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PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo Pavadinimas

Vieta
statinio
projekt
o dalyje,
Psl. Nr.

Puslapių
skaičius

psl.

AE-2022-223262-TDP-BD Antraštinis lapas 1 1
AE-2022-223262-TDP-BD.PDŽ Bendrosios dalies sudėties 2 1
AE-2022-223262-TDP-BD.PDSŽ Projekto dalies sudėties žiniaraštis 3 1
AE-2022-223262-TDP-BD.TSA Tarpusavio projekto dalių susiderinimo 

aktas
4 1

AE-2022-223262-TDP-BD.BSR Bendrieji statinio rodikliai 5 1
AE-2022-223262-TDP-BD.AR Bendrasis aiškinamasis raštas 6-31 26
AE-2022-223262-TDP-BD.ND Bendrosios dalies norminių dokumentų 

sąrašas
32-33 2

AE-2022-223262-TDP-BD.TS Bendroji techninė specifikacija 34-78 45

O 2022 Statybos leidimui, konkursui, statybai.
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3535 PV   B. Kudžmienė DOKUMENTO PAVADINIMAS

Projekto dalies sudėties žiniaraštis
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  3535    PDV  B. Kudžmienė
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1 1
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Gyvenamosios paskirties pastato (6.3), Sodų g. 38, 

Kalvelių k., Vilniaus r. atnaujinimo (modernizavimo) 

projektas  

3535 PV  B. Kudžmienė 
 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų 
 

UAB "Nemėžio komunalininkas" 

 
AE-2022-223262-TDP-PSŽ 1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Nr. Bylos pavadinimas Bylos žyma 

1. 
Bendroji dalis 

PV  Birutė Kudžmienė, Atest. Nr. 3535 
AE-2022-223262-TDP- BD 

2. 
Sklypo plano dalis 

PDV Birutė Kudžmienė, Atest. Nr. 3535 
AE-2022-223262-TDP-SP 

3. 
Architektūrinė dalis 

PDV Birutė Kudžmienė, Atest. Nr. 3535 

AE-2022-223262-TDP -SA 

4. 
Statinio konstrukcijų dalis 

PDV Gediminas Gylys Atest. Nr. 31507 

AE-2022-223262-TDP -SK 

5. 
Elektrotechninė dalis   

PDV Darius Tijušas, Atest. Nr. 26687 

AE-2022-223262-TDP -E 

6. 
  Procesų valdymo ir automatizacijos  

PDV Darius Tijušas, Atest. Nr. 26687 

 AE-2022-223262-TDP -PVA 

7. 
Vandentiekio ir nuotekų dalis 

PDV Alma Motuzienė, Atest. Nr. 27037 

AE-2022-223262-TDP-VN 

8. 
Šildymo – vėdinimo dalis 

PDV Vitalijus Sklepovič, Atest. Nr. 32360 

AE-2022-223262-TDP-ŠVOK 

9. 
Šilumos tiekimo dalis 

PDV Vitalijus Sklepovič, Atest. Nr. 32360 

AE-2022-223262-TDP-ŠT 

10. 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis   

PDV Gintautas Barysas, Atest. Nr. 29978 

AE-2022-223262-TDP -SO 
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PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

 

Nr. Bylos pavadinimas Bylos žyma 

1. 
Bendroji dalis 

PV  Birutė Kudžmienė, Atest. Nr. 3535 
 

2. 
Sklypo plano dalis 

PDV Birutė Kudžmienė, Atest. Nr. 3535 
 

3. 
Architektūrinė dalis 

PDV Birutė Kudžmienė, Atest. Nr. 3535 

 

4. 
Statinio konstrukcijų dalis 

PDV Gediminas Gylys Atest. Nr. 31507 

 

5. 
Elektrotechninė dalis   

PDV Darius Tijušas, Atest. Nr. 26687 

 

6. 
  Procesų valdymo ir automatizacijos

PDV Darius Tijušas, Atest. Nr. 26687 

 

7. 
Vandentiekio ir nuotekų dalis 

PDV Alma Motuzienė, Atest. Nr. 27037 

 

8. 
Šildymo – vėdinimo dalis 

PDV Vitalijus Sklepovič, Atest. Nr. 32360 

 

9. 
Šilumos tiekimo dalis 

PDV Vitalijus Sklepovič, Atest. Nr. 32360 

 

10. 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis   

PDV Gintautas Barysas, Atest. Nr. 29978 

 

 

 



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

I. SKLYPAS
 1. sklypo plotas m2 1400
 2. sklypo užstatymo intensyvumas %
 3. sklypo užstatymo tankumas %

II. PASTATAI
4400. Gyvenamieji pastatai:

1.1. Gyvenamoji paskirtis (6.3)
- butų skaičius;

vnt. 12

 1.2. – bendrasis plotas m2 
605,59

 1.2.1. naudingas plotas m2 540,59
 1.2.2. gyvenamasis plotas m2 383,89
 1.2.3. rūsio plotas m2 65,00
 1.3. pastato tūris
- prieš pastato atnaujinimą
- po atnaujinimo

m³
m³

3332
3499

 1.4. aukštų skaičius vnt. 2
 1.5. pastato aukštis m 10,74
1.6. energinio naudingumo klasė Numatoma ne mažesnė kaip C klasė

 1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai:
 1.8.1 pastato atsparumo ugniai laipsnis I I
 1.8.2 stogo šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K <0.145
 1.8.3 išorės sienų šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K <0.194

 1.8.4 cokolio šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K ≤0.36

 1.8.5 langų šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K <1,30
 1.8.6 lauko įėjimo, tambūro durų šilumos perdavimo 
koeficientas U

W/m2K ≤1,50

1.9 Buitinis nuotakynas d110mm m

* baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

0 2022 Statybos leidimui, konkursui, statybai.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3), Sodų g. 38, Kalvelių k.,
Vilniaus r. atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

3535 PV  B. Kudžmienė DOKUMENTO PAVADINIMAS

  Bendrieji statinio rodikliai

Laida

3535 PDV  B. Kudžmienė
0
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DOKUMENTŲ  SĄRAŠAS,  KURIAS  REMIANTIS  PARENGTAS  TECHNINIS  DARBO

PROJEKTAS.

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

 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 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 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;

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

 STR 2.01.10:2007 Išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos;

 STR 2.01.1:2012 Išorinės vėdinamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos;

 STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai;

 STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms;

 STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai;

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

 HN  20:2012  „Neformaliojo  vaikų  švietimo  programų  vykdymo  bendrieji  sveikatos  saugos

reikalavimai“;

 LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija;

 „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės;

 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;

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

 Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo

taisyklės;

O 2022 Statybos leidimui, konkursui, statybai.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.

Vilniaus g. 96B, Ukmergė, LT-
20161
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3), Sodų g. 38, Kalvelių
k., Vilniaus r. atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

3535 PV  B. Kudžmienė  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

3535 PDV  B. Kudžmienė Dokumentų sąrašas, kurias vadovaujantis parengtas
projektas 
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 STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” (Žin., 2000, Nr. 17-424);

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108);

 Visuomeninių  statinių  gaisrinės  saugos  taisyklės  (Žin.,  2011,  Nr.  8-378,  aktuali  redakcija  su

vėlesniais pakeitimais);

 STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009 Nr.

138-6095);

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168);

 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“  (TAR., 2014-06-17,

Nr. D1-533);

 Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2013, Nr. 106-5264);

 LST  EN 1991–1–2 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1–2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro

poveikiai konstrukcijoms“;

 Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai (TAR, 2014-06-04

NR. 6150);

 Stacionarios  gaisrų  gesinimo sistemų projektavimo ir  įrengimo taisyklės  (TAR,  2017-08-17  Nr.

13351);

 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin.,  2012, Nr. 78-

4085);

 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2011, 48-

2343);

 Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2009, Nr.

63-2538);

 “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (aktuali redakcija);

 Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., Nr. 106-5265);

 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (TAR 2017-05-25);

 Projektavimo užduotis.

 Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla.

AE-2022-223262-TDP -BD.ND Lapas Lapų skaičius Laida
2 2 0
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1. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1. BENDRIEJI DUOMENYS 

PASTATO PASKIRTIS  GYVENAMOJI (3 IR DAUGIAU BUTŲ) 

UNIKALUS STATINIO NUMERIS  4196-1017-9013 

ŽEMĖS SKLYPO UNIKALUS Nr. 4400-5413-3010 

STATINIO ADRESAS Sodų g. 38, Kalvelių k., Vilniaus r. sav. 

STOGO KONSTRUKCIJA  Šlaitinis 

PAMATAI  Juostiniai 

SIENOS Silikatinis plytų mūras 

STATYBOS METAI 1961 

 

1.2. BENDRA INFRMACIJA APIE MODERNIZUOJAMĄ PASTATĄ 

Ryšys su gretimu užstatymu  

Ryšys su gretimu užstatymu lieka esamas.  

Reljefas  

Reljefas remonto metu nekeičiamas. 

Sklypo planas 

Trumpas statybos sklypo apibūdinimas: daugiabutis gyvenamasis namas yra suformuotame sklype. 

Aplinkinis užstatymas – daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas, netoli pastato yra vienbučiai gyvenamieji 

namai ir ūkiniai pastatai. Greta namo esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros, 

elektroninių ryšių, dujofikavimo tinklai. Reljefas esamas tolygus – neprojektuojamas. 

Inžinerinių tinklų aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir 

energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas: elektros tinklai; miesto vandentiekio tinklai; 

miesto buitinių nuotekų šalinimo tinklai; elektroninių ryšių tinklai. Tinklai esami.  

 



AE-2022-223262-TDP-BD.AR Lapas Lapų skaičius Laida 

2  25 0 

 

 

Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio 

transporto judėjimo organizavimo principai:  

Susisiekimo komunikacijos esamos, neprojektuojamos. Prie modernizuojamo pastato privažiuojama 

asfaltuotu keliu – Sodų g., iš Sodų gatvės patenkama į atvirą kiemą. 

Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms: 

įrengiamas laikinas statybvietės aptvėrimas pagal pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies 

sprendinius, neigiamos įtakos aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus.  

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos 

reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą), aplinkos 

apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių 

sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos;  

Projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas: - teritorija nesaugoma.  

Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas: tinklai esami.  

SITUACIJOS SCHEMA 

Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis namas Sodų g. 38, Kalvelių k., Vilniaus r. 
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1.3. KLIMATINĖS SĄLYGOS 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, imami Vilniaus miesto duomenys ir pateikiamos 

šios klimatinės sąlygos: 

• Vidutinė metinė oro temperatūra – +6,0°C 

• Absoliutus oro temperatūros maksimumas – +35,9°C 

• Absoliutus oro temperatūros minimumas – -36,6°C 

• Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra, kai paros oro temperatūra žemesnė už 0 C –-3,8°C 

• Santykinis oro metinis drėgnumas – 80 % 

• Vidutinis vėjo greitis – 3,6 m/s 

• Vidutinis kritulių kiekis per metus – 683 mm 

• Didžiausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolatinę matuoklę 52 cm 

• Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis per 10 m – 137 cm 

• Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis per 50 m – 170 cm 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilnius priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su 

pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilnius priskiriamas II-ajam sniego apkrovos rajonui su 

sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6  kN/m2. 
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1.4. PASTATO ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Pastato statyba baigta 1961 m. Daugiabutis, 12 butų – dviejų aukštų. Paskirtis – gyvenamoji.  Po dalimi 

pastato yra nešildomas rūsys, kuriame bendrojo naudojimo patalpos ir gyventojų sandėliukai.  

Nuo eksploatacijos pradžios iki šiol pastatas, neskaitant einamųjų remontų, remontuotas nebuvo. 

Pastato konstrukcijos: 

Pamatai Juostiniai Pamatai juostiniai. Nuogrinda vietomis pasvirusi į pastato pusę 

arba jos nėra, todėl nuo pastato tinkamai nepašalinami atmosferos 

krituliai. Pamatų šiluminė varža neatitinka STR 2 01 02 2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų.  

Išorės sienos Silikatinių plytų 

mūras 

Sienų konstrukcija – silikatinių plytų mūras. Be išorinės 

termoizoliacijos ir apdailino tinko. Vietomis pastebėti silikatinių 

plytų mūro pažeidimai dėl nesandaros lietaus nuvedimo sistemos. 

Sienų šiluminė varža neatitinka STR 2 01 02 2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. 

Stogas Stogas šlaitinis Stogo danga - šiferis.  Lietaus nuvedimas išorinis. Dėl 

nesandarios lietaus nevedimo sistemos drėksta karnizas. 

Perdanga apšiltinta biria termoizoliacija - šlaku. Stogo danga su 

pavojinga sveikatai asbesto danga. Dėl netinkamo lietaus 

šalinimo nuo pastato per pamatą gadinamas pamato apdailinis 

tinkas. Esama stogo šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų.  
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Pastato butų langai Langai pakeisti 

PVC rėmo su 

stiklo paketais. 

Didžioji dalis langų pakeisti (PVC ar medinio profilio su stiklo 

paketais), vertinama, kad pakeisti langai atitinka STR 2.01.02: 

2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas 

reikalavimus.  

Bendrojo 

naudojimo 

patalpų langai  ir 

lauko durys 

Laiptinių, rūsio 

langai seni, 

mediniai, 

nesandarus. Įėjimų 

(laiptinės) durys 

plieninės. 

Laiptinių, rūsio langai seni, mediniai, nesandarūs. Įėjimų 

(laiptinės) durys plieninės. Ties slenksčiu ir vyriais pažeistos 

korozijos. 1-os laiptinės durų pritraukėjai nefunkcionuoja. 2-oje 

laiptinėje neįrengti. Rūsio durys senos, medinės Tambūro durys 

išmontuotos. Nepakeistų langų ar (ir) durų energetinės savybės 

neatitinka STR 2 01 02 2016 „Pastatų energinio naudingumo  

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Šaltuoju metų laiku 

dėl nesandarumų patiriami šilumos energijos nuostoliai dėl šalto 

oro infiltracijos į patalpas. Pandusas ties laiptinėmis neįrengtas. 

 

Rūsio perdanga Rūsio perdanga 

g/b plokščių 

Rūsio perdangos termoizoliacijos sluoksnis neįrengtas. 

Vizualinės apžiūros metu deformacijų nepastebeta. Rūsys ne po 

visu pastatu. 

Balkonų ir lodžijų 

laikančios 

konstrukcijos 

Pastate balkonų ir 

lodžijų nėra. 

 

 

Šilumos inžinerinės 

sistemos. 

Šiluma ruošiama 

centruotai. 

Šiluma ruošiama centralizuotai gyvenvietės dujų katilinėje. 

Pastato šilumos sistema nėra atskirta nuo gyvenvietės tinklų, 

šilumos tiekimas pagal priklausomo tiekimo tipą. Laiptinių 

patalpos šildomos. Šilumos sąnaudos paskirstomos pagal butų 

plotą. Šilumos paskirstymo sistema vienvamzdė, pakeista 

magistralių izoliacija, tačiau vamzdynas senas, sistema 

nesubalansuota, netolygiai paskirstoma šiluma. Balansiniai ir (ar) 

termostatiniai ventiliai neįrengti.  
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Karšto vandens 

inžinerinės 

sistemos 

Karštas vanduo 

ruošiamas 

individualiai. 

Karštas vanduo ruošiamas individualiai butuose esančių 

elektrinių tūrinių šildytuvų pagalba. Sistema nėra centralizuota, 

galimai įrengta ar modernizuota skirtingu laikotarpiu, todėl 

įvertinti būklę nėra galimybės. Už jos priežiūrą ir savalaikį 

remontą/ modernizavimą atsakingi sistemos savininkai.  

Vandentiekio 

inžinerinės 

sistemos 

Šalto vandens 

sistema prijungta 

prie miesto  tinklų. 

Šalto vandens sistema prijungta prie miesto  tinklų. Šalto 

vandentiekio sistemos vamzdyno be modernizavimo 

eksploatuojami nuo pastato statybos metų pabaigos, vamzdynas 

neizoliuotas iš pleninio vamzdyno pažeisto korozijos, atliktas 

dalinis vamzdžių atkarpų keitimas avarijų vietose. Tiksli 

vertikalaus vamzdyno būklė nėra žinoma, kadangi vamzdynas 

sumontuotas sienose arba sunkiai pasiekiamose vietose. 

Nuotekų šalinimo 

inžinerinės 

sistemos 

 Nuotekų šalinimo sistemos vamzdyno be modernizavimo 

eksploatuojami nuo pastato statybos metų pabaigos, atliktas 

dalinis vamždžių atkarpų keitimas avarijų vietose. Tiksli 

vertikalaus vamzdyno būklė nėra žinoma, kadangi vamzdynas 

sumontuotas sienose arba sunkiai pasiekiamose vietose.   

Vėdinimo 

inžinerinės 

sistemos 

Vėdinimo sistema 

natūrali kanalinė. 

Vėdinimo sistema natūrali kanalinė, oro pritekėjimas į patalpas 

vyksta per langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius 

vėdinimo kanalus (šachtas), kurie yra tik virtuvės ir san. mazgo 

patalpose. Tikėtina, kad šachtos yra susiaurėję ar užsikišę. Dėl 

netinkamos oro kaitos nepašalinama perteklinė drėgmė, didėja 

CO₂ kiekis patalpose.  

Elektros 

bendrosios 

inžinerinės 

sistemos 

Bendro naudojimo 

patalpose elektros 

instaliacija įrengta,  

šviestuvai seni. 

Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacija įrengta iš laidų 

aliuminio gyslomis. Šviestuvai seni, laidai nekeisti nuo namo 

statybos pabaigos. Esamas laidų skerspjūvis nepakankamas dėl 

padidėjusios apkrovos. Pastato el. skydinė esanti pastato išorėje 

modernizuota.  

 

IŠVADOS: 

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

Atlikus statinio tyrimą nustatyta, kad esamas statinys tenkina STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio 

reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus ir statinio (ar jo dalių) ekspertizės 

atlikti nereikia. 

Pastatas neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo  projektavimas ir 

sertifikavimas“ reikalavimų. 

Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti komforto sąlygas, 

pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę. 
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2. STATINIO ARCHITEKTŪROS, KONSTRUKCIJŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

2.1. Pastogės šiltinimas ir stogo dangos keitimas. 

 

Prieš pradedant darbus nuo stogo nukeliamos visos nereikalingos antenos ir laidai. Nuo šlako sluoksnio 

esančio ant denginio (perdangos) plokštės pašalinamos statybinės atliekos ir šiukšlės. Išvalius pastogę, tarp 

seno šlako sluoksnio ir naujai dedamos mineralinės vatos klojama garo izoliacija. Pastato denginys 

(perdanga) šiltinamas minkšta mineraline vata. Jos storis turi sudaryti 160 mm. Ant jos dedama priešvėjine 

mineralinė vata, kurios storis 30 mm. Mineralinės vatos degumo klasė ne mažesnė nei B-s1,d0. Priėjimui 

prie stogo išlipimo liukų, ventiliacijos kanalų (kaminų), nuotekų alsuoklių, nuo užlipimo liuko įrengiamas 

priėjimo takas 0.6 m pločio iš medinių lentų. Objekte numatoma keisti seną stogo dangą į skardos lakštų 

valcuoto profilio stogo dangą. Nuėmus seną stogo dangą išardomi grebėstai ir pažeistos (jeigu tokios 

stebimos atidengus) stogo medinės konstrukcijos. Montuojamos naujos stogo medinės konstrukcijos -  

grebėstai, pagal stogo dangos gamintojo reikalavimus. Sumontuojama nauja lietaus nuvedimo sistema iš 

latakų ir lietvamzdžių. Įrengiama apsauginė tvorelė su sniego gaudytuvais. Virš pastato stogo iš pastogės 

iškeliami nuotekų alsuokliai. Suremontuoti ir išvalyti ventiliacijos kaminėliai ir kaminai pilnai apskardinami 

stogo spalvos skarda.  

Vykdant stogų šiltinimo darbus, turi būti išvaloma, sutvarkoma esama natūralios traukos pastato patalpų 

vėdinimo sistema pagal normatyvinius reikalavimus, išmūrijant vėdinimo kanalus iki norminio aukščio, 

naujai apskardinant vėdinimo šachtas, paaukštinant alsuoklius ir sumontuojant jų kepurėles. Įrengiamas 

išlipimo ant stogo liukas, pakeičiamas patekimo į pastogę liukas.  

Išlipimui į pastogę įrengiamas naujas sandarus, apšiltintas, ugniai atsparus (EI30) liukas.  

Patekimo ant stogo kopėčios.  Atnaujinamos esamos metalinės kopėčios.  

Naujos išorinės lietaus nuvedimo ir surinkimo sistemos įrengimas. 

Naujos išorinės lietaus nuvedimo ir surinkimo sistemos įrengimas. Montuojama visa nauja kritulių nuvedimo 

sistema iš plieninės, kokybiškos skardos su daugiasluoksniu apsauginiu padengimu, su viršutiniu polimero 

padengimu - dažytu sluoksniu. Visi lietaus nuvedimo ir surinkimo sistemos elementai, laštakiai, latakai 

lietvamzdžiai, įlajos, laikikliai, jungtys, kampai ir visos tvirtinimo detalės, turi sudaryti vientisą sistemą ir 

turi būti to pačio gamintojo. Lietaus latakai ir lietvamzdžiai numatomi montuoti apvalaus skerspjūvio. Spalva 

- tamsiai ruda. 

Lietaus vandens latakai, apvalaus skerspjūvio 150mm. 

Lietvamzdžiai skersmuo 100mm. 

Įlajos skersmuo iš 150mm į 100mm. 

Atsižvelgiant į stogo dangos plotą numatyta montuoti lietvamzdžius ne mažesnio skersmens nei d=10 cm, 

lietaus latakus, kurių skersmuo ne mažesnis nei d=15 cm. Stogo latakų nuolydžiai link atitinkamų įlajų 
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nurodyti stogo plano brėžinyje. Remiantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 

išorinės įėjimo durys“ lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas pagrįstas skaičiavimais.   

 

2.2. Sienų ir cokolio šiltinimas iš išorės.   
 

Cokolis ir  rūsio sienos. Prieš atliekant pastato cokolio ir  rūsio sienų šiltinimo darbus, reikia išardyti esamą 

nuogrindą, atkasama iki 1,2 m gylio nuo žemės lygio, požeminė dalis nuvaloma šepečiais, jeigu tokių 

pastebėta, įtrūkimai užtaisomi, ir sustiprinami (jeigu reikalinga), nugruntuojama, įrengiama teptinė 

hidroizoliacija užkasamoje cokolio dalyje, klijuojama termoizoliacija, montuojama drenažinė membrana. 

Cokolio požeminė dalis šiltinama – 160 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis (frezuotas, su 

užlaidomis, λdec = 0,035 W/(m·K)). Antžeminės dalies apdaila - akmens masės plytelės. 

 

Fasadinės sienos. Prieš atliekant pastato sienų šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius 

nuvalomas, užtaisomi esami įtrūkimai (jeigų tokių pastebėta) frezuojant ir įmontuojant rifliuotą armatūrą, 

sutvirtinamos sienos ir kampai - sienų sandūros. Prieš fasadų šiltinimo darbus – būtina fasadus nuvalyti ir 

nuplauti fungicidais ir gerai išdžiovinti. 

Išorinėse namo sienose įrengiamas ventiliuojamas fasadas. Fasado išorinės  sienos šiltinamos dvisluoksne 

šilumos izoliacija – 180 mm storio akmens vatos plokštėmis  (λdec = 0,035 (W/mK)), prie jos montuojama 

priešvėjinė 30 mm storio akmens vatos plokštė su stiklo audiniu  (λdec = 0,033 (W/mK)). 

Už šilumos izoliacijos paliekamas mažiausiai 25-40 mm oro tarpas. Tuomet tarpinių ir profiliuočių su 

kronšteinais pagalba prie sienos ant metalinio (nerūdijančio plieno - aliuminio karkaso) laikiklių  

montuojamos fasadų (išorės sienų) apdaila – akmens masės plytelės. Montavimo matmenys tikslinami 

statybų eigoje, karkaso tiekėjui parengus karkaso išdėstymo schemą. 

Po kiekviena tvirtinimo konstrukcija, būtina įdėti spec. plastikinę, guminę tarpinę, kad būtų išvengta 

tiesioginio šalčio tilto. Pastato fasadų angokraščiai šiltinami 50 mm storio šilumos izoliacijos plokšte iš 

akmens vatos su plevėle (λdec = 0,035 (W/mK)) ir įrengiama apdaila iš skardos dengtos poliesteriu. Nesant 

pakankamai vietos – vykdomas angokraščių pjovimas, kad užtikrinti ne mažiau, kaip 30 mm storio šilumos 

izoliacijos įrengimą. 

Fasadai ir jų atskiri elementai apskardinami spalvota poliesteriu dengta skarda. Skardos sujungimai – 

vertikaliais valcais. 

Atliekant fasado šiltinimo darbus, esami šviestuvai, antenos, vėdinimo įranga, nuimama, apšiltinus fasadą 

atkeliama atgal prailginant elektros laidus, kronšteinus, laikiklius. Įrengiamas vėliavos laikiklis, gatvės 

pavadinimas bei namo numeris. 

 

Laiptinės tambūro ir butų sienų šiltinimas. 

Laiptinės tambūrų ir įėjimo į rūsius sienos, besiribojančios su butais šiltinamos 50 mm mineralinė vata  λdec 

= 0,035 W/(m·K), tinkuojama struktūriniu dekoratyviniu tinku, dažoma. 

 



AE-2022-223262-TDP-BD.AR Lapas Lapų skaičius Laida 

9  25 0 

 

2.3. Bendrojo naudojimo patalpų langai. 

 

Laiptinės langų keitimas. Seni laiptinės langai demontuojami ir keičiami naujais PVC profilio langais su   

stiklo paketu, vienas iš stiklų su selektyvine danga.  Profiliai bešviniai nemažiau. Lango gamybai naudojamo 

PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. Atlikti lauko 

angokraščių apdailą iš skardos dengtos poliesteriu  ir vidaus angokraščių apdailą (tinkuojant, glaistant, 

dažant), įrengti visiems langams lauko palanges iš skardos dengtos poliesteriu. Langų šilumos perdavimo 

koeficientas UN ≤ 1,3 W/m2K. Langų charakteristikos ne prastesnės nei nurodoma STR 2.05.20:2006 

„Langai ir išorinės įėjimo durys“. Langas turi būti pagamintas su lango/durų apkaustais kurie leistų langą 

varstyti dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi („mikroventiliacija“). Langų spalva – balta. Senus 

langus demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti. Laiptinės langai atidaromi. Laiptinių 2 aukšto langai, 

kiekvienas 2,24 kv.m. ploto. Atsižvelgiant, kad lango anga yra 2m nuo laiptinės aikštelės apačios, naujas 

keičiamas langas yra su montuojama prailginta rankena, kurios aukštis nuo aikštelės grindų paviršiaus 

110cm . Lango atsidarymo kampas ne mažiau kaip 90 laipsnių. 

Rūsio lango keitimas. Senas rūsio langas demontuojamas. Rūsio langas keičiamas nauju PVC profilio langu 

su vienu stiklo paketu ir orlaide. Profiliai bešviniai. Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių 

sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. Atlikti lauko angokraščių apdailą iš skardos 

dengtos poliesteriu  ir vidaus angokraščių apdailą (tinkuojant, glaistant, dažant), įrengti langui lauko palangę 

iš skardos dengtos poliesteriu. Lango šilumos perdavimo koeficientas UN ≤ 1,3 W/m2K. Lango 

charakteristikos ne prastesnės nei nurodoma STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“. Lango 

spalva – balta. Seną langą demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti. 

 

2.4. Durų keitimas 

 

Įėjimo durys. Keičiamos įėjimo ir rūsio durys. Rūsio- plieninės su termoizoliacijos užpildu. Įėimo- dvivėrės 

su stiklo paketais, kurių plotas ne daugiau kaip 20% tų durų ploto, ritininiu spragtuku ir pritraukėjais. Durys, 

turi atitikti ŽN reikalavimus, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi 

būti 900 mm. Ties įėjimo durimis įrengiama elektromagnetinė telenfonspynė su galimybe prijungti 

domofonus(derinti su užsakovų). Rūsio durys su užraktu (komplektas kiekvienam butui).  Durų šilumos 

perdavimo koeficientas Uw≤1,5 W/(m²·K). 

Tambūro durys. Montuojamos naujos tambūro PVC durys su pritraukimo mechanizmu. Atliekama 

angokraščių apdaila. Durys, turi atitikti ŽN reikalavimus, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp 

varčios ir staktos vidaus, turi būti 900 mm. Slenksčiai ties durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 15 

mm. Durų šilumos perdavimo koeficientas Uw≤1,5 W/(m²·K). 
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2.5. Bendro naudojimo patalpos (laiptinės) 

 

Laiptinėse atliekamas tinkuotų paviršių paprastasis remontas su paviršiaus dažymu. Lubų paprastasis 

remontas su paviršiaus dažymu. Sumontuotos potinkinės elektros instaliacijos paslėpimas tinkuojant. 

Paruoštų dažymui paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais. Elektros apskaitos skydelių remontas, 

dažymas. 

 

2.6. Rūsio perdangos šiltinimas 

Rūsio perdanga iš apačios apšiltinama naudojant 15 cm storio akmens vatos plokštes, skirtas nešildomoms 

patalpoms. 

3. SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Šiame techiniame darbo projekte visas sklypas nėra tvarkomas. Numatyta įrengti naują betoninių trinkelių 

nuogrindą bei atstatyti gerbūvį po statybos darbų. Sklypas šalia atnaujinamo pastato yra pakankamai 

neišraiškingo reljefo, jo perkrytis per 50 metrų neviršija 1,5 metro. 

Sklypo dalyje numatoma sutvarkyti aplinką – įrengti betoninių trinkelių nuogrindą pastato perimetru ir 

atstatyti veją po statybos darbų. 

 

Nuogrindos įrengimas. Aplink gyvenamąjį namą įrengiama 60 cm pločio betoninių trinkelių nuogrinda. 

Nuogrindos konstrukciją sudaro, sutankintas gruntas (Ev=45MPa), sutankintas smėlio sluoksnis h=200mm 

(Ev=60MPa), sutankintos skardos sluoksnis h=150mm, fr.0/45, (Ev=100Pa),  skaldos atsijų sluoksnis 

h=30mm, fr. 0/5, (Ev=120Pa). Nuogrinda formuojama su nuolydžiu nuo pastato, kad lietaus vanduo 

nesikauptų ties cokoliu ir nedrėkintų pastato cokolio sienų bei pamato. Prie nuogrindos į automobilių 

stovėjimo aikštelės pusę montuojami nuožulnūs kelio bortai. 

Nuogrinda aprėminama vejos bortais ant betono pagrindo C12/15. Esamos statybos metu pažeistos dangos 

atstatomos, numatant analogišką viršutinę dangą (jei reikalinga) su visais pasluoksniais. Tose vietose, kur 

eina inžineriniai tinklai ar telekomunikaciniai kabeliai, kasimo darbus reikia vykdyti atsargiai, jei reikia – 

kasti rankiniu būdu. Įrengiant teritorijos gerbuvį būtina atsodinti statybos metu sunaikintus gėlynus, krūmus 

ar medelius. 
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4.  ŠILUMINIŲ VARŽŲ SKAIČIAVIMAI 

 

Fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas (vėdinamas fasadas) 

Atitvaros dalis 
Sluoksnio 

žymėjimas 

d, 

m 

λD, W/m 

K 

λds, W/m 

K 

R, 

m²K/W 

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi       0,13 

2. Vidaus tinkas R1 0,01 1,00 1,00 0,01 

3. Esama konstrukcija* R2       0,62 

4. Mineraline vata R3 0,18 0,035 0,036 5,00 

5. Mineraline vata - vejo izoliacija R4 0,03 0,033 0,034 0,88 

6. Vėdinamas oro tarpas R5 0,05     0,00 

7. Apdailos plytelės R6 0,01     0,00 

8. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse       0,04 

∑ 6,68 

Šilumos perdavimo koeficientas Uo, W/m²K 0,150 

∆U Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per metalines jungtis: 0,028 

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas su pataisa U = Uo + ΔU, W/m²K 0,178 

 

Šilumos perdavimo koeficientas 0,178 ≤ U < 0,18, sąlygos tenkinamos 

     

* Pagal investicijų plano duomenis     

**- Įvertinama šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkio   

***- Pagal Užsakovo pateiktą techninęužduotį     
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Pastogės perdangos šilumos perdavimo koeficientas 

Atitvaros dalis d, m 

λD, 

W/m 

K 

λds, W/m 

K** 
R, m²K/W 

1. Esama konstrukcija*       1,177 

2. Mineralinė vata 0,16 0,04 0,035 4,57 

2. Mineraline vata- vejo izoliacija 0,03 0,03 0,033 0,88 

3. Išorės paviršiaus šiluminė varža       0,04 

∑       6,67 

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K        0,1499 

Šilumos perdavimo koeficientas U<0,15, sąlygos tenkinamos 

 

*Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per metalines jungtis 

𝑈𝑓𝑛 = 𝑛𝜒 = (𝑛 ∙ 𝜆𝑓𝑛 ∙ 𝐴𝑓𝑛 ∙ 𝑎)/𝑑𝑓𝑛;  

Dėl tvirtinimo elementų ventiliuojamame fasade: 

• Taškinis šilumos perdavimo koeficientas nfn=4; 

• jungčių skaičius viename kvadratiniame metre nfn=4; 

• jungties šilumos laidumo koeficientas 𝜆 fn=50, W/(mK) (plienas); 

• vienos jungties skerspjūvio plotas Afn=5,02 x 10-5, m2 (Æ=8mm); 

• skaičiuojamasis jungties ilgis, prilygintas šiltinančio sluoksnio storiui ir įgilinimui dfn=0,24,m; 

• struktūrinis daugiklis priimamas a=0,5; 

 

𝑈𝑓𝑛 = (𝑛 ∙ 𝜆𝑓𝑛 𝐴𝑓𝑛 ∙ 𝑎)/𝑑𝑓𝑛 = (4 ∙ 50  ∙ 5,02 ∙ 10−5 ∙ 0.5)/0.18 = 0,0283677416002434 𝑊/(𝑚2 × 𝐾); 
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TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS 

Namo esamos būklės energetinis naudingumas įvertinamas pagal namo Energinio naudingumo sertifikatas   

Nr.KG-0558-00202, išdavimo data 2020-11-25, nustatyta pastato energinio naudingumo klasė F.  

Projektuojama, kad po atnaujinimo (modernizavimo) pastatas pasieks ne mažesnę kaip C pastato energinio 

naudingumo klasę. 

Trumpas energetinio naudingumo aprašymas 

Pastato sandarumo reikalavimai. 

Jeigu daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimui (modernizavimui) naudojamos Europos sąjungos lėšos ir 

po pastato renovacijos reikalinga pasiekti pastato energetinio naudingumo B klasę, pastato sandarumo 

matavimas yra privalomas. Rangovas savo sąskaita ir pajėgumais turi užsakyti ir atlikti pastato sandarumo 

matavimus. 

5. ŠILDYMAS, VĖDINIMAS, ŠILUMOS TIEKIMAS 

ŠILDYMO SISTEMOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Pagal projektavimo užduotį daugiabučiame gyvenamajame name, adresu Sodų g. 38, Kalvelių k., Vilniaus r., 

rekonstruojama esama šildymo sistema: demontuojama esama vienvamzdė šildymo sistema ir projektuojama 

nauja dvivamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė šildymo sistema. 

Projektuojamas šilumos punktas – automatizuotas; šildymo sistema prie šilumos tinklų pajungta pagal 

nepriklausomą schema. Kiekviename bute karšto vanduo ruošiamas individualiai (elektriniai boileriai). 

Šilumos mazgas - atnaujinamas (žr. Šilumos punkto dalį). Esama šildymo sistema – vienvamzdė, apatinio 

paskirstymo, stovinė. Butuose ir laiptinėje sumontuoti sekcijiniai ketiniai ir plieniniai radiatoriai. Esama 

šildymo sistema yra neefektyvi, nėra termostatinių ventilių, ant stovų nėra reguliavimo armatūros. Dėl 

išbalansuotos šildymo sistemos patalpos atskirose pastato vietose šyla nevienodai – vienos patalpos 

peršildomos, kitose oro temperatūra nesiekia 20°C.  

 Daugiabučio gyvenamojo namo butų šildymui projektuojami plieniniai šoninio pajungimo radiatoriai Prie 

radiatorių numatyti automatiniai termostatiniai ventiliai (RA-DV) su slėgio pamatavimo - siurblio darbo 

optimizavimo galimybe. Termostatas statomas prie radiatoriaus, jis yra su membrana – pats automatiškai 

palaiko reikalingą srautą, todėl balansiniai ventiliai ant stovo nereikalingi.  

Laiptinėse prie automatinių termostatinių ventilių numatyti įtakai atsparus su apsauginiu gaubtu 

termostatiniai davikliai, su dujiniu užpildu, temperatūros ribojimo funkciją ir apsauga nuo užšalimo. 

Butuose prie termostatinių ventilių numatytos termostatinės galvos su skysčio užpildu, temperatūros 

reguliavimo diapazonas (min. 16- 28°C). 

Šildymo sistemos vamzdynai numatyti iš plieninių cinkuotų presuojamų vamzdžių. Paskirstomieji šildymo 

sistemos vamzdynai projektuojami rūsio palubėje ir 1 aukšte prie grindų su ne mažesniu kaip 0,002 

nuolydžiu į šilumos punkto pusę. Rūsyje šildymo vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su al. folija. 

VĖDINIMAS 

 Esama padėtis 
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Esama vėdinimo sistema – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas į patalpas vyksta per varstomus langus ir 

duris, oro ištraukimas – per 

vertikalius vėdinimo kanalus. 

Narūralaus vėdinimo projektiniai sprendiniai 

Daugiabučiui gyvenamajam pastatui atliekamas natūralios traukos kanalų pravalymas, dezinfikavimas, 

vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas, pakelimas, apšiltinimas ir grotelių keitimas. Virš šachtų kanalų 

keičiami apskardinimai. Kiekvienas aukštas jungiasi į atskirus (esamus) vėdinimo kanalus, o grotelių 

montavimo vietos tikslinamos darbo eigoje. Keičiamas vėdinimo grotelės virtuvėse, WC ir vonios 

kambariuose. 

Esamų ant stogo kaminėlių paaukštinimą dėl stogo šiltinimo, jų apskardinimą žiūrėti projekto 

architektūrinėje – konstrukcinėje dalyje. 

Norint užtikrinti norminį oro pritekėjimą ir vėdinimą, gyvenamajame name langų konstrukcijoje reikia 

įrengti reguliuojamas orlaides ar kitus reguliuojamus oro įleidimo įtaisus, kad būtų galimybė reguliuoti 

patenkantį oro srautą, užtikrinti pastovų patalpų vėdinimą, šviežio oro normą pagal STR 2.02.01:2004 

„Gyvenamieji pastatai” reikalavimus, bei išvengti kondensato, pelėsio susidarymo. 

Mini rekuperatoriai 

Butuose Nr. 1 ir Nr. 2 įrengiama nauja decentralizuota rekuperacinė butų vėdinimo sistema. Kambariuose 

įrengiama nauja vėdinimo rekuperacinė sistema, naudojant mini rekuperatorius montuojant išorės sienose. 

Tam tikslui, deimantiniais grąžtais gręžiamos 162 mm diametro kiaurymės į kurias montuojami 160 mm 

diametro plastikiniai vamzdžiai, kuriuose įstatomi mini rekuperatoriai. 

Dvisrautis (naudojamas vieno kambario vėdinimui) tipo rekuperatorius vienu metu atlieka dvi funkcijas: 

tiekia orą į patalpą ir šalina jį iš jų. 

Šilumos punkto projektiniai sprendiniai 

Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Sodų g. 38, Kalvelių k., Vilniaus r., projektuojamas patalpų šildymui 

automatizuotas šilumos punktas, kuris pajungiamas prie esamo įvado. Karštas vanduo ruošiamas individuliai 

– elektriniai boileriai. 

Šilumos tiekimo tinklų įvaduose projektuojama įvadinė uždaromoji armatūra – plieninės privirinamos 

sklendės DN32. Prieš įvadines sklendes įrengiami manometrai, kurie turi būti montuojami viename lygyje. 

Esamas šilumos skaitiklis yra demontuojamas, nes yra per didelis po šilumos poreikio sumažėjimo 

(Gnom=6,0 m3/h). Senas šilumos skaitiklis grąžinamas šilumos tiekėjui. 

Šilumos apskaitai ant tiekiamos termofikacinio vandens linijos sumontuojamas šilumos skaitiklis DN15, 

Gnom=1,50 m3/h (Gmin=0,015 m3/h; Gmax=3,0 m3/h). Šilumos skaitiklį tiekia šilumos tiekėjas. 

Šildymo sistemų papildymas numatytas iš lauko šilumos tinklų. Papildymo debito apskaitai projektuojami 

karšto vandens skaitikliai DN15. Šildymo sistema prie esamų tinklų jungiama pagal nepriklausomą schemą. 

Ant tiekiamo termofikacinio vandens linijos po įvadinės sklendės, ant grįžtamos iš šildymo sistemos 

šilumnešio linijos prieš siurblį, ant šildymo sistemos papildymo linijos prieš apskaitą projektuojami filtrai. 

Vandens temperatūrą sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatūrą. Šildymo sistemai 

projektuojamas lituotas plokštelinis šilumokaitis. 
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6. VANDENTIEKIS 

Objekto vandentiekio pajungimas numatomas prie Vilniaus rajonui priklausančių vandentiekio tinklų. 

Užtikrinamas vandens slėgis pasijungimo taške 0.25 MPa. Pastato vandentiekis atnaujinamas nuo esančio 

vandens įvadinio skaitiklio iki atsišakojimų į stovus, rūsyje. 

Modernizacijos metu numatyta pakeisti magistralinius vamzdynus. Naujai montuojamas vamzdynas PE 

100 PN 10. Vamzdynas klojamas senojo vietoje. Įvadinio vandens apskaitos mazgo vieta nekeičiama, 

skaitiklis paliekamas esamas, vidaus tinklų modernizacija vykdoma už apskaitos. 

Viduje esantys vandentiekio cinkuotas vamzdynas susidėvėjęs. Vandens ūkio - buities reikmėms 

projektuojamas plastikinis PPR vamzdis. Nuo įvadinio vandens skaitiklio vamzdynai montuojami rūsio 

palubėje.Šaltas vandentiekis izoliuojamas nuo rasojimo. 

Sistemos vamzdynai tiesiami su nuolydžiais 0,002- 0,005 vandens nuleidimo kryptimi, sudarant 

galimybe tinklo ištuštinimui. Tinklo ištuštinimui sumontuota armatūra turi būti griežtai kontroliuojama namo 

administruojančios įmonės. Privalo būti apsaugota nuo vandens vagysčių iš čiaupo arba numatytas armatūros 

plombavimas. Vandentiekio stovu atjungimas - numatoma uždaromoji armatūra, ją būtina sumontuoti 

lengvai prieinamoje vietoja. Armatūros pastatymo vieta numatoma bendro naudojimo patalpose. Įvadinis 

vandens mazgas (VAM) įrengtas rūsyje už pirmos pastato sienos R-3 patalpoje. Vandens apskaitos mazge už 

skaitiklio numatytas atbulinis vožtuvas grįžtamojo vandens srauto uždarymui iš pastato vidaus vandentiekio 

tinklų. 

Šiuo modernizacijos etapu karštas vanduo nėra projektuojamas, kaip ir iki šiol karštas vanduo ruošiamas 

individualiai. Rankšluosčių džiovintuvų atnaujinimas nenumatytas. 

7. BUITINĖS NUOTEKOS 

Pagal projektavimo užduoti, turi būti atliktas buitinių nuotekų šalinimo sistemų atnaujinimas. 

Keičiami buitinių nuotekų tinklai. Magistraliniai nuotekų tinklai iš esamo pastato nukreipiami į rajono 

magistralinius tinklus. Pagal projektavimo užduoti buitinių nuotekų sistemoje keičiamas horizontalus 

magistralinis vamzdynas nuo stovo revizijos rūsio dalyje iki kiemo šulinio. Nuotekų sistemoje 

numatytos revizijos ir pravalos. 

Nuotekų kurių viršaus briaunos lygis yra žemiau už kiemo nuotakyno artimiausio šulinio dangčio lygį, 

montuojamas atbulinis vožtuvas tam, kad būtu išvengta nuotekų ištvynimo iš išorės nuotakyno 

pastate. 

Prie dviejų išvadų DN110 jungiami visi stovai, stovai turi vėdinamąja dalį, ji įrengiama pastogės 

aukšte. Išvade turi būti ne mažiau kaip vienas stovas su vėdinamąja dalimi. Projektuojami 6 orlaidžiai 

DN 110. Nuotekų surinkimo sistema projektuojama iš PVC kanalizacijos vamzdžių DN 110. Aukštų 

perdenginiuose (rūsio palubėje), montuojant vamzdynus iš plastikinių vamzdžių, montuojamos 

priešgaisrinės sandarinimo movos. 
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8. ELEKTROTECHNIKA 

Esama vidaus elektros instaliacija yra pasenusi, sumontuoti ploni aliuminiai kabeliai, kištukiniai lizdai seni 

su matomais defektais, esami šviestuvai energijos netaupantys, elektros skydeliai seni su nebetinkama 

naudoti komutacine įranga. Esami šviestuvai (rūsio, laiptinių, įėjimo į laiptines) ir kita bendrų reikmių įranga 

(jungikliai, automatai, magistraliniai kabeliai). Daroma išvada kad esama instaliacija neatitinka LR ir ES 

galiojančių normų ir atliekant rekonstravimo projektą visa instaliacija turi būti demontuojama, ir 

sumontuojama nauja. 

Šioje projekto dalyje numatoma namo bendro naudojimo patalpų elektros instaliacijos keitimas nauja. Esami 

elektros tinklai bendrose rūsio ir laiptinės patalpose demontuojami. Demontuoti prietaisai, medžiagos 

utilizuojami pagal LR galiojančias normas ir taisykles. 

Apšvietimas ir apšvietimo valdymas. 

Apšvieta turi atitikti naujausius interjero apšvietimo įrangos reikalavimus, būti ne žemiau negu nustatyta 

Lietuvos normose. Apšvietimas projekte numatytas ir skaičiuotas remiantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji 

pastatai".  

Magistraliniai tinklai. Elektros energijos tiekimas. 

Nuo esamo įvadinio paskirstymo skydo ĮPS rūsio patalpoje iki laiptinės skydų (LS) numatomos naujos 

kabelių magistralės. Esamuose laiptinės 

elektros skyduose numatomos plombuojamos paskirstymo dėžutės, nauji automatiniai jungikliai. Nuo naujų 

automatinių jungiklių prijungiami 

esami kabeliai į butus. 

Nuo PS-B skydo užmaitinami rūsio, laiptinių šviestuvai. 

Žaibosauga ir įžeminimas 

Šioje projekto dalyje sprendžiamas pastato aktyviosios žaibosaugos ir įžeminimo įrengimas. Saugomo 

pastato aukštis H-9,50m, pagal statinio apsaugos patikimumą pastatui priimta IV kategorijos apsaugos 

patikimumo klasė, montuojama aktyvinės žaibosaugos sistema, kuri užtikrins visą pastato apsaugą nuo žaibo 

iškrovos. 

Pastato stogas plokščios konstrukcijos, dangos degumo klasė Broof (t1). Sienos degumo klasė B–s2, d0. 

Objekte ant pastatų stogo, aukščiausioje vietoje, įrengiamas aktyvus IV kategorijos žaibolaidis, ant 4m 

aukščio stiebo. Žaibolaidžio veikimo spindulys ne mažiau 89m. t.y, šis žaibolaidis turi pilnai apimti pastatą. 

Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti įrengtas išlaikant saugų atstumą iki žemėje esančių metalinių 

vamzdynų, elektros, ryšio kabelių, dujotiekio vamzdžių (pateikta lentelė). 

9. APSAUGOS PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS 

APRAŠAS 

Įėjimas į pastatą - rakinamas. Įėjimų į pastatą neslepia želdiniai ir priestatai, šalimais nėra nišų ar kitų vietų 

slėptis bei kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau. Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų nuolat apšviesti natūralia ar 

dirbtine šviesa. Lauko įėjimas į pastatą  ir išėjimas ant stogo rakinami. Patekimas ant stogo atidaromas tik iš 

vidaus, jį atidaryti demontuoti iš lauko pusės neįmanoma. 
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10. UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO 

SPRENDINIAI 

Pėsčiųjų takai yra esami ir ŽN gali saugiai ir laisvai judėti. 

Pėsčiųjų takai, įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. Pėsčiųjų takai kiti ŽN trasoje 

esantys elementai yra gerai apšviesti tamsiuoju paros metu.  

Nėra techninės galimybės įgyvendinti laiptinės pritaikymo galimybių žmonėms su negalia: laiptinė siaura, 

nėra name įrengtų liftų.  

Daugiabučio gyvenamojo namo savininkai nefinansuoja bendrojo naudojimo objektų pritaikymo neįgaliųjų 

specialiesiems poreikiams. Atsiradus realiam poreikiui sprendimą priima savivaldybės vykdomoji institucija, 

gavusi buto ir kitų patalpų savininko prašymą dėl būsto pritaikymo neįgaliam, vadovaudamasi socialinės 

apsaugos ir darbo ministro nustatyta būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarka. 

Už daugiabučio namo bendrojo namo naudojimo objektų pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams, 

kai toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, atsako savivaldybės 

vykdomoji institucija. 

ŽN pandusas ir įspėjamieji paviršiai neprojektuojami. Dėl esamo nedidelio peraukštėjimo (1 pakopa prie I-os 

laiptines) esamas priėjimo takas  įrengiamas su 5proc. nuolydžiu nuo pastato, eliminuojant laiptelį 

patenkimui į laiptinę.  

11. PASTATO  VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS GARSO KLASĖ  

Projekto atnaujinimo metu pastato vidaus aplinkos garso klasė nesikeičia.  Apšiltinus pastatą,  pakeitus 

langus į naujus triukšmo lygis iš aplinkos (lauko) sumažės. 

Daugiabutyje projektuojamų vėdinimo įrenginių keliamas triukšmas bei jų poveikis besiribojančiai 

gyvenamajai aplinkai turi atitikti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" reikalavimams. 

Rangovas privalo atlikti triukšmo matavimus statybos užbaigimo etape gyvenamose patalpose dėl vėdinimo 

įrenginių keliamo triukšmo (įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis besiribojančiai gyvenamajai aplinkai 

turi atitikti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje" reikalavimams)". 

12. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA 

Atnaujinant (modernizuojant) statinį, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sąlygos – užtikrinamas 

optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas ir vėdinimas. Atnaujinimo 

(modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir  nuotekoms, kurios gali 

pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir 

augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir  HN36:2009 reikalavimus. 

Statybos užbaigimo procedūros metu atlikti visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių matavimus 

(mikroklimato tyrimai) projektu.  
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 Legioneliozės prevencijai. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė 

kaip 50 0C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), 

sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens 

temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C. 

TYRIMAI 

Statybos užbaigimo etape Rangovas turi atlikti šiuos laboratorinius tyrimus: mikroklimato parametrų tyrimus  

(temperatūra, oro judėjimo greitis, santykinė oro drėgmė) patalpose, šalinamo oro kiekio iš patalpų tyrimus, 

iš aplinkos sklindančio triukšmo matavimus gyvenamuosiuose kambariuose ir virš šilumos punkto, karšto 

vandens temperatūros vartotojų čiaupuose tyrimus, dirbtinio apšviestumo laiptinėse tyrimus. 

13. GAISRINĖ SAUGA 

Pastatas - P. 1.3 grupės pagal pavojingumą gaisro atžvilgiu. Pagal esamus pastato rodiklius statinio 

atsparumo ugniai laipsnis nustatomas šiltinimo medžiagoms parinkti. Nustatoma, kad pastatas yra 

pirmo ugniai atsparumo laipsnio. 

I atsparumo ugniai laipsnio P 1.3 grupės pastato, kurio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 17 m, 

išorinės sienos šiltinamos B-s1, d0 degumo klasės statybos produktais. Sienos padengiamos iki 6 mm, langų 

angokraščiai iki 10 mm ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu. 

Vadovaujantis “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis: 88.5 punktu, gyventojai savo lėšomis 

gyvenamosiose patalpose įsirengti autoniminius dūmų signalizatorius, išskyrus atvejus, kai 

gyvenamosiose patalpose įrengta stacionari gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. 

 

13.1 Gaisro apkrovos kategorija 

Šiame techniniame darbo projekte statiniui gaisrinė apkrova neskaičiuojama ir pagal „Gaisrinės 

saugos pagrindinius reikalavimus“ VI skyriaus 35 punktą laikoma, kad statinys yra 1 gaisro 
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apkrovos kategorijos. 

Gaisro apkrovą būtina apskaičiuoti I atsparumo ugniai laipsnio statiniams, taip pat kitais teisės 

aktais numatytais atvejais [10.2, 10.4, 10.13]. Neskaičiuojant gaisro apkrovos, laikoma, kad 

statinys yra 1 gaisro apkrovos. 

 

13.2 Statinio gaisrinių skyrių plotai 

Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto Fg nustatymas. Projektuojamo statinio gaisrinio skyriaus 

plotas neviršija maksimalaus apskaičiuoto Fg gaisrinio skyriaus ploto (pastatą sudaro vienas 

gaisrinis skyrius). 

Fg = Fs * G * cos(90KH) 

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas šio priedo 1 lentelėje, priklausantis nuo 

statinio paskirties, kv. m; 

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

H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato 

žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo 

įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus 

altitudės, iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m, kuris neturi 

viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), m; 

Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo 

statinio paskirties, m;  

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju 

laikomas lygus 1. 

 

KH =H/Habs 

KH =7.4/56=0.132 

Fg = FsRGRK*-(90KH),  

Fg =5000*1*cos(90*0.132)=4892,9 m² 

 

Koeficientas G nustatomas taip: 

G = G1+…+G8, jeigu yra įvertinamas G1 koeficientas; 

G = 1+(G2+…+G8), jeigu G1 koeficientas neįvertinamas; 

čia: G1…G8 – statinio gaisrinės saugos įvertinimo daliniai koeficientai, priklausantys 

nuo pastate įdiegiamų gaisrinės saugos sistemų ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

galimybių. 

 

Gyvenamoji P.1.3 paskirtis: 

Fg 

[m2] 

Fs G H Habs 

4 892,9 5000 1,00 11,00 56 
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Priemonės, darančios įtaką gaisrinio skyriaus 

norminiam plotui 

Gaisrinės saugos 

įvertinimo 

daliniai 

koeficientai 

Gaisrinės saugos 

įvertinimo dalinių 

koeficientų reikšmės 

visose pastato patalpose vadovaujantis 

įrengta stacionarioji gaisrų gesinimo 

sistema 

G1 2,0 

pastato patalpų pastovioji ir laikinoji suminė 

gaisrinė apkrova neviršija 200 MJ/kv. m 

G2 0,15 

artimiausia priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

komanda yra mažesniu kaip 2 km atstumu arba, 

neatsižvelgiant į atstumą, kai vykimo iki objekto 

laikas neviršija 10 min. 

G3 0,27 

valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra 

tinkamai aprūpinta ir parengta galimiems 

ekstremaliesiems įvykiams objekte likviduoti 

(turima visa reikiama technika gaisrams gesinti ir 

gelbėjimo darbams atlikti, pvz., aukštybinės 

kopėčios-keltuvas, vandens siurblinės, putų 

automobilis ir pan.) 

 

 

G4 

 

 

0,13 

gaisrinių žarnų ilgis nuo artimiausio vandens 

šaltinio (gaisrinio hidranto, vandens rezervuaro ar 

pan.) iki tolimiausio gaisro židinio pastate 

neviršija 100 m 

 

G5 
 

0,12 

visose pastato patalpose įrengta adresinė 

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 

G6 0,12 

pastate įrengta mechaninė dūmų šalinimo sistema G7 0,11 

objekte įrengtas automatinis pranešimas apie 

gaisrą valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo 

tarnybai 

 

G8 
 

0,10 

 

13.3 Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) 

apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

gaisrinių 

skyrių 

atskyrimo 

sienos ir 

perdangos 

 

 

laikančiosios 

konstrukcijos 

 

 

nelaikančiosios 

vidinės sienos 

 

 

lauko 

siena 

 

aukštų, 

pastogės 

patalpų, 

rūsio 

perdangos 

 

 

stogai 

laiptinės 

 

vidinės 

sienos 

 

laiptatakiai 

ir 

aikštelės 

REI 180(1) R 120(1) EI 

30 

EI 30 

(o<–>i)(3) 

REI 90(1) RE 

30(4) 

REI 

120 

R 60(5) 

 

13.4 Statybos produktų degumo klasės 

Statybinės medžiagos renkamos priskyrus pastatą I atsparumo ugniai laipsniui, 1 gaisro 

apkrovos kategorijai. Pagal „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ lauko sienų 

apdailai: 

Vėdinamo fasado šiltinimo sistemos degumo klasė – ne žemesnė kaip A2-s1, d0. 

Nevėdinamo fasado šiltinimo sistemos medžiagų degumo klasė – ne žemesnė kaip B-s2, d0. 
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Stogo degumo klasė - BROOF (t1). 

Fasado šiltinimui privaloma naudoti tik sertifikuotą sistemą. 

 

13.5 Evakuacijos keliai 

Patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas, projektu esamų evakuacijos kelių kokybė nekeičiama ir 

nepabloginama. Evakuacijos keliai iš butų - esami, per laiptinę arba evakuacines angas. Evakuacija iš rūsio 

numatoma per esantį išėjimą. Rūsio aukšte nėra nuolat būnančių žmonių.  Vadovaujantis “Gaisrinės saugos 

pagrindiniai reikalavimai“ p. 117, kai pro duris evakuojasi nuo 15 iki 50  žmonių, leidžiama įrengti durų 

varčios plotį ne mažesnį, kaip 0,9 m. Per laiptinėje įrengiamas duris evakuosis iki 50, įrengiamos durys 

esamų durų angose, esamų durų pločio. (1,0m) Esama situacija nepabloginama. 

Rūsio langas keičiamas nauju PVC langu su ventiliacinėmis grotelėmis, esamo lango vietoje, esamų 

matmenų, situacijos nepabloginant.  

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai 

keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, 

turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal reikalavimus. Kiekvienai 

inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai 

šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 

13.6 Stogui keliami reikalavimai 

Statinio stogas turi tenkinti BROOF (t1) klasės reikalavimus. Išeiti ant stogo numatyta iš laiptinės pro esantį 

liuką, kurio matmenys ne mažesni kaip 0,6×0,6 m. Patekimui ant stogo naudojamos, ne žemesnės kaip A2–

s3, d2 degumo klasės statybos produktų,  plieno kopėčios. 

Viršutinės stogo dangos degumo klasė – E.  

Reikalavimai laiptinių tambūro, lauko ir rūsio durims bei rūsio langams. 

Evakuacinių durų plotis projektuojamas ne siauresnis nei esamas durų plotis. Evakuacinių durų slenkstis 2 

cm, aukštis turi būti ne žemesnė kaip 2,0 m nuo grindų (projektuojama pakeisti durimis, kurių aukštis 2,1 m). 

Rūsio langas keičiamas į ne mažesnio išmatavimo nei esamas, langas varstomas.  

Reikalavimai dūmų pašalinimui. 

Laiptinių langai atidaromi. Laiptinių langai po 2,24 kv.m. ploto. Atsižvelgiant, Atsižvelgiant, kad lango anga 

yra 2m nuo laiptinės aikštelės apačios, naujas keičiamas langas yra su montuojama prailginta rankena, kurios 

aukštis nuo aikštelės grindų paviršiaus 110cm . Lango atsidarymo kampas ne mažiau kaip 90 laipsnių. 

3 lentelę atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus: 

Priešgaisrinės 

užtvaros 

atsparumas 

Durys, vartai, 

liukai(2) (3) (4) 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių tinklų 

kanalų ir šachtų 

 

Užsklandos ir 

konvejerio sistemų 

sąrankos 

Langai 



AE-2022-223262-TDP-BD.AR Lapas Lapų skaičius Laida 

22  25 0 

 

ugniai 

90 EI2 60–C5 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60 

 

Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti (atstatymui), degumo klasės 

(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 

degumo klasės statybos produktais. 

 

13.7 STATYBOS PRODUKTŲ, NAUDOJAMŲ VIDINIŲ SIENŲ, LUBŲ IR GRINDŲ PAVIRŠIAMS 

ĮRENGTI (ATSTATYMUI), DEGUMO KLASĖS 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 

skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 

I 

statybos produktų degumo 

klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 

patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš 

patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau žmonių 

sienos ir lubos A2–s1, d0(3) 

grindys A2FL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių sienos ir lubos B–s1, d0(2) 

grindys BFL–s1 

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

grindys RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų 

lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys A2FL–s1 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys DFL–s1 

šildymo įrenginių 

patalpų grindys 
A2FL–s1 

 

13.8. GAISRO GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAMS SKIRTOS PRIEMONĖS 

Galimybės manevruoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams esamos, nekeičiamos. 
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Atstumai nuo atnaujinamo daugiabučio gyv. namo iki artimiausio ūkio paskirties pastato yra 39 m, iki 

artimiausio daugiabučio gyv.  namo Sodų g. 36 yra 14. m. 

Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų, įvykdžius projekto projektinius sprendinius situacija 

nepabloginama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaisro ir gelbėjimo operacijų mastas ir pasekmės avarijos atveju 

Objektas nėra priskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose saugomų pavojingų medžiagų 

kiekis viršija nustatytus ribinius kiekius. Projektuojamame statinyje nevykdomi gaisro arba sprogimo 

požiūriu pavojingi technologiniai procesai, todėl kilęs gaisras gali būti pavojingas lokaliai, nepadarant 

esminių nuostolių kaimynystėje esančioms teritorijoms. Incidento likvidavimui turėtų pakakti Vilniaus 

rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, Savičiūnų ugniagesių komandos pajėgų. Atvykimo laikas (~17 

min, 14,5 km). 
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14. STATYBOS ORGANIZAVIMAS 

Aplinkos apsauga, darbų sauga ir gaisrinė sauga 

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

atliekas. Darbų sauga užtikrinama vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje „DT 5-00“. Gaisrinė 

sauga statybvietėje užtikrinama įrengiant pirmines gaisro gesinimo priemones. 

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

saugos srityse. 

Statybinio laužo išvežimas 

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

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

laužo sąvartyną laikantis nustatytos tvarkos. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo 

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

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

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

reikalavimais. Statybinių šiukšlių išvežimo važtaraščiai saugomi iki pastato pridavimo valstybinei komisijai. 

15. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ 

DOKUMENTŲ 

Ši specifikacija turi būti naudojama drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 

skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į  visus 

didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią  interpretaciją. Jei Projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų,  dokumentų viršenybė nustatoma taip: 
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1. techninės specifikacijos; 

2. aiškinamieji raštai; 

3. brėžiniai; 

4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 

svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 

neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų 

atžvilgiu. 

Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose, šios specifikacijos ir, ar brėžiniai 

tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Inžinierius bei 

Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir papildyti atitinkamus šių specifikacijų 

nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius reikalavimus Tuo 

atveju, jeigu šios  specifikacijos ir/ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobūdžio standartais, 

taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti vadovaujamasi šiomis 

specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Užsakovas ir  inžinierius raštu nurodys kitaip.  

Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus aukščiau nurodytus specifikacijų ir/ar 

brėžinių nesuderinimus prieš atlikdamas tolimesnius Darbus.  
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Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis.

Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas.

1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI 

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT 

PROJEKTĄ

1.1 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų statybos darbų pagal

projektą vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo

sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles,

priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės institucijų.

Rangovas  turi  pranešti  statybą  priežiūrą  vykdantiems  asmenims  apie  kiekvieną  paslėptų  darbų

įvykdymo etapo darbų pabaigą ir tik gavęs visų tikrinančių asmenų sutikimą toliau tęsti  (vykdyti  kito

etapo) darbus.

1.2 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Įstatymai  ir  normatyviniai  dokumentai  (išvardintų  teisės  aktų  aktualiomis  redakcijomis  ir  (arba)

naujausių jų pakeitimų publikacijomis),  kurių privalu laikytis statant  statinį nurodyti  projekto apimtyje

pateikiamame dokumente „Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas“ ir/arba

kiekvienos atskiros projekto dalies aiškinamajame rašte.
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1.3 kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Būti rangovu ir subrangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi

teisę būti asmenys atitinkantys Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Neypatingojo/nesudėtingojo statinio (išskyrus atvejus, kai statomi ypatingojo statinio priklausiniai)

statybos rangovais  ir subrangovas gali būti fizinis asmuo turintis 2 metų darbo stažą, turintis aukštojo

mokslo diplomą arba kitą diplomą, turintis verslo liudijimą ar vykdantis individualią veiklą ar įregistruotas

juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodyta atitinkama veikla. Įmonės paskirtas darbuotojas ar

darbuotojai turi turėti savo pareigoms reikalingų gebėjimų ir įgūdžių ir privalo būti apmokyti bei tinkamai

instruktuoti, turėti statybos darbų vadovo išduotus būtinus leidimus (jei tokie reikalingi) ir priemones.

Rangovas turi būti apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

1.4 kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Fiziniai asmenys einantys ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių

sričių  vadovų  pareigas,  turi  atitikti  minimalius  kvalifikacinius  reikalavimus  nustatytus  Lietuvos

Respublikos Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje, turi išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus

pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką, o nesudėtingojo statinio atveju - įgiję šio įstatymo 2 straipsnio 1

arba  92  dalyje  nurodytą  išsilavinimą.  Reikalavimus  atitinkantys  asmenys  turi  būti  atestuoti  valstybės

įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos

ekonominės  erdvės  sutartį,  piliečiai  ir  kiti  fiziniai  asmenys,  kurie  naudojasi  Europos  Sąjungos  teisės

aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turi teisę eiti ypatingųjų ir neypatingųjų

statinių  statybos  techninės  veiklos  pagrindinių  sričių  vadovų  pareigas,  kai  atestavimą  atliekanti

organizacija pripažįsta jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla.

Statybos vadovas, skiriamas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi, turi turėti

savo pareigoms reikalingų gebėjimų ir įgūdžių ir privalo būti apmokytas bei gavęs vadovaujantis Statybos

saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo tvarka išduotą pažymėjimą.
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1.5 Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos 

techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir 

darbo apimtis, išreikšta valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu)

Visų statinių, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra. Ypatingųjų

statinių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė

priežiūra ir specialioji statybos techninė priežiūra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai.

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis

prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros

grupė.

Specialiąją  statinio  statybos  techninę  priežiūrą  gali  atlikti  vienas  specialiosios  statinio  statybos

techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė.

Neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar

kitą  techninį  išsilavinimą  (specialųjį  vidurinį).  Jie  dirba  kaip  statinio  statybos  techninio  prižiūrėtojo

(bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam.

Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

Kvalifikaciniai  reikalavimai  atestuotiems  statybos  techninės  priežiūros  specialistams  nurodyti  1.4

techninės specifikacijos skyriuje.

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka, kurios privalu laikytis nustatyta

STR:  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3, 4 skirsnyje.

1.6 saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir 

statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu (dalis taikoma, 

kai neparengta atskira pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis)

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų

laikymąsi  statybvietėje.  Kai  statinį  projektuojant  arba statant  dalyvauja daugiau negu vienas rangovas,

Darboviečių  įrengimo  statybvietėse  nuostatuose  nustatyta  tvarka  privalo  būti  paskirtas  vienas  ar  keli

saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse

nuostatuose. Minėti specialistai statybvietėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina

su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.

Darbuotojai  turi  būti  instruktuojami  darbo  vietoje.  Papildomo  ar  tikslinio  instruktavimo  metu

darbuotojas turi  būti  supažindinamas su saugiais veikimo būdais,  nurodomais instrukcijoje ar  atskirose
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instrukcijų dalyse, punktuose, darbų vykdymo technologijos projektuose, technologinėse kortelėse, darbų

vykdymo  aprašuose,  darbų  atlikimo  schemose,  darbo  priemonės  dokumentuose,  cheminių  medžiagų

saugos  duomenų lapuose,  kituose  dokumentuose,  informuojamas  apie  profesinę  riziką  ir  jos  pokyčius

darbo vietoje, apie saugius užduoties atlikimo būdus.

Statybvietėje  darbuotojai,  dirbantys  pavojingus  darbus  (krovinių  tvarkymas  rankomis,  darbas  su

cheminėmis  medžiagomis  ir  kt.)  turi  būti  apmokyti  vadovaujantis  Mokymo  ir  atestavimo  darbuotojų

saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais

įrenginiais turi turėti atitinkamą kvalifikaciją.

Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo vietų aplinka turi atitikti  šio LR darbuotojų saugos ir

sveikatos įstatymą ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo vietos

turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje

nebūtų  sveikatai  kenksmingų ar  pavojingų  rizikos  veiksnių.  Įrengiant  darbo  vietas  turi  būti  įvertintos

darbuotojo fizinės galimybės.

Statinių ir jų patalpų, kuriuose įrengiamos darbo vietos, stabilumo ir tvirtumo, darbo vietų įrengimo,

patalpose  ir  įmonės  teritorijoje  esančių  judėjimo  kelių  bei  evakuacinių  išėjimų  ir  evakuacinių  kelių

įrengimo, elektros instaliacijos įrengimo, darbo vietų, esančių ne statiniuose įmonės teritorijoje (įmonei

priklausančiame nuosavybės  teise  arba  įstatymų nustatyta  tvarka  įmonės  valdomame ar  naudojamame

žemės, vidaus ar jūros priekrantės vandenų plote su nustatytomis ribomis), bendruosius reikalavimus ir

kitus darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus darbo vietoms nustato Darboviečių įrengimo

bendrieji statybvietėje nuostatai.

Įmonės  įsigyjamos  ir  naudojamos  darbo  priemonės  privalo  atitikti  Darbo  įrenginių  naudojimo

bendruosius  nuostatus  bei  kitus  teisės  aktų  reikalavimus.,  Privalomuosius  saugos  reikalavimus,

privalomuosius  darbo  priemonių  saugos  reikalavimus  bei  jų  atitikties  įvertinimo  procedūras  nustato

atitinkami techniniai reglamentai. Tais atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms į rinką darbo priemonėms

netaikomi techninių reglamentų nustatyti reikalavimai, darbo priemonės turi atitikti kitų darbuotojų saugos

ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Saugaus  darbo  priemonių  naudojimo  reikalavimus  nustato  Darbo  įrenginių  naudojimo  bendrieji

nuostatai.  Privalomi  konkrečios  darbo  priemonės  saugaus  naudojimo  reikalavimai  nustatomi  darbo

priemonės dokumentuose (naudojimo taisyklėse, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone

privalo pateikti jos gamintojas.

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tvarką nustato Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros

įstatymas. Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinę privalomą priežiūrą atlieka jų savininkai. Pareigas,

susijusias su šių įrenginių nuolatine priežiūra, įrenginio savininkas gali tiesiogiai pavesti kitam juridiniam
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asmeniui, kai jis atlieka įrenginių nuolatinę priežiūrą pagal sutartį su įrenginio savininku.

Profesijų,  darbų,  kuriuos  dirbantys  asmenys  įsidarbindami  ir  vėliau  privalo  periodiškai  tikrintis

sveikatą, sąrašą, sveikatos pasitikrinimų tvarką nustato Vyriausybė.

Kėlimo  mechanizmai  turi  būti  aptarnaujami  kvalifikuotų  (atitinkamai  apmokytų,  atestuotų)

darbuotojų. Statybvietėje turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių.

Gesinimo  įranga,  gaisrinės  signalizacijos  įrenginiai  turi  būti  tvarkingi  ir  veikiantys,  reguliariai

prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių

ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti;

Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai

pasiekiamos  bei  paprastos  naudoti.  Pirminės  gaisro  gesinimo  priemonės  turi  būti  paženklintos,  kaip

nustatyta  Saugos  ir  sveikatos  apsaugos  ženklų  naudojimo  darbovietėse  nuostatuose.  Ženklai  turi  būti

patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose.

Statybos  aikštelėje  turi  būti  pirmosios  pagalbos  priemonių  rinkinys,  atitinkantis  Lietuvos

Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2003-07-11  įsakymą  Nr.  V-450  „Dėl  sveikatos  priežiūros  ir

farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją pagalbą pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir

pirmosios pagalbos rinkinių“.

Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti statybvietę, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo

vietas,  įrengti  buitines  patalpas.  Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai  turi  būti  informuoti  apie

vykdomų darbų grafiką. Darbams vykdyti turi būti naudojama mažatriukšmė įrangą ir technika, taikomos

kitos  triukšmą  aplinkoje  mažinančios  priemonės.  Priėjimai  ir  privažiavimai  prie  aplinkinių  objektų

neuždaromi (nebent suderinama su jų savininkais). Gretimų sklypų ir objektų įvadinių inžinerinių tinklų

projekto  sprendiniai  neįtakoja.  Jei  statybos  metu  kaimyninių  sklypų  įvadiniai  inžineriniai  tinklai  (dėl

pasikeitusių faktinių aplinkybių ar  sprendinių)  bus  paliesti,  Statytojas  ar  Rangovas privalo gauti  visus

darbams reikalingus leidimus.

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių.

Statybvietėje  susidarančios  komunalinės,  inertinės,  perdirbti  ir  pakartotinai  naudoti  tinkamos

atliekos, antrinės žaliavos, pavojingosios medžiagos, netinkamos perdirbti atliekos turi būti išrūšiuojamos

ir atskirai laikinai laikomos.

Statybinis laužas pakraunami į savivarčius ir išvežami į: statybinio laužo utilizavimo aikštelę (betonas,

plytos metalas ir pan.) arba statybinių medžiagų sąvartyną (kitas statybinis laužas).

Statybos aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose:

atskirai  buitinėms  atliekoms,  atskirai  statybos  atliekoms  ir  cheminių  medžiagų  atliekoms.  Šiukšlės  ir
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buitinės nuotekos rangovo turi būti savalaikiai išvežamos.

Skystų  ir  kitų  cheminių  medžiagų  atliekų  surinkimui  turi  būti  numatyti  specialūs  indai.  Tokių

medžiagų šalinimas turi būti vykdomas tiktai susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis.

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų įstatymo nustatyta tvarka.

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono,

medienos,  metalo  gaminių,  termoizoliacinių  medžiagų  ir  kt.  nedegių  gaminių),  kurias  planuojama

panaudoti  aikštelių,  pravažiavimų,  takų,  dangų pagrindams įrengti,  teritorijų  tvarkymui  – įrengimui  ar

priklausinių  statybai;  tinkamas  perdirbti  atliekas  (betono,  bituminių  medžiagų)  baigiantis  statybai

pristatomos  į  perdirbimo  gamyklas  perdirbimui;  netinkamas  naudoti  ir  perdirbti  atliekos  (statybinės

šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės, užterštos kenksmingomis medžiagomis) išvežamos į šiukšlių

sąvartynus.

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali

atlikti spec.

Įmonės). Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną.

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal

sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės

atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau

kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų

pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybinių atliekų išvežimą įforminančius dokumentus (apie faktinį, susidariusių atliekų, netinkamų

naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną) saugoti iki statinio statybos užbaigimo.

Rangovas  privalo  visomis  priemonėmis  saugoti  statybos  teritoriją  nuo  užterštumo,  nes  už  tuos

pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus.

1.7 kiti reikalavimai ir nurodymai

1.7.1 Statybos įranga ir statybos metodai

Visa  įranga,  technika,  priedai  ir  statybos  metodai  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktais

nustatytus darbo saugos reikalavimus.
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1.7.1.1  Matavimai

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat

jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į 

vieną pusę. Rangovas yra atsaki ngas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymasi. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymasi.

Visi  darbai  turi  būti  atliekami  taikant  bendrai  naudojamus  ir/ar  Užsakovo  pageidautinus  darbo

metodus,  įdarbinant  ar  pasitelkiant  patirusį  ir  tinkamą  personalą.  Jeigu  darbų  atlikimo metu  Statybos

priežiūrą vykdantis specialistas nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris

negali  kokybiškai  atlikti  darbų,  arba Rangovo personalas,  vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems

darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Statybos priežiūrą vykdantis specialistas turi teisę,

gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius

darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir patyrimą atitinkamųdarbų atlikimui.

Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės.

1.7.1.2  Darbų koordinavimas

Rangovas  yra  atsakingas  už  darbų  vykdymo  koordinavimą  su  tiekėjais  ir  kitais  subrangovais.

Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų

teisingai ir pagal projektą. Tiksli visos  įrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo brėžiniuose.

Jeigu  darbai  apima  didelių  matmenų  instaliavimą,  Rangovas  suderina  darbų  atlikimo  laiką  su

Užsakovu.

Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaninę įrangą tokiu būdu, kad ant tos pačios sienos ar

lubų montuojama elektros  arba  mechaninė,  arba  abiejų  rūšių  įranga  būtų  išdėstyta  ant  sienos  ar  lubų

tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo

darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant

tinkamus darbo metodus.

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti numatyti ir aptarti
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su Užsakovu ir Statybos priežiūra iš anksto.

1.7.1.3 Apsauga

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi

būti  saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per

greito džiūvimo.

1.8 Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui

1.8.1 Ar būtina statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijų dalies)

ekspertizė

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Statybos  įstatymo  34  straipsnio  1  dalimi,  kai  Ypatingojo

statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos

Sąjungos biudžeto lėšomis, statinių projektų ekspertizė privaloma.

1.8.2 reikalingi  žemės  sklypo  ir  (ar)  statinio  tyrimai  (rengiant  darbo  projektą  ir  (ar)  statybos  metu):

archeologiniai, geologiniai ir pan.

Paaiškėjus, kad projekte numatyti sprendiniai neatitinka faktinių aplinkybių ar kylant abejonėms dėl

rangovo vykdomų darbų kokybės, statybos peržiūros specialistai turi  teisę pareikalauti  (rangovo sąskaitą)

atlikti papildomus tyrimus.

Jei statybos metu detalizuojant projektinius sprendinius nepakanka projekte atliktų tyrimų rangovas

privalo atlikti papildomus statinio ar jo inžinerinių sistemų, grunto ar kt. tyrimus.

1.8.3 būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki

statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie

statybos pradžią

a) jei statybvietėje vykdomi šie darbai:

 Darbai, keliantys darbuotojams užgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojų, kurių rizika

padidėja dėl statybos pobūdžio, darbo metodų arba aplinkos sąlygų darbo vietoje arba statybvietėje;

Bendroji techninė specifikacija LAPAS LAPŲ SKAIČIUS LAIDA

9 21 0



 Darbai,  kurie  dėl  naudojamų cheminių ir  biologinių medžiagų kelia darbuotojų saugai  ir

sveikatai  darbe  ypatingą  pavojų  arba  kuriuos  dirbant  teisės  aktuose  nustatyti  privalomi  sveikatos

tikrinimai;

 Darbai  su  jonizuojančiosios  spinduliuotės  šaltiniais,  kai  būtina  nustatyti  kontroliuojamą  ir

prižiūrimą teritoriją;

 Darbai arti aukštos įtampos tinklų (laidų);

 Darbai, kuriuos vykdant yra pavojus nuskęsti;

 Šulinių ir tunelių statyba, požeminiai žemės darbai;

 Darbai po vandeniu naudojant naro reikmenis;

 Darbai kesonuose ir darbai baro kamerose;

 Darbai naudojant sprogiąsias medžiagas;

 Surenkamųjų sunkių elementų montavimas ir išardymas;

Šios bendrosios techninės specifikacijos  2.3 punkte išvardinti pavojingi darbai statybvietėje vykdomi

nebus,  todėl  Valstybinės  darbo  inspekcijos  teritoriniam  skyriui  teikti  išankstinį  pranešimą  apie  statybos

pradžią nėra būtina.

b) rangovo  įmonėje,  pagal  sutartį  su  statytoju  (užsakovu)  arba  statinio  statybos  valdytoju

vykdančioje statybos darbus, per paskutinius trejus metus įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas

darbe ar darbuotojui buvo pripažinta profesinė liga;

c) statybvietėje darbų trukmė ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir  vienu metu dirba daugiau kaip 20

darbuotojų arba numatoma didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų) darbų apimtis.

Projekto  rengimo metu  paskirtas  statinio  projektavimo saugos  ir  sveikatos  darbe  koordinatorius

(projekto  vadovas).  Statinio  statybos  saugos  ir  sveikatos  darbe  koordinatorius  poreikis  nurodytas  šios

bendrosios techninės specifikacijos 1.4 punkte.

Privalomieji  dokumentai  statybos darbams pradėti,  nurodyti  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“ 1 skirsnyje. Darbų vykdymas negali būti pradėtas, jei neparengtas Statybos

darbų  technologijos  projektas,  kuris  privalomas  statant,  rekonstruojant  ar  kapitališkai  remontuojant

ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais

ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis,  veikiančios įmonės

(kito objekto) ar  veikiančių inžinerinių tinklų bei  susisiekimo komunikacijų teritorijose bei  tretiesiems

asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir

kitur.   Statybos darbų technologijos  projektą  rengia  rangovas,  arba  paveda  tai  atlikti  statinio statybos

vadovui.
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Statybos  darbai  gali  būti  vykdomi  tik  turint  parengtus  ir  patvirtintus  darbo  brėžinius.  Visa

dokumentacija prieš vykdant turi būti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 57 p.

tvarka patvirtinta statinio statybos techninio priežiūros vadovo.

1.8.4 rangovo  parengtų  projekto  ir  statybos  dokumentų  derinimo  su  projektuotoju  ir  statinio

statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka

Bet kokie projektinių sprendinių pakeitimai turi būti suderinti su Projektuotoju, vėliau ir su Rangovu

bei Statytoju.

Derinant  projektinius  sprendinius,  juos  parengęs  asmuo  projektuotojui  pateikią  juos  ir  juos

pagrindžiančius  detaliuosius  skaičiavimus  pirminiame  formate  bei  *.pdf  skaitmeniniu  formatu,  o

pareikalavus ir pasirašytus jį parengusių asmenų popieriniame egzemplioriuje.

1.8.5 nurodymai projekto ir statybos dokumentų (už kuriuos atsakingas rangovas) apiforminimui,

pvz.,  originalūs  dokumentai  su  parašais,  derinimų  įforminimas,  komplektavimas  ir  komplektų  vienetų

skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir t. t.

Visų statybos dokumentų (išskyrus statybos darbų žurnalą) rengiamos ne mažiau kaip dvi kopijos

(perduodamos Statytojui), iš kurių ne mažiau kaip viena originali bei papildomai kompiuterinė laikmena

(atsakingo asmens patvirtinta el.  parašu, o kitų dokumentus parengusių asmenų pasirinktinai (skenuotu

originalūs dokumentai arba el. parašais patvirtinti dokumentai).

Rangovas  parengia  ir  vėliau  tikslina  (atnaujina)  darbų  atlikimo  dokumentacijos  rinkinį,

išpildomuosius brėžinius,  kartu su statybos darbų žurnalu ir jame registruotais dokumentais,  pateikia į

statybvietę atvykusiam priežiūrą vykdančiam asmeniui ar bet kada pareikalavus Statytojui (užsakovui).

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba.

Baigus darbus ir priduodant statybą, turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Statybos priežiūrą

vykdantiems  specialistams  išpildomieji  brėžiniai  ir  dokumentacija  su  visais  įneštais  pakeitimais,

papildymais, išmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natūroje.

Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą

dokumentaciją, kurios gali pareikalauti užsakovas.

1.8.6 projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas
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Visi  sprendinių keitimai  (išskyrus  klaidų ar  dviprasmybių tarp projekto dokumentų atitaisymus)

vykdomi vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“42 p. nuostatomis.

Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir  projekto dalių  specifikacijų  iškyla  skirtumų -  pirmenybė

teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms. Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei

tarp  specifikacijos  ir  brėžinių  iškyla  kokių  nors  skirtumų,  pirmenybė  teikiama  specifikacijai.  Tačiau

Rangovas  turi  raštu  informuoti  Užsakovą/Projektuotoją  dėl  visų  neatitikimų  prieš  nuspręsdamas  dėl

konkrečios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių interpretacijos.

Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvų pasiūlymą, turi

savo  sąskaita  parengti  brėžinius,  schemas  ir  projekto  korektūrą  (technines  specifikacijas  ir  kt.)  pagal

alternatyvaus pasiūlymo dokumentacijos sprendinius.

2.  BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR 

MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO 

STATYBVIETĖJE TVARKA

Darbai  apima  statybos  montavimą  ir,  jei  nenurodoma  kitaip,  visas  medžiagas  būtinas  pilnam

įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai,

ko gali prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai.

Žodžiai  “pilnas  įrengimas”  turi  reikšti  ne  tik  darbų  atlikimą  ir  įrengimus,  nurodytus  šioje

specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui.

Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti.

2.1 nurodymai  dėl  statybos  produktų  (gaminių  ir  medžiagų),  įrenginių  privalomos  atitikties  techninėse

specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais

Medžiagas ir įrenginius galima keisti į tokių pat parametrų ar charakteristikų medžiagas ar įrenginius,

su ne mažesniais

saugos ar kitais nustatytais parametrais.

2.2 nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Draudžiama naudoti žmogaus sveikatai kenksmingas statybines medžiagas, viršijančias HN 23:2011

ir kitais teisės aktais nustatytus ribinius dydžius. Aptikus asbesto vadovautis darbo su asbestu nuostatais.
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2.3 statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai

Visos  konstrukcijos,  medžiagos  ir  įranga  turi  būti  sertifikuoti  arba  pripažinti  tinkamais  naudoti

Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Statybos produktai turi atitikti Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytus

atitikties/kokybės tvirtinimo/bandymo reikalavimus.

Įrenginiai  turi  būti  sertifikuoti  arba  patikrinti  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“ nustatyta tvarka.

Prieš  (tiekimas  galimas  tik  patvirtinus  paskirtiems  statybos  priežiūros  specialistams)  atvežant

medžiagas ir įrengimus į  statybą, statybos techninei priežiūrai (pareikalavus ir Projektuotojui) turi  būti

pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys

gaminių, medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų

reikalavimus.

2.3.1 statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas

– su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi, o jei yra defektų ar neatitikimų

užsakymams – raštu pareikštos pretenzijos tiekėjams.

2.3.2 statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka

Kai charakteristikas sunku tiksliai nustatyti arba jos tiksliniai nenurodytos projekte, ar pavyzdžių

privalomasis suderinimas numatytas projektiniuose sprendiniuose, Rangovas prieš pradėdamas produktų

tiekimą  į  statybvietę  privalo  kreiptis  į  projektuotoją  dėl  konkrečios  aprobavimo  tvarkos  nustatymo

(produkto pavyzdžio dydžio, kiekio, jų pristatymo vietos ir pan.).

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

specifikacija;  naudojimo  instrukcija;  nuoroda  kam  skiriama;  spalvos  nuoroda;  pagaminimo  data;

sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus
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dokumentacijoje ir turi  būti  nauji.  Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi  būti  gautas Užsakovo

sutikimas.

Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra

įtraukti  į  oficialia  kokybės  kontrolės  procedūrą,  jie  turi  turėti  tipo  patvirtinimo  liudijimą,  atitikimo

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

Užsakovas ar Statybos priežiūra turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų

Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas

ir įrangą kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas

kainas.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų

užbaigimo.

2.3.3 statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir

supakuoti.  Ant  kiekvieno  paketo  turi  būti  nurodytas  jo  turinys.  Jei  pristatomos  prekės  yra  birios  ir

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo

vengti  nereikalingo  gaminių  ir/  ar  medžiagų  saugojimo  statybos  aikštelėje.  Visi  tiekiami  gaminiai  ir

medžiagos turi būti su atitinkamais dokumentais.

Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai.

Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos

turi būti patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui).

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis

kiekvienos  medžiagos,  gaminio  nurodytų  saugojimo  reikalavimų  ir  gamintojo  (ar  tiekėjo)  pateiktų

nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina,

izoliuotose,  sausose,  šildomose  ir  tinkamai  vėdinamose  patalpose  taip,  kad  kiekviena  medžiaga  būtų

padėta tinkamai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos

naujomis  Rangovo  sąskaita.  Už  medžiagų  ir  gaminių  apgadinimus  ir/ar  praradimus  visiškai  atsako

Rangovas.
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Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami

arba jei negalima jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

2.3.4 paslėptų darbų priėmimo tvarka

Paslėptų  darbų  patikrinimo,  laikančiųjų  konstrukcijų  priėmimo  aktai,  vandentiekio,  nuotekų,

šildymo,  vėdinimo bei  kitų  statinio  inžinerinių  sistemų bandymo aktai  įforminami  užpildant  Statybos

darbų žurnalą.

Paslėptų darbų patikrinimo aktai  surašomi iš  karto po jų  apžiūrėjimo,  nepradėjus vykdyti  toliau

numatytų  statybos  darbų.  Prireikus  padaromos  geodezinės  kontrolinės  nuotraukos.  Paslėptų  darbų

patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos

vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas

– kai pildomi papildomi statybos žurnalai). Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus

darbus.

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada,

kai  šios  rūšies  darbai  užbaigiami  visame  objekte.  Kai  šiuos  darbus  būtina  atlikti  dalimis,  statytojo

(užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo

atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir  apie  tai padaro tam skirtą įrašą Statybos darbų žurnale.

Remiantis  minėtais įrašais,  užbaigus šios rūšies darbą objekte,  pasirašomas paslėptų  darbų  patikrinimo

aktas. Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų

ir konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų kokybę,

pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys.

Apie pasirengimą perduoti darbus ir/ar atlikti kontrolinius matavimus ir/ar bandymus rangovas turi

įspėti dalyvius ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui.

2.3.5 laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka

Rangovas privalo atlikti  pastatytų laikančių konstrukcijų,  nutiestų inžinerinių tinklų,  sumontuotų

inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos darbų vadovams ir

statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio

projekto  vykdymo  priežiūros  dalių  vadovams  (jei  tai  numatyta  statinio  projekto  vykdymo  priežiūros

sutartyje),  atitinkamų  statinių  savininkams  (naudotojams)  ir,  kai  reikia,  –  kitų  institucijų  atstovams.

Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Statybos priežiūros (tikrinančių asmenų) atstovui. Jei
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tai  nepadaroma  Užsakovas  ar  Statybos  priežiūrą  vykdantys  aspecialistai  turi  teisę  reikalauti,  kad

dengiančios  medžiagos  ar  jų  dalys  būtų  nuimamos.  Kylant  abejonėms  atlikti  būtinus

atidengimus/zondavimus/tyrimus/papildomus bandymus/matavimus ar  kt.,  kad statybos priežiūra  galėtų

įsitikinti  jų atitikimų projektiniams sprendiniams.  Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net  ir

tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas.

Prieš pradedant bandymus, Rangovas:

a) suderina su Užsakovu ir Statybos priežiūra bandymo laiką, vietą ir būdą;

b) turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų;

c) privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai;

d) bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statybos priežiūra.

Bandymai turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti

tyrimai.

Pašalinus būtiną pamatams įrengti gruntą atliekami detalūs inžineriniai-geologiniai tyrimai.

Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo

informuoti  apie  tai  suinteresuotas  šalis.  Jei  rezultatai  nepatenkinami  konstrukcijų  ar  kurio  nors  kito

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo

nedelsdamas  apie  tai  informuoti  suinteresuotas  šalis  ir  organizuoti  su  jomis  susitikimą,  sprendimų

priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti

bet kokios žalos ir pavojaus.

Baigus instaliuoti  mechanines  ir  elektrines  sistemas,  Rangovas turi,  dalyvaujant  Užsakovui  ir  jo

atstovui bei Statybos priežiūrą vykdantiems specialistams, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statybos

priežiūrą vykdantis specialistas bei kompetentingos institucijos.

Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti

Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus

(Rangovas padengia visas išlaidas susijusias su testavimu).

3. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI (KAI NERENGIAMA ATSKIRA 

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO PROJEKTO 

DALIS):

2.1 griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas
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Sklype nenumatoma griauti pastatų. Statybos atliekų panaudojimas ir saugojimas atliekamas šių bendrųjų

techninių specifikacijų 1.6 punkte nustatytais reikalavimais.

2.2 medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas

Medžių, krūmų ar kitų želdinių kirtimas/šalinimas nenumatomas. Jeigu yra reikalinga, augalinį sluoksnį nukasti

ir nustumti į nuošalią sklypo vietą, kad netrukdytų statybos darbams ir galėtų būti atstatytas.

2.3 būtini laikinieji pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sąlygos jiems

Statybos darbams atlikti laikinų kelių įrengti nenumatyta.

Vandentiekis.  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 jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą

bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.

Kanalizacija.  Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per

visą  darbų  atlikimo  laikotarpį  iki  jų  priėmimo.  Tai  apima  kanalizacijos  įrenginių  sumontavimą,

eksploatavimą,  techninę  priežiūra  bei  pakartotinį  sumontavimą  objekte  ir  visų  laikinųjų  kanalizacijos

vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.

Elektra.  Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir

laikymu.  Turi  būti  pasirūpinta  reikiamu  elektros  energijos  tiekimu  per  visą  darbų  laikotarpį  iki  jo

priėmimo.  Tai  apima  įrenginių  sumontavimą,  eksploatavimą,  techninę  priežiūra  bei  pakartotinį

sumontavimą objekte iki pat priėmimo.

Fakso ir telefono ryšys. Rangovas pasirūpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmėms.

Apšvietimas  ir  apsauga.  Rangovas  privalo  pasirūpinti  viso  objekto  apšvietimu  ir  apsauga  bei

budėjimu jame iki  pat  objekto  priėmimo.  Tai  apima  visą  apšvietimo  įrangą  užtikrinančią  pakankamą

objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą.  Apšvietimo laipsnis turi  atitikti  valdžios įstaigų nustatytus

reikalavimus.

Persirengimo  kambariai  ir  drabužių  spintelės:  persirengimo  kambariai  turi  būti  įrengti

darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie

negali persirenginėti kitoje patalpoje; į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti

pakankamai erdvūs,  juose turi  būti  įrengtos sėdimos vietos;  persirengimo kambariai  turi  būti  reikiamo
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dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos

vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant

su kenksmingomis medžiagomis, esant drėgmei, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir

daiktai  turi  būti  laikomi  atskirai  nuo  darbo  drabužių;  moterims  ir  vyrams  turi  būti  įrengti  atskiri

persirengimo  kambariai  arba  turi  būti  sudaryta  galimybė  tuo  pačiu  persirengimo  kambariu  naudotis

skirtingu metu; kai persirengimo kambariai nėra būtini, kiekvienam darbuotojui turi būti įrengta rakinama

drabužių ir asmeninių daiktų laikymo vieta.

Dušai ir praustuvai: atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi

būti įrengtas reikiamas skaičius dušų; dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi

būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio,

kad, laikydamasis atitinkamų higienos normų, kiekvienas darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušams

turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; kai nebūtina įrengti dušų netoli darbo vietų ir persirengimo

kambarių  turi  būti  įrengtas  reikiamas  skaičius  praustuvų  su  tekančiu  vandeniu  (jei  būtina – karštu

vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis

atskirai.

Tualetai ir praustuvai: darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų

arba prausyklų turi  būti  įrengtas reikiamas skaičius  tualetų ir  praustuvų;  vyrams ir  moterims turi  būti

įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai.

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.

2.4 kiti nurodymai;

Iki  statinių statybos pradžios būtina aptverti  statybvietę,  paruošti  medžiagų ir  gaminių sandėliavimo vietas,

įrengti buitines patalpas.  Teritorijoje turi būti išdėstytos ir pažymėtos pirminio gesinimo priemonės, numatytos

rūkimo vietos.

Teritorija tūri būti nuolat prižiūrima ir jei nustatomos pavojų saugai keliančios vietos jos turi būti

tinkamai pažymėtos bei jei reikia numatytos ir įdiegtos kolektyvinės apsaugos priemonės.

2.4statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darbų  

organizavimo

projekto dalis):

2.4.1 statinių statybos eiliškumas
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Statybos  eiliškumas  nenustatomas  (darbai  vyksta  viename  objekte),  darbai  atliekami  viename

objekte vienu metu. Statybos darbai pradedami, kai gaunami visi reikiami dokumentai statybos darbams

pradėti ir baigiami kai statybos darbai baigti

2.4.2 reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai

Specialieji reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai nenustatomi.

Statybos darbus atlikti  vadovaujantis  galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir  kitų  teisės  aktų

reikalavimais.

2.4.3 reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms

Pradedama naudoti statybos įranga turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ (Žin., 2007-12-

08, Nr. 129-5249) reikalavimus. Įranga turi būti tvarkinga, paženklinta CE ženklu, turi turėti gamintojo

pateiktą atitikties deklaraciją ir naudojimo dokumentus;

Transporto priemonės turi  būti  techniškai tvarkingos ir būti  patikrinti  techninės apžiūros centre bei

turėti atitinkamus techninės būklės patikrinimo ir tinkamumą naudoti pažymėjimą.

Darbams  vykdyti  turi  būti  naudojama  mažatriukšmė  įrangą  ir  technika,  taikomos  kitos  triukšmą

aplinkoje mažinančios priemonės.

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ

4.1 rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

o statybos  darbų  žurnalų  pildymas,  juose  registruotos  dokumentacijos  saugojimas.  Jei  būtina

(patogiau), subrangovai pildo atskirus statybos darbų žurnalus;

o paslėptų darbų aktų ruošimas;

o laikančių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų išbandymų aktų ruošimas;

o ruošti geodezines nuotraukas;

o rengti ir saugoti aktualią (faktišką darbų įvykdymą atitinkančią) projektinė dokumentaciją;

o kitų bandymų, tyrimų, matavimų ir kt. dokumentacijos rengimas ir saugojimas;

o pildyti nelaimingo atsitikimo įvykio darbe formą.

4.1.1 Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai

Atlikti  statybos  darbai,  prieš  statybos  darbus  rangovui  perduoti  dokumentai  ir  kiti  statybos  eigoje

parengti dokumentai priimami pasirašant atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą.
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4.1.2 Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų,

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų

fotofiksaciją  ir  kitą  dokumentaciją,  kurios  gali  pareikalauti  valstybės  ar  savivaldybės  institucijos

remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.

Rangovas  taip  pat  pateikia  pastatų  inventorizavimo  dokumentaciją  reikalingą  priduodant  pastatą

naudoti.

Rangovui  pavedama  paruošti  visą  dokumentaciją,  kuri  vėliau  bus  reikalinga  organizuoti  statybos

užbaigimą.

 Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:

o veikimo principą ir sistemos aprašymą;

o visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų

saugos ir atitikties

dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

o naudojimo instrukcija 

o gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms;

o tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais.

Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę

dokumentaciją:

o saugumo eksploatacijos aprašymas;

o įrenginių techninis pasas;

o techninio aptarnavimo aprašymas;

o įrengimo mechaninio atsparumo ar pan. skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus

normatyvus);

o sertifikatai  ir  atitinkami  leidimai,  kurie  yra  būtini  tam,  kad  statiniai  būtų  tinkami  naudoti

Lietuvoje.

Minėta  dokumentacija  turi  būti  pateikta  Užsakovui  rašytine  forma  ir  kompiuterinėje  laikmenoje.
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Importuotų įrenginių dokumentai ir užrašai turi būti lietuvių kalba.

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms

bei įrengimams.

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje

pateiktos

kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

Priėmimas

Iki priėmimo Rangovas turi apmokyti Statytojo nurodytus asmenis (tame tarpe Naudotojo atsakingą

personalą) naudotis specifine įranga.

Rangovas  atlieka  visus  bandymus,  testavimus,  sertifikavimus,  organizuoja  priėmimą pagal  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“.  Sudaro  galimybes  komisijai  atlikti  procedūras  ir  pasirašyti  aktą/deklaraciją.  Statybos

užbaigimo dokumente turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas.

Darbai  pagal  patikrinimo  įrašus,  išskyrus  šalintinus  vėliau,  turi  būti  atliekami  neatidėliotinai  ir

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.

Atsakomybės už defektus laikotarpis:

Defektai,  kurie  galėtų  sukelti  nepatogumų  ir  papildomą  žalą  turi  būti  taisomi  iškart.  Galutinis

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi

būti  priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai  turi  būti  šalinami iš  karto, o kuriuos

galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidevėjimų

taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi

darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje.

5. GARANTIJA

Garantija  privalo  atitikti  statybos  įstatymo  reikalvimus  reikalavimus.Rangovas,  projektuotojas,  statinio
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projekto  ekspertizės  rangovas  ar  statybos  techninis  prižiūrėtojas  atsako  (jei  sutartyje  nenustatyta  ilgesni

laikotarpiai) už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti  per (nuo

statybos užbaigimo dienos):

a. penkerius metus;

b. dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);

c. dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl

nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.

Garantijos  trukmė  turi  būti  koreguojama  pagal  statinių  priėmimo  metu  galiojančius  Lietuvos

Respublikos įstatymus.

3.1 Garantinis aptarnavimas

Aptarnavimas  apima  visas  transporto  ir  krovimo  išlaidas,  susijusias  su  aptarnavimo  išvykomis

Konkurso pasiūlyme nurodytame laikotarpyje.

Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įforminamas

atitinkamais dokumentais.

Bendroji techninė specifikacija LAPAS LAPŲ SKAIČIUS LAIDA

22 21 0
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R-5
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R-12 R-13
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1

1

Rūsio patalpų eksplikacija

Patalpos Nr. Pavadinimas PLOTAS, m²

4.29
5.32
3.29
2.70
3.37

3.32

2.92

1.84
3.24
2.54

2.82
2.39
2.86

Sandėlis

Koridorius 6.24
14.86

R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15

VISO: rūsyje 65.00

Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis

Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis

Koridorius

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamų sienų konstrukcijos.

Cokolio sienos po žeme šiltinamos polistireniniu putplasčiu
t=150mm.  ʎ=0,037 W/mK
Apdaila klijuojamos akmens masės plytelės.

Pastabos:
1. Visus matmenis ir keičiamų langų kiekius tikslinti statybos vietoje, neatitikimus derinti su projekto autoriais.
2. Visos medžiagos montuojamos pagal gamintojo pateiktą montavimo technologiją.
3. Darbus vykdyti pagal Lietuvoje galiojančias statybos normas ir taisykles;
4. Apšiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos sistemos;
5. Parinkus konkrečias medžiagas, sienos turi atitikti B–s1, d0 degumo klasę.
6.  Rangovas pateikia visų sistemų ir medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
7.  Mineralinės vatos siūlės kampuose jungiamos sandarinimo juosta, išoriniuose kampuose spiraliniais sraigtais.
8.  Visi lauke montuojami cinkuotos skardos elementai turi būti dengti poliesteriu.
9.   Matmenys nurodyti milimetrais.

R-16

3.00R-16 Šilumos punktas

Įrengiama mūro atitvara

L-2

D-3

L-4

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

F1 PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
ST. F-1 ESAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ STOVAS NR. 1

TRAPAS
PRAVALA Ø110
REVIZIJA Ø110

PASTABOS :
1.Pastato modernizacijos metu inžineriniai tinklai klojami senų komunikacijų
vietoje.
2. Vamzdynų altitudes priimti prisilaikant esama padėtimi.
3. Apdailos atstatymas iki paskutinio apdailos sluoksnio įrengimo, apdailas
užsibaigia butų savininkai.
4. Modernizacijos metu buitinių nuotekų tinklai keičiami nuo rūsio stove esančios
revizijos iki pirmo šulinio.

Į esamą šulinį
Nr. 182
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A. MotuzienėPDV27037

BRĖŽINIO AR JO DALIES PAKEITIMAS IR PANAUDOJIMAS BE PROJEKTAVIMO ĮMONĖS SUTIKIMO DRAUDŽIAMAS

v.ap.alt 174,53
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Atbulinis vožtuvas su
automatizuota pavara Ø110

Prieduobė su
grotelėmis,
aptarnavimui

Atbulinis vožtuvas su
automatizuota pavara Ø110

Prieduobė su
grotelėmis,
aptarnavimui
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Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3), Sodų g. 38, Kalvelių
k., Vilniaus r. atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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2-1
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2-6

2-4

8-5

8-1

8-4

8-32-3 3-4 3-5 7-4 7-5 8-2

2-5
8-6

1

1

2.87

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos Nr. Pavadinimas PLOTAS, m²

1-1 12.88

Kambarys

1-2 16.30
1-3 4.39
1-4 2.87
1-5 5.44

2-2
16.922-3
6.252-4
2.87

3-1 5.83
3-2

3-4
3-3 4.88

10.93
3-5 16.66

2-1
9.92

54.87

Virtuvė

2-5

8.03

48.74VISO: bute Nr. 2

VISO: bute Nr. 3

Kambarys

WC

2-6 4.75

3-6

Koridorius

13.70

VISO: bute Nr. 1 41.88

Kambarys

Koridorius

Kambarys

Kambarys
Virtuvė
WC
Koridorius

Virtuvė
WC

Kambarys
Kambarys

Kambarys

7-1 5.25
7-2 2.91
7-3 4.59
7-4 15.55
7-5 11.62

39.92VISO: bute Nr. 7

Koridorius

8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6

VISO: bute Nr. 8

Koridorius

Virtuvė 5.27
15.59
9.33
7.50
4.95
2.88

45.52

9-1
9-2
9-3
9-4
9-5

VISO: bute Nr. 9

Virtuvė

41.44

5.52
2.91
4.80

14.89
13.32

WC

Virtuvė
WC

Kambarys
Kambarys

Kambarys
Kambarys
Kambarys

WC

Koridorius

Kambarys
Kambarys

272.37VISO: pirmame aukšte

Žmonių skaičius viename aukšte
numatomas ne daugiau kaip 15.

Sienos šiltinamos mineraline vata  t=160 mm  ʎ=0,035 W/mK
Vėjo izoliacija kieta mineralinė vata t=30mm  ʎ=0,031 W/mK
Apdaila - vėdinamas fasadas iš akmens masės plytelių.
Angokraščiai šiltinami kieta mineraline vata t=50mm  ʎ=0,033 W/mK
Angokraščių apdaila - skardos lanstinys dengtas poliesteriu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamų sienų konstrukcijos.

Pastabos:
1. Visus matmenis ir keičiamų langų kiekius tikslinti statybos vietoje, neatitikimus derinti su projekto autoriais.
2. Visos medžiagos montuojamos pagal gamintojo pateiktą montavimo technologiją.
3. Darbus vykdyti pagal Lietuvoje galiojančias statybos normas ir taisykles;
4. Apšiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos sistemos;
5. Parinkus konkrečias medžiagas, sienos turi atitikti B–s1, d0 degumo klasę.
6.  Rangovas pateikia visų sistemų ir medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
7.  Mineralinės vatos siūlės kampuose jungiamos sandarinimo juosta, išoriniuose kampuose spiraliniais sraigtais.
8.  Visi lauke montuojami cinkuotos skardos elementai turi būti dengti poliesteriu.
9.   Matmenys nurodyti milimetrais.

D-1D-1

D-2D-2D-2D-2

D. Tijušas26687

JPS-B/3gr.
L-16W

J

JPS-B/3gr.
L-16W

J

J

L-12W

ĮPS-B/3gr.
50lx J

L-12W

ĮPS-B/3gr.
50lx

ES1

PVCv.Ø63mm sienoje
M1-2 Cu-5x16mm²
M5 Cu-3x1,5mm²

ES2
PVCv.Ø63mm sienoje
M3-4 Cu-5x16mm²
M5 Cu-3x1,5mm²

J

L-12W
ĮPS-B/3gr.

J

L-12W
ĮPS-B/3gr.

LS1-1 LS2-1

Pastaba : tinklų instaliaciją tikslinti darbų atlikimo metu.

J

J

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
-Šviestuvas LED 16W, IP65 su judesio davikliu;
-Šviestuvas LED 12W, IP20 su judesio davikliu;
-Šviestuvas 18W, IP44;
-Vienpolis jungiklis, IP44;
-Elektros paskirstymo skydas;

L-15W

ĮPS-B/2gr.
3

50lx
L-15W

ĮPS-B/2gr.
1

50lx

3

1
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Aktyvinis žaibo priėmiklis ∆T=45μs

Žaibolaidžio stiebas H=4m

Apsaugos spindulys Rp=72m (IV kl.)

matuojant aukščiausioje stogo konstrukcijų plokštumoje

(konstrukcija šlaitiniam stogui)

Prie naujai projektuojamo

įžeminimo prijungti ĮPS skydą ir

saulės kolektorinę.
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Išleidimo data

 Statybos leidimui, konkursui, ir statybai.

Vilniaus g. 96B, LT-20161 Ukmergė
Telefonas: +37067365489
El. paštas: info@aestas.lt,
www.aestas.lt

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
AE-2022-223262-TDP-E-B.07

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

D. Tijušas

M1:500

SKLYPO PLANAS SU

ŽAIBOSAUGOS TINKLAIS

///

///

- Strypas įžeminimo variuotas 20mm, 1.5m

- Sujungimas viela-juosta
- Įžeminimo revizijos dėžė
- Plieninė viela cinkuota (arba aliuminio) ∅8mm
- Plieninė juosta cinkuota 40x4mm

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

UAB "Nemėžio komunalininkas"

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3), Sodų g. 38, Kalvelių k.,
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PDV26687

AutoCAD SHX Text
414004000703

AutoCAD SHX Text
414004000690

AutoCAD SHX Text
414004000702

AutoCAD SHX Text
d100

AutoCAD SHX Text
Kadastriniai matavimai

AutoCAD SHX Text
x6056821.50

AutoCAD SHX Text
y609435.90

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
x6056816.98

AutoCAD SHX Text
y609442.62

AutoCAD SHX Text
2























 

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Vilniaus miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Nemenčinės komunalininkas", 186442084, Nėra
Kontaktinė informacija
El. p. info@aestas.lt, tel. +37067192701
 
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Nemenčinės komunalininkas", 186442084, Nėra
Kontaktinė informacija
El. p. info@aestas.lt, tel. +37067192701
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Sodų g. 38, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-08-221121-00739, 2022-11-21

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Vilniaus miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Nemenčinės komunalininkas", 186442084, Nėra
Kontaktinė informacija
El. p. info@aestas.lt, tel. +37067192701
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Sodų g. 38, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav. atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip
Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 4140/0400:702
Unikalus Nr. 4400-5413-3010
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilniaus rajono sav., Kalvelių sen., Kalveliai 38
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Taip, Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antras skirsnis), Elektros tinklų apsaugos
zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis), Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, vienuoliktas skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktas skirsnis),
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Statybos sklypo tvarkymo plane pateikti aplinkotvarkos (maksimaliai išsaugant
esamą reljefą) sprendinius. Paviršinės nuotekos tvarkomos vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu.
Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus sklypus, į šalia esančių žemės sklypų teritorijas.
Sklypo tvarkymo plane nužymėti takus, privažiavimo kelią, mašinų statymo vietas, jų konstrukciją projektuoti numatant
kietą dangą. Vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Sklypo aptvaras
neturi būti už sklypo ribos. Reikalavimai aptvarui nustatomi pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Planuojant sklypo apželdinimą atitverti esančias artimiausias gyvenamąsias teritorijas, vadovautis „Medžių ir krūmų
veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“. Užtikrinti tinkamą buitinių atliekų konteinerių saugojimo aikštelių
įrengimą, atliekų rūšiavimą pagal 2016-12-22 Vilniaus r. sav. Komunalinių atliekų tvarkymo taisykles Nr. T3-513.
Numatyti statybvietėje susidarysiančių atliekų tvarkymą pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
Vadovautis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimais. Atsižvelgti į STR 2.03.01:2019 „Statinių
prieinamumas“ nustatytus reikalavimus.
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2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovautis STR 1.05.01:2017 7
priedo reikalavimais. Neužtverti ir neužstatyti sklypo dalies patenkančios į gatvės raudonųjų linijų ribas.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Esamas
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Esamas
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Esamas
 
6. Užstatymo tipas Esamas
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 30%
sklypo ploto (pagal Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdinių plotų normų ir
priklausomųjų želdinių normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Projektuojamo statinio žemės sklype
turi būti įvertinta esamų želdynų būklė (medžio ar krūmų rūšis, medžio diametras, jų kiekis, krūmų, vėjų ir gėlynų
plotas). Šalinamiems saugotiniems medžiams turi būti paskaičiuota atkuriamoji vertė.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Projektuojamų pastatų bei pastatų kaimyniniuose
sklypuose gaisrinės saugos projektiniai sprendiniai parenkami vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų,
Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis. Projektuojant vadovautis STR
2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei
higienos normomis. Mažiausi atstumai, užtikrinantieji statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą: tarp statinių pamatų
ir inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių, tarp įvairios paskirties inžinerinių tinklų – nustatomi pagal Specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimus. Atstumai nuo elektros oro linijų iki medžių nustatomi pagal Elektros
linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles. Besiribojančių žemės sklypų savininkų rašytinių sutikimų privalomumo
atvejai dėl nesudėtingų statinių, pastatų ir inžinerinių statinių statybos nurodyti 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 priede. Visi nesudėtingi statiniai išskyrus aptvarus
statomi nearčiau kaip 1 m atstumu iki kaimyninio sklypo ribos arba valstybinės žemės. Minimalus atstumas tiesiamų
inžinerinių tinklų iki kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 1 metras, jei nepažeidžiami kaimyninio
sklypo savininko interesai.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, ketvirtasis skirsnis), Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis).
Projektuojant atsižvelgti į STR 2.03.01:2019„ „Statinių prieinamumas“ nustatytus reikalavimus. Įvertinti projektuojamo
pastato vizualinį poveikį kraštovaizdžio aplinkoje, spalvinį sprendimą, medžiagiškumą ir mastelio santykį. Spalvinius
pastato sprendinius derinti su Vilniaus rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijos planavimo (vyr.architekto)
skyriumi. Prie projekto atskirai pateikti dalį dėl projekto ekspertizės statiniams, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems
neįgaliųjų poreikiams pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.03.01:2019
„Statinių prieinamumas“.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.



3
 

15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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