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PROJEKTO PAVADINIMAS 

Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61 Kupiškis, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas 

PROJEKTO NUMERIS PR/20/123 

STATYTOJAS UAB „Kupiškio komunalininkas“ 

STATYBOS RŪŠIS 
Statinio paprastasis remontas (pastato atnaujinimas 
(modernizavimas)) 

STATYBOS ADRESAS Vytauto g. 61 Kupiškis 

STATINIO KATEGORIJA Neypatingas statinys 

ETAPAS Techninis darbo projektas 

TOMAS I 

PROJEKTO DALIS BD 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  

Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61, Kupiškis 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

A 754 PV J. Šyvokienė  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A 754 PDV J. Šyvokienė  Projekto dalies bylos dokumentų sudėties 
žiniaraštis 

0 
 ARCH U. Valasevičiūtė  

LT 

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Kupiškio komunalininkas“ PR/20/123-TDP-BD.PSŽ 1 21 

 

 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) 

BENDROJI DALIS 
STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
Eil 
Nr. 

Žymuo TDP dalys (žymėjimas, sudėtis, komplektavimas) 
Tomų 

Nr. 

1 2 3 4 

1. PR/20/123-TDP-BD BENDROJI DALIS (BD) 

− Titulinis lapas 

− Projekto sudėties dokumentų žiniaraštis (BD.PSŽ) 

− Bendrosios dalies dokumentų sudėties žiniaraštis (BD.DSŽ) 

− Bendrieji statinio rodikliai (BD.BSR) 

− Bendras aiškinamasis raštas (BD.AR) 

− Bendrosios dalies techninės specifikacijos (BD.TS) 

− Priedai 

− Brėžiniai (SA/SKB) 

I 

2. PR/20/123-TDP-
SA/SK 

ARCHITEKTŪROS IR KONSTRUKCIJŲ DALIS (SA/SK) 

− Architektūros ir konstrukcijų dalies dokumentų sudėties 
žiniaraštis (SA/SK.Ž) 

− Architektūros ir konstrukcijų dalies aiškinamasis raštas 
(SA/SK.AR) 

− Architektūros ir konstrukcijų dalies techninės specifikacijos 
(SA/SK.TS) 

− Atitvarų šilumos laidumo skaičiavimai (SA/SK.SŽ) 

− Medžiagų kiekių žiniaraščiai (SA/SK.MŽ) 

− Brėžiniai (SA/SK.B) 

II 

3. PR/20/123-TDP-ŠV ŠILDYMO - VĖDINIMO DALIS (ŠV) 

− Architektūros dalies dokumentų sudėties žiniaraštis (SA.Ž) 

− Architektūros dalies aiškinamasis raštas (SA.AR) 

− Architektūros dalies techninės specifikacijos (SA.TS) 

− Brėžiniai (SA.B) 

III 

4. PR/20/123-TDP-ŠG ŠILUMOS GAMYBOS DALIS (ŠG) 

− Šilumos gamybos dalies dokumentų sudėties žiniaraštis (ŠG.Ž) 

− Šilumos gamybos dalies aiškinamasis raštas (ŠG.AR) 

− Šilumos gamybos dalies techninės specifikacijos (ŠG.TS) 

− Medžiagų kiekių žiniaraščiai (ŠG.MŽ) 

− Brėžiniai (ŠG.B) 

IV 

5. PR/20/123-TDP-VN VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS (VN) 

− Vandentiekio ir nuotekų dalies dokumentų sudėties žiniaraštis 
(VN.Ž) 

− Vandentiekio ir nuotekų dalies aiškinamasis raštas (VN.AR) 

− Vandentiekio ir nuotekų dalies techninės specifikacijos (VN.TS) 

− Kiekių žiniaraščiai (VN.MŽ) 

− Brėžiniai (VN.B) 

V 



         

 

Žymuo 
PR/20/123-TDP-BD.PSŽ 

Laida Lapas Lapų 

0 2 13 

 

− Priedai (VN.P) 

6. PR/20/123-TDP-E ELEKTROTECHNIKOS DALIS (E) 

− Elektrotechnikos dalies dokumentų sudėties žiniaraštis (E.Ž) 

− Elektrotechnikos dalies aiškinamasis raštas (E.AR) 

− Elektrotechnikos dalies techninės specifikacijos (E.TS) 

− Priedai (E.P) 

− Brėžiniai (E.B) 

VI 

7. PR/20/123-TDP-SO PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO 
DALIS (SO) 

− Dokumentų sudėties žiniaraštis (SO.Ž) 

− Aiškinamasis raštas (SO.AR) 

− Priedai (SO.P) 

− Brėžiniai (SO.B) 

VII 

8. PR/20/123-TDP-KS STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS (KS) 

− Sąmatos 

− Priedai  

 

VIII 
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UAB „Kupiškio komunalininkas“ PR/20/123-TDP-BD.DSŽ 3 21 

 

BENDROSIOS  DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo Pavadinimas Lapai 

1.  Titulinis lapas 1 lapas 

2.  Projekto dalies viršelis 1 lapas 

3. PR/20/123-TDP-BD.PSZ Techninio projekto dokumentų sudėties 
žiniaraštis 

2 lapas 

4. PR/20/123-TDP-BD.DSZ Bendrosios dalies dokumentų sudėties žiniaraštis 1 lapas 

5. PR/20/123-TDP-BD.BSR Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas 

6. PR/20/123-TDP-BD.AR Bendrosios dalies aiškinamasis raštas 15 lapų 

7. PR/20/123-TDP-BD.TS Bendrosios techninės specifikacijos 8 lapai 

8.  Techninės būklės tyrimo aktas 2 lapai 

9  Priedai:  

9.1.  Įgaliojimas PV 1 lapas 

9.2.  Projektavimo užduotis 8 lapai 

9.3.  Investicinis planas 29 lapai 

9.4.  Pastato energinio naudingumo sertifikatas 4 lapai 

9.5.  Nekilnojamojo turto registro centro duomenų 
banko išrašas Nr.20/61971 

6 lapai 

9.6.  Butų patalpų sąrašas pastate 4 lapai 

9.7.  Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61, 
Kupiškis butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo 
protokolas 

4 lapai 

9.8.  Techninio darbo projekto pristatymo susirinkimo 
protokolas 

3 lapai 

9.9.  Techninės apskaitos bylos kopijos 14 lapų 

9.10.  UAB „Primus“ civilinės atsakomybės draudimas 1 lapas 

9.11.  UAB „Primus“ įmonės pažymėjimas 2 lapai 

9.12.  PV kvalifikacijos atestatas 1 lapas 

9.13.  PDV kvalifikacijos atestatai 5 lapai 

9.14.  Projektui parengti naudotos licencijuotos 
projektavimo programinės įrangos sąrašas 

1 lapas 

10. PR/20/123-TDP-SA/SK Brėžiniai (SA/SK.B): 20 lapų 



pf ifmuF

1. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize" 5 priedas

ig2du pa?y statybq ir atlikus kadastrinius matavimus gali tureti neesminiq nukrypimq.

TVIRTINU PROJEKTA SU slAlS STAT|NtO ROD|KLtAtS: Statytojas (uZsakovas)

Vyr. iniinierius
Sigitas

1 PASTATAS - dauqiabutis qvvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 1996-3006-9010

Nr Dalis mato vnt. iki atnauiinimo po atnaujinimo

1.1. pastatas - gyvenamasis namas (paskirtis) vnt

gyvenamoji (trijq ir
daugiu butq -
daugiabu6iai

pastatai)

gyvenamoji (trijq
ir daugiu butq -

daugiabudiai
pastatai)

1.2, paskirties rodikliai: (butu skaidius) vnt 13 13
44. bendrasis plotas* m2 834,24 834.24
14 naudinoas olotas* m2 F.47 07 597,97
15 ovvenamasis plotas* m2 325.34 325.34
16 rtlsiu (pusrUsiu olotas)* m2 236.27 236.27
17 uzstatvmo olotas* m2 310.00 310.00
18 pastato tUris* m3 3261 351 8
19 auk5tu skaidius VNI z 2
1 .10. pastato auk5tis. m 11,82 11.82

111 pastato atsparumas ugniar
(l,ll

ar lll)
tl tl

1.12. pastato (patalpu) akustinio komforto salvou klase nepablooinama
1 .'13. enerqinio naudinqumo klase E B
1.14. atitvaru Silumos perdavimo koeficientas:
1 lF stenLl W(m'.K) 0.18
1.'16. cokolio ir pamatu W(m'.K) 0,22
1.17 . sfogas W(m'.K) 0,15
1.18. langq W(m'.K) 1,40
1 .19. duru W(m".K) 1,50
2.1, lnZineriniai tinklai
2.2. PVC buitiniu nuoteku vamzdis D1 '10 m 1

zv te oaivm6ti rodikliai ba tr

LAIDA ISLEIUIIMU
METAI LAIDOS STATUSAS, KEITII\4O PRIEZASIIS (JEI TAIKOI\4AS)

0 2020 Statvbos leidimui
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PATVIRIINIIV
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c UAB Primus

p f | ffi Ll S X}56,i'ilJ;l,iu"n'"

STATI NIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Daugiabudio gyvenamojo namo Vytauto g. 61, Kupi5kis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

4754 PV J. Syvokiene
"1 ,'/",L.nl LA DA

4754 PDV J. Svvokiend Bendrieii statinio rndiklia
0

ARCH U. Valasevi6iEt6 ,7',t-fr)

LT

STATYToJAS ?' //
UAB,,Kupi5kio komunalininkas"

DoKUMENTo ZyN4uo

PR2O/123-TDP-BD.BSR

LAPAS LAPU

4 21
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LT 

STATYTOJAS  
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Kupiškio komunalininkas“ PR/20/123-TDP-BD.AR 5 21 

 

2. BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1. BENDRI DUOMENYS 

2.1. Projekto 
pavadinimas 

Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61, Kupiškis, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas 

2.2. Adresas Vytauto g. 61, Kupiškis 

2.3. Projekto 
stadija 

Techninis darbo projektas. 

2.4. Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas (pastato atnaujinimas (modernizavimas)) 

2.5. Statinio 
kategorija 

Neypatingas statinys. 

2.6. Projektavimo 
objektas 

pastatas - gyvenamasis namas, unikalus Nr. 5796-8001-1018, aukštų 
skaičius: 2;  

2.7. Pastato 
funkcinė 
paskirtis 

gyvenamoji 7.3 (trijų ir daugiau butų pastatai).  

2.8. Projekto 
statytojas 

UAB „Kupiškio komunalininkas“ , į/k:  164702526, adresas:  Energetikų g. 4, 
LT-40134 Kupiškis 

2.9. Pagrindinis 
projektuotojas 

UAB „Primus“, į/k: 303118964, adresas: Algirdo g. 46, 08118 Vilnius, įmonės 
direktorius: Paulius Jaškūnas 
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2.10. Privalomieji 
dokumentai 

pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą 
nekilnojamojo turto registre (statinio); 

esamo statinio aukštų planai; 

projektavimo - techninė užduotis; 

protokolas (gyventojų pritarimas pastato modernizavimui); 

butų (patalpų) sąrašas; 

investicijų planas; 

pastato energinio naudingumo sertifikatas; 

topografinė nuotrauka; 

2.11. Normatyvin
iai dokumentai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projektas paruoštas vadovaujantis šiais norminiais aktais (vykdant statybos 
darbus, eksploatuojant statinius taip pat būtina vadovautis šiais pagrindiniais 
dokumentais): 

 LR statybos įstatymas 

 LR Aplinkos apsaugos įstatymas  

 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

 LR atliekų tvarkymo įstatymas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.12.06:2002 
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo 
trukmė 

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

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

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

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

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

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

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

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

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

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

STR 2.05.05:2005 
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 
projektavimas 

STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 

RSN 145-92 
Gelžbetoninių konstrukcijų statistinis 
skaičiavimas 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

HN 33:2011 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje 
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HN 42:2009 
Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų 
mikroklimatas 

HN 98:2000 
Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 
Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai 

LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir LR aplinkos 
apsaugos ministro 2008 m. 
sausio 15d. įsakymas  nr. 
A1-22/D1-4 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai  

LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir LR 
sveikatos apsaugos ministro 
2008 m. gegužės mėn. 5 d. 
įsakymas  nr. A1-171/V-500  

Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų 
pavyzdiniai nuostatai 

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2010 m. 
gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 
1-338  

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2011 m. vasario 
22 d. įsakymas Nr. 1-64  

Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos 
taisyklės 

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2005 m. vasario 
18 d. įsakymas Nr. 64 
(2010 m. liepos 27 d. 
įsakymo Nr. 1-
223 redakcija) 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
 

LST  516:1998 
Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 
reikalavimai 
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3. DUOMENYS APIE PASTATĄ 

3.1. Dislokacija modernizuojamas daugiabutis yra Vytauto g. 61, Kupiškyje 

 
3.2. Ryšys su 

gretimu 
užstatymu 

Modernizuojamas pastatas ribojasi su gretimomis gyvenamųjų 
daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų teritorijomis. 

3.3. Inžineriniai 
tinklai ir 
įrenginiai 

Modernizuojamas pastatas yra aprūpintas centriniu šildymu iš 
centralizuotų sistemų, komunalinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo, 
elektros tinklų inžineriniais tinklais. 

3.4. Želdynai Šiuo projektu, sklypo apželdinimas nėra sprendžiamas. Atstatoma veja 
po inžinerinių tinklų tiesimo. 

3.5. Transporto 
judėjimas 

Į teritoriją patenkama iš Vytauto gatvės. Šiuo projektu transporto 
judėjimo organizavimas teritorijos viduje nėra sprendžiamas. 

3.6. Klimato 
sąlygos 

Vidutinė metinė oro temperatūra +5,8 0C 

Šalčiausio penkiadienio oro temperatūra -(24÷26) 0C 

Santykinis metinis oro drėgnumas 80 % 

Vidutinis metinis kritulių kiekis 650 mm 

Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus 
maksimumas) 

99,0 mm 

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

Vidutinis metinis vėjo greitis 3,1 m/s 

Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės 
paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą 
per 50 metų 

22 m/s 

Sniego apkrovos rajonas Pagal STR 2.05.04:2003,  
Kupiškio rajonas 
priskiriamas II–jam 
sniego apkrovos rajonui 
su sniego antžeminės 
apkrovos charakteristinė 
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4.  DUOMENYS APIE PASTATĄ 
4.1. Projekto 

apimtis 
Pastato gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 
sprendiniai apima išorinių atitvarų, pastato fasadų, cokolio apšiltinimą, 
inžinerinių sistemų atnaujinimą, langų ir durų keitimą. 

4.2. Statinio 
techniniai ir 
paskirties 
rodikliai 

Šiuo projektu statinio paskirtis nekeičiama. Apšiltinus išorines sienas, 
cokolį, pamatus bus sumažinti šilumos nuostoliai, sumažės 
eksploatacinės energijos sąnaudos. 

4.3. Statinio 
(patalpų) ploto 
ir tūrio 
skaičiavimai 

Patalpų plotai - pagal inventorinę bylą, esami, nekeičiami. Užstatomas 
plotas ir tūris padidės dėl fasadų apšiltinimo darbų. Pastatas 
pastatytas 1968 metais. 

4.4. Pastato foto 
fiksacijos 

Pastato esamos padėties fotofiksacijos: 

 

 

reikšme 1,6 kn/m2 (120 
kg/m2) 

Vėjo apkrovos rajonas Pagal STR 2.04.01:2018 
Kupiškio rajonas 
priskiriamas I-jam vėjo 
apkrovos rajonui su 
pagrindine atskaitine vėjo 
greičio reikšme 24 m/s 

3.7. Reljefas Žemės sklypo paviršiaus altitudės svyruoja nuo 46.49 m iki 46.73 m. 
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4.5. Esamos 

pastato būklės 
įvertinimas 

Pamatai, 
nuogrinda 

Pamatai juostiniai, betono blokų. Nuogrindos būklė 
prasta, neįrengta visu pastato perimetru, vietomis 
sutrūkinėjusi, atitrūkusi nuo cokolio, vietomis jos 
nėra.  

Stogas Stogas šlaitinis, dengtas asbestcemenčio lakštais. 
Papildomai nešiltinta. Lietaus nuvedimo sistemos 
lietvamzdžiai ir latakai užsinešę. 

Išorinės sienos Pastatų konstrukcijos tipas – silikatinių plytų mūras. 
Trečio aukšto sienos – medinės. Sienų konstrukcija 
vietomis matosi įtrūkimai, neatitinka šiuolaikinių 
reikalavimų.  

Langai, durys Langų būklė patenkinama, didžioji dalis pakeista į 
plastikinius. Likę nepakeisti langai – mediniai 
suporinti. Pastebėti medinių rėmų papuvimai, rėmų 
deformacijos. Išsigaubimuose trūkinėja stiklas. 
Netenkina norminių reikalavimų.  

Rūsio perdanga  Rūsio perdangos būklė patenkinama, deformacijų 
nepastebėta. Perdangos konstrukcija – g/b 
plokštės. Termoizoliacijos sluoksnis neįrengtas.  

Inžineriniai tinklai, 
šildymas 

Komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas, 
centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. 

5. INŽINERINIAI TINKLAI 

5.1. Šildymas- 
vėdinimas 

Šioje projekto dalyje, atsižvelgiant į projektavimo užduotį, atliekami 
modernizavimo darbai: 

− projektuojama nauja dvivamzdė šildymo sistema, perskaičiavus 
šilumos nuostolius parenkami nauji radiatoriai; 

− ant stovų projektuojami nauji automatinio reguliavimo vožtuvai; 

− termostatinių reguliavimo ventilių su reguliavimo galvomis 
įrengimas prie kiekvieno šildymo prietaiso. 

− daliklinės šilumos apskaitos sistemos butuose įrengimas; 

− numatyta nauja uždarymo armatūra ir stovų drenavimo 
armatūra; 
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− Magistralinio šildymo sistemos vamzdyno keitimas ir izoliavimas 
šilumine izoliacja; 

− Šilumos punkto modernizavimas (sprendžiama atskiroje projekto 
šilumos gamybos byloje PR/20/123-TDP-ŠG). 

Investiciniame projekte numatytos energijos taupymo priemonės yra 
įgyvendintos, todėl atlikus pastato modernizavimo darbus bus pasiekta 
energetinio naudingumo „B“ klasė. Detaliau žr. projekto dalį. 

5.2. Vandentieki
s -nuotekos 

Atnaujinamo daugiabučio gyvenamojo namo esančio Vytauto g. 61, 
Kupiškyje vandentiekio ir nuotekų šalinimo techninis darbo projektas 
paruoštas vadovaujantis technine užduotimi, esamos padėties 
suderinta topo medžiaga, architektūrinės statybinės dalies brėžiniais, 
higieninėmis normomis, techninių reikalavimų statybos reglamentais ir 
normatyviniais dokumentais: 
Projekte sprendžiamos statinio sistemos: 

− Šaltas vandentiekis V1; 

− Karštas vandentiekis T3; 

− Cirkuliacinis vandentiekis T4; 

− Buitinė nuotakynė F1; 
Detaliau žr. projekto dalį. 

5.3. Elektrotech
nikos dalis 

Šia projekto dalimi projektuojami elektrotechnikos vidaus tinklai pastato 
remontuojamose patalpose. 
Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo 
interesus ir nepažeisdami Projektuotojo interesų, užtikrina, kad 
Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus, 
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos 
techninius, normatyvinius statinio ir paskirties dokumentų reikalavimus, 
nepažeidžia valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės 
bei trečiųjų asmenų interesus. 
Statinys bus statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, 
kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, 
galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių 
dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
nuostatas. 
Projekto dalis parengta vadovaujantis Užsakovo - UAB „Kupiškio 
komunalininkas“ pateiktais pirkimo dokumentais, projektavimo 
užduotimi, LR įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais. 
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo 
dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus. 
Detaliau žr. projekto dalį. 

5.4. Baigiamieji 
darbai 

Atlikus inžinerinių sistemų tvarkymo darbus, butuose, laiptinėse ir kt. 
patalpose atstatoma apdaila. 

6. SAUGOMŲ TERITORIJŲ IR KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS REIKALAVIMAI 

6.1. Kultūros 
paveldo 
apsauga 

Nekilnojamasis daiktas nepriklauso nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorijoje (jų apsaugos zonoje).  
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7. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS SPRENDINIAI 
7.1. Sprendinių 

aprašymas 
Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia projekte nesprendžiamas 
pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ( detaliau žr. SA/SK 
dalį) Pateikiami TDP sprendiniai ir jų vietos, tačiau jie įrengiami antruoju 
projekto etapu.  
Esama įėjimo į laiptinę aikštelė įrengiama su 1500x1500 mm 
manevravimo erdve ir sulyginama su žemės lygiu (įrengiama su 
nuožulna).  
Automobilių stovėjimas pritaikomas remiantis STR 14.1p. A tipo 
neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams turi būti 
ne siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm automobilių statymo 
vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 
mm, iš kurių 5 200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 mm 
aikštelė išlipimui. Jeigu šone ar gale automobilių statymo vietos įrengta 
pėsčiųjų judėjimo trasa, atitinkanti išlipimo aikštelei keliamus 
reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė gali būti neįrengiama. 

8. SAUGA, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESAI 
8.1. Prevencinė

s civilinės 
saugos, 
apsaugos 
nuo 
vandalizmo 
priemonės, 
saugus 
naudojimas 

Statinio patalpos suprojektuotos taip, kad būtų išvengta nelaimingų 
atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, 
susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos ir pan.  Šiuo projektu, statinio vidaus patalpų 
išplanavimas nėra keičiamas. Prieigos prie pastatų atviros, 
apžvelgiamos iš toliau, dieną apšviesti natūralia šviesa. Duryse įstatomi 
patikimi užraktai. Specialių reikalavimų dokumentų apsaugai statytojas 
nekelia. 

8.2. Trečiųjų 
asmenų interesų 
užtikrinimas 

Trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga įvertinta dviem aspektais: 
- trečiųjų asmenų poveikis projektuojamam pastatui ir jo aplinkai sklype, 

taip pat ir pastato darbuotojams; 
- projektuojamosios būsto visumos poveikis tretiesiems asmenims. 
Atlikus pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygas nepablogės, palyginus su sąlygomis, kurias 
jie turėjo iki statybos pradžios. Pastato, inžinerinių sistemų statyba 
(tiesimas) pastato viduje nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos 
techninės būklės ir nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems 
vėliau (juos naudojant) pabloginti tų statinių techninę būklę. 
Nesuvaržoma galimybė tretiesiems asmenims patekti į valstybinės ir 
vietinės reikšmės kelius bei gatves, naudotis inžineriniais tinklais. 
Nesumažėja insoliacijos dydžiai. Sprendiniai nepažeidžia trečiųjų 
asmenų gaisrinės saugos priemonių ir sistemų bei išsaugo jų funkcines 
savybes. 

8.3. Statybos 
darbų poveikis 
aplinkai 

Projekto sprendiniai saugo esančias sklype gamtos vertybes – esami 
želdiniai nekertami, kultūros vertybių sklype ir gretimybėse nėra. 
Numatomas tik galimas krūmų, trukdančių cokolio apšiltinimo darbams, 
naikinimas. Po pastato remonto eksploatacijos metu nepadidės aplinkos 
tarša, triukšmo lygis, neatsiras elektros tiekimo trikdymas. 

9. STATYBOS DARBŲ ORGANZIAVIMAS (SO) 
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9.1. Statybos 
darbų 
organizavimas 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas 
(užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos 
darbai vykdomi rangos būdu) rangovui privalomuosius dokumentus 
statybos darbams pradėti, t.y. Statytojas privalo perduoti statybos 
aikštelės teritoriją Rangovui, pasirašant aktą - leidimą ir atitinkamai tai 
įforminant (brėžinys, teritorijos ir atsakomybės ribos). 
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos 
paruošiamuosius darbus: 

− Prieš pradedant darbus reikalinga nustatyti ir patikrinti žemėje 
esančių komunikacijų būklę ir kad jos būtų tinkamos 
apsaugotos ir aiškiai pažymėtos; 

− Negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų, kol neparengtas 
saugos ir sveikatos darbe priemonių planas; 

− Įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose 
nurodytus statinio statybos dokumentus, statybos eigoje juos 
pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui) (jei šie 
dokumentai prarandami, rangovas turi juos atkurti savo 
lėšomis); 

− Iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus. 
Statyba pradedama nuo aikštelės paruošimo - parengimo 
statybai: 

− statybos aikštelės teritorijos aptvėrimas 2 m aukščio laikina 
tvora. Tvorose įrengiami vartai 3,5m pločio ir 0,7m pločio 
varteliai. 

− laikinų buitinių patalpų vagonėlių pastatymas statybos aikštelėje 
ir prijungimas laikina elektros linija; 

− laikinos rūkymo vietos įrengimas; − laikinų kilnojamų tualetų 
pastatymas netoli laikinų buitinių patalpų vagonėlių; 

− priešgaisrinio stendo tvirtinimas prie laikino buitinių patalpų 

vagonėlio išorinės sienos; − laikino žemos įtampos kabelio virš 
žemės pravedimas ir laikinos ž/į pasijungimo dėžės pastatymas. 

− laikino statybinių atliekų konteinerio pastatymas.  

− laikino informacinio stendo apie statomą objektą statybos 
laikotarpiu įrengimas. Po statybos aikštelės paruošiamųjų 
darbų, pradedami pagrindiniai statybos darbai. Sklype esantys 

tinklai turi būti apsaugomi: − nesandėliuoti statybinių medžiagų 
ir konstrukcijų, kaupti grunto, ant esamų inžinerinių tinklų šulinių; 

vykdant statybos darbus, turi būti išsaugoti magistraliniai elektros 
tinklai, jie negali būti atjungti; (detaliau žr. SO dalį) 

10. GAISRINĖ SAUGA 

Pastatas - P. 1.3 grupės pagal pavojingumą gaisro atžvilgiu.  
 
1 lentelė. Sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir skaičiuojamosios altitudės Habs vertės įvairios 
paskirties pastatuose. 
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Statinio 
grupė 

Naudojimo paskirtis [10.5] 

Statinio atsparumas ugniai 

I II III I II III 

sąlyginis gaisrinio skyriaus 
plotas FS (kv. m) 

skaičiuojamoji altitudė 
Habs (m) 

P.1 grupė 

P.1.1 
Gyvenamoji (vieno buto 
pastatai) 

2200 1400 1000 20 10 5 

P.1.2 Gyvenamoji (dviejų butų 
pastatai) 

2200 1400 1000 20 10 5 

P.1.3 Gyvenamoji (trijų ir daugiau 
butų – daugiabučiai pastatai) 

5000 2000 1000 56 10 5 
 

10.1. Statinio 
gaisrinių skyrių 
plotai 

Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg apskaičiuojamas pagal 1 formulę:         

Fg = Fs ∙ G ∙ cos (90 KH) 
Fg = 2000 ∙ 1 ∙ cos(90 ∙ 6,90/10) = 1975,37 kv. m. 

 
Gaisrinio skyriaus plotas nekeičiamas: bendras gyvenamojo namo plotas yra 
834.24 kv. m., kai Fg= 1975,37 kv. m. 

 
IŠVADA: Pastato nereikia suskirstyti į gaisrinius skyrius. Gaisrinio skyriaus 
maksimalus plotas Fg nėra viršytas. 

10.2. Statinio 
konstrukcijų 
atsparumas ugniai 

Statinys atsižvelgiant į jo gaisro apkrovos kategoriją ir jam statyti panaudotų 
konstrukcijų atsparumą ugniai  priskiriamas I atsparumo ugniai laipsnio 
statiniams, pirmai gaisro apkrovos kategorijai. 
2 lentelė. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių 
ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne 
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II RN 
REI 
60(1) 

R 45(2) 
EI 15 
(o↔i) 

REI 20(2) RE 20 
REI 
30 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 
degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 
degumo klasės statybos produktai. 
 

 

10.3. Statybos 
produktų 
degumo 
klasės 

4 lentelė. Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims 
įrengti, degumo klasės 
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Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio 
gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai 

laipsnis 

II 

statybos produktų 
degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai 
(koridoriai, laiptinės, kitos 
patalpos ir pan.) vertinami 
už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi 
nuo 15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Techninės nišos, šachtos, 
taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ar po 
dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos D–s2, d2  
grindys 

DFL– s1 

Rūsiai ir buitinio 
aptarnavimo patalpos 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys DFL–s1 

šildymo įrenginių 
patalpų grindys 

A2FL–s1 

 II atsparumo ugniai laipsnio pastatų dvigubiems (vėdinamiems) 
fasadams įrengti naudojamų statybos produktų degumo klasės: 
II atsparumo ugniai pastatams išorinių sienų apdailai iš lauko draudžiama 
naudoti žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktai. Lauko 
sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1 degumo klasės statybos 
produktus, jei tai sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos.  
Pagrindinio ir priešvėjinio šilumos izoliacinių sluoksnių iš mineralinės vatos 
plokščių Degumo klasė ne žemesnė negu A1. 
Sistemos karkasas įrengiamas vadovaujantis konkrečiai pasirinktos Sistemos 
tiekėjo ar gamintojo pateiktomis instrukcijomis ir technologiniais reikalavimais. 
Gamintojui pateikus karkasą, medžiagos privalo būti ne žemesnės kaip B–s2, 
d0 degumo klasės statybos produktai. 
Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti 
naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
Būtina ant stogo įrengti ne žemesnę kaip 0,6 m tvorelę. Liukai turi būti 
pagaminti iš statybos produktų, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip A2-s1, 
d0, kurio dangtis turi būti su sandarinančiomis tarpinėmis, liuko angos viršus 
turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš naujai įrengtos stogo dangos paviršiaus. 
Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda. Atlikus stogų modernizavimo darbus, 
stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus.  
Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų 
vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai 
konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. 
Ugniai atsparių statybos produktų, naudojamų statybos produktų gaisriniam 
pavojingumui sumažinti, atitiktis normatyviniams reikalavimams turi būti įvertinta 
bandymais, skirtais statybos produktų gaisrinio pavojingumo grupėms nustatyti 
pagal atitinkamą standartą.  

10.4. Angų 
užpildų 

3.lentelė Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai 
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priešgaisrinėse 
užtvarose 
atsparumas ugniai Priešgaisri

nės 
užtvaros 

atsparuma
s ugniai 

Durys, 
liukai, 

langai ir 

Angų, 
siūlių 

sandarini
mo 

priemonė
s 

Inžinerinių 
tinklų 

kanalų, 
šachtų ir 

priešgaisrini
ų 

sklendžių 
atsparumas 

ugniai 

Nevarstomi 
langai ir 

stoglangiai, 
vitrinų, skaidrių 

pertvarų ir 
skaidrių atitvarų 

komplektai 

15 EW 20–C3 EI 15 EI 15 EW 20 

20 EW 20–C3 EI 20 EI 20 EW 20 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EW 20 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EW 30 

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 30 

90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 

180 EI2 60–C3 EI 180 EI 180 EI2 60 

240 EI2 90–C3 EI 240 EI 240 EI2 90 
 Pagal Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisykles, kiekviena ne didesnė 
kaip 500 kv. m gyvenamojo pastato rūsio ar daugiau nei 0,5 m įgilinta cokolinio 
aukšto ploto dalis (išskyrus slėptuves) privalo turėti ne mažiau kaip dvi angas 
arba atidaromus langus lauko sienose dūmams išleisti. Pastate keičiami visi 
rūsio langai su viena vartymo kryptimi. 
Laiptinėse esantys langai yra pakeisti prieš modernizavimą, didžioji dauguma 
įrengti varstomi. Langai paliekami esami ir nekeičiami.  
Vidaus patalpų perplanavimas ir naujų angų kirtimas šiuo projektu 
nenumatomas. 

10.5. Elektros 
laidų ir kabelių 
degumas 
patalpose pagal 
gaisrinės saugos 
reikalavimus 

6 lentelė. Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos 
reikalavimus. 

Patalpos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

I 

  
Elektros laidų ir kabelių degumo 
klasė ne žemesnė kaip 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir 
pan.) 

Cca s1,d1,a1 

Statiniuose naudojami kabeliai, kuriems taikomi degumo reikalavimai  

Statybos produkto 
aprašymas 

Statybos 
produkto 
techninės 

specifikacijos 
žymuo 

Esminė (ės) 
charakteristika 

(os) pagal 
naudojimo 

paskirtį 

Bandymo 
metodą 

reglamentuojan
čio standarto ar 
kito dokumento 

žymuo 
(taikoma aktuali 

galiojanti 
redakcija) 

Eksploataci
nių savybių 
pastovumo 
vertinimo ir 

tikrinimo 
sistema 

statiniuose 
naudojami kabeliai, 

kuriems taikomi 
degumo reikalavimai 

LST EN 
50575:2015 

(D) 

esminė (ės) 
charakteristika 
(os) nurodyta 
(os) standarte 

LST EN 50575 

1, 3, 4 
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LST EN 
50575:2015/A

1:2016(D) 

pagal naudojimo 
paskirtį 

  

 

10.6. Pastatų 
sekcijas ir butus 
atskiriančių 
priešgaisrinių 
užtvarų 
atsparumas 
ugniai 
reikalavimai 

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 
žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 
 

Pastato 
atsparumo 
ugniai 
laipsnis 

Pastato sekcijas 
skiriančios priešgaisrinės 
užtvaros 

Butus skiriančios priešgaisrinės 
užtvaros 

siena pertvara siena pertvara 

I REI 45 EI 45 REI 30 EI 30 

 
Šildymo sistemos vamzdžiai, kertantys pastato atitvaras, turi būti tiesiami 
nedegios medžiagos dėkluose.  
Inžinerinės komunikacijos, kertančios priešgaisrines pertvaras, sandarinamos 
priešgaisrinio sandarinimo sistemomis, kurios suteikia ne mažesnį ugniai 
atsparumą už kertamos pertvaros. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai 
(kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai 
šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.  
Vietose, kur kertamos pastate esančios techninių patalpų sienos/pertvaros turi 
būti užsandarinti ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai sandarinimo 
priemonėmis.   

10.7. Evakuacijos 
keliai 

Patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas, projektu esamų 
evakuacijos kelių kokybė nekeičiama ir nepabloginama. Evakuacijos keliai iš 
butų - esami, per laiptines. Iš rūsio - esami, per rūsio laiptus, pro tambūrą į 
lauką.  
Remiantis esama situacija, iš rūsio patekimas į lauką esamas. Paprastojo 
remonto metu, rūsio evakuacijos kelias nebus perplanuojamas, nes vidaus 
perplanavimai nėra atliekami ir angos laikančiose konstrukcijose nebus 
kertamos. Rūsio aukšte nėra nuolat būnančių žmonių, patalpose nenumatoma 
daugiau kaip 5 žmonių vienu metu. Vadovaujantis “Gaisrinės saugos 
pagrindiniai reikalavimai“ p. 117, kai pro duris evakuojasi ne daugiau nuo 15 
iki 50 žmonių, leidžiama įrengti durų varčios plotį ne mažesnį, kaip 0,9 m. 

Vidinis išeiti ant stogo kelias – liukas. Esamas liukas keičiamas nauju, 
atitinkančiu keliamus gaisrinės saugos reikalavimus - tiesiogiai iš laiptinės su 
stacionariosiomis kopėčiomis ne mažesnis kaip 0,6×0,8 m. Kopėčios 
įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų. 

Vidinių išeiti ant stogo kelių skaičius numatomas ne mažiau kaip vienas 2000 
(ar mažesniam) kv. m pastato stogo plotui. 

10.8. Gaisro 
gesinimo ir 
gelbėjimo 

Galimybės manevruoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams esamos, 
nekeičiamos. Vadovaujantis “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ p. 
167, ant parapetų ir stogo perimetru turi būti įrengiamas 0,6 m aukščio stogo 
aptvėrimas, kai parapeto aukštis yra žemesnis nei 60 cm aukščio. 
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darbams skirtos 
priemonės 

10.9. Išorinio 
gaisro gesinimo 
sprendiniai 

Esama situacija:  

 
6 lentelė. Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų.  

Pastato 
atsparumo 

ugniai laipsnis 

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

I II III 

I 6 8 10 

II 8 8 10 

III 10 10 15 

 Šio projekto sprendiniais esami atstumai tarp pastatų nekinta. 

10.10. Vanduo 
gaisrų gesinimui 

Gaisro atveju vanduo pasirinktinai gali būti imamas iš hidranto esančio K. 
Griniaus g. 8 (~122 m atstumu). 

Visos dangos ir produktai turi atitikti reikalaujamą gaisro klasę, kuri nurodoma architektūrinės dalies 
aiškinamajame rašte, brėžiniuose arba gaisrinėje dalyje. Tuo atveju, jei rangovas teigia ir įrodo, kad 
nėra galimybės įsigyti reikalaujamos arba aukštesnės gaisro klasės dangą ir, susiderinęs su 
atitinkamoms institucijom bei užsakovu, įsigyja žemesnę klasę, už dangą atsakomybę prisiima 
rangovas. 

11. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA 

Remiantis 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“ 10 priedo 9 ir 10 punktas ir STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo II skyriaus 5.3.26 punktas. Statybos užbaigimo metu 
atliekami matavimai ir tyrimai: Buities vandentiekio legioneliozių prevencijos ir vandens kokybės, 
patalpų mikroklimato ir vėdinimo sistemų skleidžiamo suminio triukšmo lygis. 
 

11.1 Buities 
vandentiekio 
legioneliozių 
prevencija ir 
vandens kokybė 

Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 
24:2003 reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens. Karšto vandens sauga ir 
kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų. Gaminamas karštas vanduo ir 
tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos: 
- 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens 

grąžinimo vamzdyno vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas 
sudarančių vienetų 37°C temperatūroje. 

18,2 m 

15,1 m 

12,2 m 
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- Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 
50°C (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°C. 

- Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju 
vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po 
vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, 
remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 

- Jeigu 1 litre karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 
10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, 
nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir 
(arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto 
vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama 
vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, 
vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, 
koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos 
priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo 
šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms 
nustatyti. 

- Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją 
chloru, laisvojo chloro koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame 
vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio 
geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30°C. Baigus 
trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, 
sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija 
jame neviršija 1 mg/l. 

- Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas 
saugos priemones karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu 
informuoti vartotojus. Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens 
gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant statybos produktus), 
kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta 
arba kurios yra autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka. 
Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu 
Higienos normos HN 24:2003 VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma 
geriamojo vandens programinė priežiūra. 

- Šalto vandens temperatūra +5°C (ne aukštesnė kaip 20°C). 
- Statybos užbaigimo procedūros metu privaloma atlikti geriamojo vandens 

kokybės ir karšto vandens temperatūros matavimus. Pagal STR 
1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ statybos užbaigimo komisijai turi būti 
pateikiami geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar 
akredituotose laboratorijose, dokumentai. Tiekiamojo vandens kokybė turi 
atitikti higienos normos reikalavimus HN 24:2003. 

11.2.  Dirbtinis 
apšvietimas 

Patalpose, kuriose keičiamas dirbtinis apšvietimas, įrengiamas remiantis STR 
2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 15 lentele. 

Patalpos 
Normuojamos 

apšvietos dydis, 
lx 

Normuojamos 
apšvietos 

plokštuma, m, nuo 
grindų paviršiaus 

13 daugiabučių namų laiptinės, 
namo koridoriai 

50 H 0,0 (laiptų pakopų 
plokštuma) 
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Pastaba:   apšvietos vienetas – liuksas (lx). Liuksas – tai apšvieta, kurią 
suteikia 1 liumeno šviesos srautas, krentantis statmenai į 1 m2 plotą. 

11.3 Patalpų 
mikroklimatas 

Patalpų mikroklimatas užtikrinamas remiantis HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir 
visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" 2 lentele. 
Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų 
ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu 

 Eil. 
Nr. 

Patalpos Temperatūrų ribinės 
vertės, °C 

1. Buto pagalbinės 

1.1. Koridoriai ir sandėliukai 18–21 

1.2. Drabužinės 18–20 

1.3. Vonios ir tualetai 20–23 

2. Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo 

2.1. Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai 14–16 

2.2. Bendros virtuvės 18–22 

2.3. Tualetai, prausyklos, dušai, vonios 
kambariai 

20–23 

2.4. Rūsiai ir sandėliai 4–8 

2.5. Darbo ir poilsio kambariai 18–22 

2.6. Skalbyklos 18–22 

2.7. Džiovyklos 20–23 

Vertinant daugiabučių gyvenamųjų namų gyvenamųjų patalpų mikroklimatą, 
laikoma, kad mikroklimato parametrai pastatų patalpose užtikrinti, jei jie 
išmatuoti patalpose, kurios nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti yra 
nepertvarkytos (neapšiltintos sienos iš vidaus, neatlikti šildymo sistemos 
pertvarkymo darbai ir kiti darbai, gerinantys patalpų šiluminę aplinką), ir atitinka 
šios higienos normos reikalavimus. 
BENDRIEJI MIKROKLIMATO PARAMETRŲ MATAVIMO REIKALAVIMAI 
 Oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis matuojami teisės 
aktų nustatyta tvarka metrologiškai patikrintais termometrais, psichrometrais, 
anemometrais, katatermometrais ir kitais matavimo prietaisais. 
Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė matuojami 0,1 m, 
1,1 m aukštyje nuo grindų patalpos viduryje 0,5 m atstumu nuo sienų ir langų. 
Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė visuose matavimo 
taškuose turi atitikti šios higienos normos lentelėse pateiktus dydžius. 
Patalpos oro temperatūros matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,2 °C. 
Santykinės oro drėgmės matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,5 %. 
Oro judėjimo greičio matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,1 m/s. 

11.4 Triukšmo 
ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuo
se ir 
visuomeninės 
paskirties 
pastatuose bei 
jų aplinkoje 

 

Remiantis HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" Triukšmas 
gyvenamuosiuose pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) 
modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais šios higienos 
normos 1 ir 2 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais 
dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje. Nepastovus triukšmas gyvenamuosiuose pastatuose bei jų aplinkoje 
vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį ir maksimalų garso slėgio lygį, 
o pastovus – pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį. Prognozuojamas 
planuojamos ūkinės veiklos triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso 
slėgio lygį arba pagal Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodiklius. 
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1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

 Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas 
Paros 
laikas* 

Ekvival
entinis 
garso 
slėgio 
lygis 
(LAeqT), 
dBA 

Maksimal
us garso 
slėgio 
lygis 
(LAFmax), 
dBA 

1 2 3 4 5 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios 
patalpos, visuomeninės paskirties 
pastatų miegamieji kambariai, 
stacionarinių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų palatos 

diena 
vakaras 
naktis 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
veikiamoje transporto sukeliamo 
triukšmo 

diena 
vakaras 
naktis 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

diena 
vakaras 
naktis 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo 
strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti 

 Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas Ldvn, 
dBA 

Ldienos, 
dBA 

Lvakaro, 
dBA 

Lnakties, 
dBA 

1 2 3 4 5 6 

1 Gyvenamųjų pastatų (namų) ir 
visuomeninės paskirties pastatų 
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, veikiamoje 
transporto sukeliamo triukšmo 

65 65 60 55 

2 Gyvenamųjų pastatų (namų) ir 
visuomeninės paskirties pastatų 
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, veikiamoje 
pramoninės veiklos (išskyrus transportą) 
stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo 
triukšmo 

55 55 50 45 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
APIBRĖŽIMAS 
 
BENDROSIOS PASTATO STATYBOS DARBŲ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, TAIP PAT NURODYMAI PROJEKTAVIMUI, STATYBOS 
KONTROLEI IR EKSPLOATACIJAI. 
 
PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS 
Pagrindinių normatyvinių dokumentų ir nuorodų statinio projektui rengti sąrašas patalpintas 
bendrosios dalies aiškinamajame rašte. 
 
PROJEKTO TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ TAIKYMAS  
Ši specifikacija ir atskirų projekto dalių techninės specifikacijos turi būti skaitoma drauge su 
brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma 
techninė specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 
Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie 
visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių 
dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu.  
 
BENDROSIOS NUOSTATOS 
Ši specifikacija apima statybinių, mechaninių ir elektrinių medžiagų, įrenginių tiekimą, pristatymą į 
statybvietę, pastatymą ir sumontavimą. 
Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas, būtinas pilnam 
įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžiniuose, ir 
visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas efektyvus, tinkamas naudoti statinys. 
Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka. 
 
ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 
Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais 
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą, išskyrus 
Statybos leidimą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 
sudaryti sąlygas jų patikrinimams bei ištaisyti nustatytus trūkumus. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, išleistas 
bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybvietė. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Techninės 
Priežiūros Inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti pripažintas tinkamu naudoti 
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Subrangovai. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 
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KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS 
BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAMS IR SPECIALISTAMS 
Eiti neypatingųjų statinių rangovo pareigas turi teisę juridiniai asmenys, statybinės įmonės. 
 
Eiti neypatingųjų statinių statybos bendrųjų statybos darbų vadovo ir specialiųjų statybos darbų 
vadovo pareigas turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, nurodyti Statybos įstatymo 12 straipsnio 
7 dalyje – atestuoti statybos inžinieriai. 
 
Asmenys, turintys ypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo 
atestatą, turi teisę eiti neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų 
pareigas pagal atitinkamą statinio statybos techninės veiklos sritį. 
 
Statybos darbams vadovauja atestuoti vadovai: 
Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą 
aukštąjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas, įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki 
statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams. 
Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą 
aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas, kuris, vadovauja tam tikriems 
statybos specialiesiems darbams. (šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų, elektrotechnikos 
darbams) 
 

GAMINIAI, MEDŽIAGOS 
Rangos konkurso metu, yra privalomos pateikti naudotinos fasadų šiltinimo sistemos 
Sertifikato ir/ar EC Sertifikato(-ų) kopijos įrodančio sistemos atitikimą projekto ir 
Užduoties reikalavimams.  
Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę 
įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos). 
Statinio statybos vadovas privalo garantuoti tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, 
tikrinti jų atitikties dokumentus ir teikti juos techninės priežiūros vadovui, organizuoti jų 
sandėliavimą bei apsaugą. 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 
produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės 
kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. 
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

− gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
− specifikacija; 
− nuoroda, kam skiriama; 
− spalvos nuoroda; 
− pagaminimo data; 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji 
neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir 
įrenginius, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 
Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 
elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo peržiūrai. 
Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo. 
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 
pasiūlymai, jei jie nepabrangins darbus bei nepablogins techninių ir naudojimo savybių. 
Rinkdamas komponentus medžiagoms, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 
projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 
papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 
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GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati 
informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji 
turės būti pateikiama Užsakovui patvirtinti. 
 
GAMINIAI IR MEDŽIAGOS, TURINTYS NURODYTĄ PATVIRTINIMO TIPĄ IR STANDARTĄ, 
BEI KOKYBĖS KONTROLĖ 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie 
yra įtraukti į oficialią 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. 
 
GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ ATITIKTIES NUORODOS JŲ MONTAVIMO METU 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo metu neturi būti uždengiami arba, jei 
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
 
ĮPAKAVIMAS, PRISTATYMAS, TARPINIS SAUGOJIMAS 
Pervežimo 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 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybvietėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 
 
PRISTATYMO PATIKRINIMAS 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių tiekėjui. 
 
SAUGOJIMAS AIKŠTELĖJ 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 
laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų 
galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai 
ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus 
visiškai atsako Rangovas. 
 
STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus. 
 
MATAVIMAI 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 
linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų 
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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 išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 
besisumuojančios tik į vieną pusę. 
Rangovas  yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
 
STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. 
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris neatitinka dokumentacijoje nurodytam metodui, jis 
turi prašyti Inžinieriaus leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina 
Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo atlikti Rangovas. 
 
DARBŲ KOORDINAVIMAS 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir subrangovais. Rangovas 
sudaro darbų vykdymo planą prieš juos pradedant, o darbų metu užtikrina, kad jie vyktų teisingai 
ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, 
nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 
Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma išpildomuosiuose brėžiniuose.  
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
Ypač svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų 
kokybei. 
BANDYMAI IR PAVYZDŽIAI 
Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Užsakovas. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 
- šalys susitaria dėl bandymo laiko, vietos ir būdo, 
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
- bandymams turi būti pateikti visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 
Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 
Turi būti atlikti visi techninėse specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose 
numatyti tyrimai ir bandymai. 
 
BANDYMUS ATLIKTI TIK DALYVAUJANT UŽSAKOVUI. 
Rezultatai turi būti laikomi statybvietėje ir vėliau pateikiami suinteresuotoms šalims susipažinti. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami 
konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę 
svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 
šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, 
reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio 
bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
Baigus montuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ar jo 
atstovui, išbandyti jas, kaip reikalauja Užsakovas bei kontroliuojančios tarnybos. 
Visos aukščiau minimam bandymui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi 
būti suteikiami Rangovo. 
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GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIAI 
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pademonstruoti 
Užsakovui jam priimtina forma iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
 
PASLĖPTI DARBAI 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus statybvietėje, kada galima tikrinti medžiagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. 
 
APSAUGA 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolesnių darbų metu. 
Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
 
BENDROS SĄLYGOS 
  
ANGOS IR NIŠOS 
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 
Užsakovo sutikimo neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas angų įrengimas (pjovimas ar atitinkami veiksmai), darbai turi būti atliekami 
taip, kad pabaigus juos konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad 
atitiktų aplinkos reikalavimus. 
 
ANGOS MONTAVIMUI 
Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti montavimo ar kitas angas ir tai 
patvirtinus Inžinieriui turi pateikti tokius reikalavimus suderinti. 
Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti 
negalima. 
 
RIEBOKŠLIAI IR FUTLIARAI 
Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose zonose 
100 mm aukščiau baigtų grindų lygio. Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename lygyje 
su galutiniu paviršiumi. 
Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius 
priešgaisrinius reikalavimus akmens vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta 
konkrečiau. 
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas 
betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 
Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštelėmis. 
 
VARŽTAI, TVIRTINIMAI IR ATRAMOS 
Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 
atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 
Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose, 
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis Užsakovo leidimo. 
Visi plieniniai tvirtinimo elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias 
betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 
Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba. 
Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos 
medienos. Jei reikia, naudoti varžtus. 
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REMONTAS (DEFEKTŲ TAISYMAS) 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir 
apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi 
dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 
Remontas leidžiamas tais atvejais, jei tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos.  
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko 
grafiką. 
Jei remontuotinas elementas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis 
turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas elementas turi būti dažomas, dažymo apimtys 
derinamos su Užsakovu. 
DAŽYMAS IR APDAILA 
Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių pakabos ir 
atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai turi būti su antikorozine apsauga, 
atlikta gamintojo. 
Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Užsakovo 
reikalavimus.  
Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus, 
rėmus, dangtelius ir t.t., kurie nebus izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais 
geros kokybės sutartos spalvos dažais. 
 
ŽYMĖJIMAI, GAMINIŲ IR SISTEMŲ NUORODOS 
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir kt. turi būti pažymėti nuorodų 
ženklais. 
Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu 
spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti 
papildomai susitarta su Užsakovu. Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai 
skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos pagrindinės įrangos pavadinimas bei charakteristikos. 
Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti 
tekstą. 
 
NUORODŲ ETIKETĖS 
Visa statybvietėje sumontuota įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, 
pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio 
sklendes, turi turėti nuorodų etiketes. 
Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. 
Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie valdo.  
Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100×100 mm arba 100mm x 50 mm iš 
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 
atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei 
atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip. 
Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 
tekstas, ir pateikti Užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 
pavyzdžiai. 
Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja 
Lietuvos standartas, ar kaip nurodyta naudojimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir 
pritvirtinimą atsako Rangovas. 
 
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAI IR NUORODOS 
Vamzdynai ir jų grupės turi būti sužymėti pagal atitinkamus galiojančių standartų reikalavimus, 
turi būti lengvai atpažįstami pagal dažymą, apklijavimą ir kitokias nuorodas. 
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Naudokite atpažinimo spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto 
kryptis. 
Nuorodų taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti 
Užsakovui patvirtinti. 
 
TIKRINIMAI IR PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI 
 
TIKRINIMAI 
Paslėptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi būti pateikti Užsakovui priimti. 
Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų 
nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas 
darbas pasirodo besąs tinkamas. 
 
RANGOVO PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 
Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų 
priėmimo aktus, lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymo išpildomuosius brėžinius, pastatų 
išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus kontroliuojančios institucijos, 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 
Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant pastatą 
naudoti. 
Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos 
darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. 
Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą statinio pripažinimui tinkamu 
naudoti, ir organizuoti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbą. 
 
STATINIO PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI DOKUMENTACIJA 
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai Rangovas privalo parengti ir pateikti 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“ nurodytą ir kitą reikalingą dokumentaciją. 
Statinio ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tokių dokumentų 
rinkinį: 
- Veikimo principą ir sistemos aprašymą 
- Visus sertifikatus, bandymų protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimų 
ataskaitas 
- Gamintojo priežiūros instrukcijas įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms 
- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 
įrenginiams. 
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. 
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
 
STATINIO PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI 
Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripažinimą tinkamu 
naudoti 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“ ir sudaro galimybę Komisijai statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti procedūroms atlikti ir aktui pasirašyti. Tikrinimo akte turi būti 
nurodyti nebaigti darbai, kuriuos leidžiama atlikti vėliau. 
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GARANTIJA 
 
GARANTINIS LAIKOTARPIS 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą 
statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti 
dienos), bet ne trumpesnį kaip: 
- pastatų statybos, elektros, mechanikos darbai - 5 metai; 
- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) įrengimo darbai - 10 metų. 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir netinkamų medžiagų. 
Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių pripažinimo tinkamais naudoti metu 
galiojantį Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. 
 
ATSAKOMYBĖS UŽ DEFEKTUS LAIKOTARPIS 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio 
naudojimo metu išaiškėjus ar atsiradus defektams, Užsakovas raštu praneša apie juos Rangovui 
ir nurodo terminą, iki kurio defektai turi būti ištaisyti. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po 
vienerių metų nuo priėmimo datos. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų 
taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamas naudojimas. 
Visi taisymo darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi 
darbai turi būti atliekami laikantis projekto reikalavimų, tinkamų darbo metodų ir kokybės 
standartų. 
 
GARANTINIS APTARNAVIMAS 
Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio 
laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregatų keitimo, transporto ir 
krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 
Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis. 
Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais. 
 
UŽSAKOVO DARBUOTOJŲ APMOKYMAS 
Rangovas turi atlikti mokymą tam tikro skaičiaus darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, kad šie, 
prieš galutinai perimdami statinį, galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti 
įrangą ir statinius. 
Mokymą turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai, ir turi būti 
tęsiamas per kontrakto laikotarpį iki galutinio projekto perėmimo, jei Sutartis nenumato ilgesnio 
laikotarpio ar Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai susitarę kitaip. 
 
TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 
Rangovas ir subrangovai atlieka šią dokumentaciją: 
- statybos technologijos projektą; 
- išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius ir geodezines nuotraukas; 
- patikslintą pagal išpildomąją dokumentaciją topografinę nuotrauką. 
Aukščiau minėta dokumentacija turi būti ruošiama kompiuteriu ACAD-14 ar kita programa. Visi 
užrašai turi būti lietuvių kalba. 
 
ĮRENGINIŲ TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 
Rangovai ir subrangovai statinio pripažinimui tinkamu naudoti turi pateikti Užsakovui šią įrangos 
arba įrenginių techninę dokumentaciją: 
- Saugaus naudojimo aprašymas. 
- Įrenginių techniniai pasai. 
- Įrenginių techniniai ir naudojimo duomenys. 
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- Tikrinimų, bandymų rezultatų dokumentai. 
- Techninio aptarnavimo aprašymas. 
- Garantiniai įsipareigojimai. 
- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje. 
 
MINĖTA DOKUMENTACIJA TURI BŪTI PATEIKTA PRIDUODANT UŽSAKOVUI POPIERIUJE 
(1 EGZ.). ĮVEŽTOS DOKUMENTACIJOS UŽRAŠAI TURI BŪTI IŠVERSTI Į LIETUVIŲ KALBĄ. 
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1. PROJEKTO TIKSLAS 
 

Lietuva įstojusi į Europos sąjungą įsipareigojo vadovautis Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2010/31/ES „dėl pastatų energinio naudingumo“, nustatant sąnaudų atžvilgiu optimalaus 

pastatams ir pastato dalims taikomų minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygio skaičiavimo 

lyginamosios metodikos principus, reikalavimus. Pastatuose suvartojama 40 % visos Sąjungos 

suvartojamos energijos. Šis sektorius plečiasi, dėl ko padidės jo energijos vartojimas. Todėl energijos 

vartojimo mažinimas ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimas pastatų sektoriuje yra svarbios 

priemonės, būtinos sumažinti Sąjungos energinę priklausomybę ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

emisiją. Daugiau vartojant atsinaujinančių išteklių energijos ir kartu imantis priemonių siekiant 

sumažinti energijos vartojimą Sąjungoje įsipareigota sumažinti bendrą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisiją bent 20%. Pagal direktyvos gaires parengtas statybos techninis 

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

kurio būtina vadovautis statant pastatus Lietuvos teritorijoje. Reglamentas netaikomas tik išskirtiniais 

atvejais: 

1.1 pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jei laikantis reikalavimų nepageidautinai 

pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda; 

1.2. maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams; 

1.3. laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus; 

1.4. nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties ir žemės 

ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams (įskaitant pastatus gyvuliams ir augalams 

auginti): 

1.4.1. kuriuose ilgiau kaip keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 kvadratinių 

metrų šildomas plotas, o likusi pastato šildomo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per 

metus; 

1.4.2. kurių šildymui naudojama tik technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma; 

1.4.3. kuriuose šildymo sezono metu palaikoma ne aukštesnė kaip 10° C temperatūra; 

1.5. atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis 

kaip 50 kvadratinių metrų; 

1.6. poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius 

per metus; 

         1.7. nešildomiems pastatams. 

Statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rašytinį įgalioto 

valstybės tarnautojo pritarimą statinio projektui pateiktas po 2018 m. sausio 1 d., kai statybą 

leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2018 m. sausio 1 d., energinio 

naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+. 

Statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rašytinį įgalioto 

valstybės tarnautojo pritarimą statinio projektui pateiktas po 2021 m. sausio 1 d., kai statybą 

leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2021 m. sausio 1 d., energinio 

naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++. 

Modernizuojami pastatai, turi atitikti C energinės klasės reikalavimus. Tačiau šiam 

projektui taikomi B enreginės klasės reikalavimai. 

Projektuojamo pastato energijos suvartojimui apskaičiuoti ir pastato energiniam 

naudingumui įvertinti naudojama kompiuterinė skaičiavimo programa „NRGpro5“. Programa yra 

analogiška energiniam naudingumui įvertinti naudojamai programai NRG5. 



 

2. REIKALAVIMAI B ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAMS (JŲ DALIMS) 
 

B energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams (jų dalims) keliami reikalavimai: 

2.1 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C2 C1  vertė turi atitikti:  

C2  < 0,99, C1  1,50; 

2.2 Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti: 

 

                                                                                                        2.1 lentelė 

Atitvaros rūšis 
Gyvenamieji pastatai 

W/(m2K) 

Stogai 0,15 

Perdangos 
0,15 

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi 

su gruntu 0,22 

Perdangos virš nešildomų rūsių ir 

pogrindžių 
                0,22 

Sienos 0,18 

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos 

skaidrios atitvaros  
1,40 

Durys, vartai 
1,50 

 

2.3  Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi neviršyti kh·433·Ap
-0,24  

vertės. 

2.4  B klasių pastatams, jeigu pastato projektavimas/statyba finansuota LR/ES lėšomis, 

pastato sandarumas turi būti išmatuotas. Oro apykaitos vertė esant 50 Pa slėgių skirtumui 

negali viršyti 1,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE NAUDOTOS 

VERTĖS 
                                                                                                                                                                              4.1 lentelė 

Atitvara / 

įrengimas 

Aprašymas λd 

W/mK 

(dekl.) 

λw 

W/mK 

(įdrėkis) 

Smeigių 

įtaka  

W/K 

λds 

W/mK 

(proj.) 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koef. W/m²·K 

Siena su 

metaliniu 

karkasu 

Atitvaros šilumos 

perdavimo skaičiavimą 

žiūrėti 23 lape. 

Esama mūrinė siena – 510 

mm 

Mineralinė vata – 220 mm 

Mineralinė priešvėjinė 

vata – 30 mm 

Nerūdijančio plieno 

karkasas 

 

 

 

 

- 

0,038 

 

0,034 

 

 

 

 

- 

0,001 

 

0,001 

 

 

 

 

- 

Plastik. 

 

Plastik. 

 

 

 

 

0,750 

 
0,147 

Išorės siena 

(salka) 

Esama mūrinė siena – 245 

mm 

Mineralinė vata tarp 

medinio karkaso – 200 

mm 

- 

 

0,038 

- 

 

0,001 

- 

 

- 

0,750 

 

0,050* 0,222 

Siena tarp 

šildomų ir 

nešildomų 

pastato pat. 

(ties nešildoma 

pastoge) 

Esama siena – 270 mm 

Mineralinė vata arba EPS 

70 – 200 mm 

 

- 

 

0,040 

- 

 

0,002 

- 

 

- 

0,750 

 

0,042 
0,190 

Apšiltinta 

perdanga 

G/b perdanga – 260 mm 

Mineralinė vata – 200 mm 

Mineralinė vata 30 mm 

- 

 

0,036 

0,033 

- 

 

0,002 

0,002 

- 

 

- 

- 

0,180 

 

0,038 

0,035 

0,155 

Šlaitinis stogas 

(ribojasi su 

šildomomis 

pat.) 

Mineralinė vata tarp 

medinio karkaso – 300 

mm 

0,036 0,001 - 0,047* 

0,153 

Pamatas (rūsio 

siena) 

EPS 100 – 120 mm 0,035 0,010 - 0,045 
0,450 

Rūsio lubos  EPS 70 – 200 mm 0,042 0,002 - 0,044 0,220 
Langai Keičiami seni langai 

naujais plastikiniais, vieno 

arba dviejų stiklo paketų 

    

1,200 

Durys Durys     2,000 
Šildymas Vietiniai šilumos tinklai + 

pastato katilinė 

    
 

Vėdinimas Natūralus      
Vėsinimas Nenumatomas      
Karšto 

vandens 

ruošimas 

Karštas vanduo ruošiamas 

šilumos mazge 

     

Apšvietimas LED/Taupios lempos      
*Įvertinta medinio karkaso įtaka. 
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PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS
1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris:  -

Pastato adresas:  Vytauto g. 61, Kupiškis, Kupiškio r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis:  Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²:  631,88

Viso pastato šildomas plotas, m²:  631,88

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*: Nustatyta pastato (jo dalies) 
energinio naudingumo klasė:

* A++ klasė laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik 
nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 110,16

Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 59,66

Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis 
neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:

1,18

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m²·metai): 63,15

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m²·metai): 9,22

Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m²·metai): 26,06

Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 23,84

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 4,05

Pastato į aplinką išmetamas CO2 kiekis, kgCO2/(m²·metai): 18,94

Pastabos: 

Skaičiavimą atliko: Vilius Pilypas

Atestatas:
Nr.582

Skaičiavimo data: 2020-08-05 Pažymėjimas:
Nr.M-142-15-LSIS-38
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PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS
2 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris:  -

Pastato adresas:  Vytauto g. 61, Kupiškis, Kupiškio r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis:  Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²:  631,88

Viso pastato šildomas plotas, m²:  631,88

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B

METINĖS RODIKLIŲ VERTĖS VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:

Norminės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 227,60

Atskaitinės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 327,29

Skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 110,16

Skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 59,66

Skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su 
metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:

1,18

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 91,04 129,16 39,16

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 39,79

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 70,03 98,60 63,15

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 0 0 7,58

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 2,64

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 0 0 9,22

Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 67,57 129,13 16,16

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 16,42

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 51,98 83,85 26,06

Elektros energijos (įskaitant vėsinimą) sąnaudos pastate (jo dalyje): Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, 
kWh/(m²·metai):

69,00 69,00 54,84

Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): - - 3,45

Elektros energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): 30,00 30,00 23,84

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 13,50 13,50 4,05

Pastatui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltinai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Šilumos šaltiniai: Šildomi plotai, m²:

Šilumos šaltinis: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 631,88

Pastatui (jo daliai) vėsinti naudojamų orą šaldančių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Orą šaldančių įrenginių tipas: Šildomi plotai, m²:

n/d n/d

Pastatui (jo daliai) vėdinti naudojamų vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Vėdinimo sistemos tipas: Šildomi plotai, m²:

n/d n/d

Pastate (jo dalyse) karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamos įrangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas: Šildomi plotai, m²:

Šilumos šaltinis: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 631,88

Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija:

Atsinaujinančios energijos tipas, panaudojimo būdas ir šaltinis: Šildomi plotai, m²:

n/d n/d

Pastato į aplinką išmetamas CO2 kiekis (kgCO2/(m²·metai): 18,94

Pastato (jo dalies) sandarumo skaičiavimo duomenys, n50 (kartai per valandą): 0,85

Skaičiavimą atliko: Vilius Pilypas
Atestatas:

Nr.582

Skaičiavimo data: 2020-08-05 Pažymėjimas:
Nr.M-142-15-LSIS-38
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Projektuojamo pastato (jo dalies)
energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

( pagal STR 2.01.02:2016  11 priedo  11.1 lentelę )

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris:  -

Pastato adresas:  Vytauto g. 61, Kupiškis, Kupiškio r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis:  Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²:  631,88

Viso pastato šildomas plotas, m²:  631,88

Eil.
Nr.

Energijos sąnaudų apibūdinimas Skaičiuojamosios energijos 
sąnaudos kvadratiniame metre 

pastato šildomo ploto 
per metus, kWh/(m²·metai)

1. Šilumos nuostoliai per pastato sienas* 7,02

2. Šilumos nuostoliai per pastato stogą* 3,99

3. Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore* 0,00

4. Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:   

4.1 - per grindis ant grunto* 0,00

4.2 - per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* 0,00

4.3 - per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* 0,00

4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* 0,00

4.5 - per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu* 0,00

4.6 - per grindis virš vėdinamų pogrindžių* 0,00

4.7 - per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių* 4,36

5. Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir 
kitas skaidrias atitvaras*

21,12

6. Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant 
nuostolių dėl durų varstymo*

1,00

7. Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius* 10,97

8. Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo* 14,69

9. Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos* 0,00

10. Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu 66,55

11. Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu 28,15

12. Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu 
kompensuoja šilumos pritekėjimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai

53,31

13. Suminės elektros energijos sąnaudos pastate 23,84

14. Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui 4,05

15. Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti 26,06

16. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti 63,15

17. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti 9,22

* šiluminės energijos, sunaudotos pastatui šildyti, nuostoliai.

Skaičiavimą atliko: Vilius Pilypas

Atestatas:
Nr.582

Skaičiavimo data: 2020-08-05 Pažymėjimas:
Nr.M-142-15-LSIS-38
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Projektuojamo pastato (jo dalies) 
energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

( pagal STR 2.01.02:2016  11 priedo  11.2 lentelę )

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris:  -

Pastato adresas:  Vytauto g. 61, Kupiškis, Kupiškio r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis:  Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²:  631,88

Viso pastato šildomas plotas, m²:  631,88

Eil.
Nr.

Priemonės pastato (jo dalies) energiniam 
naudingumui gerinti

Šiluminės energijos 
kiekis, kurį galima 

sutaupyti pastato (jo 
dalies) šildomo ploto 

kvadratiniame metre per 
metus, įdiegus priemonę,

kWh/(m2×metai),
ΔQx

Šiluminės energijos 
dalis nuo dabartiniu 

metu pastato (jo 
dalies) suvartojamo 

energijos kiekio, kurią 
galima sutaupyti 

įdiegus priemonę,
ΔQx / QI

H

1. Pastato sienų apšiltinimas, kad visų sienų šilumos perdavimo 
koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

2. Pastato stogų apšiltinimas, kad visų stogų šilumos perdavimo 
koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

3. Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas, kad visų 
perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas atitiktų 
reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

4. Pastato grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo 
koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

5. Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų 
šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

6. Vertikaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų 
šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

7. Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto 
apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus 
C klasės pastatui

0,00 0,00

8. Šildomo rūsio atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, apšiltinimas, kad jų 
šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

9. Grindų virš vėdinamų pogrindžių apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo 
koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

10. Grindų virš nešildomų vėdinamų rūsių apšiltinimas, kad jų šilumos 
perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

11. Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais reikalavimus C klasės 
pastatui

0,00 0,00

12. Pastato išorinių įėjimo durų keitimas į durimis, atitinkančiomis 
reikalavimus C klasės pastatui

0,07 0,00

13. Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos rekonstravimas, kad 
šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti atitiktų 
reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

14. Energijos sąnaudų šildymui sutaupymas, jei pastato šildymo sistema būtų 
įrengta pagal reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

15. Minimalus šiluminės energijos pastatui šildyti sutaupymas, jeigu pastatas 
atitiktų C energinio naudingumo klasę ir jo šildymo sistema atitiktų 
reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

Skaičiavimą atliko: Vilius Pilypas

Atestatas:
Nr.582

Skaičiavimo data: 2020-08-05 Pažymėjimas:
Nr.M-142-15-LSIS-38
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PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris:  -

Pastato adresas:  Vytauto g. 61, Kupiškis, Kupiškio r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis:  Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²:  631,88

Viso pastato šildomas plotas, m²:  631,88

Rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedą (5.3.16 ÷ 5.3.23 p.):

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė: 0,459

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė: 0,239

Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K): 496,24

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m²·metai): 63,15

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m²·metai): 9,22

Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m²·metai): 26,06

Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 23,84

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 4,05

Skaičiavimą atliko: Vilius Pilypas

Atestatas:
Nr.582

Skaičiavimo data: 2020-08-05 Pažymėjimas:
Nr.M-142-15-LSIS-38
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Pastato energinio naudingumo 
skaičiavimo duomenys

Statytojas Ekspertas/Projektuotojas
UAB "Kupiškio komunalininkas" Vilius Pilypas

atestatas: Nr.582
pažymėjimas: Nr.M-142-15-LSIS-38
tel.:860769944 
viliuspilypas@gmail.com
MB "Projektų avilys"
J. Basanavičiaus g. 14, Šilalė

Pastatas/projektas
Projekto pavadinimas: Daugiabutis namas Vytauto g. 61, Kupiškyje
Adresas: Vytauto g. 61, Kupiškis, Kupiškio r. sav.
Projektuotojas: UAB "Primus"
Energinio naudingumo klasė: B
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Pastato duomenys
PASTABA: ši duomenų suvestinė sugeneruota NRGpro programa (versija: 5.4.2.0; licencija: NRG-01018) iš duomenų failo:
Vytauto2.nrgp5 [2020-08-05 12:02:50].
Lentelėse pateiktų duomenų žymenis, pavadinimus ir dimensijas žr. suvestinės priede.

Pastato paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Patalpų temperatūra: ΘiH = 20,0 (°C)  
Skaičiavimas taikomas: ☑ visam pastatui    /    ☐ pastato daliai
Šildomų patalpų plotas: Ap = 631,88 (m²)
Skirstymas į zonas: neskirstoma (skaičiuojama kaip viena zona)

Zona-00:   Pagrindinė pastato zona

Gabaritai
Šildomas plotas: Ap = 631,88 (m²) Ilgis: LB = 26,13 (m)
Patalpų tūris: Vp = 1583,98 (m³) Plotis: BB = 12,32 (m)
Aukštis: h = 10,20 (m) Šildomų aukštų sk.: nf = 3

Sandarumas
Deklaruojamas oro apykaitos rodiklis: n/d

Deklaruojamas laipsnio rodiklis: n/d

Skaičiuojamasis oro apykaitos rodiklis: n₅₀ = 0,85 (h⁻¹) ⬅ panaudotas skaičiavime

Skaičiuojamasis laipsnio rodiklis: n = 0,67

Pagrindinės įėjimo durys
Pataisos koeficientas durims: kd2 = 1,00

Durų tipas:       1 durys be tambūro tarp patalpų ir išorės + durų 

mechan.uždarymo įtaisų nėra

Karšto vandens ruošimo sistema
Karšto vandens ruošimo sistema: YRA

K.v.r. sistemos cirkuliacinis kontūras: NĖRA

Tie patys vamzdynai k.v.r. ir šildymo sistemoms: TAIP

Masyvumas
Lauko sienos:   Mūrinės arba betoninės

Pertvaros:         Įvairios (betoninės, mūrinės ir karkasinės arba iš kitų lengvų 

konstrukcijų)

Pertvaros:         Mūrinės arba betoninės

Perdenginiai:    Daugiau kaip pusė - betoniniai

Grindys:             Daugiau kaip pusė - betoninės, keraminių plytelių, linoleumo 

ant betono ir pan.

Pastato vidaus šiluminė talpa: Cp = 164288800 (J/K)

Klasifikavimas pagal vidaus šiluminę talpą: Masyvus pastatas

Zona-00:   ATITVAROS

Sienos
Atitvara A U Apibūdinimas k VA γ° NAP

Siena tarp šildomų ir nešildomų pastato pat. 66,90 0,190 Tarp šildomų ir nešildomų patalpų 0,75 ☐ Š 90

Šiaurės fasadas 119,63 0,147 Tarp patalpų ir išorės 1,00 ☑ Š 90

Pietų fasadas 102,22 0,147 Tarp patalpų ir išorės 1,00 ☑ P 90

Rytų fasadas 91,43 0,147 Tarp patalpų ir išorės 1,00 ☑ R 90

Vakarų fasadas 82,40 0,147 Tarp patalpų ir išorės 1,00 ☑ V 90

Pietų fasadas (salkos) 18,92 0,222 Tarp patalpų ir išorės 1,00 ☑ P 90

Viso: 481,50

Stogai
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Atitvara A U Apibūdinimas k VA γ° NAP

Apišltinta perdanga 233,25 0,155 Tarp šildomų patalpų ir nešildomos pastogės 0,91 ☐ H 0

Šlaitas 52,26 0,153 Tarp patalpų ir išorės 1,00 ☑ P 40

Viso: 285,51

Perdangos, kurios ribojasi su išore
NENURODYTA

Langais, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros
Atitvara A Ag U Konstrukcija Apibūdinimas k G g γ° NAP

Langai orientuoti į 
šiaurę

38,10 32,00 1,700 Plastikiniai, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas 
selektyvinis

Tarp patalpų ir 
išorės

1,00 3 0,67 Š 90

Langai orientuoti į 
pietus

73,02 62,00 1,700 Plastikiniai, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas 
selektyvinis

Tarp patalpų ir 
išorės

1,00 3 0,67 P 90

Langai orientuoti į rytus 5,67 4,90 1,700 Plastikiniai, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas 
selektyvinis

Tarp patalpų ir 
išorės

1,00 3 0,67 R 90

Langai orientuoti į 
vakarus

14,70 12,50 1,200 Plastikiniai, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas 
selektyvinis

Tarp patalpų ir 
išorės

1,00 3 0,67 V 90

Viso: 131,49

Apsaugos nuo Saulės spinduliuotės priemonės
Skaidri atitvara Stogelis αov gov Kairė užtvara βfin.k gfin.k Dešinė užtvara βfin.d gfin.d Žaliuzės Judriosios αzal gzal

Langai orientuoti į šiaurę     

Langai orientuoti į pietus     

Langai orientuoti į rytus     

Langai orientuoti į vakarus     

Išorinės durys ir vartai:
Atitvara A U Konstrukcija Apibūdinimas k G γ° NAP

Durys 1 3,12 2,000 Vienerios durys be tambūro Tarp patalpų ir išorės 1,00 9 ŠR 90

Durys į rūsį 2,50 2,000 Vienerios durys be tambūro Tarp šildomų ir nešildomų patalpų 0,80 9 Š 90

Viso: 5,62

Grindys ant grunto ir atitvaros, besiribojančios su gruntu

Grindys ant grunto - be ar su ištisine izoliacija
NENURODYTA

Grindys ant grunto, izoliuotos pakraščiuose horizontaliai
NENURODYTA

Grindys ant grunto, izoliuotos pakraščiuose vertikaliai
NENURODYTA

Grindys ant grunto, izoliuotos pakraščiuose horizontaliai[H] ir vertikaliai[V]
NENURODYTA

Šildomo rūsio atitvaros
NENURODYTA

Grindys virš vėdinamų pogrindžių
NENURODYTA

Grindys virš nešildomų vėdinamų rūsių
Atitvara A P w Rf hgf Uw zbf Rbw Rbf nair Vb NAP

Grunto att.(virš nešildomų vėdinamų rūsių)_01 269,95 72,20 0,55 4,500 1,30 0,450 1,30 2,200 0,200 0,30 494,00

Viso: 269,95

Ilginiai šiluminiai tilteliai
Tiltelis LΨ Ψ Tipas Apibūdinimas NAP

Pamatas ties siena 75,70 0,150 Pastato pamatų ir sienos sandūra Beton.grindys ar perdanga. Pamatų ir sienos termoizol.sl. susisiekia

Stogo išorinis kampas 78,20 0,050 Stogo ir sienos sandūra Stogo ir sienos termoizol.sl. susisiekia. Išorinis kampas

Langai ties siena 222,00 0,200 Langų angokraščiai Tarp rėmo ir plytų ar blokelių mūro

Langai ties sąrama 97,60 0,500 Langų angokraščiai Tarp rėmo ir neapšiltintos gelžbetoninės sąramos

Sienos išorinis kampas 30,50 0,000 Sienų kampai Sienos išorinis kampas
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Durys ties siena 9,00 0,200 Durų/vartų angokraščiai Tarp rėmo ir plytų ar blokelių mūro

Durys ties sąrama 2,50 0,500 Durų/vartų angokraščiai Tarp rėmo ir neapšiltintos gelžbetoninės sąramos

Durys ties pamatu 2,50 0,350 Durų/vartų angokraščiai Tarp rėmo ir betono sluoksnio apšiltintame betoniniame pamate

Sienos vidinis kampas 6,10 0,050 Sienų kampai Sienos vidinis kampas. Siena apšiltinta iš išorės

Viso: 524,10

Pastaba: Ψ vertė, pažymėta žvaigždute (*), nustatoma pagal STR2.01.02:2016 31.1p. arba 31.3p. sąlygas

Nešildomos apšiltintos patalpos (ir jas ribojančios atitvaros/ilg.šil.tilteliai)
NENURODYTA

Zona-00:   SISTEMOS

Elektra (apšvietimas)
Pavadinimas A Patalpų apšvietimo įranga ηE

Apšvietimo_sistema 631,88 Šviestuvai su halogeninėmis ar liuminescencinėmis (tame tarpe "taupiomis") lempomis 50

Viso: 631,88

Karšto vandens ruošimo sistema

Vamzdynai iki stovų
NĖRA (nes be cirkuliacinio kontūro)

Paskirstymo stovai
NĖRA (nes be cirkuliacinio kontūro)

Skirstomieji patalpų vamzdynai
Apibūdinimas U'hw.avg LSL Ilgis LSL žinomas

Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti po 1993m., δ_izol ≈ D_vamzd. 0,39 72,43 ☐

Šildymo sistema

Šilumos šaltiniai
Pavadinimas Tipas I/II P1/2 t°min τ η2,% ŠLD KVR VDN

Šilumos šaltinis Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 1 ∞ 0,00 [1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00] 1,000 ☑ ☑ ☐

Šilumos šaltinių naudojami energijos šaltiniai
Šilumos šaltinis Energijos šaltinis fPRn fPRr MCO2

Šilumos šaltinis Šiluma iš šilumos tinklų (Lietuvos vidurkis) 0,62 0,63 0,10

Prie šilumos šaltinių pajungtos karšto vandens talpos
Šilumos šaltinis Pajungtos talpos ŠLD KVR VDN

Šilumos šaltinis - ☑ ☑ ☐

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įranga
Šilumos šaltinis K.v.r. įrangos reguliavimas ηhw.eq

Šilumos šaltinis Rankinis 0,88%

Šildymo sistemos reguliavimo įtaisai
Reguliavimo įtaisų apibūdinimas η1

Reg.įtaisai apima viso pastato patalpų šildymo reguliavimą + yra termostat.šildymo prietaisų ventiliai ir patalpų arba išorės termostatas 0,98

Vandens talpos
NENURODYTA

Vėdinimas
Pavadinimas A Tipas Gvent ηre SHR ηH.air Šil.šaltinis

Vėdinimo sistema 631,88 Natūrali 0,00 0,00 ☐ 0,00 -

Viso: 631,88

Vėsinimas
Pavadinimas A Orą šaldančio įrenginio tipas ηEER

Nevėsinamas plotas 631,88 ( vėsinimo nėra ) 2,80

Viso: 631,88

ATSINAUJINANTI ENERGIJA

Vandenį šildantys Saulės kolektoriai
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NENURODYTA

Fotovoltiniai Saulės kolektoriai
NENURODYTA

Horizontalios ašies vėjo elektrinės
NENURODYTA

Vertikalios ašies vėjo elektrinės
NENURODYTA

Hidroelektrinės
NENURODYTA

Atsinaujinančios energijos panaudojimo būdai
NENURODYTA

Skaičiavimo duomenų priedai
Pavadinimas Nr Data Gamintojas Produktas Kita informacija Pastaba

Deklaracija - 2020-07-31 - - - -
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PRIEDAS: ŽYMĖJIMAI

Sutartinis žymėjimas
Ap – šildomų patalpų plotas (m²)
Vp.n50 – šildomų patalpų tūris (m³)
LB – didžiausias pastato ilgis pagal pastato išorinius matmenis (m)
BB – didžiausias pastato plotis pagal pastato išorinius matmenis (m)
h – pastato aukštis, t. y. atstumas nuo grunto (arba šildomo rūsio grindų) paviršiaus iki aukščiausio šildomų patalpų lubų taško (m)
nf – šildomų aukštų skaičius (vnt.)
A – plotas (m²)
U – atitvarų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m²·K))
k – atitvaros šilumos perdavimo koeficiento pataisos koeficientas pagal iš reglamento pasirenkamą atitvaros apibūdinimą
VA – vėdinamos atitvaros požymis (vėdinama ☑,  nevėdinama ☐)

– atitvaros orientacija pasaulio šalių atžvilgiu (Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV)
γ° – atitvaros išorinio paviršiaus pasvyrimo kampas nuo horizontalios plokštumos laipsniais (°)
G – langų/durų atitvarų oro skverbtis atitvaros ploto vienetui esant 100 Pa slėgių skirtumui (m3/(m2·h)
Ag – skaidrios atitvaros įstiklinimo plotas (m²)
g – skaidrios atitvaros įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas
gov, gfin.k, gfin.d, gzal – apsaugos nuo Saulės spinduliuotės priemonių visuminės Saulės energijos praleisties koeficientai (neperšviečiamoms=0)
αov, αzal – skaidrios atitvaros stogeliui ir žaliuzėms nustatomas kampas (°)
βfin.k, βfin.d – skaidrios atitvaros kairėje ir dešinėje esančiai užtvarai nuo Saulės nustatomas kampas (°)
P – grindų ant grunto perimetras (m)
w – grindis ant grunto ribojančios sienos storis (m)
Rf – grindų ant grunto plokštės šiluminė varža (m²·K/W)
Dh – grindų horizontalaus termoizoliacinio sluoksnio plotis (m)
Dv – grindų vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio gylis (m)
dh.ins, dv.ins – grindų horizontalaus ir vertikalaus pakraščių termoizoliacinio sluoksnio storis (m)
λh.ins, λv.ins – grindų horizontalaus ir vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio šilumos laidumo koeficientas (W/(m·K))
Rh.ins, Rv.ins – grindų horizontalaus ir vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža (m²·K/W)
Rf – grindų virš nešildomo rūsio/vėdinamo pogrindžio suminė varža (m²·K/W)
hgf – nešildomo rūsio/vėdinamo pogrindžio grindų sienų aukštis virš grunto lygio (m)
Uw – vėdinamo rūsio/pogrindžio sienų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m²·K))
zbf – rūsio/pogrindžio grindų gylis nuo grunto paviršiaus (m)
Rg – vėdinamo pogrindžio grindų suminė varža (m²·K/W)
event – vėdinamų pogrindžių vėdinimo angų plotas vienam vėdinamo pogrindžio perimetro metrui (m²/m)
Rbw – rūsio sienos požeminės dalies suminė šiluminė varža (m²·K/W)
Rbf – rūsio grindų (su termoizoliaciniu sluoksniu) suminė varža (m²·K/W)
nair – oro pasikeitimo dažnis nešildomame rūsyje (1/h)
Vb – nešildomo rūsio patalpų tūris (m³)
LΨ – ilginio šiluminio tiltelio ilgis (m)
Ψ – ilginio šiluminio tiltelio skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K))
ηE – patalpų apšvietimo įrangos efektyvumo rodiklis (lm/W)
U'hw.avg – atitinkamų karšto vandens vamzdynų vidutinis ilginis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K))
LV, LS, LSL – atitinkamų vamzdynų ilgiai (m) – tarp karšto vandens ruošimo įrenginio ir paskirstymo stovų, paskirstymo stovų ir patalpų skirstomųjų 
vamzdynų (jei L nežinomas, apskaičiuojamas iš pastato gabaritų)
η1 – pastato šildymo sistemos reguliavimo įtaisų skaičiuojamasis naudingumo koeficientas (vnt.)
τ – šildymo sistemos šilumos šaltinio darbo laiko koeficientas (priklauso nuo parinktų pirmojo ir antrojo (I/II) šilumos šaltinių)
P1/2 – pirmojo (P1) ar antrojo (P2) šilumos šaltinio galia (W)
η2 – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas (vnt.)
ηhw.eq – karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos naudingumo koeficientas (vnt.)
V – karšto vandens talpos tūris (m3)
n – analogiškų įrangos vienetų (talpų, kolektorių, elektrinių ir pan.) skaičius (vnt.)
KSW – karšto vandens talpos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyta (kWh/para)
θhwSW – karšto vandens talpos gamintojo tech.dokumentacijoje nurodyta k. v. temperatūra (°C), kuriai esant nustatyta KSW vertė 
θi.SW – karšto vandens talpos gamintojo tech.dokumentacijoje nurodyta aplinkos temperatūra (°C), kuriai esant nustatyta KSW vertė
KSW50 – šilumos nuostoliai karšto vandens talpose (kWh/para), apskaičiuojamas pagal nurodytus KSW, θhwSW ir θi.SW arba pagal empirinę formulę.
Gvent – mechaninio vėdinimo sistemos elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m³ oro debitui (Wh/m³)
ηre – vėdinimo su rekuperacija sistemos skaičiuojamasis šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas
SHR – vėdinimo su rekuperacija sistema įrengta patalpose, kurių mikroklimatui ir oro kokybei keliami specialūs higienos reikalavimai 
ηH.air – vėdinimo sistemai su oro pašildymu naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas
ηEER – orą šaldančio įrenginio energinio efektyvumo koeficientas (atitinkantis koeficientui EER)
a1 – vandenį šildančio Saulės kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas (W/(m²·K))
IAM – vandenį šildančio Saulės kolektoriaus Saulės kritimo kampo pataisos koeficientas
KfvSK – fotovoltinio Saulės kolektoriaus pikinė galia (kW/m²)
ffvSK – fotovoltinio Saulės kolektoriaus efektyvumo faktorius
hHWE – atstumas nuo žemės paviršiaus iki horizontalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio ašies (m)
AHWE – horizontalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio darbinis plotas (m²)
η1,HWE – horizontalios ašies vėjo elektrinės mechaninis naudingumo koeficientas
η2,HWE – horizontalios ašies vėjo elektrinės elektrinis naudingumo koeficientas
RHWE – horizontalios ašies vėjo elektrinės sparno ilgis (nuo ašies iki sparno galo) (m)
hVWE – atstumas nuo žemės paviršiaus iki vertikalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio ašies (m)
vwind.VWEds – vertikalios ašies vėjo elektrinės projektinis vėjo greitis, kuriam esant gamintojas deklaruoja elektrinės galią (m/s)
PVWE – vertikalios ašies vėjo elektrinės elektros gamybos galia (W), esant vidutiniam mėnesio vėjo greičiui (jei duomenų nėra, PVWE=0)
PHE – hidroelektrinės vidutinė metinė elektros gamybos galia (jei duomenų nėra, PHE=0) (W)
ŠLD – paskirties požymis – pastato šildymui
KVR – paskirties požymis – karšto vandens ruošimui
VDN – paskirties požymis – pastato vėdinimui
ELP – paskirties požymis – elektros prietaisams
NAP – nešildomą apšiltintą patalpą ribojančios atitvaros požymis:  ▣ - riboja NAP iš šiltosios pusės;  ￭ - riboja NAP iš šaltosios pusės
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Grafinė informacija
Projekto pavadinimas: Daugiabutis namas Vytauto g. 61, Kupiškyje
Adresas: Vytauto g. 61, Kupiškis, Kupiškio r. sav.
Šildomų patalpų plotas: Ap = 631,88 (m²)
Skirstymas į zonas: neskirstoma (skaičiuojama kaip viena zona)
P.E.N. klasė: B

Atitvarų plotai

Savitieji nuostoliai per atitvaras
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Šiluminių ilginių tiltelių ilgiai

Savitieji nuostoliai per ilginius tiltelius
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Mėnesiniai šilumos nuostoliai ir pritekėjimai per išorines atitvaras

Norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti (B, A, A+, A++ klasėms)



Skaičiavimas atliktas NRGpro programa (versija: 5.4.2.0, licencija: NRG-01018) pagal STR 2.01.02:2016, įskaitant aplinkos ministro 
įsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18), Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29) patvirtintus pakeitimus.
2020-08-05 12:03:07  www.nrgpro.lt

PASTATO ŠILDYMO SISTEMOS ŠILUMOS ŠALTINIO PROJEKTINĖ GALIA
pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 13 priedą

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris:  -

Pastato adresas:  Vytauto g. 61, Kupiškis, Kupiškio r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis:  Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²:  631,88

Pastatų klasifikavimas pagal jų vidaus šiluminę talpą (13.1 lentelėje) : LabaiMasyvus

Projektinė išorės temperatūra šilumos šaltinio galiai skaičiuoti, ϴe.ds (°C) : -24,0

Pastatų grupė pagal paskirtį (13.2 arba 13.3 lentelėse) : gyvenamieji

Zona_00 Pagrindinė pastato zona

Zonos gabaritai
Šildomas plotas: Ap = 631,88 (m²) Ilgis: LB = 26,13 (m)
Patalpų tūris: Vp.n50 = 1583,98 (m³) Plotis: BB = 12,32 (m)
Aukštis: h = 10,20 (m) Šildomų aukštų sk.: nf = 3

Skaičiavimo duomenys:
Projektinė oro apykaita pastate kartais per valandą, nvent.ds (1/h): 1,00
Pastato patalpų vidaus temperatūra šildymo sezono metu, ϴiH (°C): 20,0
Numatytas vidaus temperatūros keitimas: NE
Temperatūros keitimo pobūdis žinomas: NE
Pašildymo trukmė (h): 1,00
Temperatūros pokytis, ∆ ϴiH (°C): 3,00
Pažemintos temperatūros palaikymo trukmė (h) neviršija: 8,00
Šiluminės galios priedas, kRH (W/m²) : 1,00
Maksimalus patalpų aukštis bet kurioje patalpoje (m): ≤ 5 
Dominuojantis šildymo būdas ir šildymo prietaisų išdėstymas: Patalpoms iki 5 m aukščio pataisa k_H netaikoma.
Šiluminės galios pataisos koeficientas dėl šildomų patalpų aukščio, kH: 1,00
Šiluminės galios pataisos koeficientas, kP: 0,00

Tarpiniai rezultatai:
Išorės oro kiekis 1 m² pastato vėdinimui, vo (m3/(m2∙h)): 3,10
Sausio mėnesio pastato zonos skaič. savitieji šilumos nuostoliai, HH.p (W/K): 143,17
Sausio mėnesio pastato zonos skaičiuojamieji šilumos
nuostoliai dėl pastato vėdinimo, QH.vent (kWh/(m2∙mėn.)): 0,00

Šiluminės galios priedas karštam buitiniam vandeniui ruošti, Phw (W) : 3000

Pastatui (jo daliai) šildyti reikalinga šilumos šaltinio projektinė galia, PH (W) : 9436

Apskaičiuota pagal 13 priedo (13.1) formulę  

Skaičiavimą atliko: Vilius Pilypas

Atestatas:
Nr.582

Skaičiavimo data: 2020-08-05 Pažymėjimas:
Nr.M-142-15-LSIS-38



Atitvaros tipas: 

Tvirtiklio šilumą laidžiai daliai panaudotas metalas:

n f  – tvirtiklių kiekis kvadratiniame metre, (vnt/m²): 5

A f  – vieno tvirtiklio šilumai laidžios dalies skerspjūvio plotas (m²): 0,0000750

l ds , 

W/(m×K)
d, m

Sluoksnio šiluminė 

varža R ((m
2.
K)/W) 

apskaičiuojama

Sluoksnio 

šiluminė 

varža R 

((m
2.
K)/W) 

žinoma

Atitvaros sluoksnis „3“ (d3 įvesti būtina): 0,034 0,03 0,882

Atitvaros sluoksnis „4“ (d4 įvesti būtina): 0,038 0,22 5,789

Atitvaros sluoksnis „5“: 0,75 0,51 0,680

R T , (m²·K)/W: 7,612

ΔU , W/(m²·K): 0,016

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U , W/(m²·K): 0,147

Skerspjūvio plotų skaičiavimas:

Plotas, m
2

Apskritimas: 0,00005027

a, mm b, mm Plotas, m
2

Stačiakampis (a x b): 1,5 50 0,000075

VĮ Statybos produkcijos sertifiakvimo centras

© Sudarė: E.Monstvilas

8

1 – T formos metalinis profilis, kuris pritvirtintas prie išsikišusios į vėdinamą oro tarpą L formos tvirtiklio dalies; 2 

–  L formos metalinis tvirtiklis; 3 - termoizoliacinis sluoksnis „3“; 4 - termoizoliacinis sluoksnis „4"; 5 – 

termoizoliacijos tvirtinimą laikantis vidinis atitvaros sluoksnis (mūras, g/b perdenginys ir pan.); 6 – išorinis 

apdailinis atitvaros sluoksnis.

Vėdinamos atitvaros su šilumą laidžiais tvirtikliais šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas

(LST EN ISO 6946:2008 metodas)

Skersmuo, mm



















PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO 
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

Eil. 
Nr. 

TDP dalis Programinės įrangos paketas. 

1. BD  Bendroji dalis 
Windows 10 
LibreOffice, http://www.pdfsam.org/ 

2. SA/SK 
Architektūros/ Konstrukcijų 
dalis 

Windows 10 
AutoCAD Architecture 2010 
LibreOffice, http://www.pdfsam.org/ 

3. ŠV Šildymo – vėdinimo dalis 
Windows 10 
AutoCAD Architecture 2010 
Microsoft Ofice Home and Business 2016  

4. ŠG Šilumos gamybos dalis 
Windows 10 
AutoCAD Architecture 2010 
Microsoft Ofice Home and Business 2016  

5. VN 
Vandentiekio ir nuotekų 
dalis 

Windows 10 Pro 
Microsoft Ofice Home and Business 2016  
BricsCAD 

6. E Elektrotechnikos dalis 
Windows 10 Pro 
Microsoft Ofice Home and Business 2016  
BricsCAD 

7. SDO 
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo dalis 

Windows 10 
AutoCAD Architecture 2010 
Microsoft Ofice Home and Business 2016 

8. SS 
Statybos skaičiuojamosios 
kainos dalis 

"Sistelos" programa 

 
 
 
 

PV Jonita Šyvokienė 



S U T A R T I N I A I      Ž Y M Ė J I M A I

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

ĮVAŽIAVIMAS Į DAUGIABUČIO TERITORIJĄ

ĮRENGIAMA 0.60 M PLOČIO NUOGRINDA

ĮĖJIMO Į PASTATĄ VIETOS

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS VYTAUTO G. 61, KUPIŠKIS

1

AUTOMOBILŲ STOVĖJIMO VIETA PRITAIKYTA ŽN 8,2x2,5mŽNė i<5°
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Esama įėjimo aikštelė,

įrengiama 1500 mm x 1500 mm dydžio

manevravimo erdves, aištelė įrengiama su nuožulna.

1.50

S I T U A C I J O S  S C H E M A
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LAIDA
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  STATYBOS LEIDIMUI20200

.

PDVA 754

Jonita Šyvokienė

PVA 754

Jonita Šyvokienė

0

1

KVALIFIKACIJOS

PATVIRTINIMO

DOKUMENTO

NR.

1

ARCH
Ugnė Valasevičiūtė

   Sklypo schema

M 1:250

S I T U A C I J O S  S C H E M A

P A S T A B  O S:

1. Komunikacijų susikirtimų vietose žemės darbus atlikti rankiniu būdu, griežtai laikantis visų saugos taisyklių. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos

zonoje prieš darbų pradžią iškviesti ekploatuojančių organizacijų atstovus.

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

3. Pastato apšiltinimas įgilinamas žemiau esamo grunto lygio 1,20 m.

4. Atnaujinant (modernizuojant) pastatą, apšiltinant fasadus bei įrengiant naują nuogrindą, būtina nepažeisti esamų inžinerinių tinklų (dujotiekio, lietaus

kanalizacijos, buitinių nuotekų, elektros, šilumos ir telefono tinklų).

Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61, Kupiškis atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

UAB „Kupi�škio komunalininkas"
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Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61 Kupiškis, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

UAB „Kupiškio komunalininkas“

M 1:0.83, 1:100

BRĖŽINIAI
Rūsio planas

PR/20/123-TDP-SA/SK.B-
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LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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TP

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA   LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS
PATVIRTINIMO
DOKUMENTO

NR.

1

PATALPŲ PLOTŲ ŽINIARAŠTIS

Rūsys
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pavadinimas

Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa
Rūsio patalpa

Plotas (m²)

11.86
13.03
12.05
11.58
11.37
10.47
12.25
3.72
17.23
11.38
12.62
11.84
15.66
13.28
11.25
11.70
44.15

235.44 m²

L-2 L-0 L-4L-1 L-1

L-
5

L-1 L-1 L-1 L-1L-1 L-1

L-1

L-
5

1

1

2

2

3

3

A A

B

C

1,490 780 1,870 1,230 9,080 430 9,140 1,250 640
130 6,330 19,320 130

25,910

5,
63

3
1,

40
0

5,
71

7

6,590 985 1,400 1,720 1,400 1,725 1,400 1,740 1,400 1,740 1,400 1,740 1,400 1,270
130 6,330 19,320 130

6,590 19,320

6,
07

0
1,

40
0

4,
63

0
13

0
11

,8
40

13
0

11
,9

70

13
0

12
,4

90
13

0
12

,7
50

A
A

B
B

įėjimo į laiptinę zona

Šilumos punktas

1 2 3

17

4 5 6 7

8

910111213141516

ĮVADAS Į PASTATĄ ESAMAS

ĮRENGINIŲ IŠDĖSTYMĄ ŽIŪR.
ŠG DALYJE

Orlaidė su priešvėjiniu stogeliu
(detaliau žiūr. ŠV dalį)

Orlaidė su priešvėjiniu stogeliu
(detaliau žiūr. ŠV dalį)

Orlaidė su priešvėjiniu stogeliu
(detaliau žiūr. ŠV dalį)

Orlaidė su priešvėjiniu stogeliu
(detaliau žiūr. ŠV dalį)

Orlaidė su priešvėjiniu stogeliu
(detaliau žiūr. ŠV dalį)

Orlaidė su priešvėjiniu stogeliu
(detaliau žiūr. ŠV dalį)

02

S U T A R T I N I A I   Ž Y M Ė J I M A I :

-keičiamo lango ar durų kodasL / D

- esamos sienos ir pertvaros

- sienos šiltinimas

detalė CD-1 -detalės vieta ir kodas

R Ū S I O  P L A N A S  M : 1 0 0

- plytelių nuogrinda 0,60 m.

N U O R O D O S:
1. Vykdant modernizavimo darbus, įvertinama reali konstrukcijų būklė statybos metu.
2. Reikalavimus vykdomiems darbams žiūr. techninėse specifikacijose.
3. Darbus ir kiekius žiūrėti darbų ir kiekių žiniaraštyje.

P A S T A B O S:
1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos technikinės apskaitos bylą
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

Bendras rūsio aukšto plotas:

- esamos sienos ir pertvaros
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Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61 Kupiškis, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

UAB „Kupiškio komunalininkas“

M 1:0.83, 1:100

BRĖŽINIAI
Pirmo aukšto planas

PR/20/123-TDP-SA/SK.B-

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO
TP

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA   LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS
PATVIRTINIMO
DOKUMENTO

NR.

1

PATALPŲ PLOTŲ ŽINIARAŠTIS

1 AUKŠTAS
Nr.

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

Pavadinimas

Koridorius
Virtuvė

Kambarys
Kambarys
Kambarys
Kambarys

Virtuvė
Kambarys

Virtuvė
Kambarys
Prausykla
Tualetas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Kambarys

VIrtuvė

Plotas (m²)

3.43
9.60
12.40
12.94
11.85
11.60
10.48
13.22
7.51
15.93
3.23
6.00
35.73
12.66
13.55
13.41
14.43
11.97
12.39

232.33 m²

L-
6

L-
6

L-3

D-2

D-1

1

1

2

2

3

3

A A

B

C
A

A

B
B

5,
64

0
2,

34
0

5,
09

0
29

0
12

,4
90

29
0

13
,0

70

6,910 3,520 2,490 620 2,490 540 2,490 540 2,480 770 2,490 940
290 6,330 19,320 290

890 2,340 789 2,340 638 2,340 4,150 2,340 699 670 9,034
290 6,330 19,320 290

26,230

1,
37

0
1,

50
0

73
6

1,
50

0
76

0
1,

50
0

5,
05

4
29

0
11

,8
40

29
0

12
,4

20

6,910 19,320

1-1

1-2

1-3 1-4 2-22-1 2-3 3-1

3-2

3-3

4-1

4-2

5-15-25-36-16-26-3

4-3

Orlaidė su priešvėjiniu stogeliu
(detaliau žiūr. ŠV dalį)

Orlaidė Orlaidė Orlaidė Orlaidė

OrlaidėOrlaidėOrlaidėOrlaidėOrlaidė

Orlaidė

Virš stogo

Virš stogo

Virš stogo

Virš stogo

Virš stogo

03

S U T A R T I N I A I   Ž Y M Ė J I M A I :

-keičiamo lango ar durų kodasL / D

- esamos sienos ir pertvaros
- sienos šiltinimas

detalė CD-1 -detalės vieta ir kodas

N U O R O D O S:
1. Vykdant modernizavimo darbus, įvertinama reali konstrukcijų būklė statybos metu.
2. Reikalavimus vykdomiems darbams žiūr. techninėse specifikacijose.
3. Darbus ir kiekius žiūrėti darbų ir kiekių žiniaraštyje.

P A S T A B O S:
1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos technikinės apskaitos bylą
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

Bendras pirmo aukšto plotas:

P I R M O  A U K Š T O  P L A N A S  M : 1 0 0

- mini rekuperatorius, d150 mm
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Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61 Kupiškis, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

UAB „Kupiškio komunalininkas“

M 1:0.83, 1:100

BRĖŽINIAI
Antro aukšto planas

PR/20/123-TDP-SA/SK.B-

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO
TP

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA   LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS
PATVIRTINIMO
DOKUMENTO

NR.

1

PATALPŲ PLOTŲ ŽINIARAŠTIS

2 AUKŠTAS
Nr.

7-1
7-2
7-3
7-4
8-1
8-2
8-3
9-1
9-2
9-3
10-1
10-2
10-3
11-1
11-2
11-3
12-1
12-2
12-3

Pavadinimas

Sandėlis
Virtuvė

Kamabarys
Kamabarys
Kambarys
Kambarys

Virtuvė
Kambarys

Virtuvė
Kambarys
Prausykla
Tualetas

Koridorius
Kambarys

Virtuvė
Kambarys
Kambarys

Virtuvė
Kambarys

Plotas (m²)

1.51
10.08
12.48
12.23
11.89
11.72
10.45
13.38
7.83
15.84
3.01
6.08
35.67
11.99
14.65
13.54
15.01
11.53
13.09

231.98 m²

1

1

2

2

3

3

A A

B

C
A

A

B
B

915 2,340 418 2,340 896 340 2,490 640 2,490 620 2,490 540 2,490 540 2,480 770 2,490 940
290 6,330 19,320 290

6,910 19,320

1,
37

0
1,

50
0

73
6

1,
50

0
76

0
1,

50
0

5,
05

4
29

0
11

,8
40

29
0

12
,4

20

26,230
290 6,330 19,320 290

800 2,430 789 2,340 638 2,340 7,013 9,880

5,
64

0
2,

34
0

5,
09

0
29

0
12

,4
90

29
0

13
,0

70

7-1

7-2

7-3 7-4 8-1 8-2 8-3 9-1

9-2

9-3

10-1

10-2

11-1
11-211-312-1

12-2
12-3

10-3

Orlaidė su priešvėjiniu stogeliu
(detaliau žiūr. ŠV dalį)

Orlaidė Orlaidė Orlaidė Orlaidė

OrlaidėOrlaidėOrlaidėOrlaidėOrlaidė

Orlaidė

Virš stogo

Virš stogo

Virš stogo

Virš stogo

Virš stogo

~0.5°

04

S U T A R T I N I A I   Ž Y M Ė J I M A I :

-keičiamo lango ar durų kodasL / D

- esamos sienos ir pertvaros
- sienos šiltinimas

detalė CD-1 -detalės vieta ir kodas

N U O R O D O S:
1. Vykdant modernizavimo darbus, įvertinama reali konstrukcijų būklė statybos metu.
2. Reikalavimus vykdomiems darbams žiūr. techninėse specifikacijose.
3. Darbus ir kiekius žiūrėti darbų ir kiekių žiniaraštyje.

P A S T A B O S:
1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos technikinės apskaitos bylą
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

Bendras antro aukšto plotas:

A N T R O  A U K Š T O  P L A N A S  M : 1 0 0
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Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61 Kupiškis, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

UAB „Kupiškio komunalininkas“

M 1:100, 1:0.83

BRĖŽINIAI
Pastogės planas

PR/20/123-TDP-SA/SK.B-

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO
TP

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA   LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS
PATVIRTINIMO
DOKUMENTO

NR.

1

L-
6

1

1

2

2

3

3

A A

B

C
A

A

B
B

6,620 19,600

29
0

11
,8

40
46

5

5,
64

0
2,

34
0

5,
09

0
29

0
12

,4
90

29
0

13
,0

70

290 6,330 19,330 280

5,
86

6
1,

50
0

5,
23

9

26,230

290 6,330 19,320

Keičiami stoglangiai

13-1

13-2

13-3 13-4 14-1

14-4 14-3

14-2 15-1 15-2

15-3
16-1

Virš stogo

Virš stogo

Virš stogo

Virš stogo

Virš stogo

Virš stogo

Virš stogoVirš stogo

PATALPŲ PLOTŲ ŽINIARAŠTIS

PALĖPĖ
Nr.

13-1
13-2
13-3
13-4
14-1
14-2
14-3
14-4
15-1
15-2
15-3
16-1

Pavadinimas

Sandelys
Virtuvė

Kambarys
Kambarys

Virtuvė
Kambarys
Koridorius

Dušas - tualetas
Kambarys
Kambarys

Virtuvė
Koridorius

Plotas (m²)

2.45
11.61
16.42
12.91
8.26
14.12
1.73
1.83
10.93
19.53
5.49
32.89

138.17 m²
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- esamos sienos ir pertvaros
- pastogės šiltinimas

S U T A R T I N I A I   Ž Y M Ė J I M A I :

P A S T A B O S:
1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos technikinės apskaitos bylą.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

- alsuokliai
- liukas išlipimui ant stogo 0,6x0,8m

P A S T O G Ė S  P L A N A S  M : 1 0 0
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BRĖŽINIAI
Techninis aukštas

PR/20/123-TDP-SA/SK.B-

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO
TP

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA   LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS
PATVIRTINIMO
DOKUMENTO

NR.

1

1

1

2

2

3

3

A A

B

C
A

A

B
B

26.390

26.390

12
.4

4013
.1

40

-praėjimo takai

- esamos sienos ir pertvaros
- pastogės šiltinimas

S U T A R T I N I A I   Ž Y M Ė J I M A I :

- alsuokliai
- ventiliacijos kanalai

- liukas išlipimui ant stogo 0,6x0,8m

P A S T A B O S:
1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos technikinės apskaitos bylą.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

T E C H N I N I O  A U K Š T O  P L A N A S  M : 1 0 0

- išorinių sienų konturas

06
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M 1:100

BRĖŽINIAI
Stogo planas

PR/20/123-TDP-SA/SK.B-

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO
TP

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA   LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS
PATVIRTINIMO
DOKUMENTO

NR.

1

1

1

2

2

3

3

A A

B

C
A

A

B
B

7,135 19,255
370 6,330 19,320 370

370 6,330 19,320 370

12
5

13
,1

40
12

5
48

5
12

,4
90

41
5

13
,3

90

15
0

12
,4

90
11

3
48

5
11

,8
40

40
3

26,360

liukas 0,6x0,8m su kopėčiomis patekmui ant
stogo. Kopėčios ne mažesnio kaip 0,7 m pločio.

L-7L-7

32°

32°

~8°

S U T A R T I N I A I  Ž Y M Ė J I M A I:S U T A R T I N I A I  Ž Y M Ė J I M A I:
- keičiama stogo danga (beasbestis šiferis)

- apskardinimas poliesteriu dengta skarda

- liukas išlipimui ant stogo 0,6x0,8m
- lietloviai (iš poliesteriu dengtos skardos) 130mm
- lietvamzdžiai Ø110mm
- apsauginė tvorelė

07

S T O G O  P L A N A S  M : 1 0 0

- išotinių sienų konturas

- prilydoma danga

B E N D R O S   P A S T A B O S:
1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės metrais.
2. Statinių stogo konstrukcijos danga turi atitikti Broof (t1) klasę.
3. Vykdant stogų remonto darbus, būtina atsižvelgti į esamų konstrukcijų būklę.
4. Stogo įrengimo brėžiniai galioja tik kartu su techninėmis specifikacijomis.
5. Stogo įrengimui naudojamų medžiagų spalvos derinamos su projekto autoriumi.
6. Pastatuose, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus >10 m, stogo perimetru įrengiama apsauginė tvorelė. Nuo stogo dangos tvorelės aukštis - iki 600 mm.  Horizontalūs
strypai turi būti 2, su <300 mm tarpu vienas nuo kito.
7. Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, titano cinko,  
nerūdijančio plieno, vario ir pan.
8. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse  
gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
9. Brėžinyje nurodytų lietvamzdžių diametrus ir išdėstymą galima koreguoti neprastinant lietaus nuvedimo istemos techninių charakteristikų. Pakeitimus derinti su projekto
autoriumi.
10. Jei matmenys brėžinyje nesutampa su matmenimis natūroje, pakeitimus derinti su projekto autoriais.
11. Brėžiniuose radus neatitikimų, tolesnius sprendinius derinti su projektuotojais.
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M 1:100

BRĖŽINIAI
Pjūvis A-A ir B-B

PR/20/123-TDP-SA/SK.B-

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO
TP

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA   LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS
PATVIRTINIMO
DOKUMENTO

NR.

1

A C

12,490

-2.33

+1.50

+4.27

-1.52

+1.33

+4.12

-2.33

±0.00

+2.79

+5.58

-0.42

+2.57

+5.36

apšiltinama 1,2m žemiau žemės lygio

DETALĖ CPD-01

DETALĖ LD-01

DETALĖ PD-01

DETALĖ STD-03

DETALĖ STD-01

A B

11,840 650

-1.30

-2.34

-0.01

+2.79

+5.57

-0.22

+2.57

+5.35

+1.95

+4.84

+0.53

+3.43

apšiltinama 1,2m žemiau žemės lygio

DETALĖ CPD-01

DETALĖ PD-01

DETALĖ STD-01 DETALĖ SD-04/05

DETALĖ PD-01

DETALĖ STD-3

DETALĖ STD-3

C
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P J Ū V I S  A-A  M 1: 100

detalė  SD-1 -detalės vieta ir kodas

S U T A R T I N I A I  Ž Y M Ė J I M A I:
- pjaunami elementai
- matomi elementai

P J Ū V I S  B-B  M 1: 100

P A S T A B O S :
1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendius derinti su projektuotojais.
4. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

N U O R O D O S:
1. Vykdant modernizavimo darbus, įvertinama reali konstrukcijų būklė statybos metu.
2. Reikalavimus vykdomiems darbams žiūr. techninėse specifikacijose.
3. Darbus ir kiekius žiūrėti darbų ir kiekių žiniaraštyje.
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M 1:100

BRĖŽINIAI
Fasadai

PR/20/123-TDP-SA/SK.B-

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO
TP

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA   LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS
PATVIRTINIMO
DOKUMENTO

NR.

1

6,330 19,320

-1.30

-0.89

-0.50

+0.53

+1.95

+3.43

+4.85

L-3

L-1 L-1
L-2 L-0

L-3

L-4

L-7 L-7

1 2 3

A B C

11,840 650

-1.02-0.89
-0.63

+0.53

+1.95

+3.21

+4.63

+10.61

L-6 L-6

L-6L-6L-6

L-6

L-5

B AC

650 11,840

-1.30

-0.89

-0.50

+0.55

+1.97

+3.23

+4.65

+5.76

+7.31

L-5

19,320 6,330

-1.30

-0.89

-0.50

+0.79

+2.17

+3.43

+4.86

+10.22

-1.30

+1.07

+1.96

+3.43

+4.85

L-1L-1L-1L-1L-1L-1L-1

L-8

3 2 1
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Spalvinis sprendinys Nr. II

S U T A R T I N I A I   Ž Y M Ė J I M A I :

-keičiamo lango ar durų kodasL / D

- akmens masės plytelės, sienos, spalva KREMINĖ (RAL 1015 arba analogas)

- klinkerio plytelės, cokolis, spalva TAMSIAI RUDA (RAL 8019 arba analogas)

- palangės, keičiamų durų spalva, skardinimai, spalva VARIO RUDA (RAL 8004 arba analogas)

- akmens masės plytelė, spalva VARIO RUDA (RAL 8004 arba analogas)

P A S T A B O S:
1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Privaloma laikytis sistemos atsparumo smūgiams reikalavimų įvertinus sistemos naudojimo kategoriją pagal vietą fasade ir aplinkos situaciją (vadovaujantis STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos" VIII. 36 p.). Sistemos atsparumo smūgiams kategorijas pateikia sistemos gamintojas.
5. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
6. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7. Spalviniai fasadų sprendimai parenkami ir derinami prie tame kvartale jau renovuotų daugiabučių spalvų, medžiagų, sprendinių. Prieš parenkant konkretų gaminį, būtina suderinti su savivaldybės vyriausiuoju architektu.
8. Apdailos medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių (fasadų) pakeitimus būtina derinti su projekto autoriumi ir savivaldybės vyr. architektu, projekto vykdymo priežiūros metu. Statyboje leidžiama naudoti tik LR nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius.
9. Konkrečios medžiagos ir/ar pakeitimai derinami su vyr. architektu.
9. Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistemą draudžiama.
10. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
11. Fasado dekoro elementų dydį, plotį ir kitus išmatavimus ir charakteristikas tikslinti vietoje, raštiškai derinti su projekto autoriumi.
12. Plyteles montuoti pagal gamintojo instrukciją.
13. Iki pastato pirmo aukšto lango viršaus apdailos medžiaga įrengiama su patvaria apsauga nuo grafiti.

- beasbestinė stogo danga, spalva VARIO RUDA (RAL 8004 arba analogas)

- mini rekuperatoriaus grotelės, d150 mm
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M 1:1

BRĖŽINIAI
Gaminių kiekių žiniaraštis

PR/20/123-TDP-SA/SK.B-

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO
TP

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA   LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS
PATVIRTINIMO
DOKUMENTO

NR.

1

DURŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

KODAS KIEKIS B x H FASADINIS VAIZDAVIMAS PASTABOS

LANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

KODAS KIEKIS B x H FASADINIS VAIZDAS PASTABOS

D-1

D-2

1

1

1,210×2,360

2,320×2,450

L-0

L-1

L-2

L-3

L-4

L-5

1

9

1

2

1

2

430×470

1,400×700

1,230×490

670×1,430

1,250×490

1,400×410

LANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

KODAS KIEKIS B x H FASADINIS VAIZDAS PASTABOS

L-6

L-7

L-8

7

6

2

1,500×1,420

2,490×1,430

2,340×1,220

Lauko durys. Metalinės,
apšiltintos. U≤1,5
(W/m²K),spalva - vario
ruda (RAL 8004 arba
analogas). Su armuotu
stiklu, pritraukėju,
fiksatoriumu ir rankena.

Tambūro durys. PVC
profilio tambūro durys,U≤
1,5 (W/m²K), spalva -
balta. Dvivėres,
su pritraukėju,fiksatoriumi,
viršuje - įstiklintos
(armuotas stiklas),
apačioje - užpildas.

1 900x1200

Vėdinimo grotelės.

Rūsio langas. PVC
profilio. U≤1,4
(W/m²K),spalva - balta. 1-
kameriniais stiklo
paketais, bent vienas
stiklas su selektyvine
danga. Trijų varstymo
padėčių, su trečia
"mikroventiliacija".

Rūsio langas. PVC
profilio. U≤1,4
(W/m²K),spalva - balta. 1-
kameriniais stiklo
paketais, bent vienas
stiklas su selektyvine
danga. Trijų varstymo
padėčių, su trečia
"mikroventiliacija".

Rūsio langas. PVC
profilio. U≤1,4
(W/m²K),spalva - balta. 1-
kameriniais stiklo
paketais, bent vienas
stiklas su selektyvine
danga. Trijų varstymo
padėčių, su trečia
"mikroventiliacija".

Rūsio langas. PVC
profilio. U≤1,4
(W/m²K),spalva - balta. 1-
kameriniais stiklo
paketais, bent vienas
stiklas su selektyvine
danga. Trijų varstymo
padėčių, su trečia
"mikroventiliacija".

Bendro naudojimo
patalpų langas. PVC
profilio. U≤1,4
(W/m²K),spalva - balta. 1-
kameriniais stiklo
paketais, bent vienas
stiklas su selektyvine
danga. Trijų varstymo
padėčių, su trečia
"mikroventiliacija".

Buto langas. PVC
profilio. U≤1,4
(W/m²K),spalva - balta. 1-
kameriniais stiklo
paketais, bent vienas
stiklas su selektyvine
danga. Trijų varstymo
padėčių, su trečia
"mikroventiliacija".

Stoglangis. PVC profilio.
U≤1,4 (W/m²K),spalva -
balta. Viena narstymo
kryptis.

Buto langas. PVC
profilio. U≤1,4
(W/m²K),spalva - balta. 1-
kameriniais stiklo
paketais, bent vienas
stiklas su selektyvine
danga. Trijų varstymo
padėčių, su trečia
"mikroventiliacija".

PASTABOS:
1. Visi langai ir durys turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorės įėjimo durys" keliamus reikalavimus.
2. Visi langai ir durys turi atitikti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ keliamus reikalavimus.
3. Lentelėje pateiktoje schemoje vaizdas yra iš vidaus.
4. Lango durų blokus, susidedančius iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia

gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.
5. Visų langų bei durų matmenys, prieš užsakant, tikslinami pagal angas natūroje. Langų ir durų atitikimas natūroje yra gamintojo atsakomybė.
6. Lango varstymo kryptis tikslinama darb  metu prieš užsakant gaminius ir raštiškai suderinus su statytoju.
7. Durų ir langų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o durys turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus.
8. Išmatavimai duoti milimetrais (preliminar s).

10



 DETALĖS
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120

1

3

4

EKSPLIKACIJA

1. Esamas cokolis/pamatas

2. Tepama hidroizoliacija

3. Klijai

5. Termoizoliacija 120mm (EPS 100,

λD-0,035 W/mK arba analogas)

6. PVC membrana

2

5

Cokolio šiltinimas žemiau nuogrindos

DETALĖ CPD-2DETALĖ CPD-1

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės metrais.

2. Termoizoliacija nuo nuogrindos paviršiaus iki apačios dengiama drenažine membrana, kuri viršuje uždengiama

apsauginiu elementu (tvirtinimo būdą nurodo gamintojas). Virš membranos apsauginio elemento padaroma cokolio

apdaila.

3. Atstatoma esama nuogrinda formuojant ne mažesnį kaip 5% nuolydį.

4. Visais atvejais cokolio šiltinimo sistemos atsparumas smūgiams turi   būti I kategorijos.

5. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais.

Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti

tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.

6. Cokolio šiltinimas įgilinamas ne mažiau 120 cm nuo žemės paviršiaus, draudžiama atkasti pamato žemiausią altitudę.

7. Pamatų hidroizoliacija įrengiama 100mm žemiau šiltinamosios medžiagos.

Cokolio šiltinimas ties pamatais

≥5%

m
i
n
.
 
1
2

0
0

2

1

120

7

9

3

EKSPLIKACIJA:

1. Esama pamato siena

2. Vertikali hidroizoliacija

3. Išlygintas ir sutankintas smėlis-žvyras

(200 mm)

4. Klijų sluoksnis

5. Termoizoliacija 120mm (EPS 100,

λD-0,035 W/mK arba analogas)

6. Cokolio apdaila - klinkerio plytelės

7. Betoninės trinkelės

8. Vejos bortelis

9. Atsijos (3 cm)

10.Drenažinė membrana (nuleidžiama

10cm žemiau šiltinimo)

11.Sutankintas gruntas

12. Apsauginis elementas

13.PVC jungiamasis cokolinis profilis

14.Esamas gruntas

8
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4

5
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40-50
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14

1
0
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2
0

0

1

2

3

Batų valymo grotelių įrengimas

EKSPLIKACIJA:

1. Grotelės

2. Purvo vonelė

3. Esama g/b aikštelė

DETALĖ CPD-3

Lietaus vandens nuvedimas iš lietvamzdžių

≥5%

AutoCAD SHX Text
-
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1

(Vėliavos laikiklio mazgas)

13

14

15

Išorinės sienos šiltinimas

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės metrais.

2. Prie švaraus ir sauso sienos paviršiaus tvirtinamos L profilio gembės kartu su šilumą izoliuojančiomis tarpinėmis.

3. Tarp L profilio gembių sandariai įspraudžiama šilumos izoliacija ir smeigėmis kartu su vėjo izoliacija pritvirtinama prie sienos.

4. Šilumos izoliacijoje, ypač vėjo ir šilumos izoliacijos sluoksnyje, neturi būti pažeidimų, kur galėtų kauptis drėgmė bei teršalai. Tarpai tarp

šilumos izoliacijos plokščių užpildomi tų pačių plokščių atraižomis.

5. Pastato kampuose šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos užkaitais.

6. Vėjo ir šilumos izoliacijos plokštės kampuose turi būti sujungtos kabėmis.

7. Vėjo izoliacijos plokščių siūlės neturi sutapti su šilumos izoliacijos plokščių siūlėmis. Jos turi būti perstumtos ≥200 mm.

8. Visais atvejais galutinai apšiltintos ir apdailintos sienos turi tenkinti visus normatyvinius ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

9. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai

pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo

sistemą.

10. Priešvėjinės vatos kampai turi būti sutvirtinti.

EKSPLIKACIJA:

1. Vėdinamas oro tarpas

2. Kniedė

3. Plastikinė smeigė

4. L skerspjūvio, cinkuoto plieno, profiliuotis

5. Savisriegis

6. Šilumą izoliuojanti tarpinė

7. L profilio, cinkuoto plieno, gembė

8. Esama siena

9. Šilumos izoliacija

       (Priešvėjinė mineralinė vata, λD-0,033 W/mK arba

analogas)

10. Šilumos izoliacija

        (Mineralinė vata, λD-0,037 W/mK arba analogas)

11. Inkarinis, cinkuoto plieno, varžtas

12. Išorės apdaila - akmens masės plytelės.
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≥25

1

Išorinės sienos šiltinimas

30 220

DETALĖ SD-1

7 11 6 12 3

1

2

9

4

5

10

Pastato išorinio sienos kampo šiltinimas

3
0

2
2

0

DETALĖ SD-2

≥
2

5

DETALĖ SD-3

EKSPLIKACIJA:

1. Vėdinamas oro tarpas

2. Kniedė

3. Plastikinė smeigė

4. L skerspjūvio, cinkuoto plieno, profiliuotis

5. Savisriegis

6. Šilumą izoliuojanti tarpinė

7. L profilio, cinkuoto plieno, gembė

8. Esama siena

9. Šilumos izoliacija

        (Priešvėjinė mineralinė vata, λD-0,033 W/mK arba

analogas)

10. Šilumos izoliacija

        (Mineralinė vata, λD-0,037 W/mK arba analogas)

11. Inkarinis, cinkuoto plieno, varžtas

12. Išorės apdaila - akmens masės plytelės

EKSPLIKACIJA:

1. Vėdinamas oro tarpas

2. Kniedė

3. Plastikinė smeigė

4. L skerspjūvio, cinkuoto plieno, profiliuotis

5. Savisriegis

6. Šilumą izoliuojanti tarpinė

7. L profilio, cinkuoto plieno, gembė

8. Esama siena

9. Šilumos izoliacija

        (Priešvėjinė mineralinė vata, λD-0,033 W/mK arba analogas)

10. Šilumos izoliacija

        (Mineralinė vata, λD-0,037 W/mK arba analogas)

11. Inkarinis, cinkuoto plieno, varžtas

12. Išorės apdaila - akmens masės plytelės

13. Vėliavos laikiklis

14. Kniedės arba varžtai

15. Tarpinė

 DETALĖS

 SIENŲ ŠILTINIMAS

12

71

M 1:10

PR/20/123-TDP-SA/SK.B-

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LT

LAIDA

IŠLEIDIMO DATA

  LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

.

PV, PDV 

SA

A 754

Jonita Šyvokienė

0

KVALIFIKACIJOS

PATVIRTINIMO

DOKUMENTO

NR.

ARCH
Ugnė Valasevičiūtė

Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61, Kupiškis, atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

UAB „Kupiš kio komunalininkas"

PDV 

SK

26291
Dovydas Mickevičius

UAB "Primus",

Algirdo g. 46,Vilnius,

info@primus.lt

~510

~
5

1
0

30 220 ~510



EKSPLIKACIJA:

1. Plastikinė smeigė

2. Vėjo ir šilumos izoliacija (Priešvėjinė mineralinė vata, λD-0,033 W/mK

arba analogas)

3. Vėdinamas tarpas

4. Išorės apdaila - akmens masės plytelės

5. L skerspjūvio profilis

6. Kabė

7. Skardos lankstinys

8. Vėjo ir šilumos izoliacija (akmens vata)

9. Skardos lankstinys

10. Esama siena

11. Šilumos izoliacija (Mineralinė vata, λD-0,037 W/mK arba analogas)

12. L profilio gembė

13. Šilumą izoliuojanti tarpinė

14. Sandarinimo putos

15. Garo izoliacinė juosta

16. PVC juosta

17. Vidaus apdaila

18. Hidroizoliacinė juosta

EKSPLIKACIJA:

1. PVC vidaus palangė

2. Garo izoliacinė juosta

3. Priešvėjinė izoliacija (Priešvėjinė

mineralinė vata, λD-0,033 W/mK

arba analogas)

4. Lauko palangė

5. L profilis

6. Esama siena

7. Kieta akmens vata

8. Kronšteinas

9. Lango rėmas

10. Hidroizoliacija

11. Montažinės putos

(Vertikalus pjūvis ties nuolaja)

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės metrais.

2. Prie apšiltintos sienos šoninio angokraščio sandariai įrengiama vėjo ir šilumos izoliacijos plokštė. Ši plokštė išoriniame kampe sujungiama su kita vėjo ir šilumos

izoliacijos plokšte.

3. Ties nekeičiamų langų viršumi (sąrama) angograščiai nepjaunami ir šiltinami minimaliai pagal glimybes.

4. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali

būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas.

5. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.

6. Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistemą draudžiama.

7. Montuojant naujus langus, naudoti garo izoliacija ir išorinę hidroizoliacinę juostą po skardiniu elementu.

8. Langų staktų sandūros su sienomis hermituojamos, sandarinamos, atliekant vidaus apdailos darbus (angokraščiai, glaistomi ir dažomi du kartus).

9. Montuojant duris vadovautis statybos taisyklėmis ST 2491109.01:2015 "Langų ir durų ir jų konstrukcijų montavimas".
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Lango montavimo mazgas
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DETALĖ LD-1

≥5%
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Lango montavimo mazgas

(Vertikalus pjūvis ties viršlangiu)

21030

3
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≥
5
%
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Lango montavimo mazgas

(horizontalus pjūvis)

2
1
0

3
0

30

DETALĖ LD-3

DETALĖ LD-2

EKSPLIKACIJA:

1. Plastikinė smeigė

2. Vėjo ir šilumos izoliacija (Priešvėjinė mineralinė vata, λD-0,033

W/mK arba analogas)

3. Vėdinamas tarpas

4. Išorės apdaila - akmens masės plytelės

5. L skerspjūvio profilis

6. Kabė

7. Skardos lankstinys

8. Vėjo ir šilumos izoliacija (akmens vata)

9. Skardos lankstinys

10. Esama siena

11. Šilumos izoliacija (Mineralinė vata, λD-0,037 W/mK arba

analogas)

12. L profilio gembė

13. Šilumą izoliuojanti tarpinė

14. Sandarinimo putos

15. Garo izoliacinė juosta

16. PVC juosta

17. Vidaus apdaila

18. Hidroizoliacinė juosta

19. Palangė

 DETALĖS

 SIENŲ ŠILTINIMAS TIES LANGAIS
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EKSPLIKACIJA:

1. Esama siena

2. Klijai

3. Šilumos izoliacija, 200 mm storio (EPS70)

4. Stiklo audinio tinklelis

5. Klijai - glaistas

6. Apdaila - struktūrinis tinkas

Sienos tarp šildomų ir nešildomų patalpų šiltinimas

DETALĖ SD-4



PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės metrais.

2. Prie apšiltintos sienos šoninio angokraščio sandariai

įrengiama vėjo ir šilumos izoliacijos plokštė. Ši plokštė

išoriniame kampe sujungiama su kita vėjo ir šilumos

izoliacijos plokšte.

3. Ties nekeičiamų langų viršumi (sąrama) angograščiai

nepjaunami ir šiltinami minimaliai pagal glimybes.

4. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti

analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su

projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti

detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines

charakteristikas.

5. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią

gamintojo sistemą.

6. Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą

sistemą. Iš atskirų tiekėjų ir gamintojų komplektuoti

nesertifikuotą sistemą draudžiama.

Rūsio langų montavimo mazgas Palangės įstatymo mazgas

1

2

3

4

EKSPLIKACIJA:

1. Lango rėmas

2. Išorės apdaila - akmens masės

plytelės

3. Lauko palangė

4. Palangės nuolajų galai turi būti

įterpti į angokraščius

DETALĖ LD-4 DETALĖ LD-5
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≥5%

1

8

1
2

0

120

EKSPLIKACIJA:

1. Esama siena, siaurinama lango

anga ~500 mm storio mūrų.

2. Termoizoliacija 120mm (EPS 100,

λD-0,035 W/mK arba analogas)

3. Palangė

4. PVC apdailos juosta

5. Sandarinimo putos

6. Deformacinis profilis

7. Kampinis tinko apsaugos

profiliuotis su tinkleliu

8. Hidroizoliacija (naudojama tik rūsio

langam)

 DETALĖS

 SIENŲ ŠILTINIMAS TIES LANGAIS, SALKOS AUKŠTO ŠILTINIMAS
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DETALĖ S-4

Esamos lauko sienos (salkos) apšiltinimo detalė   M1:10
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DETALĖ S-5

 Esamos lauko sienos (salkos) apšiltinimo detalė

vertikalia lentelių kryptimi M1:10

2

1

50

EKSPLIKACIJA:

1. Esama apdaila

2. Esama karkasinė siena

3. Karkaso tašai (120 mm x 40 mm)

4. Mineralinė termoizoliacija

5. Skersiniai tašai (50 mm x 40 mm)

6. Apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė)

7. Reguliuojantys tašai (25 mm x 50 mm)

8. Vedinamas oro tarpas

9. Apkalimas

10. Metalinė tvirtinimo detalė

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės metrais.

2. Visais atvejais galutinai apšiltintos ir apdailintos sienos turi tenkinti visus normatyvinius ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

3. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai

pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo

sistemą.

4. Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistemą draudžiama.

5. Brėžiniuose radus neatitikimų, tolesnius sprendinius derinti su projektuotojais.
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DETALĖ P-1

Esamos perdangos apšiltinimas  M1:10
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EKSPLIKACIJA:

1. Priešvėjinė mineralinė vata

2. Minkšta mineralinė vata

3. Garo izoliacija

4. Esama šiltinamoji medžiaga

5. Esama perdanga

EKSPLIKACIJA:

1. Impregnuotos lentos

2. Impregnuoti mediniai tašeliai

3. Priešvėjinė mineralinė vata

4. Minkšta mineralinė vata

5. Metalinė tvirtinimo detalė

6. Garo izoliacija

7. Esama šiltinamoji medžiaga

8. Esama perdanga
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DETALĖ P-2

 Esamos perdangos apšiltinimas ir

praėjimo tako įrengimas  M1:10

 DETALĖS

 PERDANGOS ŠILTINIMAS, ĮĖJIMO STOGELIO ŠILTINIMAS
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EKSPLIKACIJA:

1. Skardos lankstinys

2. Papildomas hiroizoliacijos sluoksnis

3. Viršutinis hidroizoliacijos sluoksnis

4.     Kieta akmens vata (λD-0,038 W/mK arba analogas)

5.     Išlyginamasis sluoksnis (esamas)

6.     Esamas GB stogelis

7.     Stogelio apdaila - struktūrinis tinkas

8.     Kampinis profiliuotis su tinkleliu ir lašikliu.
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DETALĖ STD-3

Stogelio virš įėjimo į laiptinė apšiltinimas  M1:10

DETALĖ STD-3

 Stogo dangos šiltinimas ir dangos keitimas ties butais M1:10
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EKSPLIKACIJA:

1. Vėdinamas tarpas

2. Mineralinė vata,300 mm storio

(λD-0,036 W/mK arba analogas)

3. Garo izoliacija

4. Difuzinė plėvelė

5. Stogo apdaila

6. Išilginis tašas

7. Skersinis tašas

8. Grebėstas

9. Esama gegnė

10. Vidaus apdaila.

6 7 89 10

 PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.

2. Šlaitiniame stoge įrengiama išorinė lietaus surinkimo sistema.

3. Šlaitinio stogo palėpėje užtikrinams reikiamas oro judėjimas, ventiliacija.

4. Vykdant stogų remonto darbus, būtina atsižvelgti į esamų konstrukcijų būklę.

5. Esami, pažeisti mediniai elementai (supuvę) pakeičiami naujais, tokio paties arba didesnio skerspjūvio elementais.

4. Medinių elementų gamybai naudojama spygliuočių mediena. laikančiąsias konstrukcijas - gaminti iš pirmos rūšies, nemažesnės kaip c18 klasės, pjautos

medienos. kitos konstrukcijos iš antros rūšies medienos.

4. Medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 20 procentų.

5. Visos medinės konstrukcijos apdorojamos antiseptikais ir antipirenais

6. Statinių stogo konstrukcijos danga turi atitikti Broof (t1) klasę.

7. Kraige turi būti paliktos angos (tarpai), pro kurias į  stogo vėdinimo tarpus į eitų oras

8. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali

būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.

9. Brėžiniuose radus neatitikimų, tolesnius sprendinius derinti su projektuotojais.



EKSPLIKACIJA:

1. Esama karkasinė siena

2. Karkaso tašai (120 mm x 40 mm)

3. Metalinė tvirtinimo detalė

4. Mineralinė termoizoliacija

5. Skersiniai tašai (50 mm x 40 mm)

6. Apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė)

7. Reguliuojantys tašai (25 mm x 50 mm)

8. Vedinamas oro tarpas

9. Apkalimas

10. Priešvėjinė mineralinė vata

11. Minkšta mineralinė vata

12. Garo izoliacija

13. Esama šiltinamoji medžiaga

14. Esama perdanga

15. Skardinis lietlovis

16. Esamas murlotas

17. Esama stogo konstrukcija

18. Sniego gaudytuvas

19. Stogo danga - beasbestis šiferis

20. Kieta akmens vata

21.   Difuzinė plėvelė

22. Skardos lankstinys

DETALĖ STD-1
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DETALĖ STD-2
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EKSPLIKACIJA:

1. Esama gegnė

2. Difuzinė plėvelė

3. Išilginis tašas 50x30mm

4. Skersiniai tašai (grebėstai) 30x100mm

5. Guminės tarpinės

6. Skardos lankstinys

7. Vėdinimo grotelės

 DETALĖS

 STOGO DANGOS ĮRENGIMAS
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Šiltinimas ties karnizu M1:10

 Stogo dangos įrengimas ties kraigu M1:10
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 PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.

2. Šlaitiniame stoge įrengiama išorinė lietaus surinkimo sistema.

3. Šlaitinio stogo palėpėje užtikrinams reikiamas oro judėjimas, ventiliacija.

4. Vykdant stogų remonto darbus, būtina atsižvelgti į esamų konstrukcijų būklę.

5. Esami, pažeisti mediniai elementai (supuvę) pakeičiami naujais, tokio paties arba didesnio skerspjūvio elementais.

4. Medinių elementų gamybai naudojama spygliuočių mediena. laikančiąsias konstrukcijas - gaminti iš pirmos rūšies, nemažesnės kaip c18

klasės, pjautos medienos. kitos konstrukcijos iš antros rūšies medienos.

4. Medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 20 procentų.

5. Visos medinės konstrukcijos apdorojamos antiseptikais ir antipirenais

6. Statinių stogo konstrukcijos danga turi atitikti Broof (t1) klasę.

7. Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių medžiagų: cinkuoto plieno,

titano cinko, nerūdijančio plieno, vario ir pan.

8. Kraige turi būti paliktos angos (tarpai), pro kurias į  stogo vėdinimo tarpus į eitų oras

9. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai

pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.

10.Brėžiniuose radus neatitikimų, tolesnius sprendinius derinti su projektuotojais.
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