios vykdant statybos darbus, turi būti išrūšiuotos jų 

susidarymo vietoje į tinkamas naudoti atliekas, netinkamas naudoti atliekas, tinkamas perdirbti 

atliekas, netinkamas perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės, 

kurios užterštos kenksmingomis medžiagomis). Tinkamos naudoti statybinės konstrukcijos ir 

atliekos tvarkingai sukraunamos ir panaudojamos, atliekant statybos darbus teritorijoje arba 

išvežamos į jų sandėliavimo vietas. Nereikalingos statytojui ir netinkamos naudoti statybinės 
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atliekos, sudarius sutartį su atliekas tvarkančia įmone, išvežamos į sutartyje nurodytas statybinių 

atliekų saugojimo ir utilizavimo vietas. 

Statytojas privalo užtikrinti tvarkingą statybinių medžiagų laikymą, krovimą ir iškrovimą, 

saugoti statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją. 

Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti. 

 

 Statybos organizavimo paruošiamieji darbai. 

Prieš pradedant pagrindinius statybos darbus, atliekami sekantys paruošiamieji darbai: 

• įrengti laikinas buitines patalpas; 

• įrengti laikiną  statybvietės aptvėrimą; 

• iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus ir užrašus; 

Atliekant statybos darbus prie esamų inžinerinių tinklų, šalia esamų statinių ir medžių 

darbai vykdomi  rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Esami inžineriniai 

tinklai neturi būti pažeisti. Sandėliuoti  gruntą ir medžiagas virš esamų tinklų, o taip pat 

pravažiavimuose ir praėjimuose, draudžiama. 

Laikinos buitinės patalpos įrengiamos statybos aikštelėje. Numatomos laikinos patalpos: 

statybos darbų vadovui, darbininkų buitinės patalpos, įrankinė, lauko biotualetas, prausykla, 

šiukšlių ir atliekų konteineris, sargo postas. 

 

 Statybos darbai. 

Betonavimo, medinių, metalinių konstrukcijų montavimo darbai atliekami pagal techninių 

specifikacijų reikalavimus. 

 

 Darbo apsaugos priemonės. 

Užtikrinant darbų saugą vadovautis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu; DT 5-00 

„Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 2010-09-17, Nr. A1-425 „Kėlimo kranų saugaus 

naudojimo taisyklės“. 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

- pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 

- daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai 

matomais ženklais; 

- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiančiaisiais ženklais, o darbo 

vietos būtų gerai apšviestos; 

- keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta 

įranga; 

- kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

- šalia tvoros gaminiai nebūtų keliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus; 
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- nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi; 

- krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais. 

Statybos vadovas yra atsakingas už jo vadovaujamos statybos saugų darbą visuose 

statybos baruose, o darbų vykdytojai - jiems pavestuose darbų baruose. 

Dirbant keletui rangovų statybos aikštelėje, kiekvienas iš jų atskirai besąlygiškai atsako už 

savo žmonių saugų darbą ir kartu neša bendrą atsakomybę, dirbant sąveikoje su kitais rangovais. 

 

 Darbai arti elektros linijų. 

Elektros srovės pavojus dažnai neįvertinamas. Jau nedidelio stiprumo srovė gali būti 

pavojinga gyvybei. Nelaimingas atsitikimas gali įvykti, net kai mažai elektrai laidžiomis drėgnomis 

medžiagomis prisiliečiama prie elektros linijos ir įvyksta elektros iškrova, todėl reikia atkreipti 

dėmesį į tai, kad: 

 arti įtampą turinčių elektros oro linijų galima dirbti tik esant saugiam atstumui; 

 nustatant saugų atstumą būtina atsižvelgti į elektros laidų siūbavimą nuo vėjo; 

 jei negalima laikytis saugių atstumų nuo elektros oro linijų, tai visą darbo laiką įtampa turi 

būti išjungta arba įtampą turinčios dalys turi būti apsaugotos apdengimais arba atitvarais. 

Paminėtas saugos priemones visada numatyti ir vykdyti, suderinus su elektra tiekiančia 

įmone (pvz., elektros tinklų įmone). 

Ypatingai būtina atkreipti dėmesį į pavojus dėl neleistino priartėjimo prie įtampą turinčių 

elektros oro linijų, dirbant su mašinomis, pvz., kranais, ekskavatoriais, betono siurbliais, statybos 

keltuvais, mechaninėmis kopėčiomis, arba kėlimo mechanizmu keliant gremėzdiškus krovinius, 

pvz., armatūrinį plieną, klojinių elementus, surenkamąsias gelžbetonio dalis, plienines sijas, 

profilinius ir lakštinius metalus. 

Prieš darbų pradžią dirbančiuosius reikia instruktuoti ir informuoti apie pavojus. 

 

 Pagalbiniai pastatai ir patalpos. 

Paprastai pagalbiniai pastatai yra inventoriniai ir gali būti naudojami daug kartų. Kai kurios 

pagal paskirtį artimos patalpos gali būti jungiamos (pvz., persirengimo ir sušilimo). Pagal 

sanitarines normas buitinės patalpos turi būti ne mažesnės kaip 12 m2, kontoros – 9 m2. 

Remiantis LR Vyriausybės nutarimu 2003 04 24 Nr. 501 “ Buities, sanitarinių ir higienos 

patalpų įrengimo reikalavimai” darbininkams statyboje sudaromos normalios buitinės sąlygos: 

1. Įrengiamos persirengimo – poilsio patalpos (1 darbininkui skiriama 0,9m2 ploto). 

Buitinių patalpų vagonėliuose sukomplektuojami stalai ir kėdės, priklausomai nuo 

darbininkų skaičiaus (darbininkui – 1 kėdė ir vieta prie stalo). 

2. Statybvietėje papildomai naudojami biotualetai (pagal normas - 1 tualetą 18 darbuotojų). 

3. Projekte atskiros maitinimosi patalpų  nerengiamos. Atsineštiems pietums numatyti 

stalai ir kėdės persirengimo patalpose. 
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 Vandens suvartojimas 

Statybvietėje vandens reikia gamybos, ūkiniams ir buitiniams bei apsaugos nuo gaisro 

reikalams. Pagal normas vienam žmogui reikia 30 l vandens per parą. 

 

 Gaminių sandėliavimo schemos. 

Kroviniai dedami tik į paruoštą vietą, kurioje jie negalėtų nukristi, apvirsti ar nuslinkti. Kad 

būtų galima lengvai ištraukti iš po krovinio pakabas ar grandines, jų nepažeidus, krovinių dėjimo 

(sandėliavimo) vietoje turi būti iš anksto padėti atitinkamo storumo ir stiprumo padėklai. 

Padėklai rietuvėse tarp sandėliuojamų krovinių išdėstomi vienoje vertikalėje. Jų aukštis 

turi būti toks, kad, sandėliuojant plokštes, blokus ir pan. konstrukcijas, 20 mm viršytų montavimo 

kilpų aukštį. 

Tarp rietuvių turi būti praėjimai ne mažesnio kaip 1 m pločio ir pravažiavimai, kurių plotis 

priklauso nuo mechanizmų ir transporto priemonių. 

Kranų darbo vadovas privalo skirti vietą kroviniams sandėliuoti, aprūpinti padėklais ir 

instruktuoti mašinistus ir kabinėtojus apie sandėliavimo tvarką ir gabaritus. Mašinisto kabinoje ir 

darbų vykdymo vietose reikia iškabinti kranų kilnojamų krovinių sąrašą, nurodant jų svorį. 

Krovinių (vamzdžių, miško medžiagos, gelžbetoninių gaminių, metalo konstrukcijų ir t. t.) 

sudėjimas į rietuves, jų aukščiai gali būti pavaizduoti sandėliavimo schemose. 

Higroskopinės medžiagos (dujų silikato blokai, mineralinės vatos plokštės ir kt.) 

sandėliuojamos uždarose patalpose arba pašiūrėse 

 

 Priešgaisrinė įranga statybos vietoje. 

Teritorijoje, kuo arčiau išėjimų ir patalpų, turi būti įrengti specialieji priešgaisriniai skydai, 

spintos pirminėms gesinimo priemonėmis sudėti. Stendai ir priešgaisriniai skydai statomi 

matomose ir patogiose prieiti vietose. Gesinimo priemonės komplektuojamos pagal Bendrųjų 

priešgaisrinės saugos taisyklių, 2010 07 27, Nr. 1-223  5 priedą. Rekomenduojama stendų ir skydų 

vidų dažyti baltai, kraštus - raudonai. Baltame fone lengviau pamatyti raudoną priešgaisrinį 

inventorių. 

Dirbant pavojingus ugniai darbus šalia darbo vietos turi būti gesintuvas. 

 

 Kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės. 

Asmeninė apsaugos priemonė - darbuotojo naudojama arba dėvima priemonė, sauganti jį 

nuo rizikos ar rizikų, galinčių pakenkti darbuotojo sveikatai. 

Asmeninių apsauginių priemonių rūšys: 

 priemonės galvai apsaugoti; 

 priemonės pėdoms ir kojoms apsaugoti; 

 apsauginiai darbo drabužiai; 

 priemonės akims ir veidui apsaugoti; 
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 priemonės klausai apsaugoti; 

 priemonės plaštakoms ir rankoms apsaugoti; 

 įranga apsauganti nuo kritimo; 

 priemonės kvėpavimo takams apsaugoti; 

 gelbėjimo priemonės. 

Kiekviena asmeninė apsauginė priemonė turi: 

 apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksnių esančių darbo aplinkoje , 

nesukeldama didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai; 

 atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo esamą sveikatos būklę; 

 tikti (atitinkamai priderinta darbuotojui). 

Objekte vykdant statybos darbus turi būti naudojami apsauginiai šalmai (ypatingai griovimo 

ir ardymo darbuose, klojinių montavimo ir demontavimo darbuose, montuojant pastolius, 

konstrukcijų montavimo darbuose, dirbant šalia pastolių, dirbant duobėse ir tranšėjose, vykdant 

žemės darbus, dirbant keltuvų, kranų, poliakalių darbo zonoje, vykdant statinių autorinę techninę 

valstybinę priežiūrą). 

Darbuotojai dirba su apsauginiais drabužiais ir apsauginėmis pirštinėmis. Darbui yra skirti 

kombinezonai, švarkai, kelnės, liemenės, striukės. Yra specialios striukės lietpalčiai ir 

kombinezonai, apsaugantys nuo vandens. Stropuotojai objekte turi dėvėti įspėjamąsias liemenes. 

Darbuotojų klausai apsaugoti, dirbant triukšmingus darbus, naudojamos ausinės, ausų 

kamšteliai. 

Organizuojant darbus didesniame negu 1,3 m aukštyje, būtina numatyti ir įrengti kolektyvines 

saugos priemones (aptvarus, apsauginius tinklus, gaudiklinius, pastolius ir kt.). Kolektyvinių 

saugos priemonių įrengimo ir demontavimo metu, taip pat, dirbant aukštyje, kai įrengti kolektyvines 

priemones nėra galimybių, dirbantieji turi būti aprūpinti saugos diržais. 

Dirbant dulkėtose patalpose kvėpavimo takų apsaugai naudojamos filtruojamosios 

puskaukės. 

Akių apsaugai nuo dulkių, spindulių naudojami apsauginiai akiniai. 

Atliekant suvirinimo darbus naudojami apsauginiai akių ir veido skydai. 

Darbdavys nemokamai aprūpina darbuotojus asmens saugos priemonėmis. 

Projektą keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą ir suderinus su 

projektą derinusiomis tarnybomis. 

Šio projekto sprendiniai atitinka STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė" 1 priedo p. 1 reikalavimus, galiojančius privalomuosius projekto rengimo 

dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinių ir statinio architektūros, 

aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimus, trečiųjų 

asmenų interesų apsaugos reikalavimus ir išpildžius visas jame numatomas priemones, 

užtikrina saugų pastato eksploatavimą. 
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10. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

I. SKLYPAS 
PRIEŠ ATNAUJINIMĄ 
(MODERNIZAVIMĄ) 

PO ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) 

 

1.1.sklypo plotas SKLYPAS NEPRISKIRTAS m2 

1.2.sklypo užstatymo intensyvumas - - % 

1.3.sklypo užstatymo tankumas - - % 

II. DAUGIABUTIS GYVENAMASIS 
NAMAS  
(unikalus Nr.: 8798-1000-7016) 

   

2.1. bendrasis plotas 2731,52 2980,92 m2 

2.1.1. naudingasis plotas 2257,25 2506,65 m2 

2.1.2.gyvenamas plotas 1453,37 1453,37 m2 

2.2.pastato tūris* 11090 11771 m2 

2.3.aukštų skaičius* 5 5 vnt. 

2.4.pastato aukštis* 16,55 16,75 m 

2.5.butų skaičius:    

2.5.1.gyvenamosios paskirties patalpų 
(butų) skaičius 

40 40 vnt. 

2.5.2.negyvenamosios paskirties 
patalpų (butų) skaičius 

- - vnt. 

2.6.energetinio naudingumo klasė  E B - 

2.7.pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė  

C C - 

2.8.statinio atsparumo ugniai laipsnis - I - 

2.9. atitvarų šilumos perdavimo 
koeficientas:  

   

2.9.1.sienų 1,27 0,20 W/m2 K 

2.9.2.cokolio 1,46 0,25 W/m2 K 

2.9.3.stogo (perdangos) 0,85 0,16 W/m2 K 

2.9.4. langų - 1,30 W/m2 K 

2.9.5. durų - 1,60 W/m2 K 

2.10. užstatytas plotas 691 723 m2 

 
 

 

 

   

Laida Data Keitimų pavadinimas  

Pareigos Vardas, Pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

PV M. Ganusauskas A 1700  2018-10 

SK PDV G. Antanaitis 35835  2018-10 
 



ETAPAS 
DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

18-42-AS-TDP-A/SK.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

TDP 17 18 0 
 

11. PRIVALOMŲJŲ TDP RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 
STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, 

SĄRAŠAS 
 
11.1. PRIVALOMŲJŲ TDP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas. 
2. Statinio projektavimo užduotis. 

 
11.2 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS 

 
11.2.1. IŠTRAUKOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KODEKSŲ 

1. Ištrauka iš LR civilinio kodekso. 
2. Ištrauka iš LR administracinių teisės pažeidimų kodekso. 

11.2.2. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija nuo 2017-11-01). 
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. 
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas. 
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas. 
5. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. 
6. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. 
7. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 

11.2.3. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS PATVIRTINTI NORMINIAI 
TEISĖS AKTAI 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatai. 
2. Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai. 
3. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros 
nuostatai. 

11.2.4. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 
1. 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“ 

2. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" 
3. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
4. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" 
5. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
6. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

7. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
8. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 
9. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
10. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas 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 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.   
15. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas.  
16. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
17. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
18. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
19. STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 
20. STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos  
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21. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai  
22. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.  
23. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai.   
24. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
25. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 
26. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
27. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas  
28. STR 2.05.10:2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas  
29. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
30. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. 
31. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.  
32. GKTR 2.01.01:1999 „LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių 

nuotraukų atlikimo tvarka“ 
33. GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ 
 

11.2.5. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS, ĮSAKYMAI IR KT.: 
 

1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų 
ir techninių užduočių sudarymo metodinės rekomendacijos 

2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas 
3. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2010, Nr. 99-5167) 
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 501 „Dėl buities, 

sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ (Žin., 2003, Nr.40-1820); 
5. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
6. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2007, Nr. 

25-953; Žin., 2009, Nr. 63-2538; Žin., 2010, Nr. 2-107; Žin., 2012, Nr. 78-4085). 
7. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-
2538) 

8. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 
 

11.2.6. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI: 
1. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 

 
11.2.7. KITI TEISINIAI DOKUMENTAI: 

1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011, 2011-03-09; 
2. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

 
 
 
 
 

PV M. Ganusauskas  



PRIEDAS 1 

Rūsio sienų grunte ir virš žemės paviršiaus iki cokolio šilumos 
perdavimo koeficiento skaičiavimas 

 

  



PRIEDAS 2 

Lauko sienų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas 

 

  



PRIEDAS 3 

Sutapdinto stogo šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas 

 

  



Sienų tarp balkonų ir butų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas 

 

PRIEDAS 4 
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MB „ARCHSPRENDIMAI“, Įm. k. 302950506 
Kauno g. 99, 74192 Jurbarkas 
El. p. info@archsprendimai.lt  tel. 8 686 11403 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VIZUALINĖS APŽIŪROS 

AKTAS 

 

Gyvenamojo namo adresas: Žemaitės g. 8, Šilalė 
Atliko: MB „ArchSprendimai“ 
Nr. 18-42-AS-TDP 
Data: 2018-10 

 

Daugiabutis gyvenamasis namas Žemaitės g. 8, Šilalėje pabaigtas statyti ir pradėtas 

eksploatuoti 1981 m. Per tą laiką pastatui nebuvo atlikti jokie kapitalinio remonto ar 

renovacijos darbai, buvo vykdomi tik paprastieji remontai butų viduje. 

Eilės 

nr. 
Konstruktyvas / sistema Pastebėti defektai, deformacijos gedimai 

1 sienos (fasadinės) 

Sienų konstrukcija - plytų mūras. Sienos suskilinėjusios, sudrėkusios, 

plytos ištrupėjusios, sienų šiluminė varža netenkina norminių 

reikalavimų.  

2 pamatai ir nuogrindos 

Cokolio tinkas nutrupėjęs, sudrėkęs, nuogrinda suskilinėjusi ir 

išsikraipiusi. Konstrukcija nešiltinta, netenkina galiojančių 

reikalavimų. 

3 stogas 

Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga,  konstrukcija 

nešiltinta. Lietaus nuvedimas vidinis. Danga pūslėta. Šiluminė stogo 

konstrukcijos varža netenkina norminių reikalavimų. 

4 
langai ir balkonų durys 

butuose ir kitose patalpose 

Dauguma langų pakeisti į PVC su stiklo paketais, likę nepakeisti yra 

nesandarūs - patiriami dideli šilumos nuostoliai. Netenkinami 

galiojantys reikalavimai. 

5 
balkonų ar lodžijų 

laikančiosios konstrukcijos 
Balkonų laikančiose konstrukcijose didesnių pažeidimų nepastebėta. 

6 

langai ir lauko durys 

laiptinėse ir kitose bendrojo 

naudojimo patalpose 

Laiptinių durys metalinės su kodine spyna. Rūsio durys pakeistos. 

7 Rūsio perdanga. 

Rūsys nešildomas. Rūsio perdanga g/b plokščių, termoizoliacinis 

sluoksnis neįrengtas, šilumos perdavimo koeficientas netenkina 

galiojančių reikalavimų. 

 

Išvada. Pastato konstrukcijos nepažeistos, jokių didesnių įskilimų, įtrūkimų ar 

balkonų įlinkių nepastebima. Pastato fizinė būklė ir mechaninis atsparumas tenkina visus 

 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”“ 

reikalavimus. Pagal STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ statinio ir jo 

dalių ekspertizės atlikti nereikalaujama. Galima atlikti esamo pastato atnaujinimą 

(modernizavimą) – apšiltinti sienas iš išorės, įrengti apdailos tinko apdailą, įrengti stogo 

apšiltinimo sluoksnį. 

 

 

PV. Martynas Ganusauskas atestato Nr. A 1700 

 

PDV. Gedas Antanaitis atestato Nr. 35835 
 



 
 

Projektai ir Co, UAB 
Įm.k.304317232 
Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

 

 MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506 
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;  
mob. tel. +370 614 81077, +370 686 11403 
el. paštas: info@archsprendimai.lt 

Atestato Nr. PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS DATA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 

A 1700 PV M. GANUSAUSKAS  2018-10 1A5p – GYVENAMAS NAMAS 

A 1700 A PV M. GANUSAUSKAS  2018-10 DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

35835 SK PDV G. ANTANAITIS  2018-10 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 0 

LT 

STATYTOJAS: 
 

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI" 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ 

18-42-AS-TDP-A/SK.TS 1 35 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

00. Statybos darbai. Santrauka 
 Šiose techninėse sąlygose apibrėžtas objekto darbų mastas. 

 Toliau pateikta santrauka turi būti skaitoma kartu su brėžiniais.  

 

 Santraukoje ir brėžiniuose darbai nėra apibūdinti išsamiai. Todėl rangovas turi įvertinti darbus ir 

užtikrinti, kad į pasiūlymą būtų įtraukti visi darbai, būtini objektui užbaigti. 

 Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvoje, turėti higienos, 

gaisrinio tyrimų centro ir kitus reikalingus, Lietuvos Respublikos įstatymais numatytus, pažymėjimus ir 

dokumentus. 

 Brėžiniai ir techninės specifikacijos papildo vieni kitus, todėl turi būti atlikti visi darbai, netgi jei 

jie būtų parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse specifikacijose.  

 

 

Vandentiekis 

 Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio 

visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir 

techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių 

sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų 

vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo. 

 

 

Elektra 

 Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos, 

tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą 

darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą 

bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 

 

 

Apšvietimas ir apsauga 

 Rangovas privalo pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki pat 

objekto priėmimo. Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir 

artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus. 

 

 

Laikinieji pastatai 

 Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. šių pastatų vietą turi 

patvirtinti užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas rangovo personalui, susirinkimų 

patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas rangovo personalui. 
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Sauga 

 Saugos priemonės turi visiškai atitikti vietinius saugos reikalavimus. Todėl rangovas statybos 

laikotarpiu iki pat priėmimo turi griežtai laikytis saugos priemonių, kad išvengtų nelaimingų atsitikimų. 

 Rangovas atsako už saugą objekte. 

 

Normos ir standartai 

 Visi projektavimo darbai turi būti atlikti pagal vietinius arba Europos Sąjungos standartus, o 

medžiagos, išbandymai, montavimo bei gamybos būdai mažų mažiausiai privalo atitikti galiojančias normas 

ir standartus. 

 

 Konkursą laimėjęs dalyvis privalo reikiamu laiku pateikti informacines brošiūras apie ketinamas 

naudoti medžiagas arba tokių medžiagų pavyzdžius. 

 

 

DĖL ĮRENGIMŲ IR MEDŽIAGŲ MARKIŲ NURODYTŲ BRĖŽINIUOSE. 

 

 Projekto brėžiniuose ir specifikacijose nurodytos gaminių markės yra informacinio pobūdžio 

ir turi būti suprantamos kaip analogas renkant įrangą ir medžiagas.  
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1. SIENŲ ŠILTINIMAS IŠ IŠORĖS PUSĖS 

 

Cokolių ir išorinių rūsio sienų šiltinimui rekomenduojama naudoti sandarią, kuo mažiau vandenį 

sugeriančią šilumos izoliaciją (polistireninį putplastį, poliuretaną, pūstą stiklą ir kt.). Šilumos izoliacijos 

storis apskaičiuotas pagal STR 2.01.02:2016 nuorodas. 

Jei eksploatuojamuose pastatuose ant šiltinamo paviršiaus yra bituminė hidroizoliacija, šilumos 

izoliacijai klijuoti turi būti naudojami alkidiniai klijai. Grunte esančią šilumos izoliaciją reikia dengti 

gumbuota drenuojančia membrana, ji apsaugo šilumos izoliaciją nuo mechaninių pažeidimų ir neleidžia 

kauptis drėgmei. Cokolių tinkui rekomenduojama naudoti skiedinius su vandenį bei teršalus atstumiančiais 

priedais (silikonu, polipropilenu ir pan.). Cokolio šiltinimo sistemos atsparumas smūgiams privalo būti I 

kategorijos. 

Pastato išorės sienų šiltinimas. Atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, turi būti 

laikomasi konkrečios pasirinktos technologijos nuorodų. Prieš pradedant išorinių atitvarų papildomą 

šiltinimų, jas būtina atitinkamai paruošti: 

 demontuoti esamas palanges ir kitus elementus, trukdančius šiltinimo darbams; 

 sutaisyti ir išlyginti fiziškai pažeistus šiltinamų atitvarų paviršius; 

Projektuojant ir įrengiant šiltinimo sistemas, būtina laikytis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1338 patvirtintų Gaisrinės 

saugos pagrindinių reikalavimų. 

II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų šiltinimo sistema turi atitikti ne žemesnės kaip 

B - s1, d0 degumo klasės reikalavimus. 

Nevėdinama sienų šiltinimo sistema naudotina visų rūšių gyvenamiesiems pastatams. Visais 

atvejais šiltinant pastatų išorines sienas ir tinkuojant plonasluoksniu tinku, būtina laikytis STR 2.01.10:2007 

„Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ reikalavimų. Pagal šiuos reikalavimus sienų 

šiltinimo sistema turi atitikti konkrečią atsparumo smūgiams kategoriją. Sistemos atsparumo smūgiams 

kategorijas pateikia sistemos gamintojas. 

Sienas rekomenduojama šiltinti uždėjus stogo dangą, nuo atmosferos kritulių apsaugojus 

parapetus, karnizus ir kitas atviras horizontalias konstrukcijas virš šiltinamų sienų. Kad šiltinamose sienose 

būtų mažiau drėgmės, pastatuose turėtų būti baigti vidaus tinkavimo, grindų ir kitų konstrukcijų betonavimo 

darbai; pastatą būtina gerai vėdinti, patalpų oro santykinis drėgnis turėtų būti < 60%. Klijuojant šiltinimo 

plokštes, šiltinamo paviršiaus ir aplinkos oro temperatūra turi būti  ≥ 5°C. 
Šilumos izoliacinės plokštės montuojamos nuo sienos apačios, nuo laikinos arba pastovios 

atramos. 

Izoliacinės plokštės tvirtinamos klijais ir mechaniniais ankeriais; izoliacinės plokštės klijuojamos 

tiksliai suleidžiant, tarp jų negali būti tarpų. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte medžiaga. Į 

sujungimus negali patekti klijų, kad neatsirastų šalčio tiltelių. Taip pat negalima kraštų aptepti klijais. 

Pažeista ir nekokybiška izoliacinė medžiaga nenaudojama; plokščių eilės turi persidengti ne mažiau kaip 

vienu trečdaliu savo ilgio (pločio). 

Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigės) turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos specifikaciją; 

fiksavimo smeigių kiekis 4-10 vnt. / m , priklausomai nuo pastato aukščio; fiksavimo meigės turi būti tokio 

ilgio, kad praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Betono, blokų ar plytų sienoje skylės gylis 

turi būti min. 35 mm. Fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga neturi būti 

suskaldyta. 

Angokraščiuose izoliacinė medžiaga įleidžiama pagal nurodytą brėžinį. 

Šiltinimo plokštės prie šiltinamo paviršiaus klijuojamos specialiais klijais. Klijai vientisai tepami 

plokščių kraštuose ir dar mažiausiai dviejose plokščių vidurinės dalies vietose. Klijais turi būti padengta ne 

mažiau kaip 40% šiltinimo plokštės ploto. Taip daroma todėl, kad šiluma iš pastato negalėtų skverbtis į išorę 

per siūles ar per atsitiktinai pažeistas šiltinimo plokščių vietas. Kad nesusidarytų „šalčio tiltelių“, į sandūras 

tarp plokščių klijų nededama, siūlės tarp jų užpildomos montažinėrnis poliuretano putomis. Kai šiltinimo 

plokštės klijuojamos netinkamai, fasaduose gali atsirasti dėmių, plyšių, pro kuriuos į šiltinimo sistemą 

skverbsis vanduo su teršalais, nuo fasado gali kristi apdaila. Šiltinimo plokštės ant šiltinamo paviršiaus 

išdėstomos taip, kad atskirų plokščių eilių siūlės nebūtų vienoje vertikalėje. Šiltinimo plokštes pastatų 

kampuose būtina sujungti su užkaitais. Plokštės neturi būti jungiamos ties fasadų angų briaunomis. 

Smeigėmis tvirtinama praėjus 1-2 paroms po to, kai plokštės buvo priklijuotos ir klijai pakankamai 

sutvirtėjo. Kalant smeiges, reikia stengtis, kad šiltinimo plokščių struktūra nebūtų labai suslėgta, nes 

suslėgtose vietose plokštės blogiau izoliuoja šilumą. jei šiltinimo plokštės tinkuojamos plonasluoksniu 
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tinku, tai smeiges reikia sukalti taip, kad jų galvučių viršus sutaptų su šiltinamų plokščių paviršiumi, t. y. 

būtų prieš armuotą tinką. Polistireniniame putplastyje smeigėms turi būti išgręžtos specialios duobutės jose 

įgilintos smeigės turi būti sandariai užkemšamos šilumos izoliacijos kamščiu. Kad tinkuojamos šiltinimo 

sistemos nesideformuotų, smeigės šiltinimo plokštėse turi būti išdėstomos atitinkama tvarka pagal STR 

2.01.10:2007. Prie pastato kampų jų turi būti daugiau, nes tose vietose susidaro didesnės atplėšimo apkrovos. 

Kad plonasluoksnis tinkas per greitai neišdžiūtų, nesupleišėtų ir nesumažėtų jo fizinis stipris, apdaila daroma 

tokiu metu, kai tinkuojant ir baigus darbą tinko paviršiaus neveikia tiesioginiai saulės spinduliai, nelyja ir 

nepučia stiprus vėjas. Plonasluoksnė tinko apdaila daroma, kai aplinkos oro temperatūra yra ≥ 5°C. Siekiant 

išvengti ties angų kampais ir briaunomis apdailos pleišėjimų bei mechaninių pažeidimų, angų kampai ir 

briaunos prieš vientisą tinkavimą yra armuojamos papildomais specialiais armavimo elementais. 

Visais atvejais šiltinimo plokščių paviršius turi būti švarus. Ilgesnį laiką atvirai laikytas ir nuo UV 

spindulių pageltęs polistireninio putplasčio paviršius turi būti nuvalytas. Į šviežiai užteptą pirmąjį tinko 

sluoksnį įspraudžiami pastato bei sienų angų kampų papildomo armavimo elementai, o ant jų, vertikaliai 

nuo pastato viršaus iki apačios - armavimo tinklelio juostos. Gretimos armavimo tinklelio juostos 

užleidžiamos viena ant kitos ≥ 100 mm. Armavimo tinklelis turi būti įklampintas į tinką ir užglaistytas. 

Visas fasadas (nuo viršaus iki apačios ir nuo pastato kampo iki vertikalios deformacinės siūlės arba iki kito 

kampo) turi būti tinkuojamas be pertraukų. Tinkuotų paviršių nuokrypis pridėtos 2 metrų liniuotės ruože 

turi būti ≤ 2 mm. Plonasluoksniu tinku padengtų fasadų nerekomenduojama dažyti tamsiais dažais. Tyrimai 

rodo, kad tamsių fasadų, ypač pietvakarinėje pusėje, paviršius gali įkaisti net iki 40°C daugiau nei aplinkos 

oras. Dėl to tamsiuose fasaduose gali atsirasti neleistino dydžio šiltinimo sistemos deformacijų bei plyšių 

tinke. Pro susidariusius plyšius į šiltinimo sistemų gali skverbtis vanduo su teršalais ir nepataisomai jį 

sugadinti. Be to, nuo vandens poveikio brinksta ir yra tinke esančio stiklo plaušo armavimo tinklelio 

dispersinė danga. Dėl to vėliau brinksta ir trupa plonasluoksnis tinkas. 
Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyti pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo 

instrukcija. Klijai paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus. Ant dar šviežio 

klijinio skiedinio sluoksnio horizontaliai arba vertikaliai klojamas armavimo tinklelis. Jo kraštai iš visų 

pusių jungiant turi persidengti mažiausiai 100 mm. Tinklelis turi prieiti iki pat kampų. Ant jų dedamas 

kampinis tinklelis, turintis užkloti į kampą suvestus tinklelius mažiausiai 100 mm. Kampinis tinklelis gali 

būti dedamas ir prieš klijinio skiedinio užnešimą. Prieš dengiant dekoratyvinį tinką klijinis skiedinys 

išlyginamas. Armavimo tinklelis pro jį neturi matytis. Ties durų ir langų kampais įžambiai dedami armavimo 

tinklelio ruožai. Jie turi būti apie 40 cm ilgio ir 25 cm pločio. 

Daugiabučių namų šiltinimui turi būti naudojama tik sertifikuota šiltinimo sistema (aplinkos 

ministro įsakymas Nr. D1 -617 (2010-07-15) „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“), turinti 

Europos techninį liudijimą (ETL) bei CE ženklinimą. Šiltinimo sistemos specifikacija pateikiama gamintojo 

ar tiekėjo EC deklaracijoje; joje nurodoma sistemos sudėtis (medžiagų komplektas, į kurį, be kitų, įeina ir 

degumo klasės nustatymo dokumentai). Šiltinimo sistemos medžiagos visada ir visur turi būti saugomos 

nuo fizinių, cheminių, biologinių, UV spindulių, drėgmės ir kitokių pažeidimų. Pasirinkta šiltinimo sistema 

turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius ir sanitarinius- higieninius reikalavimus. 

Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos reikalavimų. 

Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ± 5 mm, storio ± 1 

mm). 

Leistini pagrindo nelygumai, jei šiltinirno plokštės tvirtinamos tik klijais, -10 mm/m, jei klijais ir 

smeigėmis - 20 mm/m. Siekiant išvengti spalvos ir struktūros skirtumų spalvotame fasado apdailos tinke, 

būtina apdailų daryti nepertraukiamai ant visos tinkuojamos plokštumos. 

Nagrinėjama šiltinimo sistema, sutrumpintai žymima ISTTS (anglų k. ETICS): 

 turi būti įrengiama pagal Europos technini liudijimų (ETL, anglų k. ETA); 

 ETL privalomumų nustato aplinkos ministro įsakymas Nr. D1 -617 (2010-07-15) „Dėl 

reglamentuojamų statybos produktų surašo“; 

 parengimo pagrindas - ETAG 004; 

 techniniame liudijime nurodytas medžiagų komplektas, iš kurių gali būti įrengiama tokia sistema; - 

atitikties deklaracijoje (etiketėje) turi būti išvardyti visi komponentai. Visi sistemos komponentai 

turi būti identifikuoti ir paženklinti CE ženklu, arba ženklinimas turi būti etiketėje ar lydinčiuose 

dokumentuose pagal atitinkamų ETL. 

Pastaba: tinkuojama sistema gali būti įrengiama tik iš ETL nurodytų medžiagų. Atskiro 

komponento atitiktis konkretaus standarto reikalavimams ir net atitikties sertifikatas, jei šis komponentas 

neįvardytas ETL, neleidžia jo naudoti tinkuojamoje sistemoje. Atskirus komponentus gali tiekti ir kiti 
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tiekėjai, etiketėje nenurodydami ETL; gaminio pavadinimas, tipas ir kitos charakteristikos turi tiksliai atitikti 

ETL nurodytus. 

Tinkuojama fasado sistema turi būti sertifikuota degumui pagal 1 atitikties įvertinimo schemą, 

kitiems rodikliams - pagal 2+ atitikties įvertinimo schemą. ETL savininkas privalo turėti jam išduotų 

atitikties sertifikatų arba gamybos kontrolės sistemos sertifikatų (žr. atitinkamų ETL). 

ETL savininkas turi įforminti EC atitikties deklaracijų savo vardu, joje turi nurodyti: 

1) deklaracijos numerį, išdavimo ir galiojimo datą;  

2) gamintoją ir gamybos vietų;  

3) gaminio pavadinimų, aprašymų pagal paskirtį, ypatingas naudojimo sąlygas (jei yra);  

4) techninio liudijimo numerį;  

5) atitikties deklaravimo pagrindų;  

6) ISTTS komplekto visus komponentus (prekybinis pavadinimas, identifikavimas, gamintojas);  

7) ISTTS deklaruojamas vertes:  

 degumo klasę pagal EN 13501-1, reikalavimas pagal ETAG 6.1.2.1; - vandens įgėrį, reikalavimai 

pagal ETAG 004 5.1.3.1, 6.1.3.1 (< 1 kg/m_ po 1 valandos; jei įgėris po 24 valandų < 0,5 kg/m, turi 

būti deklaruotas atsparumas šaldymo ir šildymo ciklams); 

 atsparumų hidroterminiam poveikiui, reikalavimai pagal ETAG 004 6.1.3.2.1 (atspari); 

 atsparumų šaldymo ir šildymo ciklams, reikalavimai pagal ETAG 004 6.1.3.2.2 (atspari, 

reikalaujama, kai vandens įgėris >0,5 kg/m); 

 atsparumų smūgiui, reikalavimai pagal ETAG 004 6.1.3.3 (kategorija); 

 pralaidumų vandens garams pagal LST EN 12086, reikalavimai pagal ETAG 6.1.3.4 (ISTTS su 

polistireniniu putplasčiu (EPS) < 2 m, ISTTS su mineraline vata (MW) < 1m) ; 

 informacijų apie pavojingas medžiagas pagal ETAG 6.1.3.5. 

Deklaracijoje nurodytiems ISTTS komponentams turi būti taikomi šie rodikliai, atitinkantys ETL 

reikalavimus: 

1) izoliacinė medžiaga identifikuojama pagal prekybinį pavadinimų, tipų ir kitas charakteristikas, jos 

nustatomos pagal gaminio standarte nurodytus metodus ir turi tenkinti ETAG 004 C5 p. reikalavimus: 

 degumo klasė pagal EN 1 3501-1 ir gaminio standarte nurodytus metodus, reikalavimas pagal 

ETAG 6.2.2; 

 šiluminės varžos ir šilumos laidumo vertės pagal gaminio standarte nurodytą metodą, reikalavimas 

pagal ETAG 6.2.6.1 (< 0,065 w/m_K); 

 vandens įgėris pagal gaminio standarte nurodytą metodą, kai nenurodyta - pagal EN 1609, 

reikalavimas pagal ETAG 6.2.3.1 (< 1 kg/m  po 24 valandų); 

 vandens garų pralaidumas pagal gaminio standarte nurodytą metodą, kai nenurodyta - pagal EN 

12086, reikalavimas pagal ETAG 6.2.3.2 (deklaruojama vertė); 

 stipris tempiant statmenai paviršiui pagal gaminio standarte nurodytą metodą, kai nenurodyta - pagal 

EN 1607, reikalavimas pagal ETAG 6.2.4.1 (deklaruojama vertė); 

 stipris šliejant ir šlyties modulis pagal gaminio standarte nurodytą metodą, kai nenurodyta - pagal 

EN 12090, reikalavimas pagal ETAG 6.2.4.2 (tik klijuojamai ISTTS); 

 2) smeigės identifikuojamos pagal gaminio tipą: 

 smeigės charakteristinė stiprio vertė ir nuoroda į smeigės ETA pagal ETAG 6.3.4.1; 

3) stiklo audinio armavimo tinklelis identifikuojamas pagal gaminio tipą, nurodytą ISTTS 

deklaracijoje ir ETL: 

 stiprio vertė po sendinimo ne mažesnė nei 50% pradinės stiprio vertės ir ne mažesnė kaip 20 N/mm; 

2) klijai identifikuojami pagal gaminio tipą, nurodytą deklaracijoje ir ETL; 

3) armavimo mišinys identifikuojamas pagal gaminio tipą, nurodytą deklaracijoje ir ETL; 

4) tinkas identifikuojamas pagal gaminio tipą, nurodytą deklaracijoje ir ETL; 

5) dažai identifikuojami pagal gaminio tipą, nurodytą deklaracijoje ir ETL; 

6) kitos tvirtinimo medžiagos identifikuojamos pagal nurodytas deklaracijoje. 

Apšiltinant sienas svarbu tinkamai apšiltinti ir užsandarinti sienų ir langų bei sienų ir durų 

sujungimus. Sandarinimu iš pastato vidaus pusės siekiama, kad vandens garai nepatektų į lango (durų) 

sandūros su siena sandarinimo medžiagą. Sandarinimas iš lauko pusės neturi stabdyti garų difuzijos. 

Pagrindinė taisyklė, susijusi su lango (durų) ir sienos sujungimu - „viduje turi būti sandariau nei išorėje”. 

Nesilaikant šios taisyklės, garai kondensuosis lango (durų) ir sienos sujungimo siūlėje, dėl to labai pablogės 

izoliacinės medžiagos savybės, o užšaldami jie net gali ardyti sujungimus. 
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Vidinėje lango (durų) pusėje būtina įrengti garo izoliaciją, pvz., naudoti vandens garams nelaidžią 

sandarinimo juostą. Iš išorinės pusės būtina gerai užsandarinti lango (durų) ir sienos siūlę, tam naudoti 

vandens garui pralaidžias sandarinimo medžiagas, kurios apsaugos nuo kenksmingo atmosferos poveikio, 

pvz.: savaime išsiplečiančią impregnuotą sandarinimo juostą ar hidroizoliacinę juostą su lipnia juostele. 

Lango (durų) ir apdailos sandūroje būtina naudoti elastinį hermetiką, kuris patikimai užsandarins 

siūlę skirtingų  medžiagų jungimosi vietoje. 

Montuojant langus naudoti vidinę garo izoliacinę ir išorinę hidroizoliacinę juostas. 

Lango nuolaja turi būti su pakankamu (apie 5%) nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos 30-40 mm. Būtina 

užsandarinti šilumos ir garso izoliaciją, esančią po nuolaja, nuo išorinių atmosferos veiksnių. Vidinė palangė 

montuojama su minimaliu (apie 1%) nuolydžiu į vidaus pusę. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti 

elastinį polimerinį hermetiką. 
Apšiltinant pastato sienas iš išorės šilumos izoliacijos storis ir visos sienos konstrukcijos varžos R 

vertė skaičiuojama pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ pateiktą metodiką. Paskaičiavimai pateikiami architektūrinės dalies aiškinamojo rašto 

prieduose. 

Sienų apšiltinimui naudojamos termoizoliacinės medžiagos reikalavimai 

 

Numatyta panaudoti dviejų sluoksnių mineralinę vatą, iš kurių pirmasis sluoksnis universali vata, 

antrasis - kieta, apsaugos nuo vėjo (priešvėjinė) vata padengta su nedegia, orui mažai laidžia juodos spalvos 

danga. 

Būtina naudoti to pačio gamintojo lipnią juodos spalvos juostą, kuria užklijuojami priešvėjinių 

šiltinimo plokščių sudūrimai plokštumoje, vidiniuose ir išoriniuose kampuose, taipogi ta pačia lipnia juodos 

spalvos juosta būtina kruopščiai užklijuoti tarpus ties metalo karkaso kronšteinų ir vatos sandūra, tokiu būdu 

užtikrinant šiltinimo sluoksnio sandarumą. Abu sluoksnius vatos, bei lipnią juostą būtina naudoti to pačio 

gamintojo. 

 

Sienų su vėdinamo fasado sistema apšiltinimo vidiniam sluoksniui naudojamos medžiagos 

reikalavimai. 

 

Mineralinė vata ne žemesnių parametrų nei: 
Deklaruojamas šilumos laidumas, λD 0,034 W/(m * K). 

Degumo klasė - A1 euroklasė. 

Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp – ≤ 1 kg/m² [pagal EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)]. 

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus WL(P), Wlp –  ≤ 3 kg/m² [pagal EN 13162:2012 + 

A1:2015 (EN 12087)]. 

 
Sienų su vėdinamo fasado sistema apšiltinimo išoriniam sluoksniui su apsauga nuo vėjo 

naudojamos medžiagos reikalavimai. 

 

Padengimas - nedegi, vandens garams laidi, bet orą izoliuojanti juodos spalvos danga (juodas stiklo 

audinys). Plokščių sujungimuose suklijuojama specialia lipnia juodos spalvos juosta, kurios sukibimas yra 

30 N/20mm. 

Vėją izoliuojanti mineralinė vata ne žemesnių parametrų nei: 
Deklaruojamas šilumos laidumas, λD 0,033 W/(m * K). 

Degumo klasė - A1 euroklasė. 

Orinis pralaidumo koeficientas, ℓ - ≤ 10 x 10-6 m3/mPas [pagal EN 29053]. 

Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp – ≤ 1 kg/m² [EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)]. 

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus WL(P), Wlp –  ≤ 3 kg/m² [EN 13162:2012 + A1:2015 

(EN 12087)]. 

Vandens garu varza Z – NPD [pagal EN 13162:2012+A1:2015]. 

Vandens garų difuzijos varža MU, µ - 1 [pagal EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)]. 

Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai CS(10),σ10 – NPD [pagal EN 13162:2012 + A1:2015 

(EN 826)]. 

Stipris gniuždant CS(Y), σm – NPD  [pagal EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)]. 

Sutelktoji apkrova PL(5) – NPD  [pagal EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)]. 
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Mineralinė vata transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio 

vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su 

vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo 

instrukcijomis. 

 

Rūsio ir cokolio sienos apšiltinimui naudojamos medžiagos reikalavimai. 

 
POLISTIRENAS EPS 100 ne žemesnių parametrų nei: 

Deklaruojamas šilumos laidumas, λD 0,035 W/(m * K)  

Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10%, CS(10) ≥ 100 kPa  

Stipris lenkiant, BS ≥ 150 kPa  

Degumo klasė E  

Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis, DS(70,90) ≤ 1 %  

Matmenų stabilumas, DS(N) ≤ ±0,2 %  

Vandens garų varžos faktorius, μ 30-70  

Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės:  

Ilgis, L ±3 mm  

Plotis, W ±2 mm  

Storis, T ±2 mm  

Statmenumas, S ±5/1000 mm  

Plokštumas, P ±10 mm  

 

Apatinių balkonų perdangų ir įėjimo stogelių apšiltinimui naudojamos medžiagos reikalavimai 

 

POLISTIRENAS EPS 70 ne žemesnių parametrų nei: 

Deklaruojamas šilumos laidumas, λD 0,039 W/(m * K)  

Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10%, CS(10) ≥ 70 kPa  

Stipris lenkiant, BS ≥ 115 kPa  

Degumo klasė E  

Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis, DS(70,90) ≤ 1 %  

Matmenų stabilumas, DS(N) ≤ ±0,2 %  

Šlyties stipris SS ≥ 70 kPa 

Šlyties modulis GM ≥ 2000 kPa 

Vandens garų varžos faktorius, μ 20-40  

Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės:  

Ilgis, L ±2 mm  

Plotis, W ±2 mm  

Storis, T ±1 mm  

Statmenumas, S ±2/1000 mm  

Plokštumas, P ±5 mm  
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1.1. Cokolinio profilio montavimas 

 
Cokolinį profilį reikia pasirinkti pagal šilumą izoliuojančios medžiagos storį, jis turi būti su lietaus 

lašų nuvedimo briauna arba komplektuotis su specialiu uždedamu lašų nuvedimo profiliu. 

Prie pagrindo cokolinį profilį tvirtinti įsukamomis mūrvinėmis su plastikiniais kaiščiais, atstumas 

tarp kurių turi būti 30-35 cm. 

Cokolinį profilį tvirtinti horizontaliai, jis turi būti ≥ 30 cm virš numatomo įrengti grunto lygio. 

Visus vienos sienos cokolinius profilius tvirtinti taip, kad jie būtų vienoje vertikalioje plokštumoje. 

Pagrindo nelygumus kompensuoti mūrvinių tvirtinimo vietose po profiliu įstatant specialius išlyginimo 

elementus: 

            

Cokolinius profilius vieną su kitu sujungti specialiais jungiamaisiais elementais. 

Pastato kampuose tvirtinti du cokolinius profilius, kurių galus reikia nupjauti kampu taip, kad 

pritvirtinę prie skirtingų plokštumų juos sujungtumėme jungiamaisiais elementais arba vienu, kurio 

horizontalioje plokštumoje iki lietaus lašų nuvedimo briaunos padaryti atitinkamą trikampę išpjovą ir jį 

sulenkti. 

 

Lašų nuvedimo profilį uždėti taip, kad jis sujungtu skirtingus profilius: 
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Pastaba: kai nėra galimybės įrengti cokolinio profilio, apatinę šilumą izoliuojančių plokščių eilę 

galima tvirtinti be jo, jų apačią armuojant prieš plokščių klijavimą prie sienos pritvirtintu tinkliuku ir 

naudojant lašų nuvedimo profilį, bet jos įrengimo technologija turi būti nurodyti projekte. 

 

1.2. Polistireninio putplasčio plokščių klijavimas prie sienų 

 

 Klijų paruošimas. Paruošiant klijus sausas mišinys sumaišomas su vandeniu, leidžiama pastovėti iki 

10 minučių ir dar kartą gerai išmaišoma gręžtuvu su maišikliu. 

 Kraštinės padėties metodo atveju mišinio juosta tepama ant kitos plokštės pusės krašto ir keletas 

apie 8 cm skersmens kauburėlių viduryje (paprastai 2–3). Po smeigėmis neturi būti erdvės, 

neužpildytos mišiniu. Šio metodo atveju šiltinimo sistemą pagrindo atžvilgiu galima šiek tiek 

paslinkti. 

 Kiekviena plokštė pagal visą perimetrą turi būti priklijuota prie pagrindo, taip pat ir supjaustytos 

mažesnio dydžio plokštės. 

 Plokštės kraštai neturi būti ištepti klijais. Jei spaudžiant plokštę prie sienos klijai išsilieja už krašto, 

juos reikia nedelsiant pašalinti. Negalima pamiršti nuvalyti mišinio likučių ir nuo kampinių plokščių 

tarpų. 

 Jei klijai kauburėliais nekrečiami, plokštės kraštai gali užsiriesti ir plokščių sujungimo vietoje gali 

atsirasti plyšiai. Jei klijų juosta netepama ant kitos plokštės pusės krašto, gali atsirasti plokštės 

vidurio įdubimas ir plyšiai. Reikėtų gulsčiuku visą laiką tikrinti paviršiaus vertikalumą, o liniuote – 

tiesumą. 

 Klijuojant šiltinamąsias plokštes tuo pačiu metu montuojamos ir palangių iš lauko pusės gembės, 

nes vėliau jas pritvirtinti yra sunkiau. Tuo pačiu metu atitinkamose jungimo vietose instaliuojami 

bitumo ir poliuretano tarpikliai. Kad tarpikliai brinkdami neišjudintų šiltinamosios plokštės iš savo 

vietos, galima plokštę laikinai pritvirtinti smeige arba prikalti vinimi prie pagrindo, kol klijai išdžius. 

 

 Plokštės klijuojamos šalia viena kitos, be tarpelių užpildymo priemonės. Plokštės prie pagrindo 

prispaudžiamos taip, kad mažiausiai 40 % jos viso ploto būtų padengta klijais. Spausti reikia gana 

smarkiai, kad sukibimas būtų geras. Prispaudus plokštę patartina ją šiek tiek pastumti, norint pažeisti 

klijų paviršiuje galinčią susidaryti plėvelę. Klijų kiekis turi būti tolygus. 
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 Šiltinamosios plokštės klijuojamos horizontaliai ilgesniąja 1 m kraštine. Kitaip klijuoti neleistina. 

Klijuojant šiltinamąsias plokštes neturi atsirasti skersinių plyšių. Plokštės turi būti susietos lygiai, 

kaip klojant plytų sieną, pradedant nuo apačios ir atsižvelgiant į pastato vertikaliuosius ir 

horizontaliuosius kampus (pavyzdžiui, iš pastato išsikišančių detalių ar priestatų atveju). 

 

 Kampuose plokštės galas paliekamas išsikišęs, kuris vėliau smulkiai dantytu pjūklu (pasinaudojant 

liniuote) tiksliai nupjaunamas. 

 Tarpeliai užpildomi tos pačios šiltinamosios medžiagos juostelėmis, kurios užpildo plyšius. Plyšių 

užpildui galima naudoti ir tam tikslui pritaikytas poliuretano putas, tačiau reikia stebėti, kad putos 

užpildytų ne tik atviro plyšio paviršių, bet ir visą jo gilumą. Plyšius užpildyti armuojamuoju mišiniu 

yra draudžiama. 

Klijuojant termoizoliacines plokštes, saugoti, jog klijai nepapultų į siūles. 

 

 Paviršių iš specialios medžiagos (akytojo betono su plytomis) sujungimo vietose neturi būti išilginio 

šiltinamųjų plokščių plyšio. Išilginio šiltinamųjų plokščių plyšio taip pat neturi būti virš prie 

pagrindo pasitaikančių pakopų. Pagrindo linija ir šiltinamosios plokštės linija turi būti paslinktos 

per 10 cm. 

 Angų kampuose neturi atsirasti skersinių plyšių. Plokštę reikia pjaustyti taip, kad kraštinės ilgis būtų 

ne mažesnis nei 10 cm. Tai galioja ir visoms kitoms angoms, taip pat nišoms. 
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 Polistireninio putplasčio plokštės neturi būti pageltusios nuo UV spindulių. Jei tai pastebėsite, 

paviršių nušlifuokite ir pašalinkite dulkes. 

 Plokštes reikia kloti tiesiai. Jei jos klojamos nelygiai, yra įdubusios ar sulinkusios, gali atsirasti 

plyšiai ir apdailos struktūroje bus nelygumų. 
 

1.3. Polistireninio putplasčio plokščių tvirtinimas smeigėmis 

 

Priklijavus polistireninį putplastį, būtina jį papildomai pritvirtinti smeigėmis. 

Priklijuotas šilumą izoliuojančias plokštes smeigėmis tvirtinti rekomenduojama po klijavimo 

praėjus dviems paroms. 

Skylės smeigėms gręžiamos vertikaliai šilumą izoliuojančių plokščių paviršiui. Skylių skersmuo ir 

gylis priklauso nuo naudojamų smeigių. Gręžiamų į pagrindą skylių gylis kalamoms ir įsukamoms 

smeigėms, kai numatytas paviršinis tvirtinimas, turi būti ≥ 6 mm, o įsukamoms smeigėms, kai numatytas 

įgilintas tvirtinimas, turi būti ≥ 25 mm nustatyto smeigės inkaravimo gylio (hv). Reikiamas smeigės ilgis 

nustatomas susumavus nustatytą smeigės inkaravimo gylį (hv) ir klijų skiedinio sluoksnį bei šilumą 

izoliuojančios plokštės storį. 

Išgręžtas skyles būtina švariai išvalyti. 

Teisinga smeigių pozicija: 

 

Naudojant įsukamas smeiges, kai numatytas paviršinis ar giluminis tvirtinimas, smeigė įstatoma į 

išgręžtą skylę iki jos lėkštelė susilies su šiltinamosios medžiagos paviršiumi, smeigės šerdis įsukama 

naudojant elektrinį gręžtuvą su smeigės įsukimo antgaliu, kol jis, nustumdamas smeigę iki suprojektuotos 

jos padėties, atsirems į šilumą izoliuojančios medžiagos paviršių. 

 

  



ETAPAS 
DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

18-42-AS-TDP-A/SK.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

TDP 12 35 0 
 

Šiltinant pastatą, termoizoliacinės plokštės tvirtinamos 6 smeigėmis į 1 m². 

 

 

Pastato kampuose plokščių tvirtinimas smeigėmis – pagal šiltinimo sistemą. 

Plokščių tvirtinimas kampuose 

 

a ≤ 8 m r = 1,0 m 

8 • a ≤ 12 m r = 1,5 m 

a • 12 m r = 2,0 m 

  

Smeigėmis, kurios tvirtinamos prieš klojant armuotąjį sluoksnį, tvirtinama praėjus ne mažiau kaip 

24 val. po termoizoliacinių plokščių klijavimo. Armuotąjį sluoksnį, kuris uždengia smeiges, būtina kloti ne 

vėliau kaip per 6 savaites, nes kitaip jos gali būti pažeistos ultravioletinių spindulių. 

Tvirtinant smeigėmis, būtina laikytis šių taisyklių: 

 skylės ašis smeigei turi būti statmena pagrindui; 

 smeigės ilgis, skersmuo ir mažiausias atstumas nuo pagrindo, lubų arba termodeformacinių siūlių 

kraštų priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies ir smeigių gamintojo nurodymų; 

 prieš pradedant gręžti skyles, termoizoliacines MW plokštes būtina persmeigti grąžtu; 

 grąžto diametras ir gręžiamos skylės gylis priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies; 

 skylėtų medžiagų arba labai akytų medžiagų pagrindus rekomenduojama gręžti nenaudojant 

smūgio; 

 smeigės lėkštinis diskas negali išsikišti virš armuotojo sluoksnio paviršiaus; 

 įkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku; 

 jeigu smeigė blogai pritvirtinta (kliba, išsikiša ir pan.), deformuota arba kitaip pažeista, būtina ją 

pakeisti, šalia tvirtinant naują. Blogai pritvirtinta smeigė pašalinama, skylė termoizoliacinėje 

plokštėje užpildoma naudojama termoizoliacine medžiaga. Skylė armuotajame sluoksnyje 
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užpildoma klijiniu glaistu. Jeigu smeigės pašalinti neįmanoma, ją įgilinti taip, kad neišsikištų virš 

armuotojo sluoksnio paviršiaus; 

 smeigių tvirtinimas per armuotojo sluoksnio armatūrinį tinklelį atliekamas, kol armuotasis sluoksnis 

dar neišdžiūvo; 

 jeigu smeigėmis tvirtinama per armatūrinį tinklelį, šią operaciją būtina atlikti per 1–2 valandas nuo 

pirmojo sluoksnio klojimo. 

 

1.4. Polistireninio putplasčio plokštėmis šiltintų paviršių armavimas 

 

Plonam tinkleliu armuotajam sluoksniui ant priklijuotų polistireninio putplasčio plokščių padengti 

naudojamas mišinys. Pakuotės turinį reikia suberti į pamatuotą švaraus vandens kiekį ir kruopščiai 

išmaišyti gręžtuvu su maišikliu. 

Visus fasado angų kampus reikia įtvirtinti įstrižai įklijuojamu stiklo pluošto tinkleliu, kurio 

matmenys turi būti ne mažesni kaip 35×20 cm. Tai neleidžia atsirasti įstrižiems įtrūkimams, plintantiems 

iš kampų. 

Pastato ir staktų kraštus reikia apsaugoti aliumininės skardos ar plastiko kampuočiais. Patogiausia 

naudoti kampuočius, gamykliniu būdu apklijuotus tinklelio juosta. Tokiu atveju tinklelio nereikia išvynioti 

ant šalia esančių plokštumų. 

Pirmojo aukšto sienas numatoma papildomai armuoti iki antro aukšto įklijuoti papildomą tinklelio 

sluoksnį. Tai apsaugos plokštes nuo atsitiktinių smūgių. 

Išdžiūvus papildomiems įtvirtinimams, galima pradėti dėti pagrindinį tinklelio sluoksnį. 

Pirmiausiai reikia tolygiai užtepti mišinį maždaug 2 mm storio sluoksniu. Mišinys tepamas plienine mente, 

nuo pastato viršaus į apačią, vertikalia maždaug 1,1 m pločio juosta. 

Iš anksto išpjautas tinklelis pridedamas prie šviežio mišinio ir įspaudžiamas plienine mente. Būtina 

išsaugoti šalia esančio tinklelio juostų užlaidas, sudarančias nuo 5 iki 10 cm. Geriausia naudoti sertifikuotą 

tinklelį. 

Ant šviežiai įklijuoto tinklelio tepamas maždaug 1 mm storio mišinio sluoksnis taip, kad tinklelio 

nebesimatytų. Sluoksnio paviršių reikia kruopščiai išlyginti plienine mente. 

Pastato ir staktų kraštus patogiausia formuoti kampine mente. 

Kitą dieną tinkleliu armuotasis sluoksnis dar nėra pakankamai tvirtas. Naudojant švitrinimo 

popierių, galima nušlifuoti mentės paliktas žymes ir užpildyti galimas ertmes. 

 

Armuotojo sluoksnio įrengimo taisyklės: 

Armavimas – tai paviršiaus padengimas glaistu ir stiklo pluošto tinklo įspaudimas į naujai 

padengtą glaistą. Glaisto sukibimo su šiltinamąja plokšte jėga po išdžiūvimo turi būti mažiausiai 0,03 

N/mm², patikrinus jį drėgnuoju metodu. Tinklo spalva, užbaigus armavimo darbus, neturi matytis, tinklo 

faktūra gali prasišviesti. Tinklas neturi būti nepritvirtintas, pažeistas, sulamdytas ar sulankstytas. 

Armuojant reikia stebėti, kad, padengiant viršutiniu sluoksniu sluoksnio storis nebūtų didesnis nei kitose 

vietose. Jei šio reikalavimo nesilaikoma, vėliau iš po apdailos sluoksnio gali pasirodyti armatūrinio tinklo 

žymės. 

Rekomenduojama armuotų vietų tiesumą patikrinti matavimo liniuote. Jei armavimo vietos tapo 

nelygios, visą paviršių reikia dar kartą padengti armuojamuoju glaistu. 

Išsikišančias armatūrinio tinklo dalis (pavyzdžiui, prie cokolio šynos) reikia nedelsiant nupjauti. 

Šiltuoju metų laiku apie 1 mm storio glaisto sluoksnis išdžiūsta per dieną, t. y., praėjus 3–4 dienoms 

paviršius yra paruoštas kitiems darbams. Armuotas paviršius turi būti tolygiai šviesiai pilkos spalvos. 

Armuojamasis glaistas išmaišomas, kad susidarytų tolygi masė, ir prieš naudojant palaikomas apie 

10 min. 

Dedant stiklo pluošto tinklą, jis įspaudžiamas į glaistą taip, kad glaistas prasiskverbtų pro tinklo 

akutes. 

Pro tinklo akutes prasiskverbęs glaistas sulyginamas. Taip glaisto paviršius tampa lygus, o 

sutvirtinamasis šarmams atsparus stiklo pluošto tinklas atsiduria viduje (rekomenduotina, kad būtų 

viršutiniame sluoksnio trečdalyje). Neleistina yra pakabinti stiklo pluošto tinklą ant polistireninio 

putplasčio paviršiaus ir bandyti glaistą prasprausti pro tinklo akutes iš viršaus. 

Tinklas tiesiamas iš viršaus į apačią per visą fasado plotą. Tinklo perėjimo vietose turi būti 

užleista apie 10 cm. 
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Armatūrinis tinklas turi padengti cokolio šyną iš apačios. 

Tas pats paviršius turi būti armuojamas visas vienu metu. Reikia vengti tęsinio vietų. Jei tai dėl 

kokios nors priežasties reikalinga, reikia darbą nutraukti taip, kad paskutinės tinklo dalies krašte apie 10 

cm po tinklu nebūtų glaisto. Tęsiant darbus, toliau tiesiamas tinklas paslepiamas naujame glaisto 

sluoksnyje. 

Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praėjus ne mažiau kaip 24 val. nuo termoizoliacinių 

plokščių klijavimo. Klijinis glaistas tepamas ant sausų ir švarių polistireninio putplasčio plokščių. 

Iš pradžių ant polistireninio putplasčio plokščių klojami kampuočiai su tinkleliu, kampuočiai su 

tinkleliu ir lašikliu, užbaigimo ir deformaciniai profiliuočiai arba papildomas sustiprintas armatūrinis 

tinklas. Šios detalės klojamos įspaudžiant jas į užteptą ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleistą 

klijinį glaistą. Išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas nubraukiamas. Kampuočiai ir profiliuočiai 

klojami iš apačios į viršų, jų tinklelis užleidžiamas vienas ant kito ne mažiau kaip 100 mm. 
 

 

1.5. COKOLIO APDAILA IŠ KLIJUOJAMŲ AKMENS MASĖS PLYTELIŲ  

Darbų atlikimo sąlygos: 
 Atliekant darbus oro, pagrindo ir naudojamų medžiagų temperatūra negali būti mažesnė nei 

+5°C. 

 Negalima atlikinėti darbų jei 24 val. bėgyje temperatūra gali nukristi žemiau 0°C, net jei tuo 

metu temperatūra yra aukštesne nei +5°C. 

 Negalima atlikinėti darbų lyjant ar sningant, esant dideliam vėjui, bei intensyviam saulės 

spinduliavimui be uždangų pritvirtintų ant pastolių. 

 Darbai turi būti atliekami ne aukštesnėje nei +25°C. 

 Sausus mišinius reikia saugoti nuo lietaus. 

 Apšiltinama siena turi būti sausa ir turėti vienodą viso paviršiaus drėgmę. 

 Prieš atliekant apšiltinimo darbus išoriniai tinkai ir pagrindai turi būti paruošti ir sausi.  

Akmens masės plytelių klijavimas 

 Akmens masės plytelės klijuojamos naudojant specialius klijus prie armuoto pagrindo. 

 Klijai tepami ant pagrindo bei ant plytelių nugarinės pusės. 

 Išdžiūvus klijams, užglaistomi tarpai tarp plytelių. 

Reikalavimai akmens masės plytelėms 

 Vandens įgeriamumas pagal EN ISO 1045-3, ne daugiau 3,0 %. 

 Atsparumas smūgiams turi atitikti EN ISO 10545-4, 20N/mm2. 

 Atsparumas dilumui turi atitikti EN ISO 10545-5, <300 mm3. 

 Akmens masės plytelės turi būti atsparios cheminėms medžiagoms, tirpikliams ir pan. 

 Būtina atitaikyti deformacines siūles pagal konstrukcijos sluoksnio deformacines siūles. 

 Ant įpakavimo dėžučių turi būti tokia informacija: rūšiavimo pamainos numeris, rūšiavimo 

data, plytelės kodas, plytelės atspalvis, kalibras, rūšis. 

 Cokolio vertikalių paviršių klinkerio plytelių danga klijuojama ant elastingų klijų 

pasluoksnio.  

 

1.6. VENTILIUOJAMO FASADO ŠILTINIMO SISTEMA 

Išorinė vėdinamoji termoizoliacinė sistema (ventiliuojamas fasadas): pirmo aukšto sienų dalys (iki 

3,0 m aukščio) po 1,0 m nuo durų, žmonių vaikščiojimo zonose - naudojimo kategorija - I, likusios pirmo 

aukšto sienų dalys (iki 3,0 m aukščio) - II, balkonų plokštumose - III, likusiose plokštumose - IV (pagal 

STR 2.01.11:2012). 

Visi Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai turi turėti Europos techninius 

įvertinimą (ETĮ) ir/arba turi būti ženklinti CE ženklu. Didžiausią leidžiamą atstumą tarp sistemos 

deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia 

sistemos gamintojas (siūlė įrengiama pagal naudojamos šiltinimo sistemos gamintoj ų reikalavimus ir 

mazgus). Sistemos komponentus ir jų tiekėjus nurodo sistemos gamintojas.  

Fasado apdailos elementai tvirtinami prie plieno profilių karkaso, atitraukto nuo sienos per šiltinimo 

sluoksnio ir ventiliuojamo oro tarpo storį. Tvirtinimo karkasą sudaro konsolės (fiksuoto sujungimo ir 

paslankaus sujungimo), tvirtinamos tiesiai prie sienos, ir laikantieji profiliai, montuojami ant konsolių. 

Konsolės (L profilio gembės) iš nerūdijančio plieno, laikantieji profiliai iš aliuminio, tarpusavyje jungiami 

nerūdijančio plieno varžtais. 
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Reikalavimai sistemos tvirtinimo karkasui: 
 pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni nei karkaso gamintojo numatytas karkaso 

storio reguliavimo galimybės; 

 karkaso tvirtinimo prie pagrindo elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas 

tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios rūšies pagrindo vertes; 

 nejudami ir paslankūs sistemos karkaso elementų sujungimai turi būti atsparūs projektinės 

vėjo apkrovos Sd (kPa) poveikiui; 

 apdailos elementų tvirtinimo prie karkaso stipris turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo 

apkrovą Sd, kPa. Apdailos elementų tvirtinimo prie Sistemos karkaso stipris turi būti 

nustatytas skaičiavimais arba bandymais. Apdailos elementai turi būti montuojami pagal jų 

gamintojų pateiktas montavimo instrukcijas; 

 sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savąjį Sistemos svorį; 

 nejudami sujungimai turi būti tame pačiame apdailos plokštės aukštyje, kad deformacijos 

nesukeltų įtempimų apdailoje; 

 vertikalių apkrovų veikiamo pagrindinio horizontalaus Sistemos karkaso elementų įlinkis turi 

būti ne didesnis kaip L/500 (L - atstumas tarp gretimų horizontalaus profilio pritvirtinimo prie 

pagrindo taškų, m) ir ne didesnis kaip 3 mm; 

 temperatūrinėms deformacijoms kompensuoti Sistemos Europos techniniame liudijime arba 

gaminio deklaracijoje nurodomas didžiausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo 

tarp profilių plotis. Profilių deformacijos neturi paveikti apdailos ir sukelti įtempimų apdailos 

elementuose. Profilių sudūrimai turi sutapti su plokščių sudūrimais ir šie sudūrimai turi būti 

tame pačiame aukštyje.  

Laikantieji profiliai suformuoja karkasą, prie kurio specialiomis tvirtinimo detalėmis 

pritvirtinamos apdailos plokštės. Šilumos izoliacinis sluoksnis smeigėmis ir/ar specialiais profiliais 

pritvirtinamas prie išorinio sienos ar perdangos paviršiaus. Laikančiosios karkaso dalys (subkonstrukcija) 

turi išlaikyti plokščių nuo lietaus apkrovą, atitikti atsparumo ugniai reikalavimus bei būti atspariomis 

korozijai. Sistemos tvirtinimui naudojamos inkarinės ir lėkštinės mūrvinės. Naudojamos tik specialios 

mūrvinės, patikrintos patikimumo ir stiprumo bandymais. Kokybiška mūrvinė turi pasižymėti šiomis 

savybėmis: šilumos nuostoliai ne didesni kaip 0,002 K /m2, didelis atsparumas korozijai bei cheminis 

atsparumas. Mūrvinių skaičius, tenkantis 1 priklauso nuo tikėtinos vėjo apkrovos ir pačios sistemos svorio. 
Prie karkaso profilių klijuojamos elastingos tarpinės, kurios sušvelnina vėjo gūsių sukeliamus 

apdailos lakštų virpesius. 
Pagalbinėms ventiliuojamų fasadų detalėms priskiriamos: 

 sandarinimo juostos, dedamos tarp šiltinimo plokščių ir neapdailinamos konstrukcijos 

profilių; 

 dekoratyviniai kampeliai ir intarpai, skirti galinių plokštumų užbaigimui ir tarpų tarp plokščių 

užtaisymui; 

 perforuotos metalo konstrukcijos, skirtos apsaugoti ventiliacinius sistemos išėjimus fasado 

apačioje ir viršuje. 

Tarp šiltinimo plokščių ir išorinės apdailos turi būti vėdinamasis oro tarpas. Vėdinamo oro tarpo 

storis turi būti ne mažesnis kaip 20 mm (oro cirkuliacija yra privaloma paliekant oro patekimo angas fasado 

apačioje ir viršuje ne mažesnes kaip 50 cm2/m'). Vėdinimo angos turi būti įrengtos viršutinėje ir apatinėje 

konstrukcijos dalyje. 

Įrengiant sienas su oro tarpais būtina laikytis STR 2.01.11:2012 reikalavimų.  

Reikalavimai medžiagoms ir komponentams: 

Statybinis pagrindas silikatinių plytų mūras; 

 turi būti patvarus, sausas ir švarus; 

 pagrindo stiprumas > 0,08 MPa; 

 pagrindo nelygumas + 1 cm / 2 m. 

Apšiltinimo medžiagos plokštės: 
 poliuretano putų plokštės. 

Reikalavimai apdailos akmens masės plytelėms: 

Fasado plokščių techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės kaip žemiau pateiktos: 
 Plokščių storis ne mažiau kaip 9 mm, tarpas tarp plokščių ne mažiau 5 mm. 

 Plytelės turi būti homogeninės, per visą pjūvi turi būti ta pati spalva. Negalima naudoti 

glazūruotų ar nepilnai homogeninių plytelių 
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 Spalva ir išdėstymo piešinys turi būti suderintas su Projektuotoju. 

 Sandėliavimas turi būti vykdomas pagal gamintojų nurodymus. 

 Montavimas - turi būti parenkamas pagal ventiliuojamo fasado technologiją ir pagal 

gamintojų nurodymus. 

 Plytelės turi atitikti LST EN 14411:2012 reikalavimus. 

 Plytelių spalva turi būti vientisa, be rašto, ar spalvų perėjimo. Konkrečioje pasirinkto 

gamintojo kolekcijoje turi būti ne mažiau kaip 10 spalvų (atspalvių). 

 Atsparumas UV poveikiui pagal EN ISO 4892-3, po 1500 val., penkių padalų pilkumo 

skalėje: > 4. 

 Atsparumas atmosferiniam (aplinkos) poveikiui pagal EN ISO 4892-2, po 3000 val., ksenono 

šviesoje: > 4. 

 Plokštės tipas turi būti pagal EN 438-6: EDF, degumo klasė B-s2, d0. 

 Maksimalus plėtimasis % pagal EN 438: išilgai 0,15, skersai 0,25. Atitinkamai maks. 

2mm/1m plokštės. 

 Vandens įgeriamumas:  PN-EN ISO 10545-3  <0,1 % 

 Atsparumas lenkimui PN-EN ISO 10545-4  ~45 N/mm2 

 Atsparumas lūžiui  PN-EN ISO 10545-4  ~ 2500 N 

 Atsparumas giluminiam braižymui  PN-EN ISO 10545-6  ~ 130 mm3 

 Plokštėms turi būti suteikta ne mažiau, kaip 10 metų gamintojo garantija, kurioje turi būti 

nurodyta: toleruojama mažiausia spalvos stabilumo reikšmė, atsparumas UV poveikiui, 

atsparumas atmosferiniam (aplinkos) poveikiui, plokštės tipas, degumo klasė, atsparumas 

grafiti dažams, maksimalus plėtimasis. 

 Garantinis raštas turi būti išrašomas konkrečiam objektui, kur įrašytas tiektas gaminys, 

užsakovo bei rangovo pavadinimai bei kita objekto informacija, be to šis garantinis raštas turi 

būti patvirtintas originaliu gamintojo parašu ir spaudu. 

 Medžiagos turi būti pateiktos su techninių charakteristikų sertifikatais originalo kalba su 

vertimu į lietuvių kalbą, patvirtintu gamintojo atstovo Lietuvoje. 

 Visi keliami reikalavimai akmens masės plokštei turi būti patvirtinti sertifikatais arba 

bandymų protokolais. 

Techninės charakteristikos karkasui turi būti ne blogesnės kaip žemiau pateiktos: 

 Karkaso sistema turi būti parenkama, remiantis apdailinės medžiagos gamintojo 

rekomendacija. 

 Naudojami karkaso elementai iš nerūdijančio plieno; 

 Tarp pagrindo ir konsolės būtina naudoti 5 mm storio tarpines. 

 Tarp karkaso ir plokščių turi būti naudojama speciali juosta (spalvą derinti su projekto 

architektu) 

 Apdailos tvirtinimo detales nurodo apdailinės plokštės tiekėjas suderinus su projekto 

architektu. 

 Medžiagos turi būti pateiktos su techninių charakteristikų sertifikatais originalo kalba su 

vertimu į lietuvių kalbą, patvirtintu gamintojo atstovo Lietuvoje. 

 

Plytelių atitiktis – PARADYZ „Intero“. 

 

2. RŪSIO SIENŲ HIDROIZOLIAVIMAS IŠ IŠORĖS PUSĖS IR NUOGRINDOS ĮRUOŠIMAS 

Prieš atliekant cokolių ir rūsio sienų papildomą šiltinimą būtina sutvarkyti jų hidroizoliaciją. 

Nuogrindos turi būti daromos prie cokolių aplink visą pastatą. Ant sušalusių, suledėjusių pagrindų ir 

statybinio laužo daryti nuogrindų neleistina. 

Prieš ruošiant rūsio sienų šiltinimą reikalinga išardyti nuogrindą visu namo perimetru. Nukasti 

gruntą iki ne mažiau nei 120 cm gylio nuo esamo žemės paviršiaus, bet negiliau pamato papėdės apačios, 

kad nesuardyti esamos grunto struktūros. 

Apšiltinti rūsio sieną iki cokolio. 

Pakloti ir pritvirtinti hidroizoliacinę membraną, pagal jai kloti skirtus reikalavimus. 

Užpilti iškasą iškastiniu gruntu ar smėliu jį sutankinant. 
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Sudėti trinkelių / plytelių bortus ant smulkiagrūdžio betono. 

Virš smėlio įruošti pasluoksnį iš smėlio-žvyro mišinio būsimai nuogrindai. 

Sukloti trinkeles ar šaligatvių plyteles. 

 Paskleidžiant smėlio-žvyro mišinį dangos kraštų sutvirtinimui, pastatomi vejos bordiūrai. 

 Nuogrindos (takų) įrengimas. Nuogrindos (takai) klojamos tada, kai jau įrengti bordiūrai arba 

įrengiama viskas kartu. Reikiamas smėlio sluoksnis tolygiai užpilamas ir sutankinamas. 

 Betoninės trinkelės ir šaligatvio plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos 

klojamos eilėmis. Siūlės tarp plytelių užpilamos pasluoksnio medžiaga. Paklojus plyteles, šaligatvis turi būti 

švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Trinkelių stipris gniūždant ne mažiau 50Mpa. Betonas 

B30, atsparumas šalčiui F200.  

Betono trinkelės kelio dangai turi būti 60 mm storio. Trinkelių gamyba turi atitikti LST 1551:1999 

reikalavimus ir turi būti sertifikuoti. Produktai turi būti pagaminti naudojantis ISO 9002 standarto 

reikalavimus atitinkančia kokybės sistema.  

Naudojamos betoninės trinkelės nežemesnių parametrų nei GT2-6. : 

 stipris tempiant skėlimu ir ardant apkrova ilgio vienetui (pagal LST EN 1338:2003 F priedą) reikšmė 

>3,6 Mpa ir > 250N/mm; 

 atsparumas dilimui (pagal LST EN 1338:2003 G priedą) ≤20 mm, 4 klasė žymuo I;  

 vandens įgeriamumas (pagal LST EN 1338:2003 E priedą) <6% 2 klasė žymuo B;  

 ilgaamžiškumas (pagal LST EN 1338:2003 D priedą),patenkinamas 3 klasė žymuo D); 

 betono klasė B30 (markė 400), atsparumas šalčiui F200.  

 Šaligatvio plytelės 6 cm storio, kurių: 

 stipris gniuždant 43 N / mm2,  

 stipris lenkiant – 5 N / mm2,  

 atsparumas šalčiui nustatytas vienpusio šaldymo būdu FRE  150.  

 Šaligatvio plytelių betono klasė ne mažesnė B 25 / 30. 
Trinkelių ir šaligatvio plytelių matmenys, spalva, forma ir klojimo raštas turi būti suderinta su 

projekto autoriumi ir užsakovu. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp trinkelių / plytelių 3-5 mm pločio tarpus, 

jeigu klientas nepageidauja kitaip. Tarpai tarp siūlių užpildomi paklotui naudota medžiaga – sausu smėlio – 

cemento mišiniu. Klojant trinkelių dangą, prie bortų linijų, pastatų sienų, atraminių sienučių ar pamatų 

susidariusius dangos tarpus užpildyti betono mišiniu neleidžiama.  Jie turi būti užpildomi tų pačių trinkelių 

atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp gretimų trinkelių yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi 

atpjautomis pagal tarpo dydį trinkelėmis. 

 Dangos geometrinių matmenų nukrypimas neturi viršyti šių dydžių: 

 pagrindo plotis ± 10 cm; 

 pagrindo sluoksnių storis ± 10, bet ne ≥ 20 mm; 

 aukščių altitudės ± 50 mm; 

 gretimų plytelių peraukštėjimas iki 2 mm; 

 paviršių nelygumai 4 m ilgio atkarpoje iki ± 10 mm. 

 Paklojus trinkeles, paviršius turi būti lygus ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius. 

 

3. STOGO DANGOS   

3.1. Stogo šiltinimo dabai 

 

Apšiltinant pastato stogą iš viršaus šiltinimo sluoksnio šiluminės varžos R vertė skaičiuojama pagal 

STR 2.05.01:2013 pateiktą metodiką. Šilumos izoliacinės medžiagos projektinės vertės nustatomos pagal 

STR 2.01.03:2003 reikalavimus. 

 
Stogo apšiltinimo apatiniam sluoksniui naudojamos medžiagos reikalavimai: 
POLISTIRENAS EPS 80 ne žemesnių parametrų nei: 

Deklaruojamas šilumos laidumas, λD 0,037 W/(m * K)  

Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10%, CS(10) ≥ 80 kPa  

Stipris lenkiant, BS ≥ 125 kPa  

Degumo klasė E  

Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis, DS(70,90) ≤ 1 %  

Matmenų stabilumas, DS(N) ≤ ±0,2 %  

Vandens garų varžos faktorius, μ 20-40  
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Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės:  

Ilgis, L ±3 mm  

Plotis, W ±2 mm  

Storis, T ±2 mm  

Statmenumas, S ±5/1000 mm  

Plokštumas, P ±10 mm  

Atitiktis Šiloporas EPS 80, UAB “Kauno šilas” 

 

Stogo apšiltinimo viršutiniam sluoksniui, pagrindinių įėjimų bei balkonų stogeliams apšiltinti iš 

viršaus naudojamos medžiagos reikalavimai ne žemesnių parametrų nei: 

Deklaruojamas šilumos laidumas, λD 0,037 W/(m * K). 

Degumo klasė - A1 euroklasė. 

Vandens garų varžos faktorius μ  ≤ 1. 

Vandens įmirkis, trumpalaikis - WS (≤1 kg/m2). 

Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai CS(10),σ10 – 50 kPa. 

Atitiktis „PAROC ROS 50“ arba „ROCKWOOL ROOFROCK 50“. 
 
Mineralinė vata transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio 

vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su 

vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo 

instrukcijomis. 

 

3.2. Ruloninės stogų dangos įrengimas 
 

  Pastato plokščią stogą, taip pat pagrindinių įėjimų bei viršutinių balkonų stogelius numatyta 

dengi  prilydomoji bituminė stogo danga pagal LST-DIN52131. Ji skirta plokščio stogo dangos viršutiniam 

ir apatiniam sluoksniams įrengti. Sluoksnio storis turi būti 3-4 mm. Stogo danga turi būti iš 2 sluoksnių 

ruloninės medžiagos. 

 Jos charakteristikos yra:  

 Nepralaidumas vandeniui – 100-200 kPa; 

 Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga – 800/ 600 ± 100; 

 Atsparumas tempimui: pailgėjimas – 40/ 40  ± 20; 

 Lankstumas žemoje temperatūroje –  -15°C 

 Atsparumas plėšimui vinimi –  ≥130 N 

 Degumas  -  E 

 Atitiktis "MIDA" UNIFLEKS PV S4b ir UNIFLEKS PV S3s. 

 Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Apatinį sluoksnį kloti 45° kampu į stogo 

kraštą, o viršutinį — 90° kampu. Negalima šoninį suleidimą daryti prieš stogo nuolydį. Dangų sluoksniai 

klojami išilgai vandens tekėjimo krypties taip, kad sluoksnių persidengimo siūlių ir vandens tekėjimo 

kryptys nesikryžiuotų. Išilginėse siūlėse danga persidengia 8 -10 cm, o sandūrose 10-15 cm. 

 Apatiniam sluoksniui naudoti dangas su poliesterinio pluošto pagrindu ir oksiduotais bitumais. 

Apatinis sluoksnis tvirtinamas mechaniškai. Viršutiniam sluoksniui naudoti dangas su poliesterinio plaušo 

pagrindu ir SBS modifikuotais bitumais. Viršutinis dangos sluoksnis tvirtinamas ištisiniu prilydymo būdu. 

 Prilydimas turi būti atliekamas kaitinant apatinę ritinio pusę dujų degikliu, tolygiai vedžiojant jį nuo 

vieno iki kito ritinio krašto ir, palaipsniui išsilydžius polietileninei plėvelei, dengiančiai apatinę juostos pusę 

ir pradėjus lydytis apatiniam bituminiam sluoksniui, ritinys iš lėto ridenamas priekin. Negali prieš ritinį 

tekėti didelė išsilydžiusio bitumo masė, nes perdangai įkaitus, gali būti pažeistas vidurinėje juostos dalyje 

esantis pagrindas. Turi būti kaitinama tiek, kad juosta išsilydžiusio apatinio sluoksnio dėka gerai prikibtų 

prie pagrindo. Bitumas truputėlį turi išsiveržti pro siūles 1,0-1,5 cm.  

 Esant prijungimui prie sienos, danga turi turėti ne mažesnį kaip 200 mm užlenkimą. 

 

3.3. Stogo dangos pridavimas 
 Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi būti išvalyti 

latakai ir nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti inžinierius. 
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4. METALO DARBAI 
4.1. Plieninės konstrukcijos 

 

Antikorozinė apsauga 

Parenkant metalinių konstrukcijų antikorozinę apsaugą, būtina tinkamai įvertinti aplinkos, kurioje 

bus eksploatuojamos konstrukcijos, atmosferos koroziškumo kategoriją pagal LST EN 12944-2 standarto 

klasifikavimą. 

Pagal LST EN 12944-2 plieninių konstrukcijų koroziškumo kategorijos turi būti: 

 Plieninėms konstrukcijoms esančioms lauke – C3 – vidutinė (taikytina miesto ir pramoninės lauko 

atmosferos, kurioje vyrauja vidutinė atmosferos tarša sieros dioksidu, o taip pat mažo druskingumo 

kranto srityje bei gamybinėse patalpose, kurios pasižymi dideliu drėgniu ir ne itin užterštu oru 

ekslpoatuojamoms konstrukcijoms); 

 Plieninėms konstrukcijoms esančioms pastato viduje - C1 – labai žema (taikytina tik šildomose 

patalpose, kur švari atmosfera eksploatuojamoms konstrukcijoms); 

 

Plieninių konstrukcijų, esančių lauke, apsauginės dažų dangos patvarumas turi būti - Aukštas (A) – 

daugiau kaip 15 metų (Pagal LST EN 12944-1). 

 

Jeigu nesusitarta kitaip, tai, atsižvelgus į parinktus atmosferos koroziškumo laipsnį bei apsauginės 

dažų dangos patvarumo lygį, pagal standarto LST EN 12944-5 rekomendacijas, parenkama apsauginių dažų 

sistema arba parenkama apsauginė danga su lydyto cinko dangos sluoksniu pagal LST EN 1461 

rekomendacijas ten, kur tikslinga ją taikyti. 

Pasirinktą metalinių konstrukcijų antikorozinę sistemą Rangovas suderina su Užsakovu ar Projekto 

vadovu bei Techninės priežiūros inžinierium. 

Kadangi apsauginės dangos efektyvumas labai priklauso nuo dengiamo metalinio paviršiaus 

švarumo laipsnio, todėl, panaudojus mechaninį ir/ar srautinį paviršiaus valymo būdą, būtina išgauti reikiamą 

paviršiaus švarumą pagal LST EN 8501-1 klasifikavimą. 

Metalinio paviršiaus srautinio ir/ar mechaninio valymo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas, 

pakankamą patirtį turintis specialistas. 

Pagal LST EN 12944-4 plieninių konstrukcijų paviršiaus paruošimo paruošimo laipsns turi būti  Sa 

2½  (srautiniu valymu pašalintos sukibusios su paviršiumi valcavimo nuodegos, rūdys, dažų dangos ir 

pašalinės medžiagos. Bet kurių teršalų liekanų pėdsakai turi atrodyti tik kaip neryškios taškų ar juostelių 

pavidalo dėmės); 

Metalinių konstrukcijų aštrios briaunos, kampai bei siūlių paviršiai prieš dažymą turi būti nugludinti 

pagal standarto LST EN 12944-3 rekomendacijas. Itin svarbu pašalinti suvirinimo purslus nuo metalinio 

paviršiaus. 

Siekiant dažų sistemos aukščiausios kokybės, dauguma sistemos dangų, arba, jei įmanoma, visa 

sistema, turėtų būti dengiama gamykloje. 

Sumontavus gaminį statybos aikštelėje, visi dangos pažeidimai, atsiradę dėl konstrukcijų pervežimo 

ir montavimo, turi būti pataisyti ir tik po to visą konstrukciją galima padengti sistemos galutine danga. 

Dažant metalinės konstrukcijos paviršiaus temperatūra privalo būti ne žemesnė nei 3ºC virš rasos 

taško temperatūros. Paviršiaus temperatūrą būtina patikrinti kiekvieną kartą prieš dažant. Duomenis apie 

aplinkos, kurioje nudažyta konstrukcija, sąlygas Rangovas turi įrašyti į gaminio atitikties deklaraciją 

(sertifikatą). 

Dažant labai svarbu kontroliuoti atskirų dažų sistemos sluoksnių ir bendros sistemos dažų sausos 

plėvelės storį (SPS). Plėvelės storio matavimo metodai nurodyti LST EN 2808 standarte. 

Vardinio sausos plėvelės storio (VSPS) tikrinimo metodika (įrenginiai, kalibravimas ir bet kurios 

padarytos prielaidos, pateikiant paviršiaus šiurkštumo rezultatus) turi būti suderinti tarp Rangovo, 

Techninės priežiūros inžinieriaus ir Projekto vadovo ar Užsakovo. 

Jei kitaip nesusitarta, tai tam tikros sausos plėvelės storio vertės, mažesnės kaip 80% vardinio sausos 

plėvelės storio, nepriimtinos. Jei kitaip nesusitarta, tai individualios vertės, esančios tarp 80% ir 100% 

vardinio sausos plėvelės storio, priimtinos, kai jų vidurkis yra lygus arba didesnis nei vardinis sausos 

plėvelės storis. 

Apsauginių dažų padengimo būdą parinkti atsižvelgus į dažų tiekėjo rekomendacijas ir esamas 

konkrečias sąlygas. 

Esant neigiamai aplinkos temperatūrai, dažymo darbus galima vykdyti tik su tokiai temperatūrai 

pritaikytais dažais, o taip pat užtikrinant, kad paviršiaus temperatūra ne žemesnė nei 3ºC virš rasos taško 
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temperatūros. 

Daugiasluoksnės apsauginių dažų sistemos atveju, kiekvieną sekantį sluoksnį galima dengti tik 

pakankamai išdžiūvus ankstesniam dažų sluoksniui. Vadovautis dažų tiekėjo rekomendacijomis ir 

techniniais duomenimis. 

Apsauginei dažų sistemai naudojamos dangos turi turėti atitinkamus dokumentus apie jų 

deklaruojamas savybes bei turi būti sertifikuoti atitinkamų įstaigų Lietuvoje. 

Metalinėse konstrukcijose, kurios bus padengiamas lydyto cinko danga, panardinant į karšto cinko 

pripildytą talpą, turi būti įrengtos technologinės kiaurymės, reikalingos lydytam cinkui išbėgti iš uždarų 

dėžinių profilių ar kitų vietų, kur gali susiformuoti lydyto cinko „balos“. Apie tokių kiaurymių kiekį, dydį 

ir jų išdėstymą konsultuotis su specialistais. Technologinių kiaurymių išdėstymą Rangovas turi suderinti su 

Projekto vadovu ar Užsakovu ir Projektuotoju. 

Jeigu lydyto cinko danga padengti metaliniai paviršiai toliau turi būti gruntuojami ir dažomi, tai 

prieš gruntuojant būtina cinko paviršių pasyvuoti ir nuplauti nuo susidariusių druskų ant paviršiaus. Būtina 

vadovautis dažų tiekėjo rekomendacijomis. 

Duomenis apie panaudotas apsaugines dangas, jų sausos plėvelės storius ir viršutinės dangos 

spalvos kodą Rangovas turi įrašyti į metalinių konstrukcijų atitikties deklaraciją (sertifikatą). 

 

Metalinių konstrukcijų montavimas 

Visos metalinės konstrukcijos turi būti sumontuotos tiksliai pagal pateiktas montavimo schemas bei 

mazgus. 

Montuojant konstrukcijas laikytis visų saugaus darbo reikalavimų. 

Jeigu reikia, metalines konstrukcijas įtvirtinti laikinomis atramomis taip, kad būtų užtikrintas jų 

stabilumas iki montavimo darbų pabaigos, kol konstrukcija nebus sutvirtinta pastoviais tvirtinimo 

elementais. 

Rangovas gali palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą tik užtikrinęs konstrukcijos stabilumą 

ir suderinęs tokį sprendimą su Techninės priežiūros inžinierium. 

Statybos aikštelėje suvirinimu galima sujungti atskiras konstrukcijas, jei toks jungimo būdas 

nurodytas montavimo mazguose, kiekvieną atvejį prieš tai suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Montažinės siūlės turi būti virinamos rankiniu lankiniu būdu (111). Suvirinimo metu nudegusią 

antikorozinę dangą būtina atstatyti iki projektinio storio, naudojant tas pačias medžiagas. 

Montuojant metalines konstrukcijas stengtis maksimaliai apsaugoti apsauginių dažų dangą nuo 

pažeidimų, o pažeistas dangos vietas tomis pačiomis medžiagomis atstatyti iki projektinio storio. 

Jei nesusitarta kitaip, tai sumontavus konstrukcijas jas padengti projekte parinkta priešgaisrine 

danga ir/arba apdailine danga. Dažymo darbus vykdyti išlaikant reikalavimus, išdėstytus šių specifikacijų 5 

ir 6 skyriuose. 

Metalinių konstrukcijų montavimo leistini nuokrypiai pateikiami lentelėje žiūr. gale. 

 

Suvirinimo medžiagos  

Pusiau automatiniu būdu (MIG, MAG) suvirinamoms siūlėms, kaip pridėtinis metalas, gali būti 

naudojama tik sertifikuota elektrodinė viela, atitinkanti standarto LST EN 14341 reikalavimus arba 

sertifikuota miltelinė elektrodinė viela, atitinkanti LST EN 17632 reikalavimus. 

Elektrodinė viela G3Si1 prieš suvirinimą turi būti nuvalyta nuo galimų teršalų ir riebalų. 

Rankiniu lankiniu būdu (MMA) suvirinamoms siūlėms virinti naudojami sertifikuoti glaistytieji 

elektrodai, atitinkantys LST EN 2560 reikalavimus. 

Prieš suvirinimą glaistytieji elektrodai iškaitinami (išdžiovinami) 350ºC temperatūroje, ne mažiau 

2val. 

Gali būti naudojamos tik sertifikuotos, kokybę patvirtinančius dokumentus turinčios medžiagos. 

Gruntai ir dažai  

Metalinių konstrukcijų antikorozinei apsaugai naudojami gruntai ir dažai privalo turėti LST EN ISO 

9001 ir LST EN ISO 14001 kokybės sertifikatus ir turi būti sertifikuoti VĮ SPSC. 

Gruntus ir dažus sandėliuoti pagal tiekėjo pateiktas rekomendacijas bei techninius duomenis. 

Grunto ir dažų padengimo būdą parinkti pagal tiekėjo rekomendacijas ir techninius duomenis. 

Grunto ir dažų likučius utilizuoti pagal LST EN 14001 standarto reikalavimus. 
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4.2. Cinkuota skarda 

 

 Skarda gaminama iš cinkuoto plieno su PE danga.  

Skardos mechaninės savybės 

Normalizuoti arba karštai valcuoti lakštai Atkaitinti po aukšto atleidimo arba valcuoti 

nepertraukiamo valcavimo staklynuose lakštai 

Stiprumo riba MPa Santykinis ištįsimas, % Stiprumo riba MPa Santykinis ištįsimas, % 

310-330 32-34 270-290 32-34 

 

 Skaros storis ≥0,5 mm. Skardai leidžiamos storio nuokrypos yra ±10%. 

 Lenkiant skardą 90° kampu apie 1,5 mm spinduliu užapvalintą briauną, skarda neturi įtrūkti, o 

cinkavimas –  atsisluoksniuoti. 

 Plieno lakštai turi atitikti EN 10142; EN 10147 standartų reikalavimus. Medžiaga – EN 10204, DIN 

50049 reikalavimus. 

 

4.3. Danga iš profilinio plieno lakštų 

 

 Kartu su profiliuotais plieno lakštais turi būti teikiamos papildomos dalys – kraigo elementai, 

vėjalentės, kampai, karnizai, ir kitos komplektuojančios fasadinės detalės, kurios turi būti to paties 

gamintojo bei tos pačios gaminio sistemos. 

 Lakštuose neturi būti įtrūkimų, pūslių bei kitų defektų. Jie turi būti aprobuoti užsakovo. Jie turi būti 

atsparūs vandeniui, mechaniniam nusidėvėjimui, pramoninės aplinkos teršalų poveikiui, korozijai, saulės 

spinduliams. Dangai turi būti suteikiama ne mažiau 10 metų garantija. 

 Horizontalus lakštų galų nukrypimas, esant lakštų ilgiui 6 m, ne daugiau 5 mm. 

 Išorinio paviršiaus kreivumas ne didesnis 0,002 sieninio lakšto aukščio. 

 Dengiant nepažeisti lakštų paviršiaus ir nedeformuoti. Užtikrinti hermetiškumą įvertinant paviršių 

nuolydžius. 

 Lietaus vandens nutekėjimo sistema pilnai sukomplektuoti su visais gamykliniais tvirtinimo 

elementais. Stogo dangos ir lietvamzdžių – latakų spalvos turi atitikti brėžiniuose esančias pastabas. 

 Žiūrėti skyriuje “Stogo dangos”. 
 

4.4. Palangės. 
 

 Išorinės palangės turi būti cinkuoto plieno su PE danga. Skaros storis ≥0,5 mm. Tvirtinamos varžtais 

prie apatinės lango rėmo briaunos, išleidžiama apie 30 mm. Montuojant palanges, turi būti suformuotas 

nuolydis 5o. 

4.5. Metalinių konstrukcijų priėmimas 

 

 Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi būti nuvalytos nuo purvo, rūdžių, drėgmės, ledo ir sniego, 

nugruntuotos ir nudažytos arba cinkuotos. 

 Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė turi būti vykdoma šiais etapais: 

 –  tarpinis priėmimas paslėptiems darbams (Pamatai ir kitos metalinių konstrukcijų atrėmimo vietos, 

įdėtinių detalių įbetonavimas); 

 –  surinktų konstrukcijų prieš montavimą priėmimas. (Atlikti prieš konstrukcijų dažymą. Esant 

reikalui, atlikti atskirų konstrukcijų išbandymą. Tikrinami nukrypimai nuo projektinių, atskirų montažinių 

sujungimų kokybė.); 

 –  galutinis sumontuotų konstrukcijų priėmimas (Prieš objekto pridavimą eksploatacijai). 

 Visus defektus ir leistinas normas viršijančius nuokrypius rangovas privalo ištaisyti savo sąskaita 

 

4.6. Apskardinimas 

 

 Apskardinimams naudoti lygią skardą. Skardos tvirtinimo detalės ir laikikliai turi buti cinkuotos. 

Pagrindinės dangos savybės: 

 skardos storis – 0,5 mm; 

 viena plieno lakšto pusė padengta spalva, kita pusė yra padengta apsauginiu sluoksniu. 

 Padengimas – poliesteris (PE) 
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Lakštuose neturi būti įtrūkimų, pūslių bei kitų defektų. 

Horizontalus lakštų galų nukrypimas, esant lakštų ilgiui 6m, ne daugiau 5mm. 

Plieninius lakštus geriausia karpyti elektrinėmis žirklėmis. Nepatariama naudoti diskinio 

abrazyvinio pjūklo, nebent jis būtų specialiai tam skirtas. Aukšta temperatūra gali pažeisti paviršių ir 

perkaitintos vietos ilgainiui gali tapti dangos irimo centrais. Varžtus sukti elektriniu suktuvu su šešiakampe 

galvute. Varžtai turi būti su antikorozine danga. Lakštus sudėlioti į iš anksto tam paruoštą vietą taip, kad 

nesusidarytų galimybė atsirasti drėgmės kondensacijai. 

Montuojant gaminius, reikia imtis atsargumo priemonių norint išvengti dažų sluoksnio 

subraižymo. Nuo įbrėžimų ar užteršimų dengtus lakštus galima papildomai apsaugoti naudojant apsauginę 

plėvelę. Plėvelė turi būti nuimama kaip galima greičiau po sumontavimo. 

 

PLIENO LAKŠTŲ SU SPALVOTU PAVIRŠIAUS PADENGIMU TRANSPORTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA 

Ritiniai ir lakštų paketai su spalvotu paviršiaus padengimu transportuojant turi būti sausi, o 

sandėliuojami sausoje patalpoje. Gaminiai neturėtų būti sandėliuojami lauke, uždarose nevėdinamose 

patalpose. 

Bet kokį paviršiaus spalvos defektą, atsiradusį transportavimo ar montavimo metu, galima 

pataisyti dažais arba perdažyti visą paviršių. Plieno lakštų perdažymo ir valymo nurodymus pateikia 

skardos gamintojas. 

 

5. IZOLIACIJOS DARBAI 

 

5.1. Reikalavimai izoliuojamam pagrindui 

 

 Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie 

plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai 

reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu.  Metalinių paviršių paruošimą 

žiūrėti "Metalo darbai". Visų tvirtinimo elementų izoliaciją atlikti tik juos sumontavus. 

 Medinis izoliacijos pagrindas turi būti ištisinis, švarus ir sausas. 

 

5.2. Garo izoliacija 

 

Garo izoliacija įrengiama iš ne mažiau kaip 0,16 mm storio polietileno plėvelės, su charakteristikomis: 

 plėvelės garo pralaidumas –  0,5 - 30 g/m2. 24 h; 

 vandens sugeriamumas per 24 val., kai t = 20º C –  0,01%; 

 tankis, kai t = 20º C –  0,919 - 0,929 g/cm3. 

 Polietileno plėvelė klojama sausai ant paruošto pagrindo. Plėvelės juostų kraštai turi būti 

užleidžiami vienas ant kito ne mažiau 15 cm. Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių, įtrūkimų. 

 

5.3. Hidroizoliacija 

 

 Turi būti įrengiama klijuojamoji arba tinkuojamoji, arba teptinė izoliacija. Klijuojamoji horizontali 

hidroizoliacija daroma klijuojant prie izoliuojamų paviršių 2 sluoksnius ruloninės medžiagos, kurios 

charakteristikos turi atitikti Lietuvos statybos standarto (toliau LST) 1338:1994 reikalavimus. Klijuojama 

tinkamomis mastikomis. 

 Vertikali 2 sluoksnių teptinė hidroizoliacija – tai vienalytis nelaidus vandeniui 3-4 mm storio 

mastikos sluoksnis, dengiantis izoliuojamą konstrukciją. Gali būti naudojama bituminė arba kitokia 

analogiškų savybių mastika, pagal LST 1266-92. 

 Darant tinkuojamąją izoliaciją, cemento ir smėlio skiedinys ant izoliuojamo paviršiaus užteškiamas 

torkretavimo agregatais 6-10 mm storio sluoksniais.  Kitas sluoksnis dengiamas tik sudrėkinus sukietėjusį 

ankstesnįjį sluoksnį. 

 Sutvirtėjus paskutiniam hidroizoliacijos sluoksniui, drėgnas paviršius užglaistomas 3-5 mm storio 

skiedinio sluoksniu, pabarstoma sauso cemento, kuris metalinėmis glaistyklėmis gerai įtrinamas į paviršių. 

  

Pamato ir cokolio sienos hidroizoliacijai naudojamos reikalavimai: 
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Teptinė polimercementinė hidroizoliacija – cementinis mišinys. 

Stipris gniužtant po 28 parų – ne mažiau 20 N/mm2. 

Sukibimo stipris su betono pagrindu po 28 parų – Ne mažiau 1,0 N/mm2. 

Atsparumas šalčiui – ne mažiau 25 šalčio ciklai. 

Vandens nepralaidumas (5 mm sluoksnis) – ne mažiau 0,5 atm. 

Atitiktis – „KREISEL Dichtungsschlämme 809“. 

 

6. DURYS IR LANGAI 

 

6.1. Langai. 

6.1.1. Bendroji dalis. 

 

 Surinktą lango bloką, susidedantį iš staktos, rėmų, kartu su varstymo prietaisais ir furnitūra, 

tvirtinimo detalėmis, sandarikliais - pateikia gamintojas su atitinkamais savo rekvizitais ir gaminio pasu. 

 Gaminiai  patiekiami  su  pilnai  užbaigta  gamykline  apdaila.  Apdailos  lygis  turi  atitikti  Europos 

ir Lietuvos standartų  reikalavimus. 

 Keičiamų langų rėmai  turi  būti  pagaminti iš PVC profilių, įstiklinti su 1-nos kamerų stiklo paketu, 

2-jų stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga; 

 Langų rėmų spalva nurodyta techninio darbo projekto langų žiniaraščiuose. 

 Langų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: 

 Visų keičiamų langų (įskaitant įstiklinamų balkonų langus) šilumos perdavimo koeficientas U turi 

būti ne didesnis kaip 1,3 W(m2K). 

 Langai ir balkonų durys gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami švino 

stabilizatoriai.  

 Įstiklinamų balkonų langų apatinė dalis nepermatoma, iš PVC, su užpildu, jų aukštis ne didesnis 

kaip 1,1 m nuo balkonų aikštelių paviršiaus be įrengtos grindų dangos.  

 Vėjo apkrovos klasė > A2.  

 Vandens nepralaidumo klasė > (5A, 5B).  

 Oro skverbties klasė 2 arba 3.  

 Mechaninio patvarumo klasė 2.  

 Mechaninio stiprio klasė 3 arba 4.  

 Langų gyvenamosiose patalpose staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70 mm.  

 Langai armuojami visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 

1.5 mm.  

 Languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš EPDM, TPE, PCE mišinio arba silikono. 

Langų funkcinės savybės numatomos projektavimo metu pagal projektavimo normas.  

 Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 

reikalavimus.  

 Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. 

 Langai ir durys turi būti pagaminti su lango/durų apkaustais kurie leistų langą varstyti dvejomis 

padėtimis su trečia varstymo padėtimi („mikroventiliacija“).  

 Langų profilių forma turėtų netrukdyti sumontuoti įvairius langų papildinius (tinklelius nuo 

vabzdžių, žaliuzes ar kt.). 

 Šviesos pralaidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,52; 

 Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios ir neturi išskirti nuodingų 

medžiagų; 

 Langų gamyboje naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti Lietuvoje galiojančių dokumentų 

reikalavimus; 

 Langų ir durų surenkamų elementų nuokrypiai, paviršių apdaila turi atitikti LST 1514:1998. 

 Reikia laikytis tokių standartų: 

 LST 1514 Langai. Bendrieji techniniai reikalavimai, priėmimas, bandymų būdai. 

 STR 2.05.01:1999 Pastatų atitvarų šiluminė technika. 
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6.2. Durys. 
6.2.1. Bendroji dalis. 

 

  Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių; 

įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila. 

 Durų  stakta  tvirtinama  pagal  gamintojo  pateiktas  technines  sąlygas. Plyšiai užsandarinami  

makroflekso  tipo  polimerine  medžiaga  ir  uždengiami  apvadais. 

 Į visas įstiklintas duris dedami grūdinti stiklai. 

 

6.2.2. Įėjimo ir tambūro durys. 

 

 Įėjimo ir rūsio durys – metalinės apšiltintos, matmenys ir spalva nurodyti techninio darbo projekto 

durų žiniaraštyje. 

 Durų šilumos perdavimo koeficientas U turi būti ne didesnis kaip 1,6 W/m2K. 

 Durys vienvėrės, matmenys ir spalva nurodyti techninio darbo projekto durų žiniaraštyje.  

 Durų gaminiai gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai.  

 

 Reikalavimai durims. 

 

 Įėjimo į laiptinę durys: 

 metalinės, apšiltintos; 

 su stikliniu langiuku ≥ 0,2 m2, kuris atsparus dūžiams (dengtas apsaugine plėvele nuo smūgių, 

mažiausia reikalaujama saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė - 3) pagal STR02.05.20:2006 

reikalavimus; 

 traukiama (didele) rankena; 

 su fiksatoriumi (spragtuku); 

 sisteminis durų pritraukiklis; 

 atraminė kojelė bei atidarymo stabdis; 

 kodinė, skaitinė elektromagnetinė spyna; 

 

 Įėjimo į rūsį durys: 

 metalinės, apšiltintos; 

 su traukiama (didele) rankena; 

 rakinamos (su cilindrine spyna), iš vidinės pusės - suktukas; 

 su atramine kojele bei atidarymo stabdžiu; 

 su ventiliacinėmis grotelėmis (horizontaliomis) durų viršutinėje dalyje; 

 

 Tambūrų durys: 

 plastikinės, PVC; 

 su stikliniu langu (viršutinė dalis nuo pusės) – vienos kameros stiklo paketu; 

 apšiltintos; 

 su traukiama lenkiama rankena; 

 su durų pritraukikliu; 

 su atramine kojele bei atidarymo stabdžiu; 

 su ventiliacinėmis grotelėmis (horizontaliomis) durų apatinėje dalyje; 

 

6.3. Stiklinimas. 

6.3.1 .Bendroji dalis 

 

Stiklų storiai apskaičiuojami atsižvelgiant į vėjo apkrovas ir, pagal aplinkybes, į papildomas 

apkrovas bei į stiklo gamintojo instrukcijas. 

Stiklas turi būti be oro pūslelių ir kitų defektų, paviršius turi būti visiškai lygus. Paprastas stiklas 

turi būti skaidrus, be jokių atspalvių. 

Stiklų storis apskaičiuojamas pagal statikos poreikius. Paprastą stiklą langams naudoti ne mažiau 4 

mm storio.  

Negalima stiklinti stiklų su pažeistomis briaunomis. 
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6.3.2. Stiklo paketai. 

 

Stiklo paketai turi būti geros kokybės ir patikimo gamintojo. Reikalavimai stiklo kokybei - 

aprašyme “Stiklas”. 

Stiklų sujungimui naudojami aliuminio rėmeliai, užsandarinti elastinga mastika. Kameros 

užpildomos absorbentu. 

Stiklo paketų sandarinimui turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar guminės tarpinės, kurių 

ilgaamžiškumas ne mažiau kaip 25 metai. 

Turi būti užtikrintas hermetiškas stiklo paketo suklijavimas. 

Visi, rangovo patiekti, stiklo paketai turi būti pažymėti gamintojo žymekliu iš vidinės lango pusės. 

 

6.4. Langų ir durų montavimas ir pridavimas 

6.4.1. Bendri duomenys. 

 

 Langų ir durų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos 

griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale. 

 Varstant duris, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje 

padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti. 

 Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Lauko durų 

varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines. Tarpai tarp išorės durų, staktų ir varčių turi būti 

ne didesni kaip 1mm. Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos turi būti 5mm. 

Langas turi būti patikimai įtvirtintas į angokraščius, o tarpai tarp lango bloko ir angokraščių 

patikimai užsandarinti. Langai tvirtinami pagal langų gamintojų langų statymo technologijų. Tarpų tarp 

lango bloko ir angokraščių užsandarinimui naudoti tinkamus makroflekso tipo išpurškiamus sąstatus. Kur 

numatyta, įstačius langus angokraščiai aptaisomi pagal fasadų šiltinimo technologijos rekomendacijas ir 

tinkuojami.  

 

Leistini langų ir durų įrengimo nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Langų ir durų blokų nuokrypis nuo vertikalės 

Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 

Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 

Palanginių lentų nuokrypis nuo horizontalės 

Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 

Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

3 

3 

2 

3 

± 3 

2 

 Gaminių baigtas apdailinis  paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Įengtuose gaminiuose 

neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių arba įskilimų. 

 Defektai šalinami rangovo sąskaita. 

 Langai, durys ir vartai turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 

 

7. MŪRO DARBAI 

7.1. Bendroji dalis 

 
 Šis skyrius apima šiuos mūro darbus: 

 pastato išorinių sienų iš silikatinių plytų mūrijimą (parapetų paaukštinimai); 

 angų mažinimą; 

Statybai turi būti naudojamos naujos plytos. Jos turi būti švarios, neįmirkę, be prišalusio ledo ir 

sniego. 

Į statybos aikštelę atvežamos medžiagos turi būti su pasais, kuriuose būtų pagrindiniai duomenys 

apie gamintoją ir gaminį. 

Plytoms turi būti nurodyti šie duomenys: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 

 dokumento numeris ir išdavimo data; 

 sutartinis produkcijos žymėjimas; 
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 partijos numeris ir plytų kiekis; 

 techninės kontrolės skyriaus žyma.  

Skiedinio mišiniui: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 

 tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu); 

 skiedinio markė; 

 rišamosios medžiagos pavadinimas; 

 konstrukcija (nurodant bandymo metodą); 

 mišinio kiekis; 

 priedų pavadinimas ir kiekis; 

 LST 1346:1997 žymuo. 

 

7.2. Medžiagos 

PLYTOS 

Paprastosios silikatinės plytos - Plytos matmenys 250 x 120 x 88 (h)mm, atsparumas gniuždymui 

(markė) 200 kg/cm2; atsparumas šalčiui ne mažiau 50 markės; vandens sugeriamumas ne mažesnis kaip 

6.0%. Normatyvinis dokumentas gamybai LST 1167-91. Plytų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir 

paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas 

turi atitikti LST 1167-91, LST 1272-92 reikalavimus. 

SKIEDINIAI 

Mūrui  gali  būti  naudojami  sunkieji  (tankis ≥ 1500 kg/m³) ir lengvieji skiediniai (tankis < 1500 

kg/m³). Sunkieji mūrijimo skiediniai gali būti cementiniai, mišrieji ir cemento pastos. Cemento pasta 

naudojama mūrui, kurio horizontaliųjų siūlių storis yra 1-3 mm. 

Skiedinio reikalingo tankio nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 10.  

Pilnavidurių plytų mūrijimui naudojami Sk3  konsistencijos markės skiedinių mišiniai (kūgio 

įsmigimo gylis daugiau kaip  10 cm). 

Mūro darbams skiediniai gaminami statybvietėse arba naudojami prekiniai: 

 sausieji skiedinių mišiniai, kurie susideda iš rišamosios medžiagos, reikiamos granuliometrijos 

užpildų ir, jei reikia, priedų. Naudojimo vietoje jie sumaišomi su reikiamu kiekiu vandens; 

 nevisiškai paruošti skiedinių mišiniai, susidedantys iš orinių kalkių, užpildų ir nedaug vandens. 

Statybvietėje jie koreguojami pridedant cemento, jei reikia užpildų, priedų; 

 šlapieji - rišamosios medžiagos, užpildų, priedų ir vandens skiedinių mišiniai. 

Skiedinių mišinių savybės gerinamos įvairiais priedais [5.5]. Pridėjus pagal firmų - gamintojų 

rekomendacijas priedų (pvz. Rebmix,  D.H., REBA - Mortarplast  ir kt.) pagerėja mūro skiedinių klojumas, 

sumažėja vandens kiekis mišinyje, pagerėja vandens sulaikymo savybė. Maišant cementinius skiedinius su 

tokiais priedais į struktūrą įtraukiamas oras ir susidarę sferoidai padidina sukietėjusio skiedinio atsparumą 

šalčiui. 

Kai mūrijama su pertraukomis, nutrauktą mūrijimą galima vertikaliu arba nuožulniu nuobėgiu. Jei 

mūrinys nutraukiamas vertikaliu nuobėgiu, tai jo siūles ne rečiau kaip kas 1,50 m pagal aukštį ir kiekvienos 

perdangos lygyje turi būti įdėti armatūros tinkliukai, kuriuose išilginių strypų turi būti ne mažiau kaip trys, 

o jų skersmuo ne mažesnis kaip 6,0 mm,  skersinių strypų skersmuo ne mažesnis kaip 3,0 mm. Kai siena 

yra 12 cm  storio, išilginių strypų turi būti ne mažiau kai du.  
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7.3. Mūro darbų vykdymas 

BENDROJI DALIS 

Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių 

perrišimą, jų storį. Nominalus mūro siūlių dydis turi būti: plytų mūrui: 
horizontalių  12mm 

vertikalių 10mm 

MŪRO DARBŲ VYKDYMAS ŽIEMĄ 

Mūrijant žiemą, reikia laikytis tam tikro režimo, kad būtų garantuotas skiedinio reikiamas 

stiprumas. Mūro darbus žiemą galima atlikti užšaldymo būdu, taip pat vartojant cheminiais priedais. 

 
Cheminių priedų kiekis mūro skiediniams 

Priedai Vidutinė paros temperatūra 0C Kiekis cemento masės % 
 

0 .. -2 
 

2 - 3 

Natrio nitritas -3 .. -5 
 

4 - 5 
 

-6. -15 
 

8 - 10 
 

iki -5 
 

5 

Potašas -6 ... -15 
 

10 
 

-16. -30 
 

15 

Natrio nitritas + potašas 0 .. -2 
 

1,5 + 1,5 
 

-2 . -5 
 

2,5 + 2,5 
 

-6 ... -15 
 

5 + 5 
 

-16 .. . -30 
 

6 + 6 

Kalcio chloridas + natrio chloridas 0 .. -5 
 

0,5 + 2 
 

-6 ... -15 
 

2 + 4 

 

Skiedinio temperatūra mūrijant turi būti: kai oro temperatūra iki -10°C - ne žemesnė kaip 5°C. 

Jeigu vėjo greitis didesnis kaip 5 m/s skiedinio temperatūra turi būti padidinta 5°C. Jeigu oro temperatūra 

žemesnė kaip -10°C mūro darbai neturi būti vykdomi. 

Norint paruošti reikiamos temperatūros skiedinį, reikia pašildyti vandenį arba vandenį ir smėlį. 

Pašildyto vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 80°C, o smėlio kaip 60°C. 

Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės:  

Leistini angų pločio nuokrypiai – 15 mm. 

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

– 10 mm. 

Leistini mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio ruože –  15 mm. 

Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių – 10 mm. 

Mūro siūlių pločio nuokrypiai: 

horizontalių +3 mm; -2 mm;  

vertikalių +5mm; -2 mm. 

Tarpuangių pločio nuokrypiai – 15 mm. 

Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių – 10 mm 

Mūro storio nuokrypis nuo projektinio – ±15 mm. 

Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės –  20 mm. 

DARBŲ PRIĖMIMAS 

Mūro darbus turi priimti Techninės priežiūros inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną 

apšiltinimo medžiagos sluoksniu. 
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8. MEDIENOS APDOROJIMAS ANTISEPTIKAIS IR ANTIPIRENAIS 
 

 Visa mediena, išskyrus naudojamą vidaus darbams,  turi būti apdorota paviršiniu padengimu 

tepant. 

 Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu ir nuo biologinių 

poveikių ir padidinančiu atsparumą gaisrui arba kiekvienu preparatu ar mišiniu atskirai. 

 Apdorojimo mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų. 

Patentuoti mišiniai negali būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 

 Jeigu kitaip nenurodoma, mediena padengiama dviem sluoksniais apsauginio mišinio, kuris 

tepant įsigeria į paviršių. 

 Tarp pirmo ir antro padengimo apsauginiais mišiniais turi praeiti pakankamai laiko, kad po 

pirmo padengimo paviršius būtų visai sausas. 

 Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai 

sušlapęs nuo lietaus. 

 Į apsauginius mišinius, naudojamus tepimui ar purškimui, turi būti pridėta pigmento, kur tai 

netrukdo apdailai, kad būtų galima atskirti padengtus paviršius. 

 Jeigu mediena pateikiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo 

turėti sertifikatą, patvirtinantį šį apdorojimą.  

 Sertifikate turi būti nurodyta: 

 organizacija (firma), atlikusi apdorojimą; 

 antiseptiko ar antipireno rūšis; 

 apdorojimo metodas; 

 apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3  medienos); 

 apsauginio mišinio įsiskverbimo į medieną gylis. 

 

8.1. Medienos savybės 

 

 Medinių konstrukcijų gamybai naudojama spygliuočių mediena. 

 Parapetų apskardinimui galima naudoti III rūšies medieną. 

 Medžiagų ir gaminių atsparumas tūriniam šaldymui  turi būti ne mažesnis kaip FRE 150. 

 Medienos ir medienos gaminių masinis drėgnumas turi būti ne didesnis už  20% ir ne 

mažesnis už 8%. 

 

9. ESAMŲ SIENŲ IR BALKONŲ PLOKŠČIŲ ĮTRŪKIMŲ REMONTO DARBAI 

 

9.1. Gelžbetonio konstrukcijos sienos. 

Plyšių vertinimas, injektavimo tikslai: 

Gelžbetonio konstrukcijos sienose esančių plyšių, kurių plotis nesiekia 0,2 mm (įtemptos armatūros 

konstrukcijoms <0,1mm) nereikalinga injektuoti – jie nekelia pavojaus konstrukcijai, išskyrus atvejus, kai 

per plyšius į patalpų visų prateka vanduo, kuris išplauna cementinį akmenį arba sukelia armatūros koroziją 

(matomos rūdžių nuosėdos vandens proveržio vietose). 

Atsižvelgiant į plyšio drėgmės būseną (sausas, drėgnas, su vandens proveržiu) bei galimas 

panaudoti medžiagas (epoksidinės dervos –EP, poliuretanas-PUR, Cementinės suspencijos- ZS ir pan) 

suformuoja tikslus, ką norima pasiekti injekcijos metu: 

 Uždaryti plyšį (EP;PUR,ZL,ZS,AY) 

 Sandarinti plyšį (PUR, ZL,ZS AY) 

 Konstruktyviai suklijuoti plyšį (EP,ZL,ZS) 

 Ribotai tampriai sujungti plyšį (PUR, AY) 

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog injekcinės medžiagos turi tam tikrą savo klampumą, dėl ko jų 

patekimas į mikroplyšius yra ribojamas. Bendrai laikoma, jog epoksidinėmis medžiagomis gali būti 

injektuojami plyšiai, virš 0,1mm, cementinėmis suspencijomis >0,2mm, cementiniais injekciniais 

skiediniais > 0,8mm. Norint užpildyti mažesnes nei 0,1mm plyšio pločio tuštumas patartina rinktis 

akrilatinius gelius, kurie net iki dešimties kartų skvarbesni už poliuretanines ar epoksidines dervas. 
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Atstatymo darbų eiga gręžiamais antgaliais: 

Paženklinami visi plyšiai, kurių storis viršija 0,2mm 

1. Pažymėtose zonose, šachmatine tvarka, kas 10-20 cm (priklausomai nuo konstrukcijos storio), 

30-50 oC kampu, gręžiamos 10mm diametro skylės pergręžiant plyšį konstrukcijos viduje. 

2. Išgręžtos skylės viršutinė dalis praplatinama iki pasirinkto injekcinio antgalio diametro. 

3. Injekciniai antgaliai pasirenkami su atbuliniu vožtuvu, gebantys atlaikyti didelį slėgį, atsirandantį 

injekcijos metu. 

4. Išgręžus skyles suslėgto oro pagalba išpučiamos gręžimo metu atsiradusios dulkės. 

5. Išpūtus gręžimo dulkes į išgręžtas skyles įstatomi injekciniai antgaliai 

6. Priklausomai nuo pasirinkto injekcinės medžiagos parenkamas injekcinis aparatas 

(vienkomponentis, dvikomponentis, membraninis, kolbinis, ir pan.), kuriuo į plyšį įšvirkščiama injekcinė 

medžiaga. 

7. Atlikus injektavimo darbus, pašalinami injekciniai antgaliai ir užtaisomos skylės. 

Atliekant darbus būtina laikytis gamintojo nurodytų leistinų aplinkos sąlygų bei saugos duomenų 

lapuose nurodytų reikalavimų, nustatytų darbui su šiomis medžiagomis. Visi darbai turi atliekami laikantis 

medžiagos apdirbamumo laiko. 

 

Alternatyviai galima pasirinkti klijuojamų injekcinių antgalių, kurių pagalba užpildomas 

plyšys injektavimo technologija. 

Eiga: 

1. į plyšį įkalami sutepti tepalu vinukai, kurių atstumas vienas nuo kito vidutiniškai lygus 

injektuojamos konstrukcijos storiui. 

2. Ant įkaltų vinukų užmaunami bei priklijuojami injekciniai antgaliai bei užtaisoma siūlė virš 

plyšio. 

3. Sukietėjus klijams pašalinamas įkaltas vinukas bei prisukamas atbulinis vožtuvas ant klijuojamo 

injekcinio antgalio. 

4. Injektavimas vyksta kaip ir su gręžtiniais antgaliais – iš apačios į viršų, stebint medžiagos 

pasiskirstymą bei sklidimą vizualiai. Siektinas injektavimas iki kol medžiaga pradeda bėgti per aukščiau 

esantį priklijuotą injekcinį pakerį. 

5. Pabaigus injektavimą injekciniai antgaliai bei užklijuotas plyšys paliekamas vidutiniškai 7 

dienas. 

6. Po to nuskeliamas injekcinis antgalis bei pašalinamas plyšį sandarinusios medžiagos sluoksnis. 

Pabrėžtina, jog yra ir kitų būdų atlikti plyšių injektavimo darbus – monolitinamų injekcinių atgalių, 

injekcinių žarnų, injektavimo kojinių, kalamų pleištinių ir k.t. Juos renkasi rangovas turėdamas injektavimo 

tikslus bei parinkdamas labiausiai tinkančius konkrečiai užduočiai atlikti. 

Didelę įtaką darbams atlieka ir aplinkos poveikiai – per žema temperatūra (tiek oro, tiek 

konstrukcijos), krituliai, drėgmė keičia medžiagų savybes, todėl injekcija esant nepalankioms sąlygoms 

negalima. 

 

9.2. Plytų mūro sienos. 

 

Mūro sienose leistini plyšiai iki 0,3mm pločio. 

 

Atstatymo darbų eiga: 

1. Į plyšį, ne mažensiu, kaip sienos storis atstumu viena nuo kitos įvedama injekcinė 

užpildymo žarna. Injekcinę užpildymo žarną galima įvedinėti tankesniu, kaip sienos plotis atstumu, pagal 

poreikį bei prognozuojamas medžiagos išeigas. Injekcinės užpildomosios žarnos diametras – 18mm. 

2. Įvedus injekcinę žarną plyšys bei paviršinės siūlės užtaisomos mineraliniu skiediniu, 

užkertant kelią būsimai injekcinei medžiagai pro jį ištekėti bei įtvirtinant injekcinę užpildomąją žarną. 

3. Sukietėjus plyšį sandarinančiai mineralinei medžiagai, ant injekcinės užpildomosios žarnos 

užsukamas antgalis su atbuliniu vožtuvu, sujungsiantis injekcinį antgalį su injektavimo įranga. Visi 

antgaliai paliekami su atidaryta sklende. 
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4. Siekiant sudrėkinti plyšio sieneles į plyšį iš apačios į viršų injektuojamas vanduo. 

5. Pagal gamintojo nurodymus sumaišoma injektavimo medžiaga, bei membraninio siurblio 

pagalba, ne didesniu kaip 5 barai slėgiu, pradedant nuo apatinio injekcinio antgalio per injekcines 

užpildomąsias žarnas pompuojama į plyšį. Medžiaga į plyši pompuojama tol, kol pakyla iki aukščiau įvestos 

injekcinės užpildomosios žarnos ir per ją išbėga. Medžiagai pradėjus tekėti per aukščiau į plyšį įvestą 

injekcinę užpildomąją žarną injektavimas sustabdomas bei uždaromas sklendės vožtuvas, kuris buvo 

užsuktas ant injekcinės užpildomosios žarnos. Injektavimas tęsiamas ten, kur medžiaga išbėgo – aukščiau 

esančiame injekciniame antgalyje. Procesas kartojamas tol, kol užpildoma visa siūlė. 

6. Praėjus trims dienoms po atlikto injektavimo, iš plyšio pašalinamos injekcinės 

užpildomosios žarnos bei nuvalomas paviršius. 

 

Dirbant su kalkiniais injekciniais skiediniais galimas injekcijos pakartojimas (jei siūlė nebuvo 

užpildoma per vieną dieną). Atliekant injektavimo darbus rekomenduotina naudoti greit kietėjančius 

mišinius, siekiant sustabdyti įvairius injektuojamos medžiagos proveržius į sienos paviršių. Injektavimo 

darbai galimi esant ne žemesnei kaip +5 oC ir ne aukštesnei kaip 30 oC sienos temperatūrai. Medžiagą 

artimiausias 7 dienas reikia saugoti nuo užšalimo. Kadangi injektuojamosios medžiagos rišiklis – 

hidraulinių traso kalkių, jis puikiai tinka istorinių statinių tvarkomiesiems darbams bei terpei į kurią 

injektuojamas. Po 27 dienų dukietėjęs injekcinis skiedinys įgauna 2,5 N/mm2 stiprį. 

 

9.3. Gelžbetonio perdangų plokštės. 

 

Įtrūkusios balkono plokštės suremontuojamos. Pirma nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs 

paviršiai, užtaisomi įtrūkimai, nelygumai, apatinėje dalyje esamų armatūrų atviros dalys (jei jų yra) 

užtaisomos cementiniu mišiniu, sustabdant jų koroziją. Cementinio mišinio savybės: 

Atsparumas gniuždymui – 20-25 MPa.  

Kiekiniai santykiai: oras − apie 10-12%, drėgmė – apie 2 kg/m³. 

Atitinka CT-C25-F5-B0,2 klasę pagal EN 13813 ZA priedo reikalavimus. 

Atitinka standarto reikalavimus EN 1504-3:2006 

 

10. APDAILOS DARBAI 

 

10.1. Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku. 

 Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. 

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

 Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant 

paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas.  

 Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti 

tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. 

Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs 

dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. 
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 Išorinio apdailos tinko struktūros frakcija – 2,0-2,5 mm. Naudojamas akrilinis struktūrinis 

tinkas. 

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams 

 

Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai 

nuokrypai, mm 

Kontrolė 

nuokrypiai nuo vertikalės ir 

horizontalės: 

- 1-am metrui 

- visam patalpos aukščiui ar ilgiui 

 

 

1 

5 

5 matavimai kontroline 2-jų m2 paviršiaus 

arba mažesniame plote, kur matomi 

nukrypimai (ilgio elementams – 5 matavimai 

35-40 metrų ilgio) 

kreivų paviršių spindulio 

nukrypimai nuo projektinio 

(tikrinama lekalu) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų 

ilgio) 

angokraščių, piliastrų, stulpų, 

kampų, įdubų nukrypimai nuo 

vertikalės ir horizontalės: 

- 1-am metrui 

- vienam elementui 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų 

ilgio) 

tinkuoto angokraščio pločio nuo 

projektinio, 

<2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų 

ilgio 

juostų nuo tiesios linijos tarp 

dviejų kampų ar užkarpų 

<2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų 

ilgio) 

leistinas tinkuotų ir glaistytų 

paviršių drėgnumas 

 

<8 % matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 

Tinkavimas žiemos metu. Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8°C. Kai aplinkos 

temperatūra mažesnė kaip 5°C tinkavimo darbai negali būti vykdomi.  

 

10.2. Dažymas 

10.2.1. Bendroji dalis. 

 Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas. Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. 

Tinkuotų paviršių drėgnumas <8 % betoninių ir gelžbetoninių <4-6 %. Dažomos patalpos temperatūra >8°C, 

santykinis oro drėgnumas <70%.  

Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 27°C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės 

spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 

10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu. 

 Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 
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Lentelė A. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais 

 

Technologinė operacija 
Dažymo rūšys 

vandeninis silikatinis 

pagerintas aukštos kokybės  

Valymas + + + 

šlapinimas vandeniu - - - 

Išlyginimas + + + 

plyšių rievėjimas + + + 

pirminis gruntavimas + + + 

dalinis glaistymas + + - 

užglaistytų vietų šlifavimas + + - 

pirmasis ištisinis glaistymas - + - 

Svidinimas - + - 

antrasis glaistymas - + - 

Svidinimas - + - 

antrasis gruntavimas + + - 

trečias gruntavimas (su dažų pasluoksniu) - + - 

Dažymas + + + 

Tapnojimas - + - 

 

Lentelė B. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir 

sintetiniais dažais 

 

Technologinės operacijos 
Paviršių rūšys 

medžio tinko ir betono metalo 

valymas + + + 

išlyginimas - + - 

šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su 

plyšių rievėjimu 

+ - - 

plyšių raižymas - + - 

nugruntavimas + + + 

dalinis glaistymas su užglaistytų vietų 

gruntavimu 

+ + + 

užglaistytų vietų svidinimas + + + 

ištisinis glaistymas + + - 

svidinimas + + - 

gruntavimas + + - 

fleicavimas + + - 

svidinimas + + - 

pirmasis dažymas + + + 

fleicavimas + + - 

svidinimas + + - 

antrasis dažymas + + + 

fleicavimas arba tapnojimas + + - 
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Lentelė C. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius 

Technologinės operacijos Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai 

valymas + 

plyšių raižymas + 

glaistymas + 

svidinimas + 

glaistymas + 

svidinimas + 

šlapinimas vandeniu - 

nugruntavimas + 

pirmasis dažymas + 

antrasis dažymas + 

 Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys 

pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų 

galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. 

Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 

  

 Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo 

instrukcijoje. 

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

susikaupimas. 

 Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis 

nedaromas, kol inžinierius nepatvirtina. 

 Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

 

10.2.2. Dažymo būdas. 

 Jis turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. Dažymas teptuku 

atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik 

lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų. 

 Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. 

 Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. 

 

10.2.3. Medžiagos. 

 Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno 

gamintojo. Medžiagos  turi būti tinkamos apdailai patalpų, kurioms keliami specialūs reikalavimai 

švarumui. Jų sudėtyje neturi būti organinių skiediklių ir emisijų, turi būti bekvapės, dažymo ir džiuvimo 

metu į aplinką neturi išskirti kenksmingų ir sveikatai žalingų medžiagų. Medžiagos turi būti tiekiamos į 

statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia 

informacija: 

 - gamintojo rekvizitai; 

 - medžiagos pavadinimas ir savybės; 

 - pritaikymo sritys; 

 - reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 

 - spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 

 - siuntos numeris ir pagaminimo data. 

 

Dažai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti paviršių. 

Metalinių ir medinių vidaus paviršių dažymas sintetiniais emaliniais matiniais dažais. Jie turi būti 

atsparūs dėvėjimui ir dilimui, visiems įprastiniams valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalų nuo korozijos. 

Savybių turi nekeisti 15-20 metų. 

Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių turi būti 

kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti paviršiai 

nugruntuojami. Gruntui išdžiūvus visos plokštumos 2 kartus nudažomos sintetiniais emaliniais matiniais 

dažais. Žiūrėti lentelę B. 

Metalinių išorės paviršių dažymas dvikomponenčiais poliuretano dažais, atspariais atmosferos 

poveikiams. 
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Reikalavimai baigtam paviršiui 

Techniniai reikalavimai 
Leistini 

nuokrypiai, mm 
Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais turi būti vieno 

tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. 

  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi - Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono 

matinio arba blizgančio paviršiaus 

 '" 

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, 

nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai 

dažų sluoksniai 

 

" 

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus sudrėkintų tamponų ir 

juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas 

atskiruose ruožuose 
2 

Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar 

gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

 

10.2.4. Darbų priežiūra. 

 Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. 

Visi vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. 

 

Reikalavimai dangos sluoksniams 

Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai, mm Kontrolė 

dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 

 

- glaisto – 0,5 mm 

 

- dažų sluoksnio > 25mkm 

 

 

1,5 

 

– 

5 matavimai 50 -70 m2 

paviršiaus arba mažesnis 

paviršius su matomais 

defektais 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. 

Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 

Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiuvus. 
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Reikalavimai baigtam paviršiui 
 

Techniniai reikalavimai 

 

 

Leistini  

nuokrypai, mm 

 

Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno 

tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų 

 

vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi 

būti matomi 

 

paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti 

vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus 

 

negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų 

kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi 

prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

 

pridėjus prie išdžiuvusio dažyto paviršiaus tamponą ir 

juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 

 

dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos 

kreivumas atskiruose ruožuose 

 

dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų 

kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus 

uždažymas (1 m ilgio ruože) 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

vizualinė apžiūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vizualinė apžiūra 

 

 

 

matuojant liniuote 

 

 

matuojant liniuote 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV. Martynas Ganusauskas    

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRĖŽINIAI:
ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
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PARAŠAS DATA

STATYTOJAS:

PAVARDĖPAREIGOS

PV

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1118-42-AS-TDP-A/SK-01

PDV

ARCH DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato
Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077
el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB
Įm. k. 304317232
Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700 M. GANUSAUSKAS 2018-10
A 1700 M. GANUSAUSKAS

A. GANUSAUSKASA 2134
2018-10

2018-10
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Esamas liftas, patekimui ŽN į 2 aukštą.
Išmontuojamas ir atlikus renovacijos
darbus sumontuojamas atgal.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti centimetrais;
2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus;
3. Fasadų šiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ne blogesnėmis savybėmis nei nurodyta techninėse

specifikacijose. Spalvos gali būti keičiamos kitomis, bet kiek galima panašesnėmis numatytoms, suderinus su projekto autoriumi;
4. Rūsio siena grunte apšiltinama 130 mm polistireniniu putplasčiu EPS-100. Apdaila - klijuojamos akmens masės plytelės.
5. Langų angokraščiai šiltinami ≥30 mm polistireniniu putplasčiu EPS-100, jų apdaila - klijuojamos akmens masės plytelės. Jei nėra galimybės apšiltinti 30 mm, galimus variantus derinti su projekto autoriumi.
6. Prieš atliekant šiltinimo darbus paruošiami pagrindai: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.
7. Oro pritekėjimas į rūsį numatomas per varstomus rūsio langus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos mūrinės ir g/b sienos ir pertvaros

Projektuojamas polistireninio putplasčio EPS-100 apšiltinimo sluoksnis su apdailos tinku

RŪSIO PLANAS M 1:100
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STATYTOJAS:

PAVARDĖPAREIGOS

PV

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1118-42-AS-TDP-A/SK-02

PDV

ARCH DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato
Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077
el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB
Įm. k. 304317232
Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700 M. GANUSAUSKAS 2018-10
A 1700 M. GANUSAUSKAS

A. GANUSAUSKASA 2134
2018-10

2018-10
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Įstiklintas balkonas
A: 5,48 m2

Įstiklintas balkonas
A: 8,12 m2

Įstiklintas balkonas
A: 5,14 m2 Įstiklintas balkonas

A: 7,88 m2

Įstiklintas balkonas
A: 7,16 m2

Įstiklintas balkonas
A: 4,62 m2
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A: 7,20 m2
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D-1

D-7
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VS1-K

NS1

LS7

NS2

LS7

Esamas liftas, patekimui ŽN į 2 aukštą.
Išmontuojamas ir atlikus renovacijos
darbus sumontuojamas atgal.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti centimetrais;
2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus;
3. Fasadų šiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ne blogesnėmis savybėmis nei nurodyta techninėse specifikacijose.

Spalvos gali būti keičiamos kitomis, bet kiek galima panašesnėmis numatytoms, suderinus su projekto autoriumi;
4. Lauko sienos apšiltinamos 170 mm mineraline vata (140 mm mineralinės vatos plokštės, λ≤0,035 W/(m·K) + 30 mm vėją izoliuojančios mineralinės vatos plokštės, λ≤0,034 W/(m·K). Apdailai naudojamos fibrocementinės plokštės.
5. Langų angokraščiai šiltinami ≥30 mm mineraline vata su apsauga nuo vėjo, jų apdaila - skarda, dengta PU. Jei nėra galimybės apšiltinti 30 mm, galimus variantus derinti su projekto autoriumi.
6.  Sienos balkonų viduje apšiltinamos 100 mm polistireniniu putplasčiu EPS 80 neoporas su apdailos tinku.
7. Prieš atliekant šiltinimo darbus paruošiami pagrindai: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

1 AUKŠTO PLANAS M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos mūrinės ir g/b sienos ir pertvaros

Projektuojamas mineralinės vatos apšiltinimo sluoksnis

Buto Nr. 1 patalpos:
1. Koridorius
2. Kambarys
3. Vonia
4. Kambarys
5. WC
6. Virtuvė

Buto Nr. 2
patalpos:
1. Koridorius
2. Kambarys
3. Virtuvė
4. Vonia - WC
5. Sandėliukas

Buto Nr. 3
patalpos:
1. Koridorius
2. Kambarys
3. Vonia
4. Kambarys
5. Virtuvė
6. WC

Buto Nr. 16
patalpos:
1. Koridorius
2. WC
3. Virtuvė
4. Kambarys
5. Vonia
6. Kambarys
7. Kambarys

Buto Nr. 17
patalpos:
1. Koridorius 
2. Kambarys 
3. Kambarys 
4. Kambarys
5. Vonia
6. Kambarys
7. Virtuvė
8. WC

Buto Nr. 26 patalpos:
1. Koridorius
2. WC
3. Virtuvė
4. Kambarys
5. Vonia
6. Kambarys

Buto Nr. 27 patalpos:
1. Koridorius
2. Vonia
3. Kambarys
4. Virtuvė
5. WC
6. Kambarys

Buto Nr. 28 patalpos:
1. Koridorius
2. Kambarys
3. Virtuvė
4. Kambarys
5. Kambarys
6. Sandėliukas
7. Vonia
8. WC
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UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"
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ARCH DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato
Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077
el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB
Įm. k. 304317232
Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700 M. GANUSAUSKAS 2018-10
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2018-10
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4;7;10;
13-5

4;7;10;13-6
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15-6

18;20;22;24-1

18;20;22;
24-2

18;20;22;24-318;20;22;24-4

18;20;22;24-5

18;20;22;24-6
18;20;22;24-7

19;21;23;25-1

19;21;23;25-2

19;21;23;25-3 19;21;23;25-4

19;21;23;
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19;21;23;25-6
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29;32;35;38-1

29;32;35;
38-2
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Įstiklintas balkonas
A: 5,48 m2

Įstiklintas balkonas
A: 8,12 m2

Įstiklintas balkonas
A: 5,14 m2 Įstiklintas balkonas

A: 7,88 m2

Įstiklintas balkonas
A: 7,16 m2

Įstiklintas balkonas
A: 4,62 m2

Įstiklintas balkonas
A: 7,20 m2
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NS1-K

5 aukšte projektuojamas apšiltintas liukas, patekimui iš laiptinės ant stogo, pritaikomas esamos
angos matmenim (bet ne mažesnis kaip 60x80 cm). Prie laiptinės sienos įrengiamos stacionarios ar
pakabinamos vertikalios metalinės kopetėlės (jei įmanoma pritaikomos esamos). Žr. detalę "ST4".

NS1

LS7

Esamas liftas, patekimui ŽN į 2 aukštą.
Išmontuojamas ir atlikus renovacijos
darbus sumontuojamas atgal.

TIPINIS 2-5 AUKŠTO PLANAS M 1:100

Butų Nr. 4;7;10;13
patalpos:
1. Koridorius
2. Kambarys
3. Vonia
4. Kambarys
5. WC
6. Virtuvė

Butų Nr. 5;8;11;14
patalpos:
1. Koridorius
2. Kambarys
3. Virtuvė
4. Vonia - WC
5. Sandėliukas

Butų Nr. 6;9;
12;15 patalpos:
1. Koridorius
2. Kambarys
3. Vonia
4. Kambarys
5. Virtuvė
6. WC

Butų Nr. 18;20;
22;24 patalpos:
1. Koridorius
2. WC
3. Virtuvė
4. Kambarys
5. Vonia
6. Kambarys
7. Kambarys

Butų Nr. 19;21;
23;25 patalpos:
1. Koridorius 
2. Kambarys 
3. Kambarys 
4. Kambarys
5. Vonia
6. Kambarys
7. Virtuvė
8. WC

Butų Nr.29;32;
35;38 patalpos:
1. Koridorius
2. WC
3. Virtuvė
4. Kambarys
5. Vonia
6. Kambarys

Butų Nr.30;33;
36;39 patalpos:
1. Koridorius
2. Vonia
3. Kambarys
4. Virtuvė
5. WC
6. Kambarys

Butų Nr.31;34;
37;40 patalpos:
1. Koridorius
2. Kambarys
3. Virtuvė
4. Kambarys
5. Kambarys
6. Sandėliukas
7. Vonia
8. WC

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti centimetrais;
2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus;
3. Fasadų šiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ne blogesnėmis savybėmis nei nurodyta techninėse specifikacijose. Spalvos

gali būti keičiamos kitomis, bet kiek galima panašesnėmis numatytoms, suderinus su projekto autoriumi;
4. Lauko sienos apšiltinamos 170 mm mineraline vata (140 mm mineralinės vatos plokštės, λ≤0,035 W/(m·K) + 30 mm vėją izoliuojančios mineralinės vatos plokštės, λ≤0,034 W/(m·K). Apdailai naudojamos fibrocementinės plokštės.
5. Langų angokraščiai šiltinami ≥30 mm mineraline vata su apsauga nuo vėjo, jų apdaila - skarda, dengta PU. Jei nėra galimybės apšiltinti 30 mm, galimus variantus derinti su projekto autoriumi.
6.  Sienos balkonų viduje apšiltinamos 100 mm polistireniniu putplasčiu EPS 80 neoporas su apdailos tinku.
7. Prieš atliekant šiltinimo darbus paruošiami pagrindai: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.
8. Oro pritekėjimas į laiptinę numatomas per varstomus laiptinės langus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos mūrinės ir g/b sienos ir pertvaros

Projektuojamas mineralinės vatos apšiltinimo sluoksnis
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ARCH DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT
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Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
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Projektuojamas apšiltintas liukas, patekimui iš laiptinės ant stogo, pritaikomas esamos angos
matmenim (bet ne mažesnis kaip 60x80 cm). Prie laiptinės sienos įrengiamos stacionarios ar
pakabinamos vertikalios metalinės kopetėlės (jei įmanoma pritaikomos esamos). Žr. detalę "ST4".

Žr. detalę "ST2".
Žr. detalę "ST2".

Išorinis lietvamzdis. Spalva - tamsiai ruda RR 32 (RAL 8019).

Žr. detalę "ST2".

Išorinis lietvamzdis. Spalva -
tamsiai ruda RR 32 (RAL 8019).

Atrama antenoms, tvirtinamoma
į ventiliacijos kaminą,
nepažeidžiant stogo dangos

Atrama antenoms, tvirtinamoma
į ventiliacijos kaminą,

nepažeidžiant stogo dangos

STOGO PLANAS M 1:100

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti centimetrais;
2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus;
3. Stogo apskardinimo elementai, parapetai, vėdinimo kaminėlių stogeliai, įėjimo stogelių viršutinių briaunų apskardinimas, lietvamzdžiai ir

latakai - tamsiai pilkos RR 23 (RAL 7015) spalvos skarda, dengta PU.
4. Stogas ant esamos perdangos apšiltinamas 160 mm polistireniniu putplasčiu EPS-80, λ≤0,038 W/(m·K) ir 40 mm mineraline vata virš jo
 λ≤0,038 W/(m·K). Ant mineralinės vatos prilydoma ruloninė bituminė stogo danga.
5. Prieš atliekant šiltinimo darbus paruošiami pagrindai: išardoma esama stogo konstrukcija iki perdangos plokštės, nuvalomi atkibę dažai ar

kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.
6. Stogo sujungimo vietose su ventiliacijos kaminais ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga ne mažiau

kaip 300 mm virš stogo plokštumoas. Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama prilydoma ruloninė bituminė danga

Projektuojama apsauginė tvorelė ties parapetu pastato perimetru h=60 cm nuo stogo dangos paviršiaus
Vėdinimo kaminėlis (žr. detalę "ST6").

7. Parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm; Įrengiama stogo parapeto
tvorelė, kurios aukštis ne mažiau 600 mm nuo stogo dangos, parapetai ir tvorelė viso stogo perimetru turėtų būti įrengti
viename lygyje. Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°. Padengiant parapetus skarda,
mažiausias skardinio elemento vertikalus užleidimas ant sienos >80 mm.

8. Liuko angos viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš stogo paviršiaus.
9. Vėdinimo kanalų angos turi būti uždengtos skardiniu stogeliu, kad į jas nepatektų lietaus vanduo (žr. detalę "ST3").
10. Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, turi užtikrinti plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo.
12. Tolygiam perėjimui prie parapetų, ventiliacijos šachtų, sienų ir kt. įrengiamas akmens vatos bortelis.
13. Stogo danga - hidroizoliacija ritininė prilydomoji, su poliesterio pagrindu, 2 sl., viršutinis sluoksnis su pabarstu.
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ARCH DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato
Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077
el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB
Įm. k. 304317232
Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700 M. GANUSAUSKAS 2018-10
A 1700 M. GANUSAUSKAS

A. GANUSAUSKASA 2134
2018-10

2018-10

L
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+5,500

+8,100
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+12,640

+13,435
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamos mūrinės sienos ir pertvaros

Projektuojamas polistireninio putplasčio apšiltinimo sluoksnis

Plytų ar blokelių mūras (užmūrijamos angos)

PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus;
2. Altitudės nėra tikslios. Esant reikalui altitudes reikia tikslinti.
3. Prieš atliekant šiltinimo darbus paruošiami pagrindai: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai,

užtaisomi įtrūkimai.

PJŪVIS  1-1 M 1:100 PJŪVIS  2-2 M 1:100

PJŪVIS 1-1 M 1:100; PJŪVIS 2-2 M 1:100
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PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus;
2. Altitudės nėra tikslios. Esant reikalui altitudes reikia tikslinti.
3. Prieš atliekant šiltinimo darbus paruošiami pagrindai: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.
4. Stogo apskardinimo elementai, parapetai, latakai, lietvamzdžiai, stogelių vertikalių briaunų apskardinimas - tamsiai pilkos

RR 23 (RAL 7015) spalvos skarda, dengta PU. Angokraščių ir palangių skardos spalvą žr. sutartiniuose žymėjimuose.
5. Fasadų šiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos

sudėtinės termoizoliacinės sistemos ne blogesnėmis savybėmis nei nurodyta techninėse specifikacijose. Spalvos gali būti
keičiamos kitomis, bet kiek galima panašesnėmis numatytoms, suderinus su projekto autoriumi.

6. Cokolis ir fasadinės sienos iki 2 aukšto grindų perdangos turi atitikti I atsparumo smūgiams kategoriją, fasadinės sienos ties
balkonų zonomis - II atsparumo smūgiams kategoriją, likusios zonos - III atsparumo smūgiams kategoriją.

7. Esami dujotiekio vamzdynai yra nevekiantys, jie turi būti demontuoti.
8. Lauko sienų (fasadų) šiltinimo sistema turi atitikti ne žemesnius kaip D-s2, d2 degumo klasės reikalavimus.
9. Fasadų apdailos medžiagos (fibrocementinės plokštės ir akmens masės plytelės) gali būti keičiamos kitomis, analogiškų

savybių, kiek galima panašesnėmis spalvomis numatytoms, suderinus su projekto autoriumi. Galutinį fasado spalvinį
variantą ir fasadinių plokščių išdėstymą derinti su projekto autoriumi.

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS DATA

STATYTOJAS:

PAVARDĖPAREIGOS

PV

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1118-42-AS-TDP-A/SK-06

PDV

ARCH DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:
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1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT
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Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077
el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB
Įm. k. 304317232
Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.
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ŽEMAITĖS G.

8

1 18

Šoninė plokštuma - fibrocementinės plokštės.
Spalva atitinka CEMBRIT PATINA P333.

Lentelės su gatvės numeriu vietaVėliavos laikiklio vieta

Šoninė plokštuma - fibrocementinės plokštės.
Spalva atitinka CEMBRIT PATINA P313.

Šoninė plokštuma - fibrocementinės plokštės.
Spalva atitinka CEMBRIT PATINA P333.

Šoninė plokštuma - fibrocementinės plokštės.
Spalva atitinka CEMBRIT PATINA P313.

FASADAS  1-18 M 1:100

FASADAS 1-18 M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pluoštinio cemento plokštės. Spalva smėlinė, atitinka CEMBRIT PATINA P313.
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva - RR 30 (RAL 1001).

Pluoštinio cemento plokštės. Spalva atitinka CEMBRIT PATINA P333.
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva -  RR 750 (RAL 8004).

Pluoštinio cemento plokštės. Spalva pilka, atitinka CEMBRIT PATINA P050.
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva - RR 23 (RAL 7015).

Akmens masės plytelės 30x30 (ant cokolio). Spalva - pilka, RAL 7015.
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva - RR 23 (RAL 7015).

Apdailos tinkas. Spalva atitinka RAL 7022 (KREISEL 27479).
Šiose zonose apskardinimų skardos spalva -  RR 23 (RAL 7015).
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PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus;
2. Altitudės nėra tikslios. Esant reikalui altitudes reikia tikslinti.
3. Prieš atliekant šiltinimo darbus paruošiami pagrindai: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.
4. Stogo apskardinimo elementai, parapetai, latakai, lietvamzdžiai, stogelių vertikalių briaunų apskardinimas - tamsiai pilkos

RR 23 (RAL 7015) spalvos skarda, dengta PU. Angokraščių ir palangių skardos spalvą žr. sutartiniuose žymėjimuose.
5. Fasadų šiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos

sudėtinės termoizoliacinės sistemos ne blogesnėmis savybėmis nei nurodyta techninėse specifikacijose. Spalvos gali būti
keičiamos kitomis, bet kiek galima panašesnėmis numatytoms, suderinus su projekto autoriumi.

6. Cokolis ir fasadinės sienos iki 2 aukšto grindų perdangos turi atitikti I atsparumo smūgiams kategoriją, fasadinės sienos ties
balkonų zonomis - II atsparumo smūgiams kategoriją, likusios zonos - III atsparumo smūgiams kategoriją.

7. Esami dujotiekio vamzdynai yra nevekiantys, jie turi būti demontuoti.
8. Lauko sienų (fasadų) šiltinimo sistema turi atitikti ne žemesnius kaip D-s2, d2 degumo klasės reikalavimus.
9. Fasadų apdailos medžiagos (fibrocementinės plokštės ir akmens masės plytelės) gali būti keičiamos kitomis, analogiškų

savybių, kiek galima panašesnėmis spalvomis numatytoms, suderinus su projekto autoriumi. Galutinį fasado spalvinį
variantą ir fasadinių plokščių išdėstymą derinti su projekto autoriumi.
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II atsparumo smūgiams kategorija II atsparumo smūgiams kategorija
III atsparumo

smūgiams
kategorija
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L-18 L-18 L-18 L-18 L-18 L-18 L-18 L-18

118

Šoninės plokštumos - fibrocementinės plokštės.
Spalva atitinka CEMBRIT PATINA P313.

Šoninės plokštumos - fibrocementinės plokštės.
Spalva atitinka CEMBRIT PATINA P333.

Šoninės plokštumos - fibrocementinės plokštės.
Spalva atitinka CEMBRIT PATINA P313.

Šoninės plokštumos - fibrocementinės plokštės.
Spalva atitinka CEMBRIT PATINA P333.

FASADAS  18-1 M 1:100

FASADAS 18-1 M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pluoštinio cemento plokštės. Spalva smėlinė, atitinka CEMBRIT PATINA P313.
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva - RR 30 (RAL 1001).
Pluoštinio cemento plokštės. Spalva atitinka CEMBRIT PATINA P333.
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva -  RR 750 (RAL 8004).
Pluoštinio cemento plokštės. Spalva pilka, atitinka CEMBRIT PATINA P050.
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva - RR 23 (RAL 7015).
Akmens masės plytelės 30x30 (ant cokolio). Spalva - pilka, RAL 7015.
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva - RR 23 (RAL 7015).

Apdailos tinkas. Spalva šviesiai pilka - atitinka RAL 9002 (KREISEL 27570).

Skarda, dengta PU (perdangos tarp balkonų).
Spalva balta  -  RR 20 (RAL 9010 / RAL 9003).
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PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir

atliekant montavimo darbus;
2. Altitudės nėra tikslios. Esant reikalui altitudes reikia tikslinti.
3. Prieš atliekant šiltinimo darbus paruošiami pagrindai: nuvalomi

atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.
4. Stogo apskardinimo elementai, parapetai, latakai, lietvamzdžiai,

stogelių vertikalių briaunų apskardinimas - tamsiai pilkos RR 23
(RAL 7015) spalvos skarda, dengta PU. Angokraščių ir palangių
skardos spalvą žr. sutartiniuose žymėjimuose.

5. Fasadų šiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios techninį
liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos
sudėtinės termoizoliacinės sistemos ne blogesnėmis savybėmis
nei nurodyta techninėse specifikacijose. Spalvos gali būti
keičiamos kitomis, bet kiek galima panašesnėmis numatytoms,
suderinus su projekto autoriumi.

6. Cokolis ir fasadinės sienos iki 2 aukšto grindų perdangos turi
atitikti I atsparumo smūgiams kategoriją, fasadinės sienos ties
balkonų zonomis - II atsparumo smūgiams kategoriją, likusios
zonos - III atsparumo smūgiams kategoriją.

7. Lauko sienų (fasadų) šiltinimo sistema turi atitikti ne žemesnius
kaip D-s2, d2 degumo klasės reikalavimus.

8.  Fasadų apdailos medžiagos (fibrocementinės plokštės ir akmens
masės plytelės) gali būti keičiamos kitomis, analogiškų savybių,
kiek galima panašesnėmis spalvomis numatytoms, suderinus su
projekto autoriumi. Galutinį fasado spalvinį variantą ir
fasadinių plokščių išdėstymą derinti su projekto autoriumi.
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A L

Šoninė plokštuma - fibrocementinės plokštės.
Spalva atitinka CEMBRIT PATINA P313.

Šoninė plokštuma - fibrocementinės plokštės.
Spalva atitinka CEMBRIT PATINA P313.

FASADAS  A-L  M 1:100

FASADAS A-L M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pluoštinio cemento plokštės. Spalva - Smėlinė (Beige).
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva - RR 30 (RAL 1001)

Pluoštinio cemento plokštės. Spalva - šviesiai ruda.
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva -  RR 32 (RAL 8019)

Pluoštinio cemento plokštės. Spalva - pilka.
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva - RR 23 (RAL 7015)

Apdailos tinkas. Spalva šviesiai pilka - atitinka RAL 9002.
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva -  RR 32 (RAL 8019)
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PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir

atliekant montavimo darbus;
2. Altitudės nėra tikslios. Esant reikalui altitudes reikia tikslinti.
3. Prieš atliekant šiltinimo darbus paruošiami pagrindai: nuvalomi

atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.
4. Stogo apskardinimo elementai, parapetai, latakai, lietvamzdžiai,

stogelių vertikalių briaunų apskardinimas - tamsiai pilkos RR 23
(RAL 7015) spalvos skarda, dengta PU. Angokraščių ir palangių
skardos spalvą žr. sutartiniuose žymėjimuose.

5. Fasadų šiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios techninį
liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos
sudėtinės termoizoliacinės sistemos ne blogesnėmis savybėmis
nei nurodyta techninėse specifikacijose. Spalvos gali būti
keičiamos kitomis, bet kiek galima panašesnėmis numatytoms,
suderinus su projekto autoriumi.

6. Cokolis ir fasadinės sienos iki 2 aukšto grindų perdangos turi
atitikti I atsparumo smūgiams kategoriją, fasadinės sienos ties
balkonų zonomis - II atsparumo smūgiams kategoriją, likusios
zonos - III atsparumo smūgiams kategoriją.

7. Lauko sienų (fasadų) šiltinimo sistema turi atitikti ne žemesnius
kaip D-s2, d2 degumo klasės reikalavimus.

8.  Fasadų apdailos medžiagos (fibrocementinės plokštės ir akmens
masės plytelės) gali būti keičiamos kitomis, analogiškų savybių,
kiek galima panašesnėmis spalvomis numatytoms, suderinus su
projekto autoriumi. Galutinį fasado spalvinį variantą ir
fasadinių plokščių išdėstymą derinti su projekto autoriumi.
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AL
FASADAS  L-A  M 1:100

FASADAS L-A M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pluoštinio cemento plokštės. Spalva - Smėlinė (Beige).
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva - RR 30 (RAL 1001)

Pluoštinio cemento plokštės. Spalva - šviesiai ruda.
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva -  RR 32 (RAL 8019)

Pluoštinio cemento plokštės. Spalva - pilka.
Šiose zonose angokraščių ir palangių skardos spalva - RR 23 (RAL 7015)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS DATA

STATYTOJAS:

PAVARDĖPAREIGOS

PV

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1118-42-AS-TDP-A/SK-10

PDV

ARCH DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato
Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077
el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB
Įm. k. 304317232
Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700 M. GANUSAUSKAS 2018-10
A 1700 M. GANUSAUSKAS

A. GANUSAUSKASA 2134
2018-10

2018-10

76,67 76,67 76,67
230

14
5

125

14
5

145

14
5

150 80

85
14

5

23
0

230

14
5

150

LANGŲ ŽINIARAŠTIS M 1:100

PASTABOS:
1. LANGŲ VARSTYMO KRYPTYS PARODYTOS IŠ IŠORĖS;
2. LANGŲ MATMENIS IR KIEKĮ BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMĖJIMAS PASTABOSKIEKISLANGO FORMA

L-1 35

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

25L-2

Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.Aukštis nuo grindų - 85 cm

Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

Aukštis nuo grindų - 85 cm

10L-3

Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

Aukštis nuo grindų - 85 cm

25L-5a*

25L-4*

Langai balkonų viduje
Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

Langai balkonų viduje
Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

5



GSPublisherVersion 0.0.100.100

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS DATA

STATYTOJAS:

PAVARDĖPAREIGOS

PV

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1118-42-AS-TDP-A/SK-10

PDV

ARCH DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato
Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077
el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB
Įm. k. 304317232
Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700 M. GANUSAUSKAS 2018-10
A 1700 M. GANUSAUSKAS

A. GANUSAUSKASA 2134
2018-10

2018-10

15080

85
14

5

23
0

230

101,67 101,67 101,67 101,67 101,67 101,67
610

11
0

15
0

26
0

97 97 97 97
388

11
0

15
0

26
0

15 97,83 97,83 97,83 97,83 97,83 97,83
602

11
0

15
0

26
0

PASTABOS:
1. LANGŲ VARSTYMO KRYPTYS PARODYTOS IŠ IŠORĖS;
2. LANGŲ MATMENIS IR KIEKĮ BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMĖJIMAS PASTABOSKIEKISLANGO FORMA

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

52

15L-5b*

Langai balkonų viduje
Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

10L-6

Balkonų langai.

Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

5L-7

Balkonų langai.

Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

5L-8

Balkonų langai.

Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langas kairėje pusėje su praplatinimo profiliu, į kurį
remsis apšiltinimas ir apdailos tinkas.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

LANGŲ ŽINIARAŠTIS M 1:100
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PASTABOS:
1. LANGŲ VARSTYMO KRYPTYS PARODYTOS IŠ IŠORĖS;
2. LANGŲ MATMENIS IR KIEKĮ BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMĖJIMAS PASTABOSKIEKISLANGO FORMA

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

53

5L-9

Balkonų langai.

Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

5L-10

Balkonų langai.

Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

5L-11

Balkonų langai.

Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

3L-12

Balkonų langai.

Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

LANGŲ ŽINIARAŠTIS M 1:100
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1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato
Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077
el. paštas: info@archsprendimai.lt
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PASTABOS:
1. LANGŲ VARSTYMO KRYPTYS PARODYTOS IŠ IŠORĖS;
2. LANGŲ MATMENIS IR KIEKĮ BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMĖJIMAS PASTABOSKIEKISLANGO FORMA

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

54

LANGŲ ŽINIARAŠTIS M 1:100

1L-13

Balkonų langai.

Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta. Kairys langas su
aklinu užpildu.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

1L-14

Balkonų langai.

Plastikinis rėmas su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langų rėmo spalva iš išorės - balta.
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

Laiptinės langas.
Plastikinis rėmas su 2-jų kameros stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su
selektyvine danga.
Lango rėmo spalva -  balta.
Langų stiklas - saugus (mažiausia reikalaujama
saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė - 3).
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Palangių lentų įstatymas, sandūrų tarp staktų ir sienos
hermetizavimas. Vidinių angokraščių apdailos
atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

3L-15

Laiptinės langas.
Plastikinis rėmas su 2-jų kameros stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Lango rėmo spalva -  balta.
Langų stiklas - saugus (mažiausia reikalaujama
saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė - 3).
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Palangių lentų įstatymas, sandūrų tarp staktų ir sienos
hermetizavimas. Vidinių angokraščių apdailos
atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

9L-16
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DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE
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1118-42-AS-TDP-A/SK-10

PDV

ARCH DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato
Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077
el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB
Įm. k. 304317232
Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700 M. GANUSAUSKAS 2018-10
A 1700 M. GANUSAUSKAS

A. GANUSAUSKASA 2134
2018-10

2018-10

117,5 117,5
235

90

55

115

LANGŲ ŽINIARAŠTIS M 1:100

55

PASTABOS:
1. LANGŲ VARSTYMO KRYPTYS PARODYTOS IŠ IŠORĖS;
2. LANGŲ MATMENIS IR KIEKĮ BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMĖJIMAS PASTABOSKIEKISLANGO FORMA

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

L-17 3

L-18

Rūsio langas.
Plastikinis rėmas su 2-jų kameros stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
Langas varstomas dvejomis padėtimis, su trečia
padėtimi - mikroventiliacija.
Lango rėmo spalva -  balta.
Langų stiklas - saugus (mažiausia reikalaujama
saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė - 3).
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Vidinių angokraščių apdailos atstatymas.
Montuojami pagal detales LS1, LS2, LS3.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.

16

Keičiamų rūsio langų plotas - 10,12 m²
Keičiamų laiptinės langų plotas - 75,37 m²
 Bendras keičiamų rūsio ir laiptinės langų plotas - 85,49 m²
Keičiamų langų plotas - 398,25 m2

Keičiamų balkonų langų plotas - 539,62 m²
Iš viso - 1023,36 m²

Laiptinės langas.
Plastikinis rėmas su 2-jų kameros stiklo paketu, 3-jų
stiklų iš jų bent 1 su
selektyvine danga.
Lango rėmo spalva -  balta.
Langų stiklas - saugus (mažiausia reikalaujama
saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė - 3).
Senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Palangių lentų įstatymas, sandūrų tarp staktų ir sienos
hermetizavimas. Vidinių angokraščių apdailos
atstatymas.
Montuojami pagal detales LS4, LS5, LS6.
Langų U ≤ 1,3 W/m2K; Profilio storis ≥ 70 mm.
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DURŲ ŽINIARAŠTIS M 1:100

PASTABOS:
1. DURŲ VARSTYMO KRYPTYS PARODYTOS IŠ IŠORĖS.
2. GALUTINĘ LAUKO DURŲ SPALVĄ DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI.

KAIRĖ DEŠINĖ
PASTABOS

KIEKISAUKŠTIS
(CM)

PLOTIS
(CM)ŽYMĖJIMAS

245D-1 130

Lauko durys, metalinės, apšiltintos, su stiklo paketu (atspariu dūžiams),
spragtuku, traukiama rankena, durų pritraukikliu, atramine kojele ir durų
stabdžiu.
Spalva - tamsiai pilka RR 23 (RAL 7015).
Durų U ≤ 1,6 W/m2K.

DURŲ ŽINIARAŠTIS

1

Tambūro durys, plastikinės.
Su stikliniu langu - vienos kameros stiklo paketu, apšiltintos, su
spragtuku, traukiama rankena ir atramine kojele.
Durų blokas su praplatinimo profiliu per visą tambūro plotį. Varčios plotis
- 100 cm.
Spalva - balta.
Durų U ≤ 1,6 W/m2K.

Bendras metalinių durų plotas - 15,40 m²
Bendras plastikinių durų plotas - 8,80 m²

Lauko durys į rūsį, metalinės, apšiltintos, iš išorės su užraktu (cilindrine
spyna), iš vidaus su suktuku, lenkiama rankena, atramine kojele ir durų
stabdžiu.
Spalva - tamsiai pilka RR 23 (RAL 7015).
Durų U ≤ 1,6 W/m2K.

235D-2 125

Lauko durys, metalinės, apšiltintos, su stiklo paketu (atspariu dūžiams),
spragtuku, traukiama rankena, durų pritraukikliu, atramine kojele ir durų
stabdžiu.
Spalva - tamsiai pilka RR 23 (RAL 7015).
Durų U ≤ 1,6 W/m2K.

1

225D-3 130

Lauko durys, metalinės, apšiltintos, su stiklo paketu (atspariu dūžiams),
spragtuku, traukiama rankena, durų pritraukikliu, atramine kojele ir durų
stabdžiu.
Spalva - tamsiai pilka RR 23 (RAL 7015).
Durų U ≤ 1,6 W/m2K.

1

245D-4 90 1

Lauko durys į rūsį, metalinės, apšiltintos, iš išorės su užraktu (cilindrine
spyna), iš vidaus su suktuku, lenkiama rankena, atramine kojele ir durų
stabdžiu.
Spalva - tamsiai pilka RR 23 (RAL 7015).
Durų U ≤ 1,6 W/m2K.

235D-5 90 1

Lauko durys į rūsį, metalinės, apšiltintos, iš išorės su užraktu (cilindrine
spyna), iš vidaus su suktuku, lenkiama rankena, atramine kojele ir durų
stabdžiu.
Spalva - tamsiai pilka RR 23 (RAL 7015).
Durų U ≤ 1,6 W/m2K.

225D-6 90 1

220D-7 135 2

220D-8 130 1

Tambūro durys, plastikinės.
Su stikliniu langu - vienos kameros stiklo paketu, apšiltintos, su
spragtuku, traukiama rankena ir atramine kojele.
Durų blokas su praplatinimo profiliu per visą tambūro plotį. Varčios plotis
- 100 cm.
Spalva - balta.
Durų U ≤ 1,6 W/m2K.
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KONSTRUKCINĖ DALIS 



esama siena

008

šilumos izoliacija

212

vėjo ir šilumos izoliacija

250

vėdinamas tarpas

158

670

L profilio gembė iš

364

smeigė

327

L arba T skerspjūvio profiliuotis

360

008

212

250

158

619

327

364

360

Vertikalus pjūvis

664

savisriegis

218

664

218

669

šilumą izoliuojanti tarpinė

669

inkarinis varžtas

Išorinės sienos šiltinimas

Prie švaraus ir sauso sienos paviršiaus tvirtinamos L profilio

gembės (364) kartu su šilumą izoliuojančiomis tarpinėmis (218).

Tarp jų sandariai įspraudžiama šilumos izoliacija ir smeigėmis

kartu su vėjo izoliacija pritvirtinama prie sienos. Šilumos

izoliacijoje, ypač vėjo izoliacijos sluoksnyje, neturi būti pažeidimų,

kur galėtų kauptis drėgmė bei teršalai. Tarpai  tarp šilumos

izoliacijos plokščių užpildomi  tų pačių plokščių atraižomis. Visais

atvejais galutinai apšiltintos ir apdailintos sienos turi tenkinti visus

normatyvinius ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.
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Vėdinama sienų šiltinimo sistema

30

14020-50

PASTABOS:

1. Siena apšiltinama 170 mm mineraline vata (140 mm mineralinės vatos plokštės + 30 mm vėją izoliuojančios mineralinės vatos

plokštės) ;

2. Sienos šilumos perdavimo koeficiento U vertė = 0. 20 W/m²K;

3. Matmenys duoti milimetrais;

4. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

5. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

6. Sienos iki 2 aukšto turi atitikti I atsparumo smūgiams kategoriją.

DETALĖ VS1 M 1:10

12 2

nerūdijančio plieno

kniedė

670

404

fasado apdailos plokštė - 

619

fibrocementinė plokštė



Prie švaraus ir sauso sienos paviršiaus tvirtinamos L profilio

gembės (364) kartu su šilumą izoliuojančiomis tarpinėmis (218).

Tarp jų sandariai įspraudžiama šilumos izoliacija ir smeigėmis

kartu su vėjo izoliacija pritvirtinama prie sienos. Šilumos

izoliacijoje, ypač vėjo izoliacijos sluoksnyje, neturi būti pažeidimų,

kur galėtų kauptis drėgmė bei teršalai. Tarpai  tarp šilumos

izoliacijos plokščių užpildomi  tų pačių plokščių atraižomis. Visais

atvejais galutinai apšiltintos ir apdailintos sienos turi tenkinti visus

normatyvinius ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.
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A 1700
M. GANUSAUSKAS

2018-10

A 1700 M. GANUSAUSKAS

2018-10

SKPDV35835 G. ANTANAITIS

2018-10

DETALĖ VS1 M 1:10

12 22

PASTABOS:

1. Siena apšiltinama 170 mm mineraline vata (140 mm mineralinės vatos plokštės + 30 mm vėją izoliuojančios mineralinės vatos

plokštės) ;

2. Sienos šilumos perdavimo koeficiento U vertė = 0. 20 W/m²K;

3. Matmenys duoti milimetrais;

4. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

5. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

6. Sienos iki 2 aukšto turi atitikti I atsparumo smūgiams kategoriją.

esama siena

008

šilumos izoliacija

212

vėjo ir šilumos izoliacija

250

vėdinamas tarpas

158

fasado apdailos plokštė - 

619

670

364

smeigė

327

L arba T skerspjūvio profiliuotis

360

008

212

218

158

Horizontalus pjūvis

664

savisriegis

218

669

šilumą izoliuojanti tarpinė

669

inkarinis varžtas

Išorinės sienos šiltinimas

Vėdinama sienų šiltinimo sistema

30

14020-50

fibrocementinė plokštė

364

250

360

619

664

670

669

L profilio gembė iš

nerūdijančio plieno

kniedė



218364 669 619

360

Horizontalus pjūvis

Pastato išorinio sienos kampo šiltinimas

327

šilumos izoliacija

212

vėjo ir šilumos izoliacija

250

vėdinamas tarpas

158

364

smeigė

327

L arba T skerspjūvio profiliuotis

360

664

savisriegis

218

šilumą izoliuojanti tarpinė

669

inkarinis varžtas

sandarinimo putos

286

250

158

212

664

Pastato kampuose šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos

užkaitais. Vėjo izoliacijos plokščių  siūlės neturi sutapti su šilumos

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

apdailos plokštės (619) pastato kampe sujungiamos skardos lankstiniu

(403).

Būtina vadovautis nurodymais, pateiktais detalės VS1 aprašyme.
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2018-10
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2018-10

Vėdinama sienų šiltinimo sistema

20-50

30

140

DETALĖ VS1-K M 1:10

670

esama siena

008

008

PASTABOS:

1. Siena apšiltinama 170 mm mineraline vata (140 mm mineralinės vatos plokštės + 30 mm vėją izoliuojančios mineralinės vatos

plokštės) ;

2. Sienos šilumos perdavimo koeficiento U vertė = 0. 20 W/m²K;

3. Matmenys duoti milimetrais;

4. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

5. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

6. Sienos iki 2 aukšto turi atitikti I atsparumo smūgiams kategoriją.

13

kniedė

L profilio gembė iš

nerūdijančio plieno

skardos lankstinys

403

670

403

212 250

fasado apdailos plokštė - 

619

fibrocementinė plokštė



361

218

615

211

≥
3

0
0

Vertikalus pjūvis

303

322

669

mineralinė vata

211

standi plokštė (OSB)

615

218

šilumą izoliuojanti tarpinė

klijų sluoksnis

322

hidroizoliacija - bituminė prilydoma danga

303

inkarinis varžtas

669

cokolinis profiliuotis

361

011

esama balkono plokštė

011

14

Vėdinama sienų šiltinimo sistema

211303

≥3
%

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi

įtrūkimai;

4. Statybos darbus atlikti pagal medžiagų gamintojų reikalavimus;

5. Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos";

6. Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.

7. Stogelis įrengiamas vadovaujantis STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai".

Sienos sandūros su stogeliu virš įėjimo šiltinimas

Sienos šiltinimo 

detalę žiūr. VS1

DETALĖ VS2

Sienos šiltinimo 

detalę žiūr. VS1

700701702

polistireninis putplastis EPS 70

700

701

702

armuotas tinkas

apdailos tinkas

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS

DATA

STATYTOJAS:

PAVARDĖ
PAREIGOS

PV

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1118-42-AS-TDP-A/SK-

PDV

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato

Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506

Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;

mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077

el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB

Įm. k. 304317232

Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700
M. GANUSAUSKAS

2018-10

A 1700 M. GANUSAUSKAS

2018-10

SKPDV35835 G. ANTANAITIS

2018-10

Nuo balkono grindų paviršiaus 300 mm šiltinama

esama sienos dalis. Po to šiltinama esama stogelio

plokštė. Inkariniais varžtais (669) kas 600 mm prie

sienos pritvirtinama standi plokštė (615). Šilumos

izoliacijai naudojant kietas mineralinės vatos plokštes,

standžios plokštės nebūtinos. Ant plokštės pritvirtinama

ritininė danga (303), kuri užkeliama ant šilumos

izoliacijos (211) viršaus ir prispaudžiama cokoliniu

profiliuočiu (361). Prie sienos paviršiaus tvirtinamos  L

profilio gembės kartu su šilumą izoliuojančiomis

tarpinėmis (218), šiltinama bei apdailinama aukščiau

esanti siena.

4
0

5
0



DETALĖ NG1 M 1:10

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS

DATA

STATYTOJAS:

PAVARDĖ
PAREIGOS

PV

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1118-42-AS-TDP-A/SK-

PDV

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato

Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506

Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;

mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077

el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB

Įm. k. 304317232

Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700
M. GANUSAUSKAS

2018-10

A 1700 M. GANUSAUSKAS

2018-10

SKPDV35835 G. ANTANAITIS

2018-10

Naujos nuogrindos įrengimas

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

3. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos

sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

≥5
%

01 02 0703

1
0

-
1

5

05

sutankintas gruntas

01

betoninis bortelis

05

betono pagrindas

03

išlyginta ir sutankinta skalda arba žvyras

02

07
betoninės trinkelės

06

skaldinėlis fr. 0-5 mm 
06

130

15



DETALĖ VC1 M 1:10

16

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS

DATA

STATYTOJAS:

PAVARDĖ
PAREIGOS

PV

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1118-42-AS-TDP-A/SK-

PDV

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato

Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506

Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;

mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077

el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB

Įm. k. 304317232

Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700
M. GANUSAUSKAS

2018-10

A 1700 M. GANUSAUSKAS

2018-10

SKPDV35835 G. ANTANAITIS

2018-10

PASTABOS:

1. Rūsio siena grunte ir virš grunto (iki cokolio) apšiltinama 130 mm polistireniniu putplasčiu EPS 100.

2. Siena apšiltinama 170 mm mineraline vata (140 mm mineralinės vatos plokštės + 30 mm vėją izoliuojančios mineralinės vatos

plokštės) ;

3. Matmenys duoti milimetrais;

4. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

5. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

6. Cokolis ir fasadinės sienos iki 2 aukšto  turi atitikti I atsparumo smūgiams kategoriją.

7. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

8. Mazgo tvirtinimas ir naudojamos medžiagos turi būti parenkamos darbo projekto stadijoje konstrukcinėje dalyje  atsižvelgiant į

naudojamos sistemos gamintojo nurodymus .

Nevėdinamos cokolio šiltinimo sistemos jungtis su vėdinama sienos šiltinimo sistema

04

05

06

03

02

1
2

0
0

04

05

06

elastinis hermetikas

armuotas tinkas

plytelių klijų sluoksnis

akmens masės plytelės

šilumą izoliuojanti tarpinė

+5°C

01

cokolinis profiliuotis

09

07

drenažinė membrana

08

10

08

klijų sluoksnis

130

≥5
%

Vertikalus pjūvis

09

03

12

02

30

14020-50

Sienos šiltinimo 

detalę žiūr. VS1

10

polistireninis putplastis

07

smeigė

teptinė hidroizoliacija
11

11

kniedė
12

01

perforuota skarda, dengta PE
13

13



DETALĖ LS1

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS

DATA

STATYTOJAS:

PAVARDĖ
PAREIGOS

PV

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1118-42-AS-TDP-A/SK-

PDV

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato

Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506

Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;

mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077

el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB

Įm. k. 304317232

Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700
M. GANUSAUSKAS

2018-10

A 1700 M. GANUSAUSKAS

2018-10

SKPDV35835 G. ANTANAITIS

2018-10

17

PVC lango rūsyje įstatymas išorinėje sienos pusėje,

detalė ties šoniniu angokraščiu

Horizontalus pjūvis

04

11 0602 08

03

10

07

05

09

Montuojant  langus naudoti vidinę garo

izoliacinę juostą (03). Iš vidinės pusės

sandarinimo medžiaga aptaisoma apdailos

tinku/glaistu. Iš išorinės pusės šiltinant

angokraštį būtina naudoti specialų šiltinimo

sistemos sandarinimo profiliuotį su tinkleliu

(05). Skirtingų medžiagų jungimosi vietose

naudoti elastinį hermetiką.

kampuotis su tinkleliu

PVC langas

10

tvirtinimo sraigtas

sandarinimo putos

07

polistireninis putplastis EPS 100

02

garo izoliacinė juosta

04

apdaila (tinkas / glaistas)

05

armuotas tinkas

08

akmens masės plytelės

11

sandarinimo profiliuotis

06

esama siena

01

09

01

03

12

hidroizoliacinė juosta

12

ant klijų sluoksnio

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi

įtrūkimai.

4. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės

termoizoliacinės sistemos.

5. Garo izoliacija (03) ir hidroizoliacinė juosta (12) įrengiama tik keičiamiems langams. Esamiems langams jų įrengti

nenumatoma.



DETALĖ LS2

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS

DATA

STATYTOJAS:

PAVARDĖ
PAREIGOS

PV

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1118-42-AS-TDP-A/SK-

PDV

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato

Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506

Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;

mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077

el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB

Įm. k. 304317232

Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700
M. GANUSAUSKAS

2018-10

A 1700 M. GANUSAUSKAS

2018-10

SKPDV35835 G. ANTANAITIS

2018-10

18

PVC lango rūsyje įstatymas išorinėje sienos pusėje,

detalė ties viršlangiu

Montuojant  langus  naudoti vidinė garo izoliacinæ juostą (03).

Iš vidinės pusės sandarinimo medžiaga aptaisoma apdailos

tinku/glaistu. Iš išorinės pusės šiltinant angokraštį būtina naudoti

specialų šiltinimo sistemos sandarinimo profiliuotį (05). Skirtingų

medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką.

PVC langas

10

tvirtinimo sraigtas

sandarinimo putos

07

polistireninis putplastis EPS 100

02

garo izoliacinė juosta

04

05

armuotas tinkas

08

sandarinimo profiliuotis

06

esama siena

01

09

02

06

04

050708

09

10

03

03

01

Vertikalus pjūvis

apdaila (tinkas / glaistas)

≥5
%

akmens masės plytelės

ant klijų sluoksnio

hidroizoliacinė juosta

11

11

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant

montavimo darbus;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi atkibę

dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

4. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu

ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

5.  Garo izoliacija (03) ir hidroizoliacinė juosta (11) įrengiama tik

keičiamiems langams. Esamiems langams jų įrengti nenumatoma.



DETALĖ LS3 M 1:10

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS

DATA

STATYTOJAS:

PAVARDĖ
PAREIGOS

PV

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1118-42-AS-TDP-A/SK-

PDV

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato

Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506

Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;

mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077

el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB

Įm. k. 304317232

Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700
M. GANUSAUSKAS

2018-10

A 1700 M. GANUSAUSKAS

2018-10

SKPDV35835 G. ANTANAITIS

2018-10

19

PVC lango rūsyje įstatymas išorinėje sienos pusėje, detalė ties nuolaja

10

08

05

11

02

04

07

Montuojant  langus naudoti vidinę garo izoliacinę (03) ir išorinę

hidroizoliacinę (04) juostas. Šio mazgo pažeidžiamiausia vieta -

sujungimai su polanginiu profiliuočiu (09); jų sandarinimui naudoti

elastinį hermetiką (07).

Lango nuolaja turi būti su pakankamu (apie 5%) nuolydžiu ir išsikišti

nuo sienos ne mažiau kaip 30 mm. Vidinė palangė montuojama su

minimaliu (apie 1%) nuolydžiu į vidaus pusę.  Skirtingų medžiagų

jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką (05).

09

06

03

30

4
0

Vertikalus pjūvis

10

tinkas

PVC langas

11

tvirtinimo plokštelė

12

sandarinimo putos

06

07

01

garo izoliacinė juosta

03

elastinis hermetikas

05

nuolaja 

08

šilumos ir garso izoliacija 

02

09
polanginis profiliuotis

hidroizoliacinė juosta

04

01

14

polistireninis putplastis EPS 100

12

13

plytelių klijų sluoksnis

akmens masės plytelės

14

armuotas tinkas

13

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant

montavimo darbus;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi atkibę

dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

4. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu

ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

5.  Garo izoliacija (03) ir hidroizoliacinė juosta (04) įrengiama tik

keičiamiems langams. Esamiems langams jų įrengti nenumatoma.

07



DETALĖ LS4 M 1:10

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS

DATA

STATYTOJAS:

PAVARDĖ
PAREIGOS

PV

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1118-42-AS-TDP-A/SK-

PDV

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1A5p - GYVENAMAS NAMAS

LT

Atestato

Nr.

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506

Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;

mob. tel. +370 686 11403, +370 614 81077

el. paštas: info@archsprendimai.lt

Projektai ir Co, UAB

Įm. k. 304317232

Adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

A 1700
M. GANUSAUSKAS

2018-10

A 1700 M. GANUSAUSKAS

2018-10

SKPDV35835 G. ANTANAITIS

2018-10

20

PVC lango įstatymas išorinėje sienos pusėje, detalė ties šoniniu angokraščiu

Horizontalus pjūvis

1202

03

10

09

07

05

Montuojant  langus naudoti vidinę garo

izoliacinę juostą (04). Iš vidinės pusės

sandarinimo medžiaga uždengiama

apdailos juostele. Iš išorinės pusės šiltinant

angokraštį būtina naudoti specialų šiltinimo

sistemos sandarinimo profiliuotį su tinkleliu

(06). Skirtingų medžiagų jungimosi vietose

naudoti elastinį hermetiką (05).

02

PVC langas

10

13

sandarinimo putos

07

vėjo ir šilumos izoliacija

02

garo izoliacinė juosta

04

05

tvirtinimas į lango rėmą

08

11

06

esama siena

01

09

12

01

03

06

Sienos šiltinimo detalę žiūr. VS-1

08

14

13

04

apdaila (tinkas / glaistas)

sandarinimo juosta

skardos lankstinys

L profilio gembė

L skerspjūvio profiliuotis

14

hidroizoliacinė juosta

11

kniedė

fasado apdailos plokštė - 

fibrocementinė plokštė

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi

įtrūkimai, nelygumai.

4. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės

termoizoliacinės sistemos.

5.  Garo izoliacija (03) ir hidroizoliacinė juosta (15) įrengiama tik keičiamiems langams. Esamiems langams jų įrengti

nenumatoma.



PVC lango įstatymas išorinėje sienos pusėje, detalė ties viršlangiu

DETALĖ LS5 M 1:10
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Montuojant  langus  naudoti vidinė garo izoliacinæ juostą (04). Iš

vidinės pusės sandarinimo medžiaga uždengiama apdailos juostele.

Iš išorinės pusės šiltinant angokraštį būtina naudoti specialų šiltinimo

sistemos sandarinimo profiliuotį su tinkleliu (06). Skirtingų medžiagų

jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką (05).

PVC langas

10

tvirtinimo sraigtas

sandarinimo putos

07

02

garo izoliacinė juosta

04

apdaila (tinkas / glaistas)

05

08

11

06

esama siena

01

09

12

07

060309

02

10

≥5
%

04

vėjo ir šilumos izoliacija
03

01

Vertikalus pjūvis

sandarinimo juosta

08

tvirtinimas į lango rėmą

perforuotas skardos lankstinys

12

Sienos šiltinimo 

detalę žiūr. VS1

03

05

11

13

kniedė

13

14

skylės vandens išbėgimui, kas 50mm

14

hidroizoliacinė juosta

fasado apdailos plokštė - 

fibrocementinė plokštė

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant

montavimo darbus;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi atkibę

dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai, nelygumai.

4. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu

ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

5.  Garo izoliacija (03) ir hidroizoliacinė juosta (11) įrengiama tik

keičiamiems langams. Esamiems langams jų įrengti nenumatoma.



08

02

04

07

Montuojant  langus naudoti vidinę garo izoliacinę (03) ir išorinę

hidroizoliacinę (04) juostas. Šio mazgo pažeidžiamiausia vieta -

sujungimai su polanginiu profiliuočiu (09); jų sandarinimui naudoti

savaime išsiplečiančia impregnuota sandarinimo tarpinę (07).

Lango nuolaja turi būti su pakankamu (apie 5%) nuolydžiu ir išsikišti

nuo sienos ne mažiau kaip 30 mm. Vidinė palangė montuojama su

minimaliu (apie 1%) nuolydžiu į vidaus pusę.  Skirtingų medžiagų

jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką (05).

30

4
0

Vertikalus pjūvis

PVC lango įstatymas išorinėje sienos pusėje, detalė ties nuolaja

10
vidaus palangė

PVC langas

11

tvirtinimo plokštelė

12

sandarinimo putos

06

išsiplečianti tarpinė

07
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03

elastinis hermetikas

05

nuolaja (skardos lankstinys) 

08

vėjo ir šilumos izoliacija
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09

kniedė

hidroizoliacinė juosta

04

13

polistireninis putplastis
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10

12

05

09

06
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11

09

Sienos šiltinimo 

detalę žiūr. VS1
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13

fasado apdailos plokštė - 

fibrocementinė plokštė

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant

montavimo darbus;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi atkibę

dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai, nelygumai.

4. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu

ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

5.  Garo izoliacija (03) ir hidroizoliacinė juosta (04) įrengiama tik

keičiamiems langams. Esamiems langams jų įrengti nenumatoma.
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PVC lango įstatymas išorinėje sienos pusėje, detalė ties šoniniu angokraščiu

Horizontalus pjūvis

1702

03

10

09

07

18

02

PVC langas

10

13

sandarinimo putos

07

vėjo ir šilumos izoliacija

02

garo izoliacinė juosta

04

05

08

11

06

esama siena

01

09

12

11

03

06

08

14

14

apdaila (tinkas / glaistas)

polistireninis putplastis EPS 80

L arba T skerspjūvio profiliuotis

14

hidroizoliacinė juosta

11

smeigė

fasado apdailos plokštė - 

fibrocementinė plokštė

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi

įtrūkimai, nelygumai.

4. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės

termoizoliacinės sistemos.

5.  Garo izoliacija (03) ir hidroizoliacinė juosta (08) įrengiama tik keičiamiems langams. Esamiems langams jų įrengti

nenumatoma.
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nerūdijančio plieno

10

02

12
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elastinis hermetikas
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30

14020-50
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Plokščio stogo apšiltinimo su prilydoma bitumine danga įrengimas

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

4. Stogas įrengiamas vadovaujantis STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai".

5. Stogas turi būti Broof (t1) tipo.

DETALĖ ST1 M 1:10

01 02 03 04 0605

01

05

02

03

04

smeigė

esama hidroizoliacija

esama perdangos konstrukcija

06

ritininė danga

Apatinio (03) ir viršutinio (04) šilumos izoliacinių sluoksnių

siūlės neturi sutapti. Atstumas tarp siūlių turi būti ≥200 mm.

Hidroizoliacinė stogo danga (06) dengiama dviem

sluoksniais, kurių bendras storis ≥8 mm.

Hidroizoliacinė stogo danga (06) turi būti pritvirtinta prie

pagrindo smeigėmis (05).

polistireninis putplastis

EPS 80 160mm (λ≤0,037 W/(m·K))

mineralinė vata 40mm (λ≤0,037 W/(m·K))
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0
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020

010

025

026

030

esama gelžbetoninė perdanga

150

021

024

214

esamas nuolydį formuojantis sluoksnis

esama garo izoliacija

010 020 025 026 021026 030 150

esama hidroizoliacija

esamas išlyginamasis sluoksnis

024

214 303 151

303

151

esama šilumos izoliacija

esamas lietvamzdis

papildoma lietvamzdžio dalis

šilumos izoliacija

ritininė danga

įlajos gaubtas

Kad į lietvamzdį nepatektų lapų, žvyro ir kitų teršalų,

įlajos turi būti apsaugotos  uždengiant jas įlajos gaubtu (151).

Užšąlančios vidinio vandens nuleidimo sistemos

lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai apšiltintos arba būti

apšildomos. Tarp įlajos ir denginio turi būti paliktas ne mažesnis

kaip 1 mm pločio deformacinis tarpas. Stogo latakų nuolydis į

įlają turi būti  ≥1,4° (2,5 %).

Įrengiant įlajas, būtina laikytis jų gamintojo nurodymų.

≥500 ≥500

≥1
0% (6

°)≥10%
 (6°)

DETALĖ ST2 M 1:10

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

4. Stogas įrengiamas vadovaujantis STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai".

5. Stogas turi būti Broof (t1) tipo.

Stogo šiltinimas ties įlaja
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PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

4. Stogas įrengiamas vadovaujantis STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai".

5.  Stogas turi būti Broof (t1) tipo.
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014

esama perdanga

214

303

ritininė danga

024

esama hidroizoliacija

615

403

401

004

esamas vėdinimo kaminas

014

024

214

004

309

403

standi plokštė

skardos lankstinys

skardinis stogelis

365

metalinis karkasas

365

401

≥
6

0
0

309

papildoma ritininė danga

303

Apšiltinus stogą ar paaukštinus parapetą, vėdinimo kaminus

(jei rekia) būtina paaukštinti, kad oro ištraukimo angos aukštis

nuo stogo dangos paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 600 mm.

Vėdinimo kanalų angos turi būti uždengtos skardiniu stogeliu

(401), kad į jas nepatektų lietaus vanduo. Įrengiamos vėdinimo

kanalų apsaugos nuo paukščių (grotelės ar tinklelis).

Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo

gaminiai bei skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių

medžiagų - skardos, dengtos PE.

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 (šiuo atveju parapetų),

esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus.

Stogo šiltinimas ties vėdinimo kaminu

mineralinė vata 40mm  (≤  0,037)
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PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

4. Stogas įrengiamas vadovaujantis STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai".

5.  Stogas turi būti Broof (t1) tipo.

Išlipimo angos (liuko) įrengimas

112

403

284

214

303

119

403 112 284 403 119

309

214

daugiasluoksnė plokštė su

sandarinimo tarpinė

skardos lankstinys

ritininė danga

kopėtėlės

112

303

309

papildoma ritininė danga

Esama anga (≥800 mm)

Išėjimai ant stogo įrengiami stacionariomis ar pakabinamomis

kopėtėlėmis (119) pro ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m liukus. Apšiltinus stogą,

reikia paaukštinti išlipimo angos konstrukciją. Angos viršus turi būti ne mažiau

kaip 250 mm virš stogo dangos paviršiaus.  Demontavus esamą stogo dangos

konstrukciją, įrengiama konstrukcija iš daugiasluoksnių plokščių (112), kurios

montuojamos ant esamos  gelžbetoninės perdangos (010). Liukų angų viršus

turi būti apsaugotas skardos lankstiniais (403).

 Hidroizoliacinė ritininė danga (309) turi būti po skardos lankstiniu (403).

Vadovaujantis mazgo ST1 sprendiniais ir nurodymais, įrengiama nauja

šilumos izoliacija (214).
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šilumos izoliacija (žr. detalę ST1)

mineralinės vatos užpildu

kurio storis ≥50 mm
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PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

4. Stogas įrengiamas vadovaujantis STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai".

5. Stogas turi būti Broof (t1) tipo.
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03

09

03

07

06

08

09

30-40

mediniai tašai
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papildoma ritininė danga
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Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi būti

gaminami iš korozijai atsparių medžiagų.

Ant OSB plokštės (10), prilydžius hidroizoliacinę dangą

(06), kas 600 mm tvirtinami  mediniai antiseptiku padengti tašai

(08) kartu su hidroizoliacinėmis tarpinėmis ar kitu hidroizoliacijos

sluoksniu. Prie medinių tašų tvirtinami skardos laikikliai (09) ir

uždengiama skarda. Skardos užleidimas ant sienos (vertikalia

kryptimi žemyn), esant pastato aukščiui  8-20 m -  s3 ≥8 cm.

Laštakį  būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus 30-40 mm.

Apsauginė tvorelė (02) tvirtinama į laikiklius (09).

Tvorelės montavimas į parapeto viršų

5
0

03

mineralinė vata 40mm  (≤  0,037)

10

OSB plokštė

Sienos šiltinimo 

detalę žiūr. VS1

08

10



01 02 03 04 05
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07

06

vėdinimo kaminėlis

0907

smulkintas šilumos izoliacijos užpildas

08

Vėdinimo kaminėliai (06) reikalingi, jei stogas

platesnis kaip 10 m. Stogo 60-80 m² plote turi būti

įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis.

Kaminėliai įrengiami aukštesnėse vietose,

kiekvienoje vėdinimo kanalais atskirtoje stogo dalyje.

Toje vietoje, kur bus montuojamas kaminėlis,

išgręžiama anga per mineralinės vatos (04),

polistireninio putplasčio sluoksnius (03) ir per esamą

hidroizoliaciją (02) iki esamos perdangos plokštės (01).

Vėdinimo kaminėlių angos turi būti uždengtos,

kad į jas nepatektų lietaus vanduo.

papildoma ritininė danga

elastinis hermetikas

DETALĖ ST6 M 1:10

01

02
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04

esama hidroizoliacija

esama perdangos konstrukcija

05

ritininė danga

polistireninis putplastis

EPS80 160mm  (≤  0,037)
mineralinė vata 40mm  (≤  0,037)

08

PASTABOS:

1. Pritaikoma tipinė detalė PS 06 "Stogo šiltinimas ties vėdinimo kaminėliu (2 var.)"  pagal "Daugiabučių namų

atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogą 2011" ;

2. Matmenys duoti milimetrais;

3. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

4. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

5. Stogas įrengiamas vadovaujantis STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai".

6. Stogas turi būti Broof (t1) tipo.
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polistireninis putplastis EPS 80

02

+
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Vertikalus pjūvis

Sienos sandūros su apatinio balkono perdanga  šiltinimas

esama siena

01

1
0

0

02

+

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant

montavimo darbus;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi atkibę dažai

ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

4. Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos

išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

5. Mazgo tvirtinimas ir naudojamos medžiagos turi būti parenkamos darbo

projekto stadijoje konstrukcinėje dalyje atsižvelgiant į naudojamos sistemos

gamintojo nurodymus;

6.  Stogas turi būti Broof (t1) tipo.
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tvirtinimo sraigtas

663

elastinis hermetikas
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sandarinimo putos
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PVC langas

510

nuolaja

406

polanginis profiliuotis

504

nulašėjimo profilis
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PVC apdailos juosta /

gipso kartono plokštė
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DETALĖ B1 M 1:10



Vertikalus pjūvis

Stiklinimas per visą balkono aukštį, detalė ties balkono plokšte

esama balkono plokštė

011

tvirtinimo sraigtas

663

elastinis hermetikas

280

PVC apdailos juosta

609

sandarinimo putos

286

PVC langas

510

403

011

211

609

510

663

280

609

skardos lankstinys (padengimas PE)

403

mineralinė vata su izoliacija nuo vėjo

211

287

510

435

504

287

polanginis profiliuotis

504

montavimo kaladėlė

435

Balkoną (lodžiją) stiklinant šiuo būdu, visiškai išardomas esamas

aptvaras ir stiklinama per visą balkono aukštį. Tokiu atveju būtina

apšiltinti ir balkono plokštę, kad nesusidarytų „šalčio tiltelis”. Skardos

lankstinių sujungimų su langu sandarinimui naudoti savaime

išsiplečiančią impregnuotą sandarinimo tarpinę (287). Skardos

lankstinys turi būti su pakankamu (apie 5%) nuolydžiu į lauko pusę.

Sandarinimo putos iš vidinės pusės uždengiamos apdailos juosta.

Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką (280).

286

663

išsiplečianti tarpinė

287

+

+

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus ;

3. Prieš atliekant šiltinimo darbus, pagrindai paruošiami: nuvalomi nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai.

DETALĖ B2 M 1:10
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DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
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A 1700 A PV M. GANUSAUSKAS  2018-10 DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

A 2134 ARCH A. GANUSAUSKAS  2018-10 MEDŽIAGŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 0 

LT 

STATYTOJAS: 
 

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI" 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ 

18-42-AS-TDP-A.MŽ 1 6 

 

MEDŽIAGŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
PAGRINDINIŲ STATYBOS MEDŽIAGŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

 

Pozicija, 

eil. Nr. 

Pavadinimas ir 

techninės 

charakteristikos 

Žymuo - 

Nuoroda į 

technines 

specifikacijas  

18-42-AS-

TDP-TS 

Mato 

vnt.. 
Kiekis Pastabos 

1.  

Lauko siena 

apšiltinta 170 mm 

mineralinės vatos 

plokštėmis ir 

pluoštinio cemento 

plokščių apdaila 

Lauko siena apšiltinta 170 mm 

mineralinės vatos plokštėmis ir 

sumontavus vėdinamą karkasą iš 

metalo profilių įrengiama 

pluoštinio cemento plokščių 

apdaila (kampai ir sienos iki antro 

aukšto grindų perdangos turi 

atitikti I atsparumo smūgiams 

kategoriją). 

2.  
Piliastrų šonų 

šiltinimas 
P 1 m2 88 

Lauko sienos piliastrai 

apšiltinami ≥30mm mineralinės 

vatos plokštėmis ir sumontavus 

vėdinamą karkasą iš metalo 

profilių įrengiama pluoštinio 

cemento plokščių apdaila (kampai 

ir sienos iki antro aukšto grindų 

perdangos turi atitikti I atsparumo 

smūgiams kategoriją). 

3.  

Balkonų vidaus 

siena apšiltinta 

100mm 

polistireninio 

putplasčio ir 

tinkuota fasado 

apdaila. 

Balkonų vidaus siena apšiltinta 

100 mm polistireninio putplasčio 

EPS 80 „neoporas“ ir tinkuota 

struktūriniu tinku. 

4.  

Rūsio siena grunte 

apšiltinta 130 mm 

polistireniniu 

putplasčiu EPS 100 

Rūsio siena, esanti grunte ties 

rūsio patalpomis, įgilinant žemiau 

nuogrindos paviršiaus ≥120 cm 

apšiltinta 130 mm storio 

polistireniniu putplasčiu EPS 100, 

dedant membraninę 

hidroizoliaciją. 

 

P 1 m2 2330 

P 1 m2 1056 

P 1, P 2 m2 260 



ETAPAS 
DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

18-42-AS-TDP-A.MŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

TDP 2 6 0 
 

Pozicija, 

eil. Nr. 

Pavadinimas ir 

techninės 

charakteristikos 

Žymuo - 

Nuoroda į 

technines 

specifikacijas 

18-42-AS-

TDP-TS 

Mato 

vnt.. 
Kiekis Pastabos 

5.  

Rūsio siena virš 

žemės paviršaus iki 

cokolio apšiltinta 

130 mm 

polistireniniu 

putplasčiu EPS 100 

ir klijuojamų 

akmens masės 

plytelių apdaila 

Rūsio siena virš žemės paviršiaus 

iki cokolio apšiltinta 100 mm 

storio polistireniniu putplasčiu 

EPS 100, ant jo klijuojama 

akmens masės plytelių apdaila, 

turi atitikti I atsparumo smūgiams 

kategoriją. 

6.  

Angokraščiai 

sienose formuojami 

iš mineralinės vatos 

su apsauga nuo vėjo 

plokščių ir skardos 

apdaila 

P 1, P 7 m2 155 

Angokraščiai formuojami iš 

mineralinės vatos su apsauga nuo 

vėjo plokščių ≥30mm ir įrengiant 

angokraščių apdailą iš skardos, 

dengtos PU, lakštų (angokraščių, 

kurių apšiltinti 30 mm 

neįmanoma, apšiltinimą spręsti 

vietoje) 

7.  

Angokraščiai 

balkonų vidaus 

sienose formuojami 

iš polistireninio 

putplasčio ir 

tinkuota fasado 

apdaila 

P 1, P 7 m2 15,8 

Angokraščiai balkonų vidaus 

sienose formuojami iš 

polistireninio putplasčio EPS 80 

„neoporas“ ≥30mm ir tinkuota 

struktūriniu tinku (angokraščių, 

kurių apšiltinti 30 mm storio 

polistireninio putplasčio 

neįmanoma, apšiltinimą spręsti 

vietoje) 

8.  

Angokraščiai rūsio 

sienose formuojami 

iš polistireniniu 

putplasčiu EPS 100 

ir klijuojamų 

akmens masės 

plytelių apdaila 

P 1, P 7 m2 6 

Angokraščiai formuojami iš 

polistireniniu putplasčiu EPS 100 

≥30mm ir ant jo klijuojama 

akmens masės plytelių apdaila 

(angokraščių, kurių apšiltinti 30 

mm storio neįmanoma, 

apšiltinimą spręsti vietoje) 

9.  

Balkonų 

apšiltinimas iš 

apačios 170 mm 

polistireninio 

putplasčio / tinkuota  

apdaila 

P 1 m2 60 

Esamų balkonų apšiltinimas iš 

apačios 170 mm polistireninio 

putplasčio EPS 80 „neoporas“ ir 

tinkuota struktūriniu tinku 

10.  

Balkonų perdangų 

briaunos 

apšiltinimas ir 

apdailos iš skardos 

įrengimas 

P 4 m2 56,4 

Balkonų perdangų briaunos 

apšiltinamos ≥30mm mineralinės 

vatos ir iš išorės įrengiama 

apdaila iš skardos, dengtos PU. 

Žr. detalę „B2“. 

P 1 m2 208 



ETAPAS 
DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

18-42-AS-TDP-A.MŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

TDP 3 6 0 
 

Pozicija, 

eil. Nr. 

Pavadinimas ir 

techninės 

charakteristikos 

Žymuo - 

Nuoroda į 

technines 

specifikacijas 

18-42-AS-

TDP-TS 

Mato 

vnt.. 
Kiekis Pastabos 

11.  

Įėjimo stogelių 

apšiltinimas iš 

apačios ir šonų 

50 mm polistireninio 

putplasčio / tinkuota 

apdaila 

P 1 m2 15 

Įėjimo stogelių apšiltinimas iš 

apačios ir šonų 50 mm 

polistireninio putplasčio EPS 80 

„neoporas“ ir tinkuota 

struktūriniu tinku 

 

NUOGRINDOS ĮRENGIMO ŽINIARAŠTIS 

Pozicija, 

eil. Nr. 

Pavadinimas ir 

techninės 

charakteristikos 

Žymuo - 

Nuoroda į 

technines 

specifikacijas  

18-42-AS-

TDP-TS 

Mato 

vnt.. 
Kiekis Pastabos 

1.  
Rūsio sienos 

atkasimas 
P 2 m3 148  

2.  

Rūsio sienos 

hidroizoliacijos 

įrengimas 

P 2, P 5.3 m2 240 

Šilumos izoliacija nuo nuogrindos 

paviršiaus iki apačios dengiama 

drenažine membrana. Ant esamos 

pastato sienos esanti vertikali 

hidroizoliacijas kur reikia atstatoma. 

3.  

Nuogrindos 

įrengimas, 

įrengiant 

betoninių 

trinkelių dangą. 

P 2 m2 92 

Užpilti iškasą iškastiniu gruntu jį 

sutankinant. Sudėti bortus ant 

smulkiagrūdžio betono. Virš smėlio 

įruošti pasluoksnį iš smėlio-žvyro 

mišinio būsimai nuogrindai. Sukloti 

betonines trinkeles. 

4.  

Skaldos 

įrengimas po 

balkonais 

P 2 m2 69,6 

Vietose po balkonas (nuo rūsio sienų iki 

numatomos įrengti nuogrindos), 

įrengiama skaldos danga. Nukasti 

paviršinį sluoksnį ir įrengti 60-70 mm 

skaldos nuogrindą.. 

5.  

Vejos bordiūro 

(nuogrindai) 

įrengimas 

P 2 m 178 Statomi ant betoninio pagrindo. 

 



ETAPAS 
DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

18-42-AS-TDP-A.MŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

TDP 4 6 0 
 

STOGO DANGOS ĮRENGIMO, LIETAUS NUBĖGIMO ELEMENTŲ, APSKARDINIMO 

ŽINIARAŠTIS 

Pozicija, 

eil. Nr. 

Pavadinimas ir 

techninės 

charakteristikos 

Žymuo - 

Nuoroda į 

technines 

specifikacijas  

18-42-AS-

TDP-TS 

Mato 

vnt.. 
Kiekis Pastabos 

1.  

Plokščio stogo 

šiltinimas ir 

prilydomos 

ruloninės dangos 

įrengimas 

Plokščio stogo šiltinimas 160 mm 

polistireniniu putplasčiu (ant esamo 

nuolydžio) ir 40 mm mineralinės 

vatos. Ant mineralinės vatos 

prilydoma ritininė stogo danga. 

2.  

Parapeto 

vertikalios 

hidroizoliacijos 

įrengimas  

P 3 m2 56 

Parapeto vertikalios plokštumos  

šiltinimas 40 mm mineraline vata. Ant 

mineralinės vatos prilydoma ritininė 

stogo danga. 

3.  

Ventiliacijos 

kaminėlių  

vertikalios 

hidroizoliacijos 

įrengimas 

P 3 m2 50 

Ventiliacijos kaminėlių vertikalios 

plokštumos šiltinimas 40 mm 

mineraline vata. Ant mineralinės vatos 

prilydoma ritininė stogo danga. 

4.  

Įėjimo stogelių 

apšiltinimas iš 

viršaus ir 

hidroizoliacijos 

įrengimas 

P 3 m2 12 

Įėjimo stogelio apšiltinimas iš viršaus 

40 mm mineraline vata ir 

hidroizoliacijos (bituminės 

prilydomos dangos) įrengimas 

5.  
Apšiltinto stogo 

liuko įrengimas 

 

m2 0,5 

Patekimui ant stogo vienoje laiptinėje 

esamoje angoje įrengiamas apšiltintas 

liukas, pritaikomas esamos angos 

matmenims. 

6.  
Apsauginės 

tvorelės įrengimas 

 

m 164 

Apsauginės tvorelės h=60 cm (nuo 

stogo dangos) įrengimas ties 

parapetais 

7.  

Parapetų viršaus 

apšiltinimas ir 

apskardinimas 

P 3, P 4 m2 116 

Parapeto horizontalios plokštumos  

šiltinimas 40 mm mineraline vata ir 

apskardinimas. Skardos spalva – žr. 

stogo planą. Padengimas - PU. 

8.  

Įėjimo stogelių 

briaunų 

apskardinimas 

P 4 m 12 
Skardos spalva – žr. stogo planą. 

Padengimas - PU. 

9.  

Ventiliacijos 

kaminų stogelių 

įrengimas 

P 4 m2 30 
Skardos spalva – žr. stogo planą. 

Padengimas - PU. 

10.  
Latakai ties įėjimo 

stogeliais 
P 4 m 10 

 

Skardos spalva – žr. stogo planą. 

Padengimas - PU. 

 

P 3 m2 818 



ETAPAS 
DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

18-42-AS-TDP-A.MŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

TDP 5 6 0 
 

Pozicija, 

eil. Nr. 

Pavadinimas ir 

techninės 

charakteristikos 

Žymuo - 

Nuoroda į 

technines 

specifikacijas  

18-42-AS-

TDP-TS 

Mato 

vnt.. 
Kiekis Pastabos 

11.  

Praėjimo sijos 

apskardinimas iš 

viršaus 

P 4 m2 1,2 
Skardos spalva – žr. stogo planą. 

Padengimas - PU. 

 

PAPILDOMŲ DARBŲ IR GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Pozicija, 

eil. Nr. 

Pavadinimas ir 

techninės 

charakteristikos 

Žymuo - 

Nuoroda į 

technines 

specifikacijas 

18-42-AS-

TDP-TS 

Mato 

vnt.. 
Kiekis Pastabos 

1.  

Kojų valymo 

grotelių su vonele 

įrengimas 

 
mm; 

vnt 

900x800; 

3 
Cinkuoto metalo 

2.  
Vėliavos laikiklio 

įrengimas 
 vnt 1  

3.  
Lentelė su namo 

numeriu 
 vnt 1  

4.  
Laiptinių sienų 

vidaus remontas 
 m2 532  

5.  

Vidaus laiptinių 

laiptų turėklų 

remontas 

 vnt 30  

6.  
Lifto išmontavimas 

ir sumontavimas 
 vnt 1  

7.  

Esamo lauko sienos 

apšiltinimo ties 

butu išmontavimas 

/ išardymas 

 m2 50  

 

  



ETAPAS 
DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 8, ŠILALĖJE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

18-42-AS-TDP-A.MŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

TDP 6 6 0 
 

LAUKO PALANGIŲ ĮRENGIMAS 

Išorinės palangės įrengiamos iš skardos, dengtos PU. Skaros storis ≥0,5 mm. 

Palangių matmenis (ilgį) žr. langų žiniaraštį A-10. Palangių ties butų langais plotis (gylis) ~40-45 

cm, ties rūsio langais ~20 cm. 

Palangių skardos spalvą žr. fasadus. 

 

PASTABOS: 

1. Langų ir durų žiniaraščius žiūrėti brėž. A-10, A-11. 

2. Šildymo, vėdinimo sistemos medžiagų kiekiai pateikti atskiroje šildymo, vėdinimo (ŠV) 

dalyje. 

3. Vandentiekio ir nuotekų sistemos medžiagų kiekiai pateikti atskiroje vandentiekio –nuotekų 

(VN) dalyje. 

4. Visi kiekiai turi būti tikslinami vietoje atlikus tikslius matavimus. 
 

 

 

 

PV Martynas Ganusauskas    


