
 

UAB „PRIMUS“, į. k. 303118964 
Algirdo g. 46, 08118 Vilnius 
el. pašto adresas: info@primus.lt 

 

 

UAB 
„PRIMUS“ 

Pareigos, atestato Nr. Vardas, pavardė Data Parašas 

Projekto vadovė Jonita Šyvokienė   

Projekto dalies vadovas Dovydas Mickevičius   

    

    

TVIRTINU     

KAUNAS, 2020 m. 

 

 
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 II 

PROJEKTO DALIS SA/SK 



         

 

LAIDA 
IŠLEIDIMO  

METAI 
LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMAS) 

0 2020 Statybos leidimui 

KVALIF. 
PATVIRTINIM
O DOK. NR.  

  

 
UAB Primus 
Algirdo g. 46, Vilnius                         
info@primus.lt                      
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  

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

A 754 PV, PDVSA J. Šyvokienė  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

26291 PDVSK D.Mickevičius  
Dokumentų sudėties žiniaraštis (SA/SK) 0 

 ARCH U. Valasevičiūtė  

LT 

STATYTOJAS  DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Kupiškio komunalininkas“ PR/20/123-TDP-SA/SK.DSŽ 1 12 

 

 
ARCHITEKTŪROS IR KONSTRUKCIJŲ  DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo Pavadinimas Lapai 

1.  Projekto dalies viršelis 1 

2. PR/20/123-TDP-SA/SK.DSŽ Techninio darbo projekto dokumentų sudėties  
žiniaraštis 

1 

3. PR/20/123-TDP-SA/SK.AR Architektūros ir statinio konstrukcijų dalies aiškinamasis 
raštas 

12 

4. PR/20/123-TDP-SA/SK.TS Techninė specifikacija 40 

5. PR/20/123-TDP-SA/SK.SŽ Atitvarų šilumos laidumo skaičiavimai  2 

6. PR/20/123-TDP-SA/SK.KŽ Kiekių žiniaraštis 2 

7.  Energinis projektas 23 

8. PR/20/123-TDP-SA/SK.B Brėžiniai (SA/SK.B): 17 

8.1. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-01 Sklypo schema M 1:500 1 

8.2. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-02 Rūsio planas M 1:100 1 

8.3. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-03 Pirmo aukšto planas M 1:100 1 

8.4. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-04 Antro aukšto planas M 1:100 1 

8.5. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-05 Palėpės planas M 1:100 1 

8.6. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-06 Techninio aukšto planas M 1:100 1 

8.7. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-07 Stogo planas M 1:100 1 

8.8. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-08 Pjūvis A-A ir B-B M 1:50 1 

8.9. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-09 Fasadai tarp ašių A-C,1-6 M 1:100 1 

8.10. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-10 Gaminių kiekių žiniaraštis M 1:100 1 

8.11. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-11 Detalės. Cokolio ir pamatų šiltinimas M 1:10 1 

8.12. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-12 Detalės. Sienų šiltinimas M 1:20 1 

8.13. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-13 Detalės. Sienų šiltinimas M 1:20 1 

8.14. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-14 Detalės. Sienų šiltinimas M 1:20 1 

8.15. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-15 Detalės. Perdangos šiltinimas M 1:20 1 

8.16. PR/20/123-TDP-SA/SK.B-16 Detalės. Stogo dangos įrengimas M 1:20 1 



         

 

LAIDA 
IŠLEIDIMO  

METAI 
LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMAS) 

0 2020 Statybos leidimui 

KVALIF. 
PATVIRTINIM
O DOK. NR.  

  

 
UAB Primus 
Algirdo g. 46, Vilnius                         
info@primus.lt                      
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  

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

A 754 PV, PDVSA J. Šyvokienė  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

26291 PDVSK D.Mickevičius  
Aiškinamasis raštas (SA/SK) 0 

 ARCH U. Valasevičiūtė  

LT 

STATYTOJAS  DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Kupiškio komunalininkas“ PR/20/123-TDP-SA/SK.AR 2 13 

 

1. ARCHITEKTŪROS IR KONSTRUKCIJŲ DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1. BENDRI DUOMENYS 

1.1. Projekto 
pavadinimas 

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

1.2. Adresas Vytauto g. 61, Kupiškis 

1.3. Projekto 
stadija 

Techninis darbo projektas. 

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

1.5. Statinio 
kategorija 

Neypatingas statinys. 

1.6. Projektavimo 
objektas 

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

1.7. Pastato 
funkcinė 
paskirtis 

gyvenamoji 7.3 (trijų ir daugiau butų pastatai).  

1.8. Projekto 
statytojas 

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

1.9. Pagrindinis 
projektuotojas 

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

 

 
 



         

 

Žymuo 
PR/20/123-TDP-SA/SK.AR 

Laida Lapas Lapų 

0 3 13 

 

1.10. 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; 

1.11. 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 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

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 2.01.02:2016 
 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas 

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 

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

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

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 2.05.06:2005 Aliuminio konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.08:2005 
Plieninių konstrukcijų projektavimas. 
Pagrindinės nuostatos 

STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir LR 
aplinkos apsaugos 
ministro 2008 m. sausio 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai  
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15d. įsakymas  nr. A1-
22/D1-4 

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  1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 
reikalavimai. 
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2. DUOMENYS APIE TERITORIJĄ 

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

 
2.2. Ryšys su 

gretimu 
užstatymu 

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

2.3. Inžineriniai 
tinklai ir 
įrenginiai 

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

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

2.5. Transporto 
judėjimas 

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

2.6. 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 reikšme 1,6 
kn/m2 (120 kg/m2) 

Vėjo apkrovos rajonas Pagal STR 2.04.01:2018 
Kupiškio rajonas priskiriamas I-
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3.  DUOMENYS APIE PASTATĄ 

3.1. Projekto 
apimtis 

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

3.2. Statinio 
techniniai ir 
paskirties 
rodikliai 

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

3.3. 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. 

3.4. Pastato foto 
fiksacijos 

Pastato esamos padėties fotofiksacijos: 

 

 

  

jam vėjo apkrovos rajonui su 
pagrindine atskaitine vėjo 
greičio reikšme 24 m/s 

2.7. Reljefas Žemės sklypo paviršiaus altitudės svyruoja nuo 46.49 m iki 46.73 m. 
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3.5. 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. 

4. PROJEKTO SPRENDINIAI 

4.1.  
Pastato 
architektūri
nė 
koncepcija 
ir funkcija 

Pastato 
architektūrinė 
koncepcija 

Projekto tikslas - modernizuoti esamą pastatą, pagerinti 
inžinerinių sistemų fizines ir energines savybes. Architektūrinė 
pastato išraiška derinama prie aplinkos niuanso principu. 

Pagrindinių įėjimų,  
laiptinių išdėstymo 
sprendiniai 

Pagrindiniai įėjimai į pastatą, laiptinių išdėstymo sprendiniai 
paliekami esami ir nekeičiami. 

4.2. Pas
tato atitvarų 
elementų 
tipai, 
medžiagos 
ir jų 
parinkimo 
motyvai 

5.2.1 Projekto 
ruošimo 
pagrindas 

Statiniai naudojamas nuo statybos pabaigos, t. Y. 1968 metų, 
rekonstravimų ar kapitalinių remontų nevyko. 

5.2.2 
Paruošiamieji 
darbai 

- Krūmų, trukdančių cokolio apšiltinimo darbams, naikinimas; 
- Tranšėjos kasimas pastato perimetru; 
- Inžinerinių tinklų ženklinimo, pastato numerio lentelės, 

vėliavų laikiklio, lauko šviestuvų, antenų ir kitų smulkių 
elementų nuėmimas nuo fasadų; 

- Prastos būklės medinių langų demontavimas; 
- Rūsio ir langų grotų demontavimas; 
- Esamų palangių demontavimas; 
- Vėdinimo šachtų nuvalymas, nutrupėjusio mūro plytų 

atstatymas; 
- Nenaudojamų antenų ir atotampų ant stogo demontavimas; 
- Atliekant cokolio požeminės ir antžeminės dalies apšiltinimo 

(modernizavimo) darbus, nepažeisti elektroninių ryšių vario ir 
optinio kabelių apsauginiuose vamzdeliuose, paklotų į 
modernizuojamą gyvenamąjį namą; 

- Atliekant pietinės pastato sienos apšiltinimą (modernizavimą) 
vario ir optinius ryšių kabelius apsauginiuose vamzdeliuose 
būtina išsaugoti, juos paliekant po apšiltinamuoju sluoksniu, 
jeigu fasadas tinkuojamas, arba virš apšiltinamojo sluoksnio, 
jeigu fasadas bus dengiamas apdailinėmis plytelėmis su 
tarpu tarp apšiltinamojo sluoksnio; 

- Toje pastato sienos vietoje, kur ant apsauginio vamzdžio yra 
sumontuota dėžutė ir kabelis įlenda į rūsį, suprojektuoti ir 
pastatyti apsauginę/revizinę dėžę, kad būtų galimybė 
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praverti/pakeisti optinį ryšių kabelį; 
- .Į statybos darbų zoną patenkančias elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) ryšių kabelių kanalus, kabelius, ryšių 
šulinius, kabelines dėžutes ir kt. išsaugoti (apsaugoti); 

- Nesant galimybės išsaugoti (apsaugoti) ryšių tinklo elementų, 
suprojektuoti ir atlikti elektroninių ryšių tinklo elementų 
perkėlimą. 

Kiti, tinkamam atnaujinimo (modernizavimo) atlikimui būtini 
darbai. 

5.2.3 Cokolio, 
pamatų 
sutvarkymas 

Esamos nuogrindos pašalinimas. Grunto atkasimas. Pamatų 
paviršiaus paruošimas (būtina pašalinti visas sukibimą 
silpninančias medžiagas: seno tinko arba dažų sluoksnio 
atplaišas, dulkes, susidariusias druskos bei biologinės kilmės 
dėmes, tepalus ir kitus nešvarumus. Pamatų šiltinimas 
polistireniniu putplasčiu (EPS 100) ne mažiau 1,20m nuo 
grunto paviršiaus. Įrengiama pamatų hidroizoliacija. 
Išlyginamojo sluoksnio įrengimas armuojant II sluoksnių 
tinklelį. Papildomas angokraščių armavimas. Grunto 
sutankinimas ir užkasimas. Nuogrindos įrengimas plytelėmis 
su vejos borteliais. Vejos (jeigu yra) atstatymas. 
Cokolio antžeminės dalies šiltinimas polistireniniu putplasčiu 
(EPS 100), apdaila – klinkerio plytelės. Perforuoto cokolinio 
profilio įrengimas. Naudojama I kategorijos  atsparumo 
smūgiams termoizoliacinė sistema.  Rūsio langų angokraščių 
šiltinimas ir apdailinimas, palangių įrengimas. 
Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant cokolio įvedimas į laida 
dėžes. Ant/prie cokolio sumontuotų įrenginių nuėmimas ir 
perkėlimas nuo cokolio ir ,esant reikalui atstatymas. Alsuoklių 
nuo cokolio perkėlimas. Įėjimo į laiptinę aikštelės apdaila iš 
betono trinkelių, esant poreikiui, sužeminant laiptų aikštelę. 
Patekimas į pastatą privalo atitikti STR 2.03.01:2019 Statinių 
prieinamumas. Įrengti nuogrindą iš betoninių trinkelių iš išorės 
aprėminant šaligatvio bortais, prieš tai suformavus riekiamus 
nuolydžius. Teritorijos tvarkymui grunto atvežimas ir vejos 
atstatymas. 

5.2.4 Sienų 
šiltinimas 

Statybos aikštelės paruošimas. Pastolių ir kitos įrangos 
sumontavimas ir išmontavimas. Sienų sutvirtinimas, plyšių, 
siūlių, įtrūkimų, išdaužo remontas. Sienų paviršių nuvalymas, 
paruošimas (būtina pašalinti visas sukibimą silpninančias 
medžiagas: seno tinko, mūro, dažų sluoksnio atplaišas, 
dulkes, susidariusias druskos bei biologinės kilmės dėmes, 
tepalus ir kitus nešvarumus), padengimas antipelėsiniu 
preparatu. Išsikišusių metalinių konstrukcijų, esančių namo 
sienoje, nupjovimas/ pašalinimas. Atvirų laidų, kabelių, paklotų 
ant sienų įvedimas į laida dėžes. Signalizacijos daviklių, lauko 
šviestuvų, antenų kondicionierių ir kitų fasado sumontuotų 
įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Vėliavos 
laikiklių, gatvės pavadinimo ir namo numerio įrengimas. 
Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadą t. y. 
fasadas įrengiamas su ventiliuojamu fasadu bei atsparia 
vandalizmui apdaila.  
Ventiliuojamo fasado sistema susideda iš: 
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− Termoizoliacinio sluoksnio, 
− Laikančiųjų karkaso konstrukcijų, jungimo ir tvirtinimo 

detalių,  
− Vėjo izoliacijos,  
− Išorinės fasado apdailos sluoksnio (apsaugančio nuo 

atmosferos poveikio ir nuo fizinio poveikio 
termoizoliaciniam sluoksniui). Fasado apdailiniam 
sluoksniui naudojamos akmens masės plytelės.  

Skardintų paviršių skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas 
po apšiltinimo. Lauko palangių ir stogelių skardinimas 
spalvota, plastizoliu dengta skarda arba analoas. 
Angokraščių tinko nuėmimas, apšiltinimas, aptaisymas ir 
papildomas armavimas, kampų papildomas armavimas. 
Angokraščių šiltinimas ne mažiau kaip 30mm storio 
termoizoliacinėmis plokštėmis.  
Langų ir durų angokraščiai šiltinami iki 50 mm storio 
mineralinės vatos plokštėmis.  
Angokraščių apdaila – skarda.  
Apdailos darbai susiję su priemonėmis įgyvendinimo 
baigtiniais darbais.   
Vėliavos laikiklių, namo numerio, šiluminio punkto ir 
signalizacijos daviklių, laiko šviestuvų ir kt. fasado suformuotų 
įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo 

5.2.5 Stogo 
šiltinimas įrengiant 
naują dangą 

Esamo stogo dangos ir grebėstų nuardymas. Pažeistų 
medinių konstrukcijų remontas ir naujai dangai reikalingų 
konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, 
statramsčiai, grebėstai. Stogo medinės konstrukcijas apdoroti 
antiseptikais ir antipirenais. Vėjo izoliacijos įrengimas.  
Stoglangių įrengimas. Įrengiama nauja stogo danga ( 
pluoštinio cemento (be asbestinė) danga), aptaisant kraigus, 
karnizus, prieglaudas. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir 
kt, įrengimas. Žaibosaugos įrengimas. Antenų ir kitų stogo 
sumontuotų įrenginių nuėmimą ir atstatymą. Televizijos kabelį 
išvadų iš laiptinės ant stogo įrengimą. Kabelių esančių ant 
stogo pakėlimą ir tvirtinimą laikikliuose. Neveikiančių kabelių ir 
laidų atjungimą ir utilizavimą. Apsauginės tvorelės. Sniego 
užtvarų įrengimas. Pastogės ventiliacijos kaminėlių 
montavimas. Kanalizacijos alsuoklių išvedimas virš stogo. 
Pravalų įrengimas pastogėje. Patekimo į pastogę angos ir 
liuko (gamybinis) ir kopėčių pakeitimą naujais. Pažeisto 
parapetų mūro palėpėje atstatymas. Trečio aukšto ir dalies 
antro aukšto perdangos ir parapeto nešildomoje palėpėje bei 
stogo dalies apšiltinimas. Stogelis virš įėjimo į laiptinę 
remontuojamas, apšiltinamas ir apskardinamas įrengiama 
lietas nuvedimo nuo stogelio sistema. Suprojektavus įėjimo 
stogelio apšiltinimą, įvertinti laiptinės lango esančio virš 
stogelio atitikimą statybos techniniams reikalavimams.  
Naujais suprojektuoti išorinę lietaus surinkimo sistemą. Lietaus 
nuotekų nuvedimo latakus ir lietvamzdžius iš spalvotos 
poliesteriu dengtos arba lygiavertės skardos. Lietaus vandens 
nuvedimas nuo pastato per nuogrindą, įrengiant betoninius 
lietaus latakus. Latakas įrengiamas prie kiekvieno 
lietvamzdžio.  
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5.2.6 Langų 
keitimas 

Senų langų demontavimas. Naujų langų sumontavimas, 
reguliavimas ir tvirtinimas. Keičiami rūsio, bendrų tualetų butų 
ir kutų patalpų langai. PVC profilio su trimis varstymo kryptimis 
(trečia „mikroventiliacija“) Keičiami langai su 1-kameriniais 
stiklo paketais, užpildytais dujomis, kurios bent vienas iš stiklų 
su selektyvine danga. Naujų išorės ir vidaus palangių 
įrengimas. Vidaus palangės iš PVC. Sandūrų tarp lango 
staktos ir sienų hermetizavimas naudojant garo ir 
hidroizoliacines juostas. Angokraščių apdailą. Langų keitimo 
metu sugadintos kitų paviršių apdailos atstatymas. 

5.2.7 Durų 
keitimas 

Laiptinės lauko durų keitimas naujomis metalinėmis 
apšiltintomis durimis su švieslangiu, pritraukėju, fiksatoriumi ir 
rankenomis.  
Rūsio ir tambūro durys ir susitirpintu lauko durims skirto 
plastikinio profilio su pritraukėju, fiksatoriumi. Tambūro durys 
dviejų daliu: viršutinė – ir permatomo armuoto stiklo paketo, 
apatinę dalis nepermatoma su apšiltintu plastiko užpildu. 
Angokraščių apdaila. 

5.2.9 Kiti darbai Laiptinių sienų, lubų, grindų ir laiptų turėklų dažymas.  
Užtaisomos išmušos, atstatomas pažeistas tinkas, pašalinami 
seni dažai, paviršiai gruntuojami, glaistomi, dažomi, Netinkami 
turėklų porankiai pakeičiami naujais.  

4.3. Architektūrinia
i (fasadų) 
sprendiniai 

Fasadų apdaila – akmens masės plytelės. Pagal suderintus vyr. arch. spalvinius 
sprendimus atliekami bandiniai ir patvirtinti raštiškai projekto vadovo.  
Medžiagų ir spalvų keitimas: 
Rangovas nurodytas konkrečias medžiagas gali keisti į analogiškas, ne prastesnių 
savybių, prieš tai raštiškai suderinęs su projekto vadovu ir Statytojo atstovu. Visos 
projekte nurodytos spalvos - preliminarios, orientacinės ir tikslinamos projekto 
vykdymo priežiūros metu, pateikus medžiagų pavyzdžius ir atlikus bandomuosius 
tinkavimus. Gaminių spalva bus tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į 
visų fasado apdailos medžiagų spalvinį suderinamumą. 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. 

4.4.  Sprendinių 
atitikimas 
projekto 
rengimo 
dokumentams 

Projektas atitinka Projekto rengimo dokumentus. Pagrindiniai statinio  priežiūros ir 
teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 
- pasiekti, kad statinys būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių sprendinių, 
statybinių ir eksploatacinių normų; 
- laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinius defektus; 
- būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga įranga, atitinkanti keliamus 
reikalavimus. 

4.5.  Sprendinių 
atitikimas 
teritorijų 
planavimo 
dokumentams 

Sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams, statinio paskirtis 
nekeičiama, aukštingumas ir užstatymo plotas didėja tik dėl pastato apšiltinimo. 

4.6. Suprojektuoto 
pastato 
atitikimas 
esminiams 
statinio 
reikalavimams 

Statinys modernizuojamas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai 
pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų šiuos esminius statinio reikalavimus: 

mechaninio 
atsparumo ir 
pastovumo 

t. y. kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo 
metu, nesukeltų šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, 
didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, 
įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be 
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didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti 
(sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos); 

gaisrinės saugos kad kilus gaisrui statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą 
laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias 
apkrovas; būtų apribota: gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei 
dūmų plitimas statinyje, gaisro išplitimas į gretimus statinius; 
statinyje esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima 
juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių įspėjimo ir 
gaisro gesinimo sistemos; gelbėtojai (ugniagesiai) galėtų saugiai 
dirbti; 

higienos, 
sveikatos ir 
aplinkos 
apsaugos 

t. y. kad būtų nepažeistos statinyje ar prie jo esančių žmonių 
higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių 
priežasčių: kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų 
dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens 
ar dirvožemio taršos, nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų 
netinkamo šalinimo, statinių konstrukcijų ar statinių vidaus 
drėgmės; po pastato modernizavimo mikroklimatas, apšvietos ir 
kiti keliantys neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei 
aplinkai veiksniai nepabloginami už esamą būklę. 

saugaus 
naudojimo 

t. y. kad statinį naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų 
atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, sužeidimo 
ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos; 

apsaugos nuo 
triukšmo 

t. y. kad statinyje ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas 
nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti 
normaliomis sąlygomis; po pastato modernizavimo triukšmo 
lygis  nepabloginamas; 

energijos 
taupymo ir 
šilumos 
išsaugojimo 

t. y. kad naudojamas šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į 
vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis 
už reikiamą (t. y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar 
jo patalpų paskirties reikalavimus). 

4.7. Ene
rgijos 
taupymas ir 
šilumos 
išsaugojim
as 

atitvarų šilumos 
perdavimo 
koeficientai 

atitvara ne daugiau: projekte*: 

Cokolis, 
pamatų 

UR =0,22 UR =0,450 

Sienos UR =0,18 UR =0,147 

Perdanga UR =0,15 UR =0,155 

Langai UR =1,4 UR =1,4 

Durys UR =1,5 UR =1,5 

* atitvarų šilumos laidumo skaičiavimai pateikti priede Nr. 1. 

energetinio 
naudingumo 
klasė 

Apšiltinus pastatą (lauko sienas, stogą, pamatus), sutvarkius 
šildymo sistemą, pakeitus langus ir duris, numatoma energetinio 
naudingumo klasė - B. 

priemonės, 
užtikrinančios 
energinio 
naudingumo 
siekiamą klasę 

− Pamatai ir cokolis apšiltinti iš išorės putplasčio termoizoliaciniu 
sluoksniu (EPS), 120 mm, 1,20 m gyliu nuo žemės altitudės.. 
Deklaruojama putplasčio šilumos laidumo vertė yra 
0,0365W/mK.  

− Išorinių sienos apšiltintos 220 mm storio mineralinė vata, 
kurios šilumos perdavimo koeficientas 0,037 (W/(m2K)).  ir 30 
mm vėjo izoliacija, kurios šilumos perdavimo koeficientas 
0,033 (W/(m2K)). Laikančiajai konstrukcijai įvertintas esama 
30 cm betoninė siena, kurių projektinis šilumos laidumo 
koeficientas yra 1,27 W/mK.  
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− Pastato aukščiausio aukšto lauko sienos (salkos) šiltinamos 
150 mm mineraline vata, kurios projektinis šilumos laidumo 
koeficientas yra 0,037 W/mK  ir 50 mm priešvėjine akmens 
vata, kurios projektinis šilumos laidumo koeficientas yra 0,033 
W/mK. Esamos konstrukcijos įvertintas projektinis šilumos 
laidumo koeficientas yra 1,27 W/mK. 

− Pastogė šiltinamas 200 mm mineraline vata, kurios projektinis 
šilumos laidumo koeficientas yra 0,037 W/mK  ir 50 mm kieta 
akmens vata, kurios projektinis šilumos laidumo koeficientas 
yra 0,033 W/mK. Esamos konstrukcijos įvertintas projektinis 
šilumos laidumo koeficientas yra 0,85 W/mK.  

4.8. Aps
auga nuo 
triukšmo 

garso klasė Patalpose triukšmo lygis šiuo projekto etapu nesprendžiamas. 

apsauga nuo 
triukšmo 

Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. 
Apšiltinus išorines sienas, pakeitus senus langus bus pagerintos 
išorinių pastato atitvarų garso izoliacinės savybės. 

5. SAUGOMŲ TERITORIJŲ IR KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS REIKALAVIMAI 

5.1. Kult
ūros 
paveldo 
apsauga 

Nekilnojamasis daiktas nepriklauso nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų 
apsaugos zonoje).  

6. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS SPRENDINIAI 

6.1. Spr
endinių 
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. 

7. SAUGA, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESAI 

7.1. 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. 

7.2. Tre
čiųjų 
asmenų 
interesų 
užtikrinima
s 

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 
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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. 

7.3. Stat
ybos 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. 
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TECHNINĖS    SPECIFIKACIJOS 
 

Bendras techninių specifikacijų skirtų pastato remontavimui sąrašas. 
Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 
naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, 
LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne 
blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi 
aprašant atskirus darbus. 
Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui 
keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai 
laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų, technologinių reglamentų ir taisyklių. Darbai vykdomi turint 
statybą leidžiantį dokumentą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos 
privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą.  
Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, remontuotas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. 
Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės – jie turi likti ne 
blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. 
 
 

TS-01 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 
Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 skyriaus pirmo skirsnio 69.2 
punktą projekto ekspertizė privaloma pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto (tik techninio darbo 
projekto) (išskyrus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos 
institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems 
(modernizuojamiems) pastatams); 
 

• Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus 
kvalifikacinius atestatus. 

• Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, 
turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

• Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinantčius  gaminių, medžiagų ir įrenginių technines 
charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu 
nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso 
pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir 
konsultanto sutikimas. 

• Atnaujinimo (modernanizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir 
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę 
žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 
105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus. 

•  Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 
degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

•  Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame 
įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti. 

• Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, 
gaminiais bei įrengimais. 
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• Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota) pastato 
dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogėti 
kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat 
būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 

• Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 
reikalavimų. 

• Medžiagų bei darbų apimčių kiekius privalu tikslinti vykdant darbus (atidengus konstrukcijas, 
išmontavus duris, demontavus nuogrindą  ir t.t.) 

• Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės 
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti 
užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

• Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į 
pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais 
atkasamas rankiniu būdu. 

• Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami 
statiniui keliami esminiai reikalavimai. 

• Vykdant darbus privalu vadovautis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais 
teisės aktais, rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis  arba statybos taisyklėmis: 
- ST 121895674.215.01:2012  „Stogų įrengimo darbai“ 
- ST 2491109.01:2013 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ 
- ST 121895674.350.01:2012  „Hidroizoliavimo darbai“ 
- ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės 

vatos šilumos izoliacija įrengimas", kt. 
 

TS-02 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 
 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu bei gauti jo 
leidimą šių darbų vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

1. Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu 
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

2. Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse 
konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama 
tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.  

3. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 
Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 
įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus 
ir informuoti techninės priežiūros inžinierių. Rangovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo 
taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas 
išlaidas dengia Rangovas. 
Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir 
visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas 
netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 
Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. Kad nekiltų dulkių, ardomus 
gaminius – drėkinti. Imtis priemonių, kad dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 
Paliekamų pastatų būklė 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar  
nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs. 
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TS-03 ŽEMĖS DARBAI IR PAGRINDŲ ĮRENGIMAS 
  

1.1.Bendrosios nuostatos 
Privaloma vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
Darbai atliekami, darbų kokybė  tikrinama vadovaujantis: rangovo patvirtintomis statybos 
taisyklėmis arba Žemės ir statybvietės įrengimo darbai v2_2012.04.06 2012 2013 2014 (statybos 
taisyklės.lt). 
Žemės darbai statinio statybos sklype atliekami pagal statytojo patvirtintą statinio techninį darbo projektą, 
statybos darbų organizavimo projektą (SDO) ir gavus savivaldybės išduotą leidimą žemės darbams 
vykdyti. 
Vykdant žemės darbus būtina vadovautis normatyvinių dokumentų nurodymais ir reikalavimais bei 
techninių specifikacijų nurodymais. 
 
1.2. Pranešimas apie žemės darbų darbų pradžią 
Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešti leidime žemės darbams 
išvardintoms įmonėms ir asmenims, kurių kompetencijai priklauso žemės darbų vietoje esantys požeminiai 
tinklai, statiniai, tikslų žemės darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą.  
 
1.3. Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 
1.3.1 Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, rangovui 
reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus 
pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų 
panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 
1.3.2 Prieš pradedant žemės kasimo darbus užsakovas turi pateikti rangovui kasinėjimo zonos topografinę 
nuotrauką su joje pažymėtais požeminiais inžineriniais tinklais. Rangovas turi juos reikiamoje vietoje 
atsikasti ir įsitikinti toponuotraukos tikslumu. 
1.3.3 Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos 
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius 
(įtvarus). 
1.3.4 Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 
nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą, 
dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius 
arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 
1.3.5 Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 
netoliese yra pavojaus zona. 
1.3.6  Pažeminant  gruntinius  vandenis  būtina  numatyti  priemones,  apsaugančias  nuo  grunto  
išpurenimo  ir užtikrinančias stabilumą. 
1.3.7 Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti 
pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 
1.3.8. Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi 
kirstis), kad neužgautų vienas kito naudojamais įrankiais. 
1.3.9. Vykdant mechanizuotus žemės paruošimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebėti tas darbų 
vietas, kur tikėtinos grunto nuošliaužos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi būti atitvertos ir pažymėtos 
atitinkamais įspėjamais užrašais. Dirbti tokiose vietose leidžiama tik po kasdieninės darbų vadovo 
apžiūros. 
1.3.10. Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), 
reikia laikytis šių reikalavimų: 

a) veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei 
pereinant darbininkams iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 

b) dirbant su kilnojamais vibruojančiais įrankiais, įrenginiais būtina dėvėti apsaugančias nuo 
vibracijos pirštines ir avalynę, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kurių metu 
pasivaikščioti, pamankštinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laiką; 

c) pneumatinio įrankio žarnas darbo metu tempti ir lenkti draudžiama. Neleistina, kad jos 
liestųsi su lynais, elektros kabeliais ir suvirinimo elektra įrankių laidais, kuriuose yra įtampa, taip pat su 
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deguonies, acetileno ir kitų dujų žarnomis. Žarnos išdėstomos taip, kad per jas nevažinėtų transportas ir 
nevaikščiotų žmonės; 

d) pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti 
suvyniota į žiedą. Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos; 

e) tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
f) tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m; 
g) tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama 

važiuoti atbuline eiga. 
1.1.11. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais 
įrankiais 
taisyklių reikalavimų 
 
1.4. Žemės darbų vykdymas 
Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį vandenį, sustiprinti iškasos kraštus  
bei atlikti bet kokią kitą statybinę operaciją. Iškasa turi būti kasama tik tokio gylio, kad pagrindas liktų 
nepajudintas. 
Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai.  
Rangovas privalo numatyti priemones, kad į iškasas nepatektų gruntinis ar lietaus vanduo. Statybos darbai 
turi būti vykdomi sausoje iškasoje.  
 
1.5. Grunto kasimas 
Grunto kasimas vykdomas rankiniu būdu, siekiant nepažeisti esamų funkcionuojančių inžinerinių tinklų bei 
komunikacijų. Atlikus projekte numatytus darbus, iškasos užpilamos rankiniu būdu ir sutankinamos. 
 

TS-04 DEKORATYVINĖ VEJA 
 
Dekoratyvinė veja – tai teritorijos dalis, dirbtinai užsėta velėną formuojančiomis žolėmis. 
1.1. Vejos įrengimas ir priežiūra  
Vejos įrengimas pradedamas nuo netinkamo grunto nukasimo, statybinio laužo, šiukšlių surinkimo, reljefo 
suformavimo ir piktžolių naikinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti 
cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti.  
Dirvožemį išdirbti iki 25 cm gylio. Jeigu veją rengti planuojama pavasarį, tai dirvožemį pasiruošti reikia iš 
rudens. Jeigu veja rengiama rudenį, pasiruošti reikia pavasarį, o 10-12 d. prieš sėjant papildomai 
idirvožemį šdirbti iki 15 cm gylio.  
Smulkias sėklas (dobilų, miglių, smilgų) reikia įterpti 0,5-1,5 cm gyliu, o didesnes (svidrių, eraičinų) – iki 3 
cm. Neleistina sėklas palikti neįterptas. Sėklas reikia padalinti į dvi dalis. Pusę išsėti skersai ploto, o kitą – 
išilgai. Pasėtos sėklos į dirvą įterpiamos grėbliu. Kad joms dirvoje užtektų drėgmės, dirvą po sėjos reikia 
suvoluoti. Sėklų sėjos norma įrengiant veją priklauso nuo rūšių sudėties, dirvos drėgnumo, sėjos laiko, 
žolių sėklų daigumo bei švarumo. 
 

TS–05 NUOGRINDOS REMONTAVIMAS 
Ties pastato lietvamzdžiais įrengti lietaus nuotekų nuvedimą specialiomis nuogrindoje ir šaligatvyje. 
Tankinamas gruntas, pilamas stambaus smėlio ir skaldos atsijų paklotas, sutankinama ir dedamos 
betoninės plytelės 
1.1. Grunto iškasimas 
Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir rangovo 
pateiktus skaičiavimus, suderintus su statybos techninės priežiūros inžinieriumi. Kasant duobes, turi būti 
numatytos techninės priemonės greta esančių statinių pastovumui išsaugoti. Užterštas gruntas 
pašalinamas gamtosaugai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. 
Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių 
pažeidimų. Ties inžinerinių tinklų įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki jų viršaus. 
Kasant duobes, turi būti numatytos techninės priemonės greta esančių statinių pastovumui išsaugoti.  
1.2. Gruntas.  
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Gruntas po dangos konstravimo turi būti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenį. Pagrindai rengiami ant 
išlygintos ir sutankintos žemės sankasos. Sankasos gruntų iškyloms sumažinti po danga, priklausomai 
nuo gruntų savybių ir dangos padėties, įrengiamas pagrindas iš skaldos, smėlio. 

1.3. Pagrindai. Reikalavimai pagrindų sutankinimui. 
Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės priežiūros 
inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio 
storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir 
tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 mm. Užpilamame grunte 
negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų 
Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos 
apkrovos dydžio. Jeigu danga skirta tik pėstiesiems, ji gali būti klojama ant vandeniui pralaidaus 10 cm 
storio sluoksnio pagrindo (skaldos pagrindas) ir 3-5 cm pakloto. 
Teisingai išklotos dangos trinkelės/plytelės viena su kita tampriai susijusios. Trinkelės/plytelės veikianti 
apkrova perduodama grindinio pagrindui, todėl grindinio kokybė priklauso nuo pagrindo kokybės. Nors 
tamprūs trinkelių/plytelių tarpusavio ryšiai apsaugo paklotą nuo irimo, tačiau galimos pagrindo 
deformacijos vis tiek turi poveikį dangai.  
Pagal sutankinimo mechanizmų tipą ir dydį bei grunto rūšį numatytam grunto sutankinimo rodikliui pasiekti 
turi būti nustatytas pilamo sluoksnio storis ir važiavimų viena vieta skaičius tankinant. Todėl rangovai prieš 
tankinimo darbų pradžią bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar jų parinktais darbo metodais 
pasiekiami pagal ST 188710638.06:2004 89 punktą techniniame projekte nurodyti reikalavimai 
sutankinimui. Jeigu šiais darbo metodais nepasiekiama reikiamo rezultato, tai rangovai privalo atitinkamai 
pakeisti darbo metodą. Užsakovui pareikalavus, rangovai turi pagrįsti reikalaujamos sutankinimo rodiklio 
DPr reikšmės pasiekimą. 
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OH, OK, OD ir OM grupių gruntams 2 lentelės reikalavimai galioja tik tada, kai jų tinkamumas ir klojimo 
sąlygos yra atskirai ištirtos ir nustatytos bei suderintos su Užsakovu.  
Sutankinimo reikalavimai galioja stambiagrūdžiams gruntams, taip pat skaldos mišiniams, kurie yra 
atitinkamos granuliometrinės sudėties.  
Jeigu tam tikrame žemės sankasos ruože gruntų grupės, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo 
reikalavimai, yra taip susimaišiusios (jų negalima atskirai paskleisti), tai tokiame žemės sankasos ruože 
gali būti taikomos mažesnės už nurodytąsias 2 lentelėje (nuo pirmos iki penktos eilutės) sutankinimo 
rodiklio DPr vertės. Šiuo atveju sutankinimo rodiklio DPr minimalią vertę, tačiau ne mažesnę kaip 95,0 %, 
gali nustatyti Užsakovas.  
Ypač apkrautai žemės sankasai arba jos dalims, taip pat kitoms specialioms medžiagoms, skirtoms žemės 
sankasai rengti, gali būti taikomi didesni sutankinimo reikalavimai už nurodytuosius 2 lentelėje. Didesnių 
sutankinimo reikalavimų taikymas turi būti atskirai ištirtas ir nurodytas techniniame projekte. 
Nestabilizuotiems kelkraščiams įrengti atitinkamai galioja 2 lentelės pirmos eilutės reikalavimai. Sankryžų, 
žaliųjų ir kitų panašių plotų užpylimo reikalavimai turi būti nurodomi techniniame projekte. Sutankinimo 
reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti 145, 146 punktuose, triukšmo slopinimo pylimų 
sutankinimo reikalavimai – 178, 180 punkte.  
Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio vertė, tai natūralųjį arba supiltinį gruntą 
reikia stabilizuoti (žr. šio skyriaus X skirsnį) arba pagerinti, tam tikrais atvejais pakeičiant gruntus (žr. 231 
punktą). Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su Užsakovu ir techninio projekto rengėju 

 
1.4. Danga 
Virš sutankinto smėlio išliejamas betono C25/30-XF2(F150) pagrindas, ant jo montuojami betoniniai vejos 
borteliai.  
Nuogrinda įrengiama iš sertifikuotų šaligatvio plytelių dangos Tipas ŠP, 500x500 mm. 
Techniniai duomenys: 

Standarto 
pavadinimas 

Stipris 
tempimui 

Atsparumas 
dilinimui 

Vandens 
įgėris % 

Atsparumas 
slydimui (ASV) 

Atsparumas šalčiui 
(masės nuostoliai kg/m²) 

Šaligatvio 
plytelės ŠP  
LST EN 1339 + 
AC 

Lenkiant ≥ 
3,6 MPa 

< 20 mm < 6 % 71 < 1,0 

Klojant dangą būtina išlaikyti tarp betoninių trinkelių 3–5 mm pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangų 
statiškumui. Betoninių trinkelių dangos paviršiaus skersinis nuolydis neturėtų viršyti 2,5 %. 
1.5  Atstatomos šaligatvio plytelės 
Pažeidus esamas šaligatvio plyteles jos turi būti atstatomos iš sertifikuotų betoninių šaligatvio plytelių 
dangos. Tipas ŠP, storis ne mažiau kaip 50 mm.  
Techniniai duomenys: 

Standarto 
pavadinimas 

Stipris 
tempimui 

Atsparumas 
dilinimui 

Vandens 
įgėris % 

Atsparumas 
slydimui (ASV) 

Atsparumas šalčiui 
(masės nuostoliai kg/m²) 

Šaligatvio 
plytelės ŠP  
LST EN 1339 + 
AC 

Lenkiant ≥ 
3,6 MPa 

< 20 mm < 6 % 71 < 1,0 

Klojant dangą būtina išlaikyti tarp betoninių plytelių 3–5 mm pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangų 
statiškumui. Betoninių plytelių dangos paviršiaus skersinis nuolydis neturėtų viršyti 2,5 %. 
 

TS-06 STATYBINĖ ŠILUMOS IZOLIACIJA 
 

1.1. Bendroji dalis. 
Termoizoliaciniai sluoksniai turi būti iš apšiltinimo medžiagos, kurios tankiai ir storiai turi atitikti atitinkamas 
konstrukcines detales brėžiniuose. Jeigu rangovas siūlo kito tankio ir storio medžiagą, jis turi užtikrinti, kad 
atitvarų konstrukcijų savybės šiluminės izoliacijos požiūriu būtų ne blogesnės už normuojamas ir suderinti 
su projekto vadovu. 
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Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių 
savybių. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. 
Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis 
deformacijomis. Šilumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triukšmo lygiai 
patalpose neturi viršyti triukšmo lygių pagal Lietuvos higienos normas HN33-1993. 
 

1.2. Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją konstrukcijose. Bendrieji reikalavimai.  
Šilumos izoliacijos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį (pateikta gamintojo). 

Šilumos izoliacjos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu. 
Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 
mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių 
gaminių siūles. 
Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie mūro, betono ir kitų konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai kruopščiai. 
Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi, kad 
izoliacijos sluoksnis būtų vientisas. 
Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų atliekant kitų sluoksnių įrengimo darbus, ir kad į izoliaciją ar 
tarp izoliacijos siūlių nepatektų šilumai laidūs intarpai. 
Apsauginiai sluoksniai vamzdžių bei ventiliacijos angų sandūros stogo ir sienų konstrukcijose turi būti 
įrengiami taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė 
iš patalpų būtų visiškai pašalinama. 
Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvoje galiojančius norminius 
dokumentus. 
1.3. Sandėliavimas 
Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, šilumos izoliacjos gaminiai turi būti 
apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Šilumos izoliacjos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų 
su dvigubu polietileno gaubtu gali būti sandėliuojami lauke. Plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti 
sandėliuojamos patalpose. Demblių rietuvių aukštis neturi viršyti 2 m. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina 
parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai nesikauptų sandėliavimo aikštelėje. 
Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis įpakavimas. 
Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių 
kritulių– įrengus specialius gaubtus ar panašiai. 
 

1.4.1. Pastato cokolio požeminė (antžeminė) dalis šiltinama 120 mm storio polistireninio putplasčio 
EPS 100 plokštėmis.  
Techniniai duomenys: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Izoliacijos storis D Žiūrėti produkto etiketę 

Šiluminė varža  Žiūrėti produkto etiketę 

Deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento vertė, λdec ≤ 0,035 W/m∙K 

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

Statmenas paviršiui tempiamasis stipris TR100 ≥ 100 kPa 

Stipris lenkiant BS150 ≥ 150 kPa 

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

Vandens garų varžos faktorius MU 30÷70 

Degumo klasė E 

Ilgis L(3) ± 3 mm 

Plotis W(2) ± 2 mm 

Storis T(2) ± 2 mm 

Statmenumas S(5) ± 5 / 1000 mm 

Plokštumas P(10) ± 10 mm 

Gaminys tvirtinamas prie šiltinamo paviršiaus klijais ir tvirtinimo smeigėmis. 
 
Polistireninis putplastis cokolio šiltinimui  pagal standartus: 

Rodiklio pavadinimas Standartas 
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Ilgis x Plotis LST EN 1604+AC:2003 

Storis LST EN 1604+AC:2003 

Storio leistinos nuokrypos, t LST EN 13163:2009 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD SPSC 

Degumo klasė  LST EN ISO 11925-2:2010 

Stipris gniuždant iki 10% deformacijos, kPa LST EN 826:1998 

Vandens garų varžos faktorius (MU, (µ) STR 2.01.03:2009 

Vidutinis tankis LST EN 1602+AC:1998 

Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis LST EN 1604+AC:2003 

Matmenų stabilumas LST EN 1603+AC:1998 

 

1.5. Fasadų šilumos izoliacijai, įrengiant vėdinamą  fasadą ant karkaso naudojant dvisluoksnę –
vatos šilumos izoliaciją ir priešvėjine vatos izoliaciją. 
1.5.1. Pagrindinė šilumos izoliacija – 220 mm storio mineralinės vatos plokštės. 
Techniniai duomenys: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Izoliacijos storis D Žiūrėti produkto etiketę 

Šiluminė varža  Žiūrėti produkto etiketę 

Deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento vertė, λdec ≤ 0,038 W/m∙K 

Degumo klasė A1 

Laidumas orui ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) 

Trumpalaikis vandens įmirkis Wp ≤ 1,0 kg/m2 

Ilgalaikis vandens sugėrimas Wlp ≤ 3,0 kg/m2 

Vandens garų varžos faktorius MU1 

Gaminys tvirtinamas prie šiltinamo paviršiaus tvirtinimo smeigėmis. Privaloma laikytis tiekėjo 
technologinių rekomendacijų. 
 
1.5.2. Vėjo ir šilumos izoliacija - 30 mm storio vatos plokštės, naudojamos apsaugai nuo vėjo 
vėdinamose atitvarose . 
Techniniai duomenys: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento vertė, λdec ≤ 0,033 W/m∙K 

Degumo klasė A1 

Laidumas orui ≤ 50·10-6 m3/(m·s·Pa) 

Trumpalaikis vandens įmirkis Wp < 1,0 kg/m2 

Ilgalaikis vandens sugėrimas Wlp ≤ 3,0 kg/m2 

Vandens garų varžos faktorius MU1 

Gniuždymo įtempis (esant 10 % deformacijai) ≥ 0,5 kPa 

Gaminys tvirtinamas prie šiltinamo paviršiaus tvirtinimo smeigėmis. Privaloma laikytis tiekėjo 
technologinių rekomendacijų. 
 
Mineralinė vata sienų šiltinimui  pagal standartus: 

Rodiklio pavadinimas Standartas 

Ilgis x Plotis LST EN 822:1997 

Storis LST EN 823:1997 

Storio leistinos nuokrypos, t LST EN 823:1997 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD LST EN 13162:2009 

Degumo klasė  LST EN 13501-1:2007 

Degumas LST EN ISO 1182:2010 

Trumpalaikis įmirkis, WS, (Wp) LST EN 1609+AC:2002 

Ilgalaikis vandens įmirkis, WL (P), (WIp) LST EN 12087:2000 

Vandens garų varžos faktorius (MU, (µ) LST EN 12086:2000 

Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10%  LST EN 826:1998 

Statmenas paviršiui stipris tempiant  LST EN 1607+AC:2002 
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Matmenų stabilumas nurodytoje temperatūroje, deklaruojama 
vertė, DS (T+) 

LST EN 1604+AC:2003 

 
Pastabos: 

1. Atliekant sienų apšiltinimo darbus, pažeistas fasadų mūro vietas suremontuoti naudojant 
remontinius skiedinius prieš tai pašalinus nešvarumus ir jau atskilusias mūro dalis. Suremontuoto 
mūro stiprumas turi būti pakankamas, kad prie jo būtų galima tvirtinti remontuojant pastatą 
parinktas šiltinimo ir apdailos medžiagas bei konstrukcijas. 

2. Sienų plyšius praplatinti, išvalyti ir patikimai užsandarinti elastinga mastika. 
3. Pažeistus paviršius nuplauti fungicidais arba nuvalyti kitomis priemonėmis. 

 

1.6. Pastato perdangos šilumos izoliacijai: 

1.6.1. Pagrindinė šilumos izoliacija – 200 mm storio mineralinės vatos plokštės. 
Techniniai duomenys: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Izoliacijos storis D Žiūrėti produkto etiketę 

Šiluminė varža  Žiūrėti produkto etiketę 

Deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento vertė, λdec ≤ 0,038 W/m∙K 

Degumo klasė A1 

Laidumas orui ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) 

Trumpalaikis vandens įmirkis Wp ≤ 1,0 kg/m2 

Ilgalaikis vandens sugėrimas Wlp ≤ 3,0 kg/m2 

Vandens garų varžos faktorius MU1 

Šiltinimo darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto tiekėjo technologinio darbo reglamento. 
 

1.6.2. Vėjo ir šilumos izoliacija - 30 mm storio vatos plokštės, naudojamos apsaugai nuo vėjo 
vėdinamose atitvarose . 
Techniniai duomenys: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento vertė, λdec ≤ 0,033 W/m∙K 

Degumo klasė A1 

Laidumas orui ≤ 50·10-6 m3/(m·s·Pa) 

Trumpalaikis vandens įmirkis Wp < 1,0 kg/m2 

Ilgalaikis vandens sugėrimas Wlp ≤ 3,0 kg/m2 

Vandens garų varžos faktorius MU1 

Gniuždymo įtempis (esant 10 % deformacijai) ≥ 0,5 kPa 

Gaminys tvirtinamas prie šiltinamo paviršiaus tvirtinimo smeigėmis. Privaloma laikytis tiekėjo 
technologinių rekomendacijų. 
 
1.7. Sienoms tarp šildomų ir nešildomų pastato patalpų šiltinti. 
1.7.1. Pagrindinė šilumos izoliacija – 50 mm storio ir 200 mm storio EPS70 polistireninio putplasčio 
plokštės. 
Techniniai duomenys: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Izoliacijos storis D Žiūrėti produkto etiketę 

Šiluminė varža  Žiūrėti produkto etiketę 

Deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento vertė, λdec ≤ 0,039 W/m∙K 

Degumo klasė A1 

Laidumas orui ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) 

Trumpalaikis vandens įmirkis Wp ≤ 1,0 kg/m2 

Ilgalaikis vandens sugėrimas Wlp ≤ 3,0 kg/m2 

Vandens garų varžos faktorius MU1 

Šiltinimo darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto tiekėjo technologinio darbo reglamento. 
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TS-07  SIENŲ ŠILTINIMAS IŠ IŠORINĖS PUSĖS. VENTILIUOJAMO FASADO ĮRENGIMAS 

1.1. Bendroji dalis 
Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 
durys“ reikalavimų. Fasadų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė  tikrinama vadovaujantis 
rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis (arba Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos 
izoliacija įrengimas_V2_2012.04.06 (2012) (2013) (2014); Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai_ 
v2_2012.04.06 (2012) (2013) (2014); Statinių remonto ir rekonstravimo darbai v2_2012.04.06 (2012) 
(2013) (2014) (statybos taisyklės.lt). 
Fasadai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacine sistema ant aliuminio karkaso su mineralinės 
vatos termoizoliacine ir vėjo izoliacine medžiaga ir akmens masės fasadinių, atsparių šalčiui, 
įtrūkimams ir įbrėžimams plytelių apdaila. Palėpes (salkos) aukštas įrengiamas iš medžio karkaso 
konstrukcijos. 
Detalius laikančiojo aliuminio karkaso Sistemos montavimo brėžinius ir mazgus pateikia 
Sistemos gamintojas. 

 

Prieš atliekant statybos darbus, fasado įrengimui skirtus tvirtinimo elementus, smeiges, 
kronšteinus privalo rangovas patikrinti natūriniais bandymais, išbandyti rovimui. Pasirinkęs 
konkretų gamintoją privaloma nurodyti minimalias leistinas stiprio reikšmes.  
Techninės būklės akte nenumatomi tolimesni ekspertizės bandymai. 
 
1.2. Reikalavimai 
Reikalaujama, kad pastatų atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojami tik turintys Europos techninius 
liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai. 
Sistemos turi tenkinti išorinių vėdinamų termoizoliacinių sistemų reikalavimus sistemų tvirtinimo pagrindui, 
reikalavimus sistemų tvirtinimui, reikalavimus sistemos karkasui, reikalavimus termoizoliacinio sluoksnio 
įrengimui, reikalavimus vėjo izoliacijos įrengimui, reikalavimus vėdinamo oro tarpo įrengimui, bendruosius 
reikalavimus sistemoms ir jas sudarančioms medžiagoms, reikalavimus sistemos atsparumui smūgiams, 
reikalavimus deformacinių siūlių įrengimui, priešgaisrinius ir kt. reikalavimus.  
Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
1. Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti laikomasi konkretaus pasirinkto gamintojo technologijos 

sąlygų reikalavimų; 
2. Visi sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias medžiagas, turi būti 

natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš 
naudojimą atitinkamai apsaugoti. Sistemos elementų atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti 
pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus. 

3. Sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi būti parinkti taip, kad juos 
sujungus tarpusavyje nesusidarytų sąlygos elektrocheminei korozijai. 

4. Apdailos elementų atsparumas šalčiui turi būti ne mažesnis už nurodytą atitinkamų gaminių 
darniuosiuose standartuose ir ne mažesnis už 100 tūrinio šaldymo ciklų. 

5. Sistema turi išlikti saugi – negali būti negrįžtamai deformuoti jokie sistemos elementai, kai vieną minutę 
sistemos išorinis paviršius veikiamas 500 n jėga dviem kvadratinėmis 25 mm x 25 mm matmenų 5 mm 
storio metalinėmis plokštėmis statmena sistemos paviršiui kryptimi. Tiekiama gamintojo 
sukomplektuota sistema, šį reikalavimą užtikrina sistemos tiekėjas konstrukciniais skaičiavimais arba 
bandymais. 

6. Kai ant sistemos paviršiaus įrengiami papildomi elementai, jų sukeliama apkrova turi būti perduodama 
tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius. 

7. Sistemos apdailos elementų išorėje negali būti aštrių briaunų. Apdailos elementų paviršius negali 
sukelti pastate arba šalia esančių žmonių sužeidimo rizikos. 

8. Visi horizontalūs paviršiai: palangės, tarp balkonų, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai 
atsparia poliesteriu dengta skarda. 

9. I atsparumo ugniai laipsnio pastatų dvigubiems (vėdinamiems) fasadams įrengti turi būti naudojami ne 
žemesnės kaip b–s2, d0 degumo klasės statybos produktai. 

http://www.statybostaisykles.lt/node/1992
http://www.statybostaisykles.lt/node/1992
http://www.statybostaisykles.lt/node/3039
http://www.statybostaisykles.lt/node/3039
http://www.statybostaisykles.lt/node/1980
http://www.statybostaisykles.lt/node/1980
http://www.statybostaisykles.lt/node/1987
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1.3. Reikalavimai vėdinamų fasadų sistemoms: 
1. Apsauga nuo kritulių; 
2. Šilumos izoliavimas; 
3. Šalčio tiltų izoliavimas; 
4. Apsauga nuo triukšmo; 
5. Apsauga nuo kondensato susidarymo; 
6. Temperatūros skirtumų kompensavimas. 
Vėdinamas fasadas negali vykdyti atraminės pastato funkcijos. 
Vėdinamų fasadų konstrukcija nėra skirta išlyginti plokštumas, t.y. ištaisyti statybinius trūkumus, kurių 
nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės yra didesni nei 100 mm. 
Vėdinamo fasado konstrukcija yra tvirtinama kaip atskira ir nepriklausoma fasado dalis, tam tikslui 
konstruktoriaus turi būti atliekami statiniai skaičiavimai. 
Šiltinamų statinių atitvarinėse konstrukcijose eksploatacijos metu būtina išvengti drėgmės kaupimosi: 
1.  kad nesikondensuotų garai ant vidinės apdailinės plokštės sienelės, vėdinamas oro tarpelis tarp 
plokštės ir šiltinamos medžiagos turi būti ≥ 25 mm, bet ne daugiau kaip 100 mm; 
2.  viršutinė ir apatinė fasado dalis, taip pat langų ir durų angokraščiai turi turėti tiesiogines vėdinimo angas 
išoriniam orui patekti; 
3.  oro tarpo vėdinimo angų dydis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm2 vienam ilginiam (horizontaliąja 
kryptimi) vertikalaus oro tarpo metrui. 
Tvirtinant plokštę prie karkaro, turi būti užtikrintas visos fasado konstrukcijos stiprumas ir pastovumas 
(pagal STR 2.01.01(1):2005), kad ji atlaikytų vėjo apkrovas, savąjį svorį bei smūgines apkrovas, rovimo ir 
kirpimo apkrovas bei temperatūrinius pokyčius. 
Įrengiant vėdinamą fasadą ypatingą dėmesį reikia atkreipti į naudojamų medžiagų suderinamumą. 
Būtina vadovautis konkretaus gamintojo reikalavimais, atsižvelgiant į išorės apdailos medžiagos tipą/rūšį. 
1.4. Sistemos įrengimo darbų etapai: 
1. pagrindo įvertinimas; 
2. pagrindo paruošimo, sutvirtinimo darbai (jei reikia), mechaninių pažeidimų šalinimas; 
3. atitinkamos laikančiojo karkaso konstrukcijos parinkimas ir įrengimas; 
4. atitinkamos jungimo ir tvirtinimo detalių elementų sistemos parinkimas bei naudojimas; 
5. šilumos ir vėjo izoliacijos tvirtinimo būdas. Parinkimas vykdomas atsižvelgiant į pasirinktą laikančiojo 
karkaso konstrukcijos tipą. Šilumos ir vėjo izoliacija tvirtinama smeigėmis. Darbai pradedami tik iš dalies 
įrengus laikančiojo karkaso konstrukciją, t.y. nustačius fasado plokštumų nuokrypius nuo vertikalės ir 
horizontalės, išlyginus fasado plokštumas ir užinkaravus kronšteinus; 
6. išorinės fasado apdailos tvirtinimo būdo parinkimas: matomas – naudojami laikikliai. 
Vėdinamų fasadų įrengimo darbai gali būti vykdomi vienu metu su kitais bendraisiais statybos darbais: 
stogo įrengimu, langų montavimu, cokolio šiltinimu. Langų montavimo darbus būtina derinti su Sistemos 
įrengimo darbais. 
1.5. Reikalavimai sistemų tvirtinimo pagrindui 
Pagrindo sandarumas turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą. Atliekant darbus, pastato sandarumas 
negali būti sumažintas. 
Pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas fasado sistemos storio 
reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo numatytas fasado 
sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas. 
Ištrupėjusios, drėgmės pažeistos sienų (pagrindo) vietos  turi būti sustiprintos  arba atstatytos - pagrindo 
stiprumas turi būti pakankamas atlaikyti fasado sistemos sukeliamas apkrovas. Nešvarumai, skiedinio 
likučiai, ir kitos atšokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiškam fasado Sistemos darbų etapų atlikimui 
nuvalomi/pašalinami atitinkamomis priemonėmis. Fasadinės sistemos tvirtinimo prie sienos (pagrindo) 
elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios 
rūšies pagrindo vertes. 
1.6. Reikalavimai sistemų tvirtinimui 
Pagrindiniai reikalavimai, kurie turi būti įvertinti gamybinėje projektinėje dokumentacijoje atliekant pastato 
fasadinės apdailos pakabinimo sistemos DP statinius skaičiavimus (vėdinamam fasadui, kai fasadinė 
apdaila –  homogeninė keraminė plytelė, kurios δ=8,5-10 mm). 
Pakabinamo fasado sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris Rd turi būti ne mažesnis kaip projektinę vėjo 
apkrovą Sd . 
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Projektinė vėjo apkrova  sienų centrinėse zonose Sd  = -320 N/m²; 
Projektinė vėjo apkrova  sienų pakraščių (1,5 m)  zonose Sd  = -800 N/m²; 
Projektinė vėjo apkrova  sienų kampų (1,5 m) zonose Sd  = -1200 N/m². 
Pastatas yra vietovėje  - B tipo (miestų teritorijos, miškų masyvai ir kitos vietovės, kurios yra tolygiai 

užstatytos aukštesnėmis kaip 10 m kliūtimis), pastato aukštis iki 20 m   
 -  koeficientas c(z) =0,85. 
Pavėjiniai išorinio slėgio aerodinaminiai koeficientai: 

- sienų centrinių zonų vėjo spaudimui  ce=-0,8, 

- sienų pakraščių zonų (1,5 m)   ce=–2, 

- sienų kampų zonų (1,5 m)   ce=–3. 
Apdailos– svoris 18,46 kg/m². 

Fasadinės sistemos tvirtinimo prie sienos (pagrindo) elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų 
nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios rūšies pagrindo vertes. 
Nejudami ir paslankūs Sistemos karkaso elementų sujungimai turi būti atsparūs projektinės vėjo apkrovos 
Sd (kPa) poveikiui. Sistemos karkaso elementų sujungimų stipris turi būti nustatytas Sistemos karkaso 
tiekėjui atlikus skaičiavimus arba bandymus. 
Apdailos elementų tvirtinimo prie karkaso stipris turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą Sd, kPa. 
Apdailos elementų tvirtinimo prie Sistemos karkaso stipris turi būti nustatytas skaičiavimais arba 
bandymais. Apdailos elementai turi būti montuojami pagal jų gamintojų pateiktas montavimo instrukcijas. 
1.7. Reikalavimai sistemos karkasui 
Metalinis karkasas  

− karkasui įrengti naudojami sisteminiai elementai, medžiagos turi būti tarpusavyje suderinamos (negali 
vykti elektrocheminė korozija);  

− karkasui įrengti reikalingi atlikti tikrinamieji statiniai skaičiavimai patvirtinti atestuoto konstruktoriaus, 
karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo technologiją ir karkaso 
išdėstymo schemą; 

− tiekėjo brėžiniuose  pridedami visi tipiniai pastato detalių pjūviai su įrengtu karkasu ir apdaila; 

− turi būti atliktas mūrvinių rovimo bandymo protokolas objektui. 
Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savąjį svorį ir fasadinės apdailos – homogeninė 
keraminė plytelė svorį  ~ 20,00 kg/m². 
Maksimalus nepertraukiamo profilio ilgis – 3000 mm arba kas pastato aukštą. Temperatūros pokyčiams 
kompensuoti tarp karkaso profiliuočių paliekamas ne mažesnis kaip 10 mm tarpas. Profilių sudūrimai turi 
sutapti su  fasadinės apdailos plokščių sudūrimais ir šie sudūrimai turi būti tame pačiame aukštyje. 
1.7.1. Montavimo konsolės (kronšteinai) 
Nerūdijančio plieno kronšteinai, naudojami vertikalaus metalinių profilių karkaso sistemoje kaip laikančioji, 
atraminė jungtis su nešančiąja pastato konstrukcija. 
Kronšteino gembės ilgis parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį ir įvertinant numatomą vėdinamą oro 
tarpą. Kronšteinų skaičius ir žingsnis nurodomas techniniame montavimo schemos projekte ir turi būti 
suderintas su architektūriniais brėžiniais bei parengtas remiantis konstruktoriaus skaičiavimais. 
Konsolėms turi būti padaryti atsparumo deformacijai bandymai, kuriuos pateikia gamintojas. 
Vieną štangą turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolė, kitos naudojamos paslankaus tvirtinimo. Atstumai 
nurodomi karkaso montavimo schemoje. 
Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines. 
1.7.2. Kreipiantieji profiliai  
Vertikalių laikančiojo karkaso konstrukcijos profilių žingsnis nurodomas techniniame montavimo schemos 
projekte ir turi būti suderintas su architektūriniais brėžiniais bei parengtas remiantis konstruktoriaus 
skaičiavimais. Maksimalus nepertraukiamo profilio ilgis – 3000 mm. Temperatūros pokyčiams 
kompensuoti tarp karkaso profiliuočių paliekamas ne mažesnis kaip 10 mm tarpas. 
Vėdinamo fasado vertikalusis profilis, skirtas fasadinės dangos dvipusiam tvirtinimui jos 
vertikalios jungties vietoje. T-profilis. 
Plokščių sandūrose bei sienų kampuose naudoti aliuminį T formos profilį, plotis nusprendžiamas 
atsižvelgiant į karkaso ir plokštės gamintojo nurodymus. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas (gamintojas) 
montavimo schemoje. 
Vėdinamo fasado vertikalusis profilis, skirtas fasadinės dangos tvirtinimui. L-profilis. 
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L tipo aliuminis profilis naudojamas atraminiuose žingsniuose, kur nėra sandūros, taip pat angokraščiuose, 
kampų sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas (gamintojas) montavimo schemoje. 
1.7.3 Tvirtinimo ir kitos papildomos detalės. 
Kreipiantieji profiliai į konsoles tvirtinami laikantis gamintojo rekomendacijų ir tvirtinimo technologijos 
nerūdijančio plieno savisriegiais. 
Konsolės prie mūro tvirtinimamos mūrvinėmis, kurių tipas parenkamas atsižvelgiant į rovimo bandymus, 
pasirenkant mūrvines, kurių rovimo jėgos yra didžiausios. 
Ventiliuojamas oro tarpas turi būti uždengtas perforuotu profiliu. Jis turi būti pagamintas iš dviejų dalių, kad 
galima būtų reguliuoti. 
Termoizoliacinė tarpinė: 
Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines, pagamintas liejimo būdu iš plastiko. Termoizoliacinė 
tarpinė iš PP plastiko (polipropilenas) naudojama vėdinamo fasado karkaso sistemoje kaip termoizoliacinė 
jungtis tarp kronšteinų ir nešančiosios pastato konstrukcijos. Šilumos perdvimo koeficientas ≤ 0,20 W/m∙K. 
1.7.3. Tvirtinimo laikikliai 
Kabliukas – laikiklis pagamintas iš nerūdyjančio plieno ir naudojamas vėdinamo fasado karkaso sistemoje 
akmens masės ar keramikos plytelių mechaniniam tvirtinimui. Dvipusis / vienpusis nerūdyjančio plieno 
(NP) kabliukas.  
1.8. Sistemos įrengimo darbų etapai 
1. pagrindo įvertinimas; 
2. pagrindo paruošimo, sutvirtinimo darbai (jei reikia), mechaninių pažeidimų šalinimas; 
3. atitinkamos laikančiojo karkaso konstrukcijos parinkimas ir įrengimas; 
4. atitinkamos jungimo ir tvirtinimo detalių elementų sistemos parinkimas bei naudojimas; 
5. šilumos ir vėjo izoliacijos tvirtinimo būdas. Parinkimas vykdomas atsižvelgiant į pasirinktą laikančiojo 
karkaso konstrukcijos tipą. Šilumos ir vėjo izoliacija tvirtinama smeigėmis. Darbai pradedami tik iš dalies 
įrengus laikančiojo karkaso konstrukciją, t.y. nustačius fasado plokštumų nuokrypius nuo vertikalės ir 
horizontalės, išlyginus fasado plokštumas ir užinkaravus kronšteinus; 
6. išorinės fasado apdailos tvirtinimo būdo parinkimas: matomas – naudojami laikikliai. 
Vėdinamų fasadų įrengimo darbai gali būti vykdomi vienu metu su kitais bendraisiais statybos darbais: 
stogo įrengimu, langų montavimu, cokolio šiltinimu. Langų montavimo darbus būtina derinti su Sistemos 
įrengimo darbais. 
1.8.1. Pagrindo įvertinimas ir paruošimas: 
Pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas Sistemos storio reguliavimo 
galimybes. Tais atvejais, kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo numatytas Sistemos storio 
reguliavimo galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas. 
Pagrindo sandarumas turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą. Atliekant Sistemos ir kitus pastato 
įrengimo darbus, pastato sandarumas negali būti sumažintas. 
Pagrindo stiprumas turi būti pakankamas atlaikyti Sistemos sukeliamas apkrovas. Sistemos tvirtinimo prie 
pagrindo elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš 
konkrečios rūšies pagrindo vertes. Kai pagrindo rūšis arba jo savybės neatitinka tvirtinimo elementų 
naudojimo aprašų, rangovas turi atlikti elementų ištraukimo iš pagrindo bandymus. 
Sienų paviršius turi būti lygus, švarus, nepažeistas ir tvirtas.  
Nešvarumai, skiedinio likučiai ir kitos atšokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiškam Sistemos darbų 
etapų atlikimui  nuvalomi/nudaužomi atitinkamomis priemonėmis. 
1.8.2. Karkaso konstrukcijos parinkimas ir įrengimas: 
Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savąjį Sistemos svorį. Nejudami sujungimai turi būti 
tame pačiame apdailos plokštės aukštyje, kad deformacijos nesukeltų įtempimų apdailoje. Vertikalių 
apkrovų veikiamo pagrindinio horizontalaus Sistemos karkaso elementų įlinkis turi būti ne didesnis kaip 
L/500 (L – atstumas tarp gretimų horizontalaus profilio pritvirtinimo prie pagrindo taškų, m) ir ne didesnis 
kaip 3 mm. 
Temperatūrinėms deformacijoms kompensuoti Sistemos Europos techniniame liudijime arba gaminio 
deklaracijoje nurodomas didžiausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp profilių plotis. 
Profilių deformacijos neturi paveikti apdailos ir sukelti įtempimų apdailos elementuose. Profilių sudūrimai 
turi sutapti su plokščių sudūrimais ir šie sudūrimai turi būti tame pačiame aukštyje. 
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1.8.3. Šilumos izoliacijos tvirtinimas:      
Termoizoliaciniai gaminiai turi būti pritvirtinti papildomais tvirtinimo elementais – smeigėmis pagal 
termoizoliacinės medžiagos gamintojo nurodymus.  
Termoizoliacinis sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir įspaudimų. Montavimo metu susidarę 
termoizoliacinio sluoksnio vientisumo pažeidimai turi būti užtaisyti ta pačia medžiaga, kuri naudojama 
termoizoliacinio sluoksnio įrengimui. 
Kai laikančiojo karkaso konstrukcija vertikali, užinkaravus kronšteinus šilumos izoliacija tvirtinama 
mechaniškai . Smeigių ilgis parenkamas priklausomai nuo plokščių storio ir sienų paviršiaus savybių pagal 
projektinius sprendinius (minimalus tvirtinimo taškų skaičius ≥ 5/m2) arba gamintojo rekomentacijas. 
Smeigės neturi perspausti ir sulaužyti vėją izoliuojančios plokštės 
 

 
pav. Vėdinamo fasado (Sistemos) detalė, kai išorinė fasado apdaila iš keraminių plytelių: šilumos izoliacija ir izoliacija 
nuo vėjo tvirtinama mechaniškai 

 
Šilumos izoliacija turi  būti priglausta prie šiltinamo pagrindo paviršiaus. Tvirtinama mechaniškai: 

 
                                                          pav.  Šilumos izoliacijos tvirtinimo būdai  

 
Įrengiant dviejų sluoksnių šilumos izoliaciją ir vėjo izoliaciją, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po 
jais esančių plokščių siūles. Montuojant vėjo izoliacines plokštes neleidžiama, kad susidarytų kryžminės 
keturių kampų sandūros: 

 
                        pav. Dviejų sluoksnių šilumos izoliacijos ir vėjo izoliacijos montavimo schema 
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Plyšiai tarp šilumos izoliacinių plokščių turi būti užpildyti.  Tarp vėjo izoliacinių mineralinės vatos plokščių 
negalima palikti tarpų. Atsiradusius tarpus reikia užpildyti mineralinės vatos atraižomis. Negalima tarpų 
užpurkšti montažinėmis putomis. 
1.8.4. Reikalavimai vėdinamo oro tarpo įrengimui 
Termoizoliacinio sluoksnio apsaugai nuo oro tarpe judančio oro poveikio įrengiamas vėjo izoliacinis 
sluoksnis pagal STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės 
vertės “5 ir 6 lentelės reikalavimus. 
Vėdinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 25 
mm. Vėdinamų angų plotas turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 50 
cm2 vienam sienos ilgio metrui. Vėdinimo angos turi būti įrengtos viršutinėje ir apatinėje konstrukcijos 
dalyje. 
Drenažinės angos Sistemoje turi būti įrengtos taip, kad į vėdinamą oro tarpą iš išorės patekęs arba 
kondensacinis vanduo nepatektų į termoizoliacinį ir kitus konstrukcijos sluoksnius ir galėtų laisvai 
pasišalinti iš konstrukcijos. 
1.8.5. Apdailos sluoksnio įrengimas iš pakabinamųjų akmens masės plytelių. 
Apdailos elementų atsparumas šalčiui turi būti ne mažesnis už nurodytą atitinkamų gaminių darniuosiuose 
standartuose ir ne mažesnis už 100 tūrinio šaldymo ciklų. 
Apdailos sluoksnio įrengimas iš keraminių plytelių: 
1. Karkaso elementai tvirtinami pagal montavimo schemą, parengtą konkrečiam objektui. 
2. Pakabinamosios keraminės plytelės tvirtinamos prie vertikalaus cinkuoto plieno profiliuočių karkaso 
sistemos. Kabinant keramines plyteles prie karkaso, atstumai tarp profiliuočių vertikalioje ar horizontalioje 
sistemose priklauso nuo keraminių plytų matmenų (žr. gamintojo montavimo rekomendacijas ir darbo 
brėžinius). 
3. 8,5-10 mm storio plytelėms kabinti ant profiliuočių naudojami specialūs laikikliai (kabliukai). Plytelių 
tvirtinimas matomas - kai danga kabinama ant nerūdijančiojo plieno kabliukų skirtų 8,5-10 mm storio 
plytelėms, kurie matomi fasadinėje pastato dalyje. Mažiausias laikikliukų skaičius apdailos elementui – 4 
4. Pastato šiltinimui įrengiant vėdinamą fasadą iš medžio karkaso, apdailos sluoksnis įrengiamas prie 
25x50mm medinių tašų horizontaliai tvirtinami omega profiliai ties plytelių apačia ir viršum. Pagal plytelių 
vertikalias siūles tvirtinami laikantieji kabliukai. Rangovas parinkęs konkretų gamintoją, gamintojas privalo 
pateikti reikalingą tvirtinimo elementų kiekį fasadui ir specifikacijos pagal konkrečias medžiagas.  
 

 
pav. Kabliukai keraminėms 8,5-10 mm storio plytelėms tvirtinti prie karkaso 
Sauso presavimo akmens masės plytelės, skirtos gyvenamųjų pastatų išorinių sienų apdailai, 
konkrečias spalvas žiūrėti SA dalyje, fasadų brėžiniuose. 
Akmens masės plytelės turi būti tik pirmos rūšies, to pačio kalibro, rektifikuotos (lygiai pjautomis 
kraštinėmis) ir vienos tonacijos (kalibro ir tono žymėjimas privalo sutapti ant visų etikečių).  
Plytelės privalo būti tik pilnai homogeninės ir ne plonesnės nei 10 mm.  
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo patvirtintą plytelių montavimo instrukciją ventiliuojamam fasadui. 
Instrukcijoje privalo būti nurodyti plytelių tvirtinimo mazgai, remiantis tiekiamų plytelių techninėmis 
savybėmis. Tai laikoma esminiu patvirtinimu, kad gamintojas leidžia plyteles montuoti ventiliuojamiems 
fasadams. 
Plytelės privalo atitikti EN 14411:2016 reikalavimus. 
Techniniai duomenys: 
Geometrinių dydžių deklaruojamos vertės: 
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Geometrija ir tolerancijos Nominalios vertės 
Ilgis ir plotis, ne daugiau nei, % ±0,2 % 

Storis, mm 10,5 mm (-0,0 mm; +0,5 mm) 

Stačiakampiškumas, ne daugiau nei, % ±0,2 % 

Paviršiaus lygumas, ne daugiau nei, % ±0,2 % 

Paviršiaus kokybė, % ≥95 % 

 
Fizinių ir mechaninių savybių deklaruojamos vertės: 

Parametras Nominalios vertės Standartas 
Vandens įgeriamumas, % ≤0,1 % EN ISO 10545-3 
Lenkimo jėga, MPa ≥45 MPa EN ISO 10545-4 
Atsparumas dilumui, mm3 ≤100 mm3 EN ISO 10545-6 
Laužiamoji jėga, N ≥3300 N EN ISO 10545-4 
Cheminis atsparumas UA (ULA) klasė EN ISO 10545-13 
Atsparumas dėmių susidarymui 5 klasė EN ISO 10545-14 
Atsparumas ugniai A1fl 96/603 EHS 
Atsparumas termošokui, ciklų skaičius ≥15 EN ISO 10545-9 
Atsparumas šalčiui, ciklų skaičius ≥150 EN ISO 10545-12 

 
1.8.6. Papildomos įrangos tvirtinimas prie fasado: 
Jeigu ant sienos numatoma kabinti kokią nors įrangą ar papildomus elementus, šiame darbų 
etapejiems turi būti sumontuoti specialūs laikikliai, o apdailos elementai, įvertinus padėtį, tvirtinami prie 
įrengto karkaso. 
Įranga turi būti tvirtinama laikantis gamintojo sąlygų ir reikalavimų. 
Apdailos elementai negali turėti aštrių kampų, kurie gali būti pavojingi, eksploatuojant fasadą.  
Pastabos: 
Išimties atvejais atsižvelgiant į pastato atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbų vykdymo ypatumus ir 
naudojamas medžiagas, gaminius bei konstrukcijas, suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi ir 
projektuotoju gali būti pasirinkta kita atskirų darbų technologija negu pateikta šiose specifikacijose, 
nepažeidžiant produkto ir jam keliamų reikalavimų. 
Iškilus neatikimams tarp Projekto sprendinių, gamintojo rekomendacijų ir rangovo statybos taisyklių būtina 
gauti raštišką projekto vadovo sprendimą, papildant privalomą techninę dokumentaciją. 
1.9. Darbų vykdymas 
1.9.1. Pasiruošimas 
Surenkami pastoliai darbų fronto zonoje pastato sienų perimetru. Prieš surenkant pastolius, gruntas po 
jais turi būti sutankintas (arba padengtas kieta danga) ir turi būti užtikrinta erdvė jų statymui ( min. 1 metras 
nuo sienos plokštumos). Pastoliai surenkami 30 - 40 cm nuo sienos plokštumos. 
Karkasas pradedamas montuoti esant parengtam darbų frontui (sumontuoti langai, užbaigti kiti 
bendrastatybiniai darbai). 
Montuojant vėdinamą fasadą, virš pastolių ir sienos plokštumoje, negali būti atliekami jokie darbai. 
Iki montavimo pradžios, ant sienų turi būti išvedžiotos visos komunikacijos ir visi konstruktyvai, 
nepriklausantys ventiliuojamo fasado karkasui, pritvirtinti prie monolito ar mūro. 
1.9.2. Montažinių kampų įrengimas 
Montažinių kampų įrengimas yra svarbiausias vėdinamo fasado sistemos montavimo etapas. Jų teisingas 
išdėstymas ir užtvirtinimas ant sienos užtikrins kokybišką ir tvirtai įrengtą vėdinamo fasado sistemą. 
Montažinių kampų įrengimo taškai nužymimi ant fasado, pagal karkaso išdėstymo schemą. Pažymėtose 
vietose gręžiamos skylės grąžtu kurio dydis parenkamas pagal mūrvinės gamintojo nurodymus. 
Gręžiamos skyles gylis turi būti ne mažiau kaip 10 mm didesnis už sienoje esančios mūrvinės ilgį todėl, 
kad po gręžimo likusios atliekos netrukdytu mūrvinę įleisti į reikiama gylį. Montažiniai kampai remiami prie 
sienos per termotarpinę ir pritvirtinami užveržiant mūrvinę. 
1.9.3. Apšiltinimo įrengimas 
Fasado apšiltinimo įrengimas vykdomas tik užbaigus montažinių kampų įrengimo darbus. Apšiltinimo 
medžiaga montuojama iš apačios į viršų, įpjaunant jos lapus tose vietose kuriose numatomai prasikišimai   
montažiniams kampams. Apsauginis profilis montuojamas po apšiltinimo įrengimo. 
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Šilumos izoliacijos plokštės turi priglusti prie vidinio šiltinamo paviršiaus (šiltinamos sienos). Plokštės turi 
būti perstumtos viena kitos atžvilgiu taip, kad nesutaptu dviejų šilumos izoliacijos sluoksnių siūlės arba 
nesusidarytu keturių kampų sandūros. Tarp apšiltinimo plokščių neturi likti plyšių. Neišvengiami plyšiai 
užpildomi lygiaverte šiltinamąją medžiaga. Fasadas šiltinimas naudojant universalias vatos plokštes  ir 
vėdinamų atitvarų akmens vatos plokštes  apsaugai nuo vėjo, kurios turi perdengti visas universalių 
plokščių siūles ir glaudžiai prie jų priglusti. Šiltinimo medžiaga tvirtinama atitinkamo ilgio smeigėmis. Jos 
įrengiamos atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas. 
1.9.4. Angokraščių apšiltinimo įrengimas 
Prie lango rėmo sumontuojami spalvotos skardos lakstiniais angokraščio apdailos tvirtinimui. Angokraščiai 
šiltinimi akmens vatos plokštėmis skirtomis vėdinamoms atitvaroms. Vatos plokštės tvirtinamos klijuojant 
poliuretaniais klijais, klijų sluoksnis įrengiamas taip kad tarp termoizoliacinės plokštės ir lango rėmo bei 
esamo angokraščio (mūrinio arba betoninio) paviršiaus neliktų oro tarpo. Kita termoizoliacinės plokštės 
dalis tvirtinama mechaniškai prie fasadinių sienų apšiltinimo. Angokraščio termoizoliacija turi būti įrengta 
taip kad priglustų ir prie universalių vatos plokščių (sienų apšiltinimo vidinio sluoksnio). 
1.9.5. Kreipiančiujų profilių įrengimas 
Vertikalaus karkaso tvirtinimo profiliai pritvirtinami prie montažinių kampų išlyginant ir suformuojant vieną 
sienos plokštumą.  Profiliai tvirtinami prie montažinių kampų 2 vnt.  nerūdijančio plieno savigręžiais 
4,9x19mm.  Profilis turi būti įrengtas prieš apdailos įrengimą, tarp apšiltinimo medžiagos ir plokštės turi 
būti ne mažesnis kaip 25 mm ir priklausomai nuo fasadinės sienos kreivumo gali būti iki 80 mm. Optimalus 
ventiliuojamas tarpas 30 - 50 mm. Oro cirkuliacija yra privaloma, paliekant oro patekimo angą pastato 
apačioje ir viršuje. 
1.9.5. Sienų ir angokraščių apdailos įrengimas 
Šoniniai langų angokraščiai montuojami stačiu kampu nuo lango rėmo. Viršutinis angokraštis 
montuojamas su nuolydžiu nuo lango rėmo.  Šoninių ir viršutinių angokraščių apdailai naudojama skarda, 
kurios spalva artima fasadų dangos spalvos RAL 1015, RAL 8004, RAL 8019 arba analogai.. Išorinės 
langų palangės įrengiamos su nemažesniu kaip 5° nuolydžiu, palangių  lankstiniams naudojama RAL 8004 
spalvos skarda.  
 
1.10. Karkaso konstrukcijos įrengimas 
Montavimo eiga: 

- Tvirtinimo elementų prie laikančiosios sienos montavimas; 
- Montuojamas horizontalus karkasas; 
- Montuojama 150 mm mineraline vata; 
- Montuojamas vertikalus karkasas; 
- Montuojama 50 mm mineralinė vata; 
- Montuojama priešvėjine (difuzinė plėvelė); 
- Montuojami ventiliaciniai tašeliai; 
- Montuojamos lauko dailylentes; 

Esant būtinybei, ar jei to reikalaujama pagal projektą, sumontuojami vertikalūs ir horizontalūs užbaigimo 
profiliuočiai. Visų tvirtinimo komponentų savybės turi išlikti nepakitusios visą sistemos tarnavimo laiką, 
įvertinant normalias naudojimo sąlygas ir priežiūrą.  
Reikalaujama: 
Visi komponentai turi būti chemiškai ir fiziškai stabilūs; 
Visos medžiagos turi būti natūraliai atsparios korozijai, pelėsiams ir uv arba jos turi būti 
Prieš naudojimą atitinkamai apsaugotos. 
Turi būti medžiagų tarpusavio suderinamumas (negali susidaryti elektrocheminė korozija). 
Karkasui naudojama mediena privalomai turi būti padengta antiseptikais. 
1.11. Karkaso konstrukcija 
Kad būtų teisingai ir saugiai sumontuotos sistemos medinės konstrukcijos, būtina vadovautis sistemos 
tiekėjo ar gamintojo pateiktomis instrukcijomis. Tačiau yra keletas taisyklių ir reikalavimų, kurių privalu 
laikytis dėl medinių dailylenčių funkcionalumo. Taisyklės negali prieštarauti gamintojo pateiktoms 
instrukcijoms, o taisyklės negali bloginti techninių charakteristikų. Visos vertikalių tašų jungtys turi būti 
vienoje eilėje, kad po to prie jų būtų galima montuoti fasadines apdailos plokštes. 
Didžiausias atstumas tarp vertikalių karkaso elementų – 625 mm. 
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Metaliniai elementai, metalinės  jungčių detalės  ir  jungimo priemonės, turi būti 
atsparūs korozijai arba apsaugoti nuo korozijos. Medžiagos ir antikorozinės apsaugos dangos jungimo 
detalėms 

Metaliniai elementai, metalinės  jungčių detalės  ir  jungimo priemonės, turi būti atsparūs korozijai 

arba apsaugoti nuo korozijos. 

Medžiagos ir antikorozinės apsaugos dangos jungimo detalėms 
Jungimo detalės padengimas 

Vinys, sraigtai ∅ ≤ 4 mm Fe/Zn 12c* 
Varžtai Cinkavimas 
Kabės Fe/Zn 12c* 

Metalinės dygiuotosios plokštelės ir 
plieninės plokštelės iki 3 mm storio 

 
Fe/Zn 12c* 

Plieninės plokštelės nuo 3 mm iki 5 mm Fe/Zn 12c* 
Plieninės plokštelės daugiau nei 5 mm 
storio 

Dažymas arba cinkavimas 

* Jeigu naudojama gili cinko danga, tada Fe/Zn 12c turi būti pakeista į Z 275 LST EN 10326 . 
 

Stiprumo klasės GL24h GL28h GL32h GL36h 

Stiprio reikšmės (MPa) 

Lenkimas fm,g,k 24 28 32 36 

Modulių reikšmės (10-3MPa) 

Vidutinis tamprumo 

modulis išilgai 
E0,g,mean 11,60 12,60 13,70 14,70 

Tankio reikšmės (kg/m3) 

Tankis ρg,k 380 410 430 450 

Vientisosios medienos fizikinių ir mechaninių savybių charakteristinių rodiklių reikšmės 
Biologinės rūšys SPYGLIUOČIAI LAPUOČIAI 
Stiprumo klasės C14 C16 C18 C22 C24 D30 D35 D40 D50 

Lenkimas fm,k 14 16 18 22 24 30 35 40 50 
Tempimas išilgai ft,0,k 8 10 11 13 14 18 21 24 30 
Gniuždymas išilgai fc,0, 16 17 18 20 21 23 25 26 29 

Vidutinis 
tamprumo 

E0,mea 
n 

7 8 9 10 11 10 10 11 14 

Vidutinis tankis ρmean 350 370 380 410 420 640 670 700 780 

1.12. Medžio jungtys 

Medienos jungtys turi būti sukonstruotos ir nurodytos darbo brėžiniuose. Gamyklines jungtis 

konstruoja ir atlieka gamintojas. 

Medienos jungtys gali būti: 

- Virbalinės 

- Įkirčiais 

- ištraukiamosiomis vinimis ir medsraigčiais. Vinimis sukalama daugelis medinių konstrukcijų – sijos, 

plokštės, skydai, santvaros ir kt. Kai vinimis jungiamos  konstrukcijos,  pagamintos  iš  kietųjų  

lapuočių  veislės  medienos, didesnio kaip 6 mm  skersmens  vinys  kalamos  į  išgręžtas skyles.  

Skylės  skersmuo  turi  būti  lygus  0,90  vinies skersmens,  gylis  – ne mažesnis kaip 0,60 vinies 

ilgio. Stalių dirbiniuose įvairios metalinės detalės tvirtinamos medvaržčiais. Į kietųjų rūšių  medieną  

medvaržčiai sukami į iš anksto išgręžtas skyles, kurių skersmuo turi būti lygus 0,90 neįsriegtos 

medvaržčio dalies skersmens, o gylis - ½ - ¾ medvaržčio ilgio. 

Kaištis – cilindrinis arba plokščias medinis ar plieninis strypas. Kaiščiai kalami projekte nurodytose ir 

šablonu pažymėtose vietose. Kaiščio priekinis galas turi būti nupjauto kūgio formos. 

Atstumas tarp cilindrinių  kaiščių  priklauso  nuo  medžiagos,  iš  kurios pagaminti kaiščiai, jų skersmens 

bei sujungiamų elementų storio. 

Skylės kaiščiams gręžiamos iš karto per visus sujungiamus medienos elementus, prieš tai suveržus juos 

varžtais arba kitokiais įtaisais. 

Varžtais sujungiami laikančiųjų konstrukcijų, santvarų, tiltų elementai, sijos. 
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Jų matmenys apskaičiuojami, bet jų skersmuo turi būti ne mažesnis  kaip  12 mm. Jungiamųjų varžtų 

poveržlių kraštinių  matmenys  arba  skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 3,50 varžto skersmens, o storis 

– ne mažesnis kaip  0,25 varžto skersmens. Stalių dirbiniuose įvairios metalinės detalės tvirtinamos 

medvaržčiais. Į kietųjų rūšių medieną medvaržčiai sukami į iš anksto išgręžtas skyles, kurių skersmuo 

turi būti lygus 0,90 neįsriegtos medvaržčio dalies skersmens, o gylis -½ - ¾ medvaržčio ilgio. 

- įklijuojamaisiais plieniniais strypais. 

- Tašai, tašeliai, lentos yra tam tikro ilgio, pločio, storio. Statyboje daug kur naudojami ilgesni, 

platesni ir storesni konstrukcijų elementai. Reikiamų matmenų elementai  gaminami  miško  

medžiagą  sujungiant  įkirčiais. Jungtys turi būti patikimos ir stiprios naudojant, kruopščiai 

technologiškai 

- įvykdytos, gerai suleistos. 
 

TS-08  COKOLIO HIDROIZOLIACIJA 
 

Daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyta cokolio hidroizoliacija.   
1.1.  Medžiagos 
Dispersinė bituminė-kaučiuko masė. Su sintetiniu kaučiuko-modifikuoto asfalto vandens dispersija, skirta 
naudoti ant sauso bei drėgno pagrindo. Dėl jos tiksotropinių savybių ją galima tepti ant bet kokio nuolydžio 
paviršių. Netgi esant aukštai temperatūrai apdangalas nenuteka nuo vertikalaus  paviršiaus; prie žemos 
temperatūros išsaugo savo elestingumą. 
Yra atspari atmosferinių reiškinių poveikiui, vandeniui, silpnoms rūgštims bei šarmams, žemėje esančių 
agresyviujų medžiagų poveikiui. 
Dispersinę- bituminę masę galima naudoti  betarpiškame sąlytyje su polistireniniu putplasčiu. 
 
Techniniai duomenys: 

džiuvimo trukmė 1 mm šlapio sluoksnio max. 6 val. 

 20° C santyk. Oro drėg. Apie 60% 
sausos masės likutis apie 50% tūrio 

pagrindo bei oro temperatūra naudojimo metu nuo +5°C iki +30°C 
sluoksnių skaičius Priklausomai nuo poreikių nuo 2 iki 4 sluoksnių 

padengimo būdas purkštuvas, teptukas  
Sunaudojimas 0,8-1,2kg/m2 

  
1.2.  Darbų vykdymas 
Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti. 
Gruntuojama vandeniu skiedžiamais gruntais, gruntuojamo paviršiaus drėgnis nereglamentuojamas tik ant 
gruntuojamo paviršiaus negali būti lašelių pavidalo drėgmės. Dengiama šepečiu arba purkštuvu. Naudoti 
ne žemesnėje kaip +10ºC temperatūroje. Vėsaus oro sąlygomis prieš  naudojimą reikia palaikyti produktą 
kambario temperatūroje. Pamatus rekomenduojama dengti dviem sluoksniais. Pertrauka tarp sluoksnių 
dengimo – apie 24 valandos.  
Tepti nuo apačios į viršų, leidžiant įsiskverbti į visas ertmes ir poras. Svarbu, kad užtepta ar užpurkšta 
mastika sudarytų vienalytę dangą. 

TS-09 COKOLIO APŠILTINIMAS 
1.1 Bendroji dalis 
Privaloma laikytis STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“. 
Fasadų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė  tikrinama vadovaujantis STR, Rangovo 
patvirtintomis statybos taisyklėmis (arba www.statybostaisykles.lt pateiktomis statybos 
taisyklėmis).  
1.2. Darbų vykdymas 
1. Nuo šiltinamų paviršių reikia pašalinti skiedinio likučius, suaižėjusį seną užpildą, tinką arba kitą silpną 
apdailą. Paviršiai turi būti nuvalyti, išlyginti ir išdžiovinti. 
2. Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie šilumos 
izoliacijos koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė. 
3. Paruoštus klijavimui požeminiai paviršiai padengiami hidroizoliacija žr. cokolio hidroizoliacija 
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4. Šilumą izoliuojančios plokštės prie pagrindo klijuojamos polimercementiniu  klijavimo skiediniu arba 
poliuretaniniais klijais. Žemiau žemės lygio klijus galima tepti tik taškais, kad į klijus patekęs vanduo 
galėtų nutekėtį žemyn. Virš žemės lygio izoliacinės plokštės klijais tepamos juostomis palei kraštus arba 
gniužulais , kad plokščių kraštai stipriai sukibtų su pagrindu. 
5. Kai klijavimo skiedinys sukietėja (praėjus ne mažiau 24 valandoms po klijavimo), izoliacinių plokščių 
paviršius išlyginamas šlifuojant ir nuvalomas. Jei visgi atsirado tarpai tarp plokščių, tai juos būtina 
užtaisyti ta pačia izoliacine medžiaga arba poliuretaninėmis montavimo putomis. Siūlių negalima 
užtaisinėti klijavimo arba glaistymo skiediniais. 
6. Šilumą izoliuojančių plokščių paviršiaus armavimui naudojamas armavimo ir glaistymo skiedinys, ir 
stiklo audinio armavimo tinklelis. Armavimo sluoksniu sukuriamas tvirtas pagrindas tolimesnei paviršiaus 
apdailai. Armavimo sluoksnis užtikrina apšiltinimo sistemos mechanines savybes bei suteikia visai 
sistemai tvirtumą ir ilgaamžiškumą; 
7. Armavimo sluoksnis klojamas armavimo skiedinį paskleidžiant minimaliai 3 mm storiu ant izoliacinių 
plokščių paviršiaus ir į paskleistą skiedinį įplukdant armavimo tinklelį. Po to, papildomai užtepant arba 
nuimant perteklių, paviršių užglaistyti tuo pačiu armavimo skiediniu. Taip sukuriamas besiūlis ir lygus 
paviršius. Visas šis procesas atliekamas vienu etapu. Tinklelio padėtį būtina užtikrinti išoriniame 
armavimo sluoksnio trečdalyje, tačiau jis neturi būti matomas.  
8. Užtinkavus tam tikrą plotą, užarmuotos izoliacinės plokštės papildomai tvirtinamos kaiščiais. 
Rekomenduojama ne mažiau 8 kaiščių į 1 m². Kaiščių  rūšis  ir ilgis parenkamas pagal sienos bei 
izoliacinės plokštės medžiagą, kad praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Sienoje skylės 
gylis turi būti min. 70 mm. Grąžto ilgis lygus skylės gyliui plius 20 mm. Kaiščiai turi tvirtai laikytis savo 
vietose, pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta. 
 

TS-10 COKOLIO APDAILA 
 
1.1 Bendroji dalis 
Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 
durys“ 
Fasadų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė  tikrinama vadovaujantis STR, Rangovo 
patvirtintomis statybos taisyklėmis (arba www.statybostaisykles.lt pateiktomis statybos 
taisyklėmis).  
Fasadai šiltinami išorine sudėtine termoizoliacine tinkuojama sistema su tinku ant polistireninio 
putplasčio (ETICS), Europos techninis liudijimas ETA-10/0229. Privaloma vadovautis šiltinimo 
sistemų (ETICS) atlikimo technologija. 
ETICS turi būti pagaminta ir sumontuota pagal ETL savininko montavimo ir tvirtinimo 
instrukcijas (ETL). Sistemą sudaro komponentai, pagaminti ETL savininko ar jo tiekėjo įmonėse. 
Galutinė atsakomybė už sistemą tenka ETL savininkui. Visus sistemos komponentus turi 
nustatyti ETL savininkas. 
ETICS šiltinimo sistemos su EPS ir tinko apdaila sudėtinius komponentus komplektuoja 
Sistemos gamintojas įvertinęs pastato vietą ir jį supančią aplinką.  
Pastato cokolio apdailai naudojamos klinkerio plytelės skirtos naudoti lauke. Klinkerio plytelės 
klijuojamos ant armavimo sluoksnio pagal plytelių gamintojo ar tiekėjo pateiktas rekomendacijas.Kur 
klijuojamos klinkerio plytelės sienos armuojamos du kartus. Jeigu plytelės klijuojamos vėliau kaip po 
mėnesio, kai buvo įrengtas armavimo sluoksnis, prieš plytelių klijavimą siena turi būti gruntuojama. 
Naudojamos stačiaikampės formos klinkerio plytelės (spalvą žiūr. Fasadų brėž), kurių vandens 
įgeriamumas turi būti labai mažas jos turi būti atsparios UV spinduliams, spalva turi neblukti. Klinkerio 
plytelės turi būti atsparios šalčiui. Naudojamos klinkerio plytelės turi tenkinti galiojančių normų 
reikalavimus ir turėti Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklą. 
Klijuojant plyteles siūlės negali būti siauresnės negu ~10 mm storio, siūlės užpildomos specialiu 
fugavimo mišiniu. 
 

TS–11 FASADŲ ELEMENTŲ DAŽYMAS 
 
1.1. Dažymas. Bendrieji reikalavimai 
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Dažymo darbai gali būti vykdomi esant lauko temperatūrai aukštesnei kaip + 5 laipsniai C, tačiau patartina, 
kad temperatūra viršytų + 10 laipsnių C. Negalima dažyti tiesioginės saulės spindulių poveikyje. Fasadiniai 
dažai turi būti skirti konkrečių tipų, kuriems skirti - tinkuotiems, betoniniams, mūriniams, mediniams, 
metaliniams - paviršiams dažyti. Dažai ant paviršių dengiami plonu sluoksniu teptuku, ilgo plauko voleliu 
arba purškiami purkštuvu. Fasadus (jų elementus) dažyti 2 kartus. 
 

TS–12 PERDANGOS ŠILTINIMO DARBAI 
1.1. Bendrieji reikalavimai 
Pastogė yra nenaudojama, todėl ji šiltinama minkštomis šilumos izoliacijos medžiagomis ir esant oro 
judėjimui pastogėje apsaugoma priešvėjine izoliacine medžiaga. Visos atvežamos į statybą medžiagos 
turi turėti pasus, atitikties sertifikatus. Keičiant medžiagas kitomis nei nurodyta projekte, jų charakteristikos 
turi būti ne blogesnės, kaip siūlomų. Naudojamos medienos perdangos konstrukcijoms ar įrengiamiems 
praėjimo takams drėgnumas turi būti ne didesnis nei 20 proc. Visi mediniai elementai padengiami 
antiseptikais ir antipirenais. Antiseptikuoti griežtai laikantis gamintojo rekomendacijomis. 
1.2. Darbų vykdymas 
Pastato esamos perdangos laikančios konstrukcijos nekeičiamos. Perdanga šildoma minkštomis 
mineralinės vatos plokštėmis. Priešvėjinei apsaugai naudojamos kietos mineralinės vatos plokštės. 
Apšiltinimo ir priešvėjines mineralinės vatos plokštes montuoti taip, kad plokštės gerai susispaustų ir 
neliktų tarpų tarp sujungimų. Priešvėjines plokštes kloti taip, kad jų sujungimų siūlės prasikeistų su 
paklotomis apšiltinimo plokštėmis. Perdangos apšiltinimas įrengiamas tik tada, kai pilnai sutvarkomas 
stogas ir pakeičiama stogo danga. Montuojamos plokštės turi būti sausos ir apsaugotos nuo drėgmės. 
Plokštės pjaustomos tik specialiai tam skirtomis priemonėmis. Dirbant su mineralinės vatos plokštėmis 
darbuotojai turi būti aprūpinti visomis apsaugos ir higienos reikmenimis. Pastogėje įrengiami praėjimo takai 
iki išlipimo ant stogo liuko ir pastogės aukšte iki keičiamų stoglangių. Praėjimo takai įrengiami iš medinių 
konstrukcijų. Paklotui naudojamos medinės lentos. 
 

TS–13 STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI 
 
1.1. Bendroji dalis 
 Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: 

1. plokščių stogų apskardinimo darbai; 
2. kitų horizontalių elementų apskardinimas. 

1.2. Reikalavimai poliesteriu dengtų plieno lakštų stogų ir fasadų elementų lankstinių skardai: 
- Skardai storis: ≥ 0,45 mm 
- Lankstiniams storis: ≥ 0,45 mm 
- Aplinkos koroziškumo klasė ≥ C3 (vidutinė) pagal STR EN ISO 12944 
- Maks. eksploatavimo temperatūra 60°C 
- Plieno klasė: ≥ S280GD 
- Cinko dangos klasė Z275, sluoksnis pagal DIN EN 10147 

Spalvotos skardos turi būti ilgaamžės, gamybos proceso metu gruntuojamos, skirtos lauko apskardinimo 
darbams, atsparios korozijai ir atmosferos poveikiui.  
Padengimui turi būti teikiama garantija. 
Techniniai duomenys: 

Minimalus poliesterio dangos storis ≥ 25 µm EN 13523-1 

Dangos atsparumas dilimui < 30 mg EN 13523-16 

Atsparumas pleišėjimui lenkiant  ≤ 3 T EN 13523-7 

Atsparumas UV geras EN 10169 

Degumas A1 EN 13501-1 

Atsparumas korozijai (druskos testas)  ≥ 500 h  EN 13523-8 

Atsparumas korozijai (kondensatas) ≥ 1000 h EN 13523-25 

TS-14 STOGO DARBAI, LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA 

Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 
durys“ . 
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Stogų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė  tikrinama vadovaujantis rangovo patvirtintomis 
statybos taisyklėmis (arba v2_2012.04.06 (statybos taisyklės.lt). 
Atlikus stogų remontavimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus. 
Esami stogo apskardinimai ir pakalimas demontuojami. Sena asbestcementinė stogo danga nuardoma. 
Nuardomi esami mediniai grebėstai. Apžiūrima ar nėra sutrūnijusių ar pažeistų stogo laikančiųjų 
konstrukcijų. Jei tokios pastebimos jos pakeičiamos naujomis. Esamos ir naujos medinės stogo 
konstrukcijos padengiamos priešgaisriniais antipirenais ir antiseptikais nuo grybelių bei vabzdžių. 
Ant esamų stogo konstrukcijų montuojama difuzinė plėvelė ne mažiau kaip 100 gr/m2. Plėvelė 
prispaudžiama mediniai ilginiais. Virš medinių ilginių įrengiami mediniai grebėstai stogo dangai. Grebėstų 
žingsnis parenkamas pagal stogo dangos gamintojo rekomendacijas. Galiausiai įrengiama pluoštinio 
cemento banguotų lakštų danga. 
1. Reikalavimai medienai 
Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Mediena, naudojama konstrukcijoms, 
turi būti ne drėgnesnė jaip 20%. medienos stiprumo klasė C18. laikantiems elementams (lenkiamiems, 
tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama geriausios kokybės A rūšies mediena (žr. lentelę). 
kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir t. t.), kurių pažeidimas nesuardo laikančių konstrukcijų 
vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena į statybos aikštelę patiekiama  stačiakampių tašų 
pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, 
be puvinių ir puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi).mediena. plyšiai, persimėtimai, 
šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų apribojimų. 
2. Leistini medienos konstrukcijų nuokrypiai 

Defektas Medienos rūšis 

 A B 

Šakos 

Leidžiamos sveikos šakos, 
jeigu jų matmenų suma 0,2 m 
ilgyje neviršija 1/3 elemento 
minimalaus pločio. 
Gniuždomiems elementams 
leidžiama 1 sutrūnijusi šaka 
ne didesnė kaip 20 mm 
skersmens 1 m 
elemento ilgio 

Leidžiamos visokios šakos, išskyrus 
sutrūnijusias didesnes kaip 50 mm -- iki 2 
vnt. 1 m ilgio 

Plyšiai ne elementų 
sujungimo zonoje 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 
atitinkamai 
Elemento ilgio ir storio 

Neribojami 

Plyšiai elementų 
sujungimo zonose 
(sujungimo plokštumose) 

Neleidžiami  

Sluoksnių kreivumas 
Leidžiamas iki 7 cm 1 m 
elemento ilgio 

Leidžiamas iki 15 cm 1 m elemento ilgio 

Puvinys, pažeista 
Mediena 

Neleidžiami Neleidžiami 

A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau 5 mm, o vėlyvos medienos dalis -- ne 
mažiau 20%. 
A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose 
negali būti šerdies. 
pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos 
partijos. Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir 
galiniai jų paviršiai turi būti griežtai vertikalūs. 
Rietuvių aukštis 2,6-5 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne mažesnio 
kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai 
sulig rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėsreikiamais atstumais. Kad 
mediena gerai vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau 0,5 m. 

http://www.statybostaisykles.lt/node/1992
http://www.statybostaisykles.lt/node/1992
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3. Laikančių medinių konstrukcijų įrengimas 
Laikančios medinės konstrukcijos turi būti įrengiamos projektinėje padėtyje. 
Jų lietimosi su mūru, betonu vietos turi būti izoliuotos apvyniojant konstrukcijas 2 sl. Ruberoido arba 
analogiškos medžiagos. 
Montuojant laikančius elementus (gegnes ir ilginius) atraminiai paviršiai turi būti išlyginti. Atraminiuose 
paviršiuose turi būti tvirtinimo ir fiksavimo elementais. 
Laikančių konstrukcijų matmenų nukrypimai nuo projektinių, jeigu kitaip nenurodyta, neturi viršyti šių 
dydžių: 

konstrukcijų ilgis ±20 mm 

konstrukcijų ir atramų aukštis ±10 mm 

tarp konstrukcijų ašių ±10 mm 

konstrukcijų nuo vertikalės ±0,2 konstrukcijos aukščio 

gniuždomų elementų nuo projektinės padėties 1/300 elemento ilgio 

atraminių mazgų centro ±10 mm 
įkirčių ar įpjovų gylis ±3 mm 
skerspjūvių išmatavimai ±2 mm 
atstumai tarp darbinių varžtų centrų: 
įeinančios skylėms ±2 mm 

išeinančioms skylėms skersai pluošto ne daugiau 5 mm 

išeinančioms skylėms išilgai pluošto ne daugiau 10 mm 

atstumai tarp vinių centrų iš įkalimo pusės ±2 mm 

daliniai plyšiai elementų sandūrose (sujungimuose) 1 mm 

4. Medienos apdorojimas antiseptikais 
Visa mediena, išskyrus naudojama vidaus apdailai, turi būti apdorota metodais, aprašytais žemiau. 
Naudojami metodai: 

- paviršinis padengimas tepant ar purškiant; 
- paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose-šaltose voniose); 
- paviršių dažymas. 

Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu, kartu apsaugančiu nuo biologinių poveikių. 
Medienos apsauginių padengimų mišiniai suklasifikuoti žemiau pridedamoje lentelėje. Apsauginių 
padengimų tipai, kurie turi būti naudojami, bus numatyti ir apspręsti pagal vietą, kur galiausiai mediena 
atsidurs, pagal medienos artumą maisto produktams, jos numatomą apdailą, apsauginius reikalavimus 
medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje, 
Turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik 
pagal gamintojo instrukcijas. 
Antiseptikai gali būti naudojami suderinus su statinio techninės priežiūros vadovu. 
Antiseptikai medienos apdorojimui: 
Apdorojimo 
metodai 

Konservanto tipas ir 
sudėtis 

Sunaudojimas Apsauginės savybės 

Paviršinis 
padengimas 
(tepimas ar 
purškimas) 

Natrio fluorido 3-5%   

Tirpalas 20 g/m2 Antiseptinės 

Sulfitinio šarmo 15% 

  Vandens su pigmentu 
35% 

Dažymas 
Dažymas 
pentaftalinėmis 
emalėmis arba lakais 

Dangos storis 90-120 mkm 
70-90 mkm 

 

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris tepant 
įsigeria į paviršių. 
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Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pridėta pigmento, kur tai netruko apdailai, 
kad būtų galima atskirti padengtus paviršius. 
Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo paviršius būtų 
sausas. 
Purškimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, naudojant 
mechaninį purkštuvą, su pertrauka tarp padengimų, kol paviršius pilnai išdžius. Medienos paviršius 
apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai sušlapęs nuo lietaus. 
Jeigu mediena patiekiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais, ji privalo turėti sertifikatą, patvirtinantį 
šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma), atlikusi apdorojimą, antiseptiko rūšis; 
apdorojimo metodas; apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 medienos) ir jo 
įsiskverbimo į medieną gylis. Turi būti nurodytas terminas, po kiek laiko būtina atlikti pakartotinį medienos 
apdorojimą. Statinio techninės priežiūros vadovas turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. Stogo 
konstrukcijoje neturi būti degiomis konstrukcijomis apribotų ertmių. 
Išėjimo ant stogo angos priešgaisrinėse atitvarose, kurios yra arčiau kaip 4 m nuo kito pastato, turi būti ne 
mažesnio kaip ei30 ugniatsparumo. 
5. Lietaus vandens nutekėjimo įrengimas 
Lietvamzdžių kiekis ir diametrai parenkami remiantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, 
langai ir išorinės įėjimo durys“ 47.2 p.  lietvamzdžių skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais ir 
47.3 p. atstumas tarp įlajų turi būti pagrįstas skaičiavimais. Bendruoju atveju jis turėtų būti ne didesnis kaip 
12 m. 
Vienam m2 stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 cm2. Stogo 
plotas  - 293,62 m2 
1 m2 = 1,5 cm2 

____________________  = 440,43/100=4,40 

293,62 m2 =  X 
Projektuojami 4 lievamzdžiai ne mažiau kaip 100 mm skersmens (priklausomai nuo pasirinkto gamintojo 
gaminių). Tačiau vadovaujantis 47.3 p. neišlaikant tarp lietvamzdžių 12 metrų – projektuojami 6 
lietvamzdžiai. 
Stogo plotas  - 36,87 m2 

1 m2 = 1,5 cm2 

____________________  = 55,30/75=0,73 

36,87 m2 =  X 
Projektuojamas 1 lievamzdis ne mažiau kaip 75 mm skersmens (priklausomai nuo pasirinkto gamintojo 
gaminių). Tačiau vadovaujantis 47.3 p. neišlaikant tarp lietvamzdžių 12 metrų – projektuojami 2 
lietvamzdžiai. 
Lietaus vandens nutekėjimo sistema turi užtikrinti gerą vandens nutekėjimą esant didžiausiam lietaus 
intensyvumui. 
Išoriniam vandens nuvedimui įrengti lietvamzdžius iš skardos su polesterio danga abiejose skardos 
pusėse. 
Nuleidžiant vandenį ant žemesnio stogo, lietvamzdžio gale arba ant stogo ties lietvamzdžiu turi būti 
numatyti papildomi elementai vandens srauto sulaikymui ir išleidimui. 
6. Lietvamzdžių įrengimas 
Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Draudžiama lietvamzdžius įrengti išorės 
sienų uždarosiose vagose bei nišose. Atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas skaičiavimais; 
Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos. Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami 
ne didesniu kaip 2 m intervalu. Įrengiami stogo latakai turi būti pritvirtinami ne didesniais kaip 900 mm 
atstumais. Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti 
pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis 
kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. Latakų nuolydis turi būti ne mažesnis 
kaip 0,28°. Gaminant latakų konstrukcijas, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir esant reikalui, įrengti 
paslankius kompensatorius. Šlaitiniuose stoguose būtina įrengti sniego gaudytuvus. 
7. Reikalavimai pluoštinio cemento banguotiems lakštams 
Stogų ir (arba) fasadų apdailai naudoti pluoštinio cemento banguotus lakštus ir jungiamąsias detales 
(užbaigimo elementai). Gaminiai privalo turėti CE deklaraciją. 
Techniniai gaminių parametrai:  
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Gaminių montavimo rekomendacijas, sandėliavimą, priežiūrą, nurodo gamintojas.  
Maksimalus lakštams grebėstų žingsnis – 1100 mm (Realus dydis priklauso nuo lakšto dydžio).  
Dažniausiai daugiabučių renovacijai naudoja Eternit Klasika laktštus (1130x1250) (naudingas lakšto ilgis 
1100 mm.) – rekomenduojamas grebėstų žingsnis – 550 mm.  
 

TS-15 PALANGIŲ MONTAVIMAS, SKARDININIMAS 
 

1. Vidaus palangių montavimas ir jungimai  
Palangės montuojamos naujos. 
Vidaus palangių montavimas ir jungimai: 
Palangės montuojamos didesnės nei lango anga. 
Sumontavus palanges, plyšiai užtaisomi sandarinimo putų mase. 
Palangės montuojamos su ~ 1-2 % nuolydžiu į patalpos pusę. 
Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovautis gamintojo 
instrukcijomis. 
2. Poliesteriu dengtos sertifikuotos spalvotos skardos išorės palangės POLIESTER,  RAL 8004 
padengimo storis ≥ 0,025 mm (≥ 25 µm), lakšto storis ≥ 0,45 mm.  
Langų išorinės palangės montuojamos pagal vėdinamo fasado Sistemos gamintojo darbo 
brėžinius, technologinius reikalavimus ir rekomendacijas. 
2.1. Bendroji dalis 
Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos 180º kampu.  
Palangės turi būti tinkamai įvertintos. Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir būti sertifikuoti. 
Palangių nuolydis neturi būti mažesnis nei 5o į lauko pusę.  
Palangės turi būti gerai pritvirtintos ir užsandarintos. 
Būtinos priemonės apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės 
klasės B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangės apatinės pusės. 
Palangės iškyša didesnė nei 150 mm, todėl reikia numatyti tinkamas tvirtinimo priemones, kurios turi 
užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. 
Poliesteriu dengtos skardos storis ≥ 0,45 mm, padengimas atsparus, ilgaamžis, atsparus atmosferos 
poveikiui. 
2.2. Išorės palangių montavimas ir jungimai 
Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange. 
Palangės galas turi būti įleistas į sieną. 
Palangė nuo sienos turi būti atskirta naudojant besiplečiančią juostą arba hermetiką. 
Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, 
vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą. 
Sandarinama be plyšių kampuose ir nepažeidžiant pastato. 
2.3. Skardos mechaninės savybės 

Medžiaga S280GD+Z275, minimalus storis ≥0,45mm, 1 pusė minimalus poliesterio dangos 
storis ≥25µm, 2 pusė: ≥7µm, ugnies atsparumo klasė-A1, degumo klasė-Broof(t2), aplinkos 
koroziškumo klasė ≥ C3 (vidutinė), atsparumas UV geras, padengimui turi būti teikiama 
garantija. 

Skardai leidžiamos storio nuokrypos yra 10%. 
 

TS-16 VIDAUS DARBAI 
 
1. Dažymas. Bendrieji reikalavimai 
Paviršius privalo būti tinkamai paruoštas, nuglaistytas ir nugruntuotas. 
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Papildomai nušvitrinti ir užglaistyti šiurkščias vietas. Glaistant įplyšimų kraštus, įgilinti, kad gerai įsitvirtintų 
glaistas. Padengiant paviršius glaistu, vadovautis visais gamintojo nurodymais naudojimui ir sandėliavimui 
bei rekomenduojamomis atsargumo priemonėmis 
Prieš dažymą visi paviršiai nugruntuojami atitinkančiu dažus gruntu. Prieš dažymą visi sumontuoti elektros 
šviestuvai, jungikliai, rozetės ir kitos panašios detalės nuimamos, sandėliuojamos ir saugomos nustatytoje 
vietoje iki išdžiūsiant paskutiniam dažų sluoksniui. Tada jos vėl turi būti pastatomos į ankstesnes vietas. 
Gretimi dažomai daliai paviršiai turi būti dengiami dažymo juosta ir apsaugoti nuo dulkių ir dažų. 
Apdorojamas paviršius turi būti švarus ir sausas – ant jo negali būti jokių nešvarumų, riebalų ar senų 
atsilupusių dažų. Paviršiui išlyginti reikia išsirinkti tinkamą glaistą. Nušlifavus užtaisytą vietą, reikia nuo 
paviršiaus nuvalyti dulkes. Dažyti tik ant pilnai išdžiūvusio tinko ar glaisto. Dažymo metu neturi būti 
patalpoje skersvėjų. Dažomas paviršius tuojau po dažymo neturi būti kaitinamas tiesioginių saulės 
spindulių, tinkamos temperatūros ir drėgnumo aplinka. 
Pasirenkant dažymo būdą ir dažymo medžiagas, būtina įvertinti dažomų paviršių savybes: 

- Tvirtumą, patvarumą; 
- Lygumą, pleišėtumą, akytumą, užterštumą ir kt.; 
- Paviršiaus drėgnumą ir higroskopiškumą; 
- Galimus bazinio paviršiaus pokyčius, susijusius su drėgmės ir temperatūros pokyčiais; 
- Atsparumą fiziniams, cheminiams ir biologiniams poveikiams; 
- Dažų sluoksnio poveikį hidrofobiškumui ir vandens garų pralaidumui; 
- Paviršiaus atsparumą tirpikliams; 
- Jei paviršiai perdažomi, pirminės apdailos savybės. 

Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir 
gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8 0c, santykinis oro drėgnumas 
< 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi, kai temperatūra aukštesnė negu 27 0c, paviršių liečia tiesioginiai 
saulės spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas šlapias po lietaus, pučia vėjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s, 
paviršiai apledėję ar apšąlę, veikiami tiesioginių saulės spindulių. 
2. Dažymas 
Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais: 

Technologinė operacija Dažymo rūšys 

Vandeninis Silikatinis 

Pagerintas Aukštos kokybės 

Valymas + + + 

Šlapinimas vandeniu - - - 

Išlyginimas + + + 

Plyšių rievėjimas + + + 

Pirminis gruntavimas + + + 

Dalinis glaistymas + + - 

Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 

Pirminis ištisinis glaistymas - + - 

Svidinimas - + - 

Antrasis gruntavimas - + - 

Svidinimas - + - 

Antrasis gruntavimas + + - 

Trečiasis gruntavimas (su dažų 
Pasluoksniu) 

- + - 

Dažymas + + + 

Tapnojimas - + - 

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to 
paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 
Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi smėliasrove. Atskirais atvejais gali būti panaudoti 
metaliniai grandikliai ir šepečiai. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas 
ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos 
tepalų dėmes. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos ar kitu būdu pašalinamos. 
Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. 
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 
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susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Dengiamasis sluoksnis 
nedažomas, kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. 
Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 
Dažų sluoksnio storis turi atitikti dažymo technologiją ir garantinius įsipareigojimus kokybei. 
3. Dažymo būdas 
Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. Teptuku dažoma taip, 
kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose 
apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. 
dažoma pagal architekto nurodytą spalvų skalę ir padarytus statybvietėje bandinius (ne ant sienų !). 
4. Medžiagos. 
Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. 
Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose 
konteineriuose su tokia informacija: 

− gamintojo rekvizitai; 

− medžiagos pavadinimas ir savybes; 

− pritaikymo sritis arba sritys; 

− reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 

− spalvos numeris, pagaminimo data ir galiojimo laikas. 
Visos, atvežamos į statybas, medžiagos turi turėti pasus, atitikties sertifikatus 
Ir būti firmos įpakavime ir suderintos su projekto autoriumi (architektu) ir techninės priežiūros atstovu.  
Medžiagos privalo būti ekologiškai švarios.  
Visos medžiagos, skirtos tik vidaus apdailos darbams, negali būti taikomos išorėje arba nešildomose 
patalpose.  
Drėgnoms patalpoms naudoti atitinkamos paskirties dažus. 
Keičiant medžiagas kitomis, nei nurodyta projekte, jos turi būti ne blogesnės kokybės, nei siūlomos šiems 
darbams atlikti. 
5. Darbų priežiūra 
Visi dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. 
Darbų vykdymo ir atlikimo kokybė turi būti tikrinami rangovo, vadovaujantis patvirtintomis instrukcijomis ir 
techninės bei autorinės priežiūros nurodymais. 
Sienų baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
Defektai šalinami rangovo sąskaita. 
Patalpos po dažymo darbų turi būti perduodamos išvalytos, statybinės šiukšlės pašalintos. 
Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nutekėjimų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai 
sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai 
išdžiūvus. 

Reikalavimai dangos sluoksniams ir baigtam paviršiui: 

Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai, mm Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių storis 
 

15 mm 5 matavimai 50–70 m2 

paviršiaus arba 
mažesnis 
Paviršius su matomais 
defektais 

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

- Vizualinė apžiūra 

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo 
paviršiaus neturi būti matomi 

- 

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

- 

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

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

- 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros 
linijos kreivumas atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

6. Su projekto autoriais prie dažymo darbus suderinama: 

− Dažų rūšis, 

− Dažymo būdas, 

− Grunto tipas, 

− Spalvos, 

− Faktūros, 

− Dažomų paviršių ribos, 

− Tekstūruotų paviršių pavyzdžiai. 
7. Priežiūra ir kontrolei priduodami darbai: 

− Paruošti dažymui paviršiai. 

− Nugruntuoti paviršiai. 

− Nudažyti kiekvienu sluoksniu paviršiai. 

− Baigti darbai. 
 

TS-17 RŪSIO, LAIPTINIŲ, BUTŲ LANGŲ KEITIMAS 
 

1.1. PVC profilių langai. Bendroji dalis.  
Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 
durys“ 
Langų, durų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė  tikrinama vadovaujantis rangovo 
patvirtintomis statybos taisyklėmis arba Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas 
v2_2013.11.17 (2013) (2014) (statybos taisyklės.lt). 
Specifikacija taikoma keičiamiems naujais PVC langams. 
Vėjo apkrovos rajono vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0 

Vėjo apkrovos rajonas Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės [6.7] vref,0 (m/s) 

I 24 

 
Vietovės tipas 

B Miestų teritorijos, miškų masyvai ir kitos vietovės, kurios yra tolygiai 
užstatytos aukštesnėmis kaip 10 m kliūtimis 

 

 
 

pav. Pagal išorinį pastato kontūrą išilgai paviršiaus 1,5 m plotyje esančios vietos priskiriamos pastato pakraščiams, 
o 1,5 m atstumu nuo pastato kampų – pastato kampams. 

 

Prieš langų gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte bei jų varstomumą 
suderinti su užsakovu. 

http://www.statybostaisykles.lt/node/1992
http://www.statybostaisykles.lt/node/1992
http://www.statybostaisykles.lt/node/3628
http://www.statybostaisykles.lt/node/3628
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Atsargiai demontuojami esami langai ir sandėliuojami nurodytoje vietoje. Jie keičiami naujais plastikiniais 
langais pagal techniniame darbo projekte duotas schemas. 
Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų gamintojų, taip 
pat statybos normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal gamintojų 
patvirtintas instrukcijas. 
Privaloma pateikti numatomų sumontuoti gaminių, konstrukcijų techninį aprašymą, atitikties 
deklaracijas, gamintojų garantijas. 
Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio Lietuvos klimato sąlygose, ilgaamžio, ne mažiau penkių 
kamerų profilio su standumo intarpais. Plastikinis profilis visu skerspjūviu turi būti pagamintas iš pirminės 
žaliavos. 
Lango stiklų kiekis (pakete) priklauso nuo jo šilumos perdavimo koeficiento Ulang. Detalius langų brėžinius 
pateikia langų gamintojas.  
Langų varstymo kryptys – jei jie varstomi ir kaip – parodyti schemose ir fasaduose. Butų varstomų langų 
varstymas – 2 padėtys su tarpiniu išsandarinimu – mikroventiliacija.  
PVC profilių gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos 
pavadinimo sutrumpinimą (žymę) bei profilių pagaminimo datą. 
Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis. Iš lauko pusės turi būti įrengta 
drėgmės izoliacija, iš vidinės pusės – garo izoliacija. 
Išorės palangės skardinamos poliesteriu dengta spalvota skarda; vidinės palangės keičiamos naujomis. 
Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai. 
Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
1.2. Reikalavimai langų šilumos pralaidumui  
Langų ir išorinių durų šilumos pralaidumas turi tenkinti STR 2.01.02:2016 šilumos išsaugojimo 
reikalavimus. Butų langų (balkono durų) šilumos perdavimo koeficientas Ulang turi būti ne didesnis nei 1,4 
W/m2K, rūsio langų šilumos perdavimo koeficientas Ulang turi būti ne didesnis nei 1,4 W/m2K, laiptinės 
langų šilumos perdavimo koeficientas Ulang turi būti ne didesnis nei 1,4 W/m2K. 
1.3. Langų atsparumo vėjo apkrovai reikalavimai  
Langų ir išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai projektiniai rodikliai nustatomi atsižvelgiant į konkretaus 
pastato vėjo apkrovos rajoną, vietovės tipą, aukštį virš grunto lygio ir vietą pastate (žr. STR 2.05.20:2006 
„Langai ir išorinės įėjimo durys“  2 priedą), langų ir išorinių durų klasė pagal atsparumą vėjo apkrovai turi 
būti ne žemesnė už nurodytą STR 2.05.20:2006 1 lentelėje. Klasė A. 
1.4. Reikalavimai langų oro garso izoliavimui 
Langų oro garso izoliavimo savybės turi tenkinti STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos 
apsauga nuo triukšmo“ reikalavimus. 
Langų garso izoliavimo rodiklis (pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999) RW turi būti ne 
mažesnis nei 33 dB. 
1.5. Reikalavimai langų vandens nepralaidumui  
Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą STR 2.04.01:2018 
„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 2 lentelėje. Klasė A. 
1.6. Langų oro skverbties reikalavimai  
Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą STR 2.04.01:2018 „Pastatų 
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 3 lentelėje. Klasė 2, kai h<6 m; klasė 3, kai 6≤h<15 
m. 
1.7. Langų mechaninio patvarumo reikalavimai 
Langų mechaninio patvarumo klasė turi būti parenkama pagal numatomas jų naudojimo sąlygas. Ši klasė 
turi būti ne žemesnė už nurodytą STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“ 4 lentelėje. Langų mechaninis patvarumas turi būti ne mažesnis kaip 10000 varstymo ciklų. 
1.8. Reikalavimai langų savybėms pagal jų mechaninį stiprį  
Langų mechaninio stiprio klasė turi būti ne žemesnė už nurodytas STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. 
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 6 lentelėje. Klasė 2. 
1.6. Senų langų išmontavimas  
Apsaugoti konstrukcijos elementus nuo užteršimo arba pažeidimų. 
Naudojant laužtuvus ir pan. senų langų išmontavimui angokraščiams apsaugoti būtina naudoti apsaugines 
kaladėles. 
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Išmontuotas detales, taip pat statybines šiukšles (tinko likučius ir pan.) būtina išnešti iš patalpos iki 
pradedant montuoti naujus langus. 
Atsiradus pažeidimams, būtina tą pačią dieną pranešti apie juos montavimo darbų vadovui arba 
Užsakovui. 
1.10. Reikalavimai montažinio tarpo paviršių paruošimui 
Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm aukščio (gylio) 
išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi būti užglaistytos vandeniui 
atspariais mišiniais. Sienos angos tuštumos (pavyzdžiui, ertmės plytų mūro apdarinio ir pagrindinio 
sluoksnių sandūroje, perdangų ir plokščių sandūros vietose, taip pat tuštumos, susidariusios išimant 
staktą, kada keičiami langai) turi būti užpildytos intarpais iš kietos šiltinamos medžiagos arba antiseptinės 
medienos. Tepalais užterštus paviršius būtina nuriebalinti. Purios, byrančios paviršių dalys turi būti 
sutvirtintos (apdorotos rišikliais ar specialiomis plėvelėmis).  
Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų angų ir konstrukcijų paviršių 
turi būti nuvalytos dulkės ir purvas, o žiemą – sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia pašildyti. 
1.11. Darbų vykdymas 
Langai pastate turi būti montuojami pagal gamintojo instrukcijas.  
Šiose instrukcijose turi būti įvertintas vandens garus izoliuojančio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro 
garsą izoliuojančio sluoksnių įrengimo staktos perimetru poreikis. Priklausomai nuo montavimo būdo ir 
panaudotų medžiagų, gali būti įrengiami visi paminėti ir kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali 
būti įrengiami atskirų sluoksnių deriniai. 
Langas įtvirtinamas angoje. 
Galimi keli staktos tvirtinimo būdai: 
A) naudojant specialias tvirtinimo plokštes. 

- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės; 
- tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos; 
- prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui 

naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės; 
- gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės 

turi būti po staktos kampais; 
- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. 

Atkreipti dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčią; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir 

pritvirtinamos 8 mm diametro mūrvinėmis, medvarščiais. Skirtingose angose gali būti naudojami 
skirtingi varžtai. 

B) naudojant inkaravimo varžtus. 
- per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir 

kiaurymių diametras turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm 
diametras); 

- gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti 

dėmesį, kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių gylis 
nebūtų per mažas; 

- per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti 
dėmesį, kad varžtai būtų pilnai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojama (pertempiama) 
staktos profilis; 

- angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą. 
1.12. Sumontuotų gaminių patikrinimas 
Sumontuotų langų patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus darbus ir 
sumontuotus gaminius iš darbuotojų priiminėja statybos vadovas. Montavimo vietoje reikia patikrinti šias 
vietas: 
Sumontuotas gaminys turi atlikinėti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas, mikrovėdinimo 
padėtys jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliūčių. 
Langų sujungimas su vidinėmis ir išorinėmis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai neturi būti 
pralaidūs vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. Tikrinama 400 – 600 mm atstumu prie gero 
apšvietimo  
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Turi būti būtinai patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė). Patikrinime naudojama gulsčiukas 
ir ruletė.  
Negali būti sulenkta ar kitaip deformuoti gaminio rėmas, varčios. 
Montuojama vidinė palangė turi būti su nuolydžiu į kambarį ~ 1-2°. Sujungimas su langu turi būti 
užsandarintas hermetiku. 
1.13. Langų ir išorinių durų ženklinimo reikalavimai. 
Langai, išorinės durys ir juose esantys stiklo paketai turi būti paženklinti, kad garantiniu šių gaminių 
eksploatavimo laikotarpiu būtų užtikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybių atsekamumas. Ženklinimas turi 
būti prieinamas (matomas) neardant gaminio.  
 

TS–18 LAIPTŲ IR FASADŲ KOMPONENTINIAI GAMINAI 
 
1.1 Batų valymo grotelės 
Grotelės batų valymui pagal galimybę remontuojamos esamos (derinti su statytoju) arba įrengiamos 
polimerinėje vonelėje su cinkuoto plieno briauna. Į vonelę įstatomos aliuminio juostelių su guminiu 
paviršiumi grotelės. Išmatavimai 60x40x2(h)cm. 
1.2 Apsauginė tvorelė stogui 
Įrengiama stogams skirta apsauginė, padengta atmosferos poveikiams atsparia danga tvorelė. Apsauginė 
stogo tvorelė turi būti 600 mm aukščio nuo įrengtos stogo dangos. Apsauginės tvorelės tvirtinimas – 
atramos tvirtinamos prie stogo laikančiųjų konstrukcijų varžtais/veržlėmis, ne didesniu nei 1,20 m žingsniu. 
Kad būtų užtikrintas sandarumas, tarp atramos ir stogo dangos, ties tvirtinimo sraigtais, dedamos guminės 
tarpinės, apsauginė mastika. Renovuotuose statiniuose privalu kas 4 mėnesiai patikrinti stogo saugos 
elementų tvirtinimo detales ir jų tvirtinimą. 
 

TS–19 TECHNINIŲ PATALPŲ DURŲ KEITIMAS 
 
1.1. Išorės metalinės durys. Bendroji dalis. 
Durų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė  tikrinama vadovaujantis rangovo patvirtintomis 
statybos taisyklėmis arba Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas v2_2013.11.17 (2013) (2014) 
(statybos taisyklės.lt). 
Prieš durų gamybą matmenis būtina patikslinti objekte bei jų varstomumą suderinti su Užsakovu. 
Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų durų gamintojų, taip pat 
statybos normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. Durys tvirtinamos pagal gamintojų 
patvirtintas instrukcijas. 
Privaloma pateikti numatomų sumontuoti gaminių, konstrukcijų techninį aprašymą, atitikties 
deklaracijas, gamintojų garantijas. 
 
Reikalavimai išorinių durų mechaniniam patvarumui  

Išorinių durų mechaninio patvarumo 
reikalavimai 

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

Naudojimo sąlygos ir išorinių durų 
mechaninio patvarumo klasę atitinkantis 
atsparumas varstymui, varstymo ciklai  

6 Intensyvios 
200 000 

Durų viršutinėje dalyje įrengiamas ne mažesnio kaip 0,2 m2 ploto saugaus stiklo langelis. Rūsio durys su 
vėdinimo grotelėmis. 
Reikalavimai išorės durų oro pralaidumui : 
Išorinių durų oro pralaidumo klasė 2. 
Išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai reikalavimai : 
Išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai klasė A1. 
Reikalavimai išorinių durų vandens nepralaidumui : 
Išorinių durų vandens nepralaidumo klasė 4A, 4B. 
Išorinių durų oro skverbties reikalavimai : 
Išorinių durų oro skverbties klasė 2. 
Reikalavimai išorinių durų savybėms pagal jų mechaninį stiprį : 

http://www.statybostaisykles.lt/node/1992
http://www.statybostaisykles.lt/node/1992
http://www.statybostaisykles.lt/node/3628
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Išorinių durų mechaninio stiprio klasė 2. 
Durys su šilumos izoliacija, šilumos perdavimo koef. ≤ 1,6 W/m2K. 
Durys su traukiama rankena, rakinama spyna, su pritraukėjais 
Reikalavimai išorinių durų oro garso izoliacijos rodikliui ≥ 33 dB. 
Žmonių su negalia (ŽN) reikalavimai durims: 
STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas” ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, 
matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis 
turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. 
1.2. Lauko durų konstrukcija.  
Durys susideda iš durų lapo, staktos, slenksčio ir uždarymo mechanizmų.  
Privalomai durys aprūpinamos uždarymo mechanizmu, kuris pilnai uždaro pravertas duris.  
Durų varstymo furnitūra gaminama iš aliuminio, nerūdijančio plieno, poliamido, poliesterio. Visi tvirtinimo 
varžtai bei savisriegiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Laiptinės durys projektuojamos su skaitmenine 
telefonspyne su elektronių raktų skaitytuvu. Rūsio, pagalbinės patalpos ir patekimo ant stogo durys 
rakinamos spyna su raktų komplektu, raktų kiekį nurodo užsakovas. 
1.3. Durų sandarinimo tarpinės ir pritraukėjai.  
Įėjimo į pastatą durys privalo turėti sandarinimo tarpines ir pritraukėjus. 
Naudojami viršutiniai alkūniniai pritraukėjai su uždelsto uždarymo sistema. 
Įrengiami uždarymo sekos reguliatoriai. 
1.4. Išorės durų montavimas. 
Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, spyna ir pilnai paruoštos montavimui.Vyriai – reguliuojami, 
cilindriniai, dviejų dalių. 
Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas sandarumas jų uždarymu. 
Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Lauko ir tambūro durų 
varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines. 
Tarpai tarp išorės durų, langų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm.  
Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm. 
Leistinos langų ir durų įrengimo nuokrypos  

Nuokrypos pavadinimas Leistina nuokrypa, mm 

Durų ir vartų blokų nuokrypa nuo vertikalės 3 
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 3 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2 
Palangių nukrypimas nuo horizontalės 3 
Apvadų pločio nuokrypa nuo projekto 3 
Horizontalių elementų nesutapimas languose ir duryse 1 

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba 
įskilimų. 
Durys turi būti priduodamos nuvalytos, su rankenomis ir užraktais. 
Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebūtų 
apgadinti ir matytųsi gaminio etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (ženklinimas) ir 
numatyta montavimo vieta.  
Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai 
sutaptų su vertikale ir horizontale. 
Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. 
Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti.  

TS–20 PVC DURYS 
1.1. PVC durys 
Durų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė  tikrinama vadovaujantis Langų, durų ir jų 
konstrukcijų montavimas v2_2013.11.17 (2013) (2014) (statybos taisyklės.lt) arba rangovo 
patvirtintomis statybos taisyklėmis su ne žemesniais kokybiniais reikalavimais. 
Prieš tambūro durų gamybą matmenis būtina patikslinti objekte bei jų varstomumą suderinti su 

užsakovu. 

http://www.statybostaisykles.lt/node/1992
http://www.statybostaisykles.lt/node/1992
http://www.statybostaisykles.lt/node/1992
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Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų durų gamintojų, taip pat statybos 
normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. Durys tvirtinamos pagal gamintojų patvirtintas instrukcijas. 
Privaloma pateikti numatomų sumontuoti gaminių, konstrukcijų techninį aprašymą, atitikties deklaracijas, 
gamintojų garantijas. 
 
Tambūro PVC durys turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: 

Mechaninio patvarumo klasė  6 

Naudojimo sąlygos ir durų mechaninio patvarumo 
klasę atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo 
ciklai 

Intensyvios 
200 000 

Durų mechaninio stiprio klasė 2 

Šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2∙K) ≤ 1,6 

Oro garso izoliacijos rodiklis, dB 33 

Viršutinės PVC tambūro durų dalis įstiklintos saugos stiklo langeliu. 
1.2. Durų sandarinimo tarpinės ir pritraukėjai.  
Įėjimo į pastatą tambūro durys privalo turėti sandarinimo tarpines ir pritraukėjus. 
Naudojami viršutiniai alkūniniai pritraukėjai su uždelsto uždarymo sistema. 
1.3. PVC durų montavimas. 
Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, pilnai paruoštos montavimui.  
Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas sandarumas jų uždarymu. 
Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Tambūro durų varstomos 
dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines. 
Tarpai tarp durų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm.  
Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm. 
Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių arba įskilimų. 
Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebūtų 
apgadinti ir matytųsi gaminio etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (ženklinimas) ir 
numatyta montavimo vieta.  
Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos sutaptų su 
vertikale ir horizontale. 
Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. 
Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti.  
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ATITVARŲ ŠILUMOS LAIDUMO SKAIČIAVIMAI 

VĖDINAMAS FASADAS 

DALIS 

nr. 

PAGR. DUOMENYS 
PATAISA DĖL PAPILDOMO 

ĮDRĖKINIMO 

atitvara 

medžiaga storis λds  R 
Δλω, 
W/(m·K) Kcv Δλcv λdec 

esama siena* R1 0,51 0,440 1,16         

šiltinimas (mineralinė vata) R2 0,22 0,038 5,79 0,001 0 0 0,037 

šiltinimas (priešvėjinė mineralinė 
vata) R3 0,03 0,034 0,88 0,001 0 0 0,033 

Tvirtikliai 3vnt. į m² ΔU-0,006         

L formos nerūdijančio plieno kronšteinai 2vnt. į m² ΔU-0,017 
    

suminė šiluminė varža Rs     7,81         

vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi     0,13         

išorinio paviršiaus šiluminė varža Rse     0,04         

sienos visuminė šiluminė varža Rt     7,98         

šilumos perdavimo koeficientas U     0,13         

Norminis šilumos perdavimo koeficientų UR (W/(m2•K)) 0,18 

    

          COKOLIS ir PAMATAI 

DALIS 

nr. 

PAGR. DUOMENYS 
PATAISA DĖL PAPILDOMO 

ĮDRĖKINIMO 

atitvara 

medžiaga storis λds  R 
Δλω, 
W/(m·K) Kcv Δλcv λdec 

esamas pamatas/siena* R1 0,50   2,00         

šiltinimas (EPS 100) R2 0,12 0,037 3,24 0,002 0 0 0,035 

Klijai R3 0,005   1,00         

Tvirtikliai 5vnt. Į m2 U-0,008         

suminė šiluminė varža Rs     6,24         

vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi     0,13         

išorinio paviršiaus šiluminė varža Rse     0,04         

sienos visuminė šiluminė varža Rt     6,41         

šilumos perdavimo koeficientas U     0,16         

Norminis šilumos perdavimo koeficientų UR (W/(m2•K)) 0,22 
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PALĖPĖ (SALKA) 

DALIS 

nr. 

PAGR. DUOMENYS 
PATAISA DĖL PAPILDOMO 

ĮDRĖKINIMO 

atitvara 

medžiaga storis λds  R 
Δλω, 
W/(m·K) Kcv Δλcv λdec 

tinkas R1 0,01 0,800 0,01         

esama siena* R2 0,30   1,27         

šiltinimas (mineralinė vata) R3 0,15 0,038 3,95 0,001 0 0 0,037 

šiltinimas (priešvėjinė mineralinė 
vata) R3 0,05 0,034 1,47 0,001 0 0 0,033 

Tvirtikliai 5vnt. Į m2 U-0,006         

suminė šiluminė varža Rs     6,69         

vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi     0,13         

išorinio paviršiaus šiluminė varža Rse     0,04         

sienos visuminė šiluminė varža Rt     6,86         

šilumos perdavimo koeficientas U     0,15         

Norminis šilumos perdavimo koeficientų UR (W/(m2•K)) 0,18 

    

          PERDANGA 

DALIS 

nr. 

PAGR. DUOMENYS 
PATAISA DĖL PAPILDOMO 

ĮDRĖKINIMO 

atitvara 

medžiaga storis λds  R 
Δλω, 
W/(m·K) Kcv Δλcv λdec 

esama perdanga* R1 0,40   0,85         

šiltinimas (mineralinė vata) R2 0,20 0,039 5,13 0,002 0 0 0,037 

šiltinimas (priešvėjinė mineralinė 
vata) R3 0,03 0,035 0,86 0,002 0 0 0,033 

suminė šiluminė varža Rs     6,83         

vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi     0,10         

išorinio paviršiaus šiluminė varža Rse     0,04         

stogo visuminė šiluminė varža Rt     6,97         

šilumos perdavimo koeficientas U     0,14         

Norminis šilumos perdavimo koeficientų UR (W/(m2•K)) 0,15         

 

PASTABOS: 
1. Skaičiavimuose nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo, pakeitimus derinti 

su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines 
charakteristikas. 

2. Skaičiavimuose įvertinta termoizoliacinės medžiagos pataisa dėl įdrėkio ir konvekcijos poveikio koef. 
ir aliuminio kronšteinai. 

3. * pažymėtos varžos paimtos iš pagrindinių namo techninių rodiklių 1 lentelės INVESTICINIO 
PLANO. 

4. Detalesni skaičiavimai atlikti „ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAS“ BD ir SASK dalies 
prieduose. 
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DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

DARBŲ APRAŠYMAS 
mato 
vnt. 

kiekis 
viso 

Nuoroda į TS 
arba detalę 

1.       ARDYMO - DEMONTAVIMO IR FASADŲ PARUOŠIMO DARBAI 

1.1 Langų demontavimas m2 28.24 

TS-02 1.2 Durų demontavimas m2 8.32 

1.3 Palangių demontavimas m 77.82 

1.4 Pamato atkasimas m3 44.77 TS-03 

1.5 Įėjimo stogelio netvirtai besilaikančio betono šalinimas m2 4.77 --- 

1.6 Namo adreso  nuėmimas  vnt. 1  --- 

1.7 Šviestuvų nuėmimas vnt. 1 --- 

1.8 Pastolių įrengimas  m2 3298.71 --- 

1.9 Pastolių išardymas m2 3298.71 --- 

1.10 Fasado medžio elementų paruošimas antiseptikais m2 15.55   

1.11 
Fasadinių sienų paruošimas šiltinimui: plovimas anti-pelėsiniais 
preparatais, sienų plovimas aukšto slėgio aparatu, gruntavimas, 
tarpblokinių sujungimų remontas, užtaisymas 

m2 411.34 

TS-02 1.12 
Cokolio sienų paruošimas šiltinimui: plovimas anti-pelėsiniais 
preparatais, sienų plovimas aukšto slėgio aparatu, gruntavimas, 
tarpblokinių sujungimų remontas, užtaisymas - antžeminė dalis 

m2 45.78 

1.13 
Cokolio sienų paruošimas šiltinimui: plovimas anti-pelėsiniais 
preparatais, sienų plovimas aukšto slėgio aparatu, gruntavimas, 
tarpblokinių sujungimų remontas, užtaisymas - požeminė dalis 

m2 92.77 

2.       COKOLIS - PAMATAI 

2.1 Rūsio langų angų siaurinimas mūru m3 3.00 --- 

2.2 Cokolio išmušų, nelygumų užtaisymas cementiniu skiediniu m2 6.93 

TS-02 

2.3 
Iėjimo aikštelių, stogelių nelygumų užtaisymas cementiniu 
skiediniu 

m2 4.77 

2.4 
Cokolio šiltinimas 120 mm storio polistireninio EPS100 putplasčio 
sluoksniu – antžeminė dalis 

m3 5.49 

TS-09 2.5 
Cokolio šiltinimas 120 mm storio polistireninio EPS100 putplasčio 
sluoksniu – požeminė dalis 

m3 11.13 

2.6 Cokolio papildomas tvirtinimas smeigėmis vnt. 308.00 

2.7 Teptinė hidroizoliacija (3-4 mm) - antžemine dalis m2 45.78 TS-08 
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2.8 Teptinė hidroizoliacija (3-4 mm) – požemine dalis m2 92.77 

2.9 Membraninė hidroizoliacija -  požemine dalis m2 92.77 

2.10 Cokolio profilio montavimas – antžeminė dalis m 78.22 --- 

2.11 Cokolio apdaila – klinkerio plytelės  m2 45.78 TS-10 

2.12 
Nuogrindos įrengimas (0,5 m pločio, betoninės trinkelės (ne 
plonesnės negu 60mm)) 

m2 37.31 TS-05 

2.13 Vejos bortas m 76.55 TS-04 

2.14 Atsijos ar žvyras ø2÷5 mm (h-30 mm)  m3 1.12 
TS-05 

2.15 Sutankintos skaldos arba žvyro sluoksnis (h-100 mm)  m3 3.73 

2.16 Batų valymo grotelės vnt. 1 TS-15 

3.       FASADŲ ŠILTINIMO DARBAI 

3.1 
Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, 
tvirtinant prie montažinių kampų, sienų šiltinimui. 

m 1533.81 

TS-06/TS-07 
3.2 

Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų 
šiltinimui 

vnt. 240 

3.3 
Išorės sienų apšiltinimas 220 mm mineralines vatos 
termoizoliaciją. 

m3 90.49 

3.4 Išorės sienų apšiltinimas 30 mm storio vėjo ir šilumos izoliacija m3 12.34 

3.5 Fasado apdaila – akmens masės plytelės m2 411.34 
TS-07,1.8.5 

p. 

3.6 Medžio karkasas konstrukcijos įrengimas m3 7.80 TS-07,1.7 p. 

3.7 
Išorės sienų apšiltinimas 150mm mineralines vatos 
termoizoliaciją. 

m3 1.14 

TS-06 

3.8 Išorės sienų apšiltinimas 50 mm storio vėjo ir šilumos izoliacija m3 0.23 

3.9 
Fasado apdaila – akmens masės plytelės (tvirtinamos ant 
medinio karkaso) 

m2 7.58 

3.10 
Langų angokraščių šiltinimas 30 mm storio vėjo ir šilumos 
izoliacija 

m3 6.94 

3.11 Išorės angokraščių aptaisymas skarda m2 231.18 
TS-07,1.9.5 

p. 

3.12 Sienos tarp tambūro ir buto šiltinimas 50 mm storio EPS70 m3 0.124 
 TS-06 

5.      PERDANGOS DARBAI 

5.1 Perdangos paviršiaus paruošimas šiltinimui m2 214.05 --- 

5.2 

Vaikščiojimo takai iš impregnuotos medienos lentų m2 12.02 

TS-12 Impregnuoti mediniai tašai 50x50mm m 42.86 

Impregnuoti mediniai tašeliai 450x50 mm m 9.00 

5.3 Perdangos šiltinimas 200 mm mineraline vata m3 42.81 
TS-03 

5.4 Perdangos šiltinimas 30 mm priešvėjine mineraline vata m3 6.42 

5.6 Alsuoklių sutvarkymas vnt. 2 ---- 

5.7 Rūsio lubų šiltinimas 200 mm storio mineraline vata m3 50.49   

4.       STOGO DARBAI 

4.1 
Esamos asbescementinės stogo dangos demontavimas, įvertinus 
esamus  

m2 278.47 TS-14 
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4.2 Grebėstų su tarpais išardymas m2 268.09 

4.3 Stogo medinių konstrukcijų paviršiaus padengimas antiseptikais m2 278.47 

4.4 
Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, keičiant stogų dangas ( 
tašelių matmenys 30x50 mm) 

m 745.38 

4.5 
Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, keičiant stogų dangas ( 
tašelių matmenys 30x100 mm) 

m 656.10 

4.6 Difuzinė plėvelė, ne mažiau kaip 100 gr/m2 m2 297.96 

4.7 Karnizo apkalimas dailylentėmis m2 6.46 

4.9 
Stogo dalies virš butų šiltinimas tarp gegnių 300 mm storio 
mineraline vata 

m3 32.79 

4.10 
Stogo dangos įrengimas - pluošitinio cemento (beasbestinė) 
danga 

m2 330.50 

4.11 Apsauginės tvorelės įrengimas  m 53.16 TS- 16 

4.12 Liukas patekimui ant stogo ne mažesnis kaip 0,6×0,8 m vnt. 3 --- 

4.13 Kopėčios vnt. 2  --- 

4.14 Alsuoklių sutvarkymas vnt. 2 STD-06 

4.15 

Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas po apšiltinimo: m 109.20 

TS-13 
Lietvamzdžiai 75mm diametro m 2.40 

Lietvamzdžiai 100mm diametro m 39.75 

Latakai  m 75.07 

5.       VIDAUS DARBAI 

5.1 Tambūrų lubų bei sienų tinkavimas m2 6.09 

TS-15 5.2 Laiptinių sienų tinkavimas m2 250.14 

5.3 Laiptinių lubų ir grindų dažymas m2 329.40 

5.4 Durų angų užtaisymas mūru m3 0.43 --- 

5.5 Durų angokraščių šiltinimas 30 mm storio EPS70 m3 0.05  TS-06 

5.6 
Sienos tarp pastogė ir koridoriaus šiltinimas 200 mm storio 
EPS70 

m3 10.70 TS-06  

5.7 Sienos tarp pastogė ir koridoriaus apdaila - struktūrinis tinkas m2 53.50  TS-16 

6.       GAMINIAI 

6.1 
PVC langų montavimas 1500x1420 (3 varstymo padėtys, su 
orlaide)  

m2 12.78 

TS-15 

vnt. 6 

6.2 
PVC langų montavimas 670x1430 (3 varstymo padėtys, su 
orlaide) 

m2 1.92 

vnt. 2 

6.3 PVC rūsio langai 1400x700 (3 varstymo padėtys) 
m2 8.82 

vnt. 9 

6.4 PVC rūsio langai 1230x490 (3 varstymo padėtys) 
m2 0.60 

vnt. 1 

6.5 PVC rūsio langai 1250x490 (3 varstymo padėtys) 
m2 0.61 

vnt. 1 

6.6 PVC rūsio langai 1400x410 (3 varstymo padėtys) 
m2 1.15 

vnt. 2 

6.7 Stoglangiai 900x1200 (viena varstymo padėtis) m2 2 
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vnt. 2 

6.8 Vėdinimo grotelės 
m2 0.20 

vnt. 1 

6.9 
Lauko durys (metalinės, apšiltintos su skaidriu langeliu) su 
pritraukimo mechanizmu, fiksatoriumi, kodine spyna. 

m2 2.86 
TS-17 

vnt. 1 

6.10 Tambūro durys (PVC)  viršutinė dalis - skaidri. 
m2 5.47 

TS-18 
vnt. 1 

6.6 Palangių montavimas (skarda dengta poliesteriu) m 77.82 TS-14 

6.7 Namo adreso atstatymas po apšiltinimo  Vnt. 1 --- 

 
PASTABOS: 
1. Kiekius būtina tikslinti darbų metu. Medžiagų kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas. 
2. Visų medžiagų parinkimas statybos metu derinamas su projekto autoriumi. 
3. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų,  įrenginių ir 

statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais  matavimo vienetais) 
kiekiai. 

4. Techninio - darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų 
nomenklatūrą. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų 
(mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus  darbų 
kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo  darbai, požeminių 
tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba  apytikriai darbų ir numatomų 
resursų kiekiai. 

5. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. 

6. Visas projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne 
blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose, suderinus su 
užsakovu ir projekto autoriumi. 
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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. 







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 12:02:53  www.nrgpro.lt

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



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°

8
.
2
0

1.50

2.50

ŽN

1
.
5
0

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

PR/20/123-TDP-SA/SK.B-01

UAB "Primus",

Algirdo g. 46,Vilnius,

info@primus.lt

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

.

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
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M 1:0.83, 1:100

BRĖŽINIAI
Rūsio 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

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
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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

05

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

UAB „Kupiškio komunalininkas“

M 1:100

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
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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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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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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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BRĖŽINIAI
Gaminių kiekių žiniaraštis
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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).
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 DETALĖS

 COKOLIO ŠILTINIMAS, BATŲ VALYMO GROTELIŲ ĮRENGIMAS

11

71

M 1:20

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.
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SK
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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

11

10

4

5

6

40-50

12

13

250

14
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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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(Vėliavos laikiklio mazgas)
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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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Išorinės sienos šiltinimas

30 220

DETALĖ SD-1

7 11 6 12 3
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Pastato išorinio sienos kampo šiltinimas

3
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2
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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
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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%

1

2

3

4

5

6

7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Lango montavimo mazgas

(Vertikalus pjūvis ties viršlangiu)

21030

3
0

≥
5
%

1

2

3 4 5
6

7

8

9

101112 13 14151617

18

19
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(horizontalus pjūvis)
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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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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

14

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

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

54321

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
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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
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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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