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Gyvenamosios paskirties daugiabučio (trijų ir daugaiu butų) namo Vytauto g. 36, Kupiškis, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

 

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122 
Tel. 8652 44457 

el.p. info@pletrospartneriai.lt 

Kompleksas: 

Gyvenamosios paskirties daugiabučio  (trijų ir 

daugiau butų) namo Vytauto g. 36, Kupiškis 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Objektas: 

Daugiabutis gyvenamasis namas 
30365 SPV D. Franckevičius  2019  

     

     

Bylos sudėties žiniaraštis 

Laida 

     
0 

     

LT 

Statytojas/Užsakovas:   
Bylos šifras 

PLP-19-036-TDP-B/AK-BDŽ 

Lapas Lapų 

UAB „Kupiškio komunalininkas“ 

 
1 1 

 

BENDROSIOS DALIES BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr.   
Pavadinimas 

Lapų 

sk. 
Psl. 

1- Tekstinė dalis 

1.   Antraštinis lapas 1 1 

2. PLP-19-006-TDP-BD-BDŽ Bendrosios dalies bylos dokumentų žiniaraštis 1 2 

3. PLP-19-006-TDP-BD-PDŽ Techninio darbo projekto  sudeties žiniaraštis 1 3 

4. PLP-19-006-TDP-BD-BSR Bendrieji statinio rodikliai 2 4 

5. PLP-19-006-TDP-BD-NDS Norminių projekto rengimo dokumentų sąrašas 2 6 

6. PLP-18-016-TDP-BD-BAR Bendrasis aiškinamasis raštas  28 8 

7. PLP-19-006-TDP-BD-BTS Bendroji techninė specifikacija 8 36 

8.   Projektavimo techninė užduotis 8 44 

9.   
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas 

(suderintas), protokolai, registrų išrašai 
55 52 

10.  Projektui naudotos licenzijuotos įrangos sąrašas 1 107 

11.  Suderinimų sąrašas  1 108 

    

2-Brėžiniai 

12. PLP-19-006-TDP-B/SP Sklypo planas 1     109 

13.   Topografinis planas 1 110 

14.  SO brėžinys 1 111 

 



Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122 
Tel. 8652 44457 

el.p. info@pletrospartneriai.lt 

Kompleksas: 

Gyvenamosios paskirties daugiabučio  (trijų ir 

daugiau butų) namo Vytauto g. 36, Kupiškis 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Objektas: 

Daugiabutis gyvenamasis namas 
30365 SPV D. Franckevičius  2019 

     

     

Projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

     
0 

     

LT 

Statytojas/Užsakovas:   
Bylos šifras 

PLP-19-036-TDP-BD.PSŽ 

Lapas Lapų 

UAB „Kupiškio komunalininkas“ 

 
1 1 

 

 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Nr. Bylos pavadinimas Bylos žyma 

1. 
Bendroji dalis 

PV Darius Franckevičius, Atest. Nr. 30365 
PLP-19-036-TDP-BD 

2. 
Architektūros-konstrukcijų dalis 

PDV Evelina Aistė Kačerovskytė,  A 1509 
PLP-19-036-TDP-SAK 

3. 
Šildymo dalis 

PDV Vitalij Sklepovič, Atest. Nr. 32360 
PLP-19-036-TDP-Š 

4. 
Šilumos punkto dalis 

PDV Vitalij Sklepovič, Atest. Nr. 32360 
PLP-19-036-TDP-ŠP 

4. 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

PDV Alvire Kiburienė, Atest. Nr. 35951 
PLP-19-036-TDP-VN 

5. 
Elektrotechnikos dalis 

PDV Kęstutis Šližys, Atest. Nr. 17572 
PLP-19-036-TDP-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyvenamosios paskirties daugiabučio (trijų ir daugiau butų) namo Vytauto g. 36, Kupiškis, atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

 

Kiekis 

 
Pastabos 

 

I. SKLYPAS 

 

   

1.1. sklypo plotas 

 

m2 

 

Sklypas 

nesufor - 

muotas 

 

1.2. sklypo užstatymo intensyvumas 

 

% 

 

  

1.3. sklypo užstatymo tankis           

 

 

II. PASTATAI: Gyvenamas pastatas (unik. Nr.5797-2001-

1016): 

%  

 

 

 

 

 

 

48 patalpų 

 

 

  

2. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 

ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 

aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

vnt. 

2.1.Pastato bendrasis plotas.*  

- bendrasis plotas* (prieš modernizaciją) 

- bendrasis plotas* (po modernizacijos) 

m2                         

 
 

2014.10 

2213.78 

 

 

2.2. Pastato naudingasis plotas. * 

 

m2                            

 

  1530,32  

2.3.  Pastato tūris.*  

- prieš pastato atnaujinimą 

- po atnaujinimo* 

 

m³                    

 

 

7727,0 

8176,82 

 

 

2.4. Aukštų skaičius.* 

 

vnt. 

 

5  

2.5. Pastato aukštis. *  

 

m                      

 

15,90  

2.6. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt.  

 

47 

 

 

2.6.1. 1 kambario 

2.6.2. 2 ir daugiau kambarių 

 

2.7. negyvenamosios paskirties 

 

2.8. Energinio naudingumo klasė  

 

vnt.              

vnt.                

 

vnt. 

 

Numatoma 

ne mažesnė 

kaip B klasė 

43 

4 

 

1 

 

    



Gyvenamosios paskirties daugiabučio (trijų ir daugiau butų) namo Vytauto g. 36, Kupiškis, atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas 
 

Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

2.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 

 

2.10.Kiti papildomi pastato rodikliai 

2.10.1. gyvenamasis pastato plotas (esamas):  

2.10.2. pagalbinis nenaudingasis balkonų plotas: 

2.10.3.Kiti papildomi pastato rodikliai 

2.10.3.1. cokolio 

2.10.3.2. sienų  

2.10.3.3. langų  

2.10.3.4. denginių 

 

I 

 

 

m2 

m2 

 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

 

 

 

913,11 

199,68 

 

     0,22 

     0,18 

     1,3 

     0,15 

 

 

IV. NŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 

pavadinimas ir rodikliai)  

 

   

4.1. inžinerinių tinklų ilgis* (buitinių nuotekų tinklai) m          13,0          

4.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

 

mm       110 

 

  

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 

nukrypimų. 

 

 

Statinio projekto vadovas  

Darius Franckevičius, atest. Nr. 30365________________________ 

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

 



Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p.info@pletrospartneriai.lt

Kompleksas:
Gyvenamosios paskirties daugiabučio (trijų ir
daugiau butų) namo Vytauto g. 36, Kupiškis

atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Objektas:

Daugiabutis gyvenamasis namas30365 SPV D.Franckevičius 2019

Normatyvinių statybos dokumentų
sąrašas

Laida

0

LT
Statytojas/Užsakovas: Žymuo: Lapas Lapų

UAB „Kupiškio komunalininkas“ PLP-19-036-TDP-
BD.NSDS 1 2

Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas pastato
atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sąrašas

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas
1. LR įstatymai ir nutarimai

1.1. LR Statybos įstatymas
1.2. LR Žemės įstatymas
1.3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas
1.4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas
1.5. LR Priešgaisrinės saugos įstatymas

2. Statybos techniniai reglamentai, taisyklės
2.1. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
2.2. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
2.3. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
2.4. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“
2.5. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
2.6. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo

turto kadastro objektų formavimo tvarka“
2.7. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

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

2.8. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“
2.9. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
2.10. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
2.11. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

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

2.12. STR 2.01.01(1):2005 „Esaminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
2.13. STR 2.01.01(2):1999 „Esminis statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
2.14. STR 2.01.01(3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
2.15. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“
2.16. STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“
2.17. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos

išsaugojimas“
2.18. STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
2.19. STR 2.01.05:2003 "Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo

reikalavimai"
2.20. STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo"
2.21. STR 2.01.08:2003 "Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo

valdymas"
2.22. STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai"
2.23. STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai"
2.24. STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys"



Gyvenamosios paskirties daugiabučio (trijų ir daugiau butų) namo Vytauto g. 36, Kupiškis atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

PLP-19-036-TDP-BD.NSDS
Lapas Lapų Laida

2 2 0

2.25. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011, 2011-03-09
2.26. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“

3. Higienos normos
3.1. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties

pastatuose ir jų aplinkoje“
3.2. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų

norminės vertės ir matavimo reikalavimai“
3.3. HN 42:2011 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“

4. Įsakymai
4.1. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“
4.2. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“
4.3. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės
4.4. „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos“ Socialinės apsaugos

ir darbo ministrės įsakymas Nr. 95
4.5. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės

įsakymas Nr. 102
4.6. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Socialinės

apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. AI-331
4.7. Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Socialinės

apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. AI-223N-792
4.8. SDTB 8.3 „Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai”
4.9. DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”



Gyvenamosios paskirties daugiabučio (trijų ir daugiau butų) namo Vytauto g. 36, Kupiškis 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

 

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
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Tel. 8652 44457 
el.p. info@pletrospartneriai.lt 

Kompleksas: 
Gyvenamosios paskirties daugiabučio  (trijų ir 
daugiau butų) namo Vytauto g. 36, Kupiškis 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Objektas: 
Daugiabutis gyvenamasis namas 

30365 SPV D. Franckevičius  2019 11 

     

     

Bendrasis aiškinamasis raštas 

Laida 

     
0 

     

LT 

Statytojas/Užsakovas:   
Bylos šifras 
PLP-19-036-TDP-BD.BAR 

Lapas Lapų 

UAB „Kupiškio komunalininkas“ 1 28 

 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. ESAMA PADĖTIS. BENDRA INFORMACIJA. 

Penkių  aukštų daugiabutis gyvenamasis namas pastatytas 1973 metais, iki šiol 
nemodernizuotas. Po pastatu yra nešildomas rūsys. Pastato pamatai –surenkamų gelžbetonio blokų. 
Sienos – plytų mūro. Perdangos – tuštuminės gelžbetoninės plokštės. Stogas sutapdintas, dengtas 
ritinine prilydomąja danga. Dalis langų yra pakeisti naujais plastikiniais langais. 

 
Projekte numatyta: 

 Apšiltinti pastato lauko sienas ir lauko sienas tarp patalpų ir balkonų, pastato cokolį bei rūsio 
sienas besiribojančias su gruntu, įrengti nuogrindą.  

 Įstiklinti balkonus. 
 Pakeisti dalį langų, stogo liuką, dalį durų. 
 Apšiltinti pastato sutapdintą stogą. 
 Šildymo sistemos modernizavimas. 
 Ventiliacijos atnaujinimas. 
 Lietaus vandens šalinimo sistemos keitimas. 
 Geriamo vandens ir buitinių nuotekų modernizavimas. 

 Projekto rengimo pagrindas: Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto  g. 36, Kupiškis 
atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo techninė užduotis.  Projekto rengimo norminių 
dokumentų sąrašas NR. PLP-19-036-TDP-SA-ND (pateiktas atskiru dokumentu). 

 Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta (geografinė vieta): Vytauto g. 36, Kupiškis; 
reljefas tolygus, lygus; statinio paskirtis: daugiabutis gyvenamasis  namas (gyvenamosios 
paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabučiai pastatai) (6.3)); statinio kategorija – ypatingas 
statinys. Reljefas esamas – neprojektuojamas. Numatomi aplinkotvarkos sprendiniai – 500 mm 
pločio nuogrindos įrengimas pastato perimetru, žalios vejos pažeistų fragmentų regeneravimas 
(po visų modernizavimo darbų  atlikimo). 

 Trumpas statybos sklypo apibūdinimas: daugiabutis gyvenamasis namas yra valstybinėje 
žemėje. Žemės skypas nesuformuotas. Aplinkinis užstatymas – daugiabučių gyvenamųjų namų 
kvartalas. Greta namo esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros, 
elektroninių ryšių, lietaus nuotekų, dujofikavimo tinklai. Reljefas esamas – neprojektuojamas. 

 Inžinerinių tinklų aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir 
energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas: miesto šilumos tinklai; miesto elektros 
tinklai; vandentiekio tinkai; būitinių nuotekų šalinimo tinklai; lietaus nuotekų tinklai; 
elektroninių ryšių tinklai; dujofikavimo tinklai. Tinklai esami. 



Gyvenamosios paskirties daugiabučio (trijų ir daugiau butų) namo Vytauto g. 36, Kupiškis 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

 

PLP-19-036-TDP-BD.BAR 
Lapas Lapų Laida 

2 28 O 

 

 Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir 
vidinio transporto judėjimo organizavimo principai: iš Vilnaius gatvės patenkama į atvirą 
kiemą. Susisiekimo komunikacijos esamos, neprojektuojamos. 

 Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 
teritorijoms: įrengiamas laikinas statybvietės aptverimas pagal pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalies sprendinius. 

 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos 
apsaugos reglamentą), urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių 
sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; Projekte numatytų poveikį 
aplinkai mažinančių priemonių aprašymas: - teritorija nesaugoma. 

 Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas – fasadų šiltinimo sistema 
parenkama I-III kategorijos atsparumo smūgiams, iki pirmo aukšto langų apačios naudojama I 
kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema. 

 Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas: pagal užduotį 
projektuojama. 

 Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas: tinklai 
esami, numatomas dujotiekio įvadų atitraukimas 50 mm ir alsuoklio nuo projektinio fasado 
paviršiaus. 

 Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir juos 
pagrindžiantys skaičiavimai: pagerinamas pastato patalpų mikroklimatas dėl atitvarų keitimo – 
papildomo apšiltinimo, šildymo sistemos projektavimo, esamos natūralios vėdinimo sistemos 
atnaujinimo (pravalymo – dezinfekavimo, automatinių oro pritekėjimo grotelių frezavimas 
esamuose ir naujuose languose). 

 
Esamo statinio laikančių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų esamos būklės įvertinimas 

Daugiabutis gyvenamasis namas statytas 1973 metais. Išorinės sienos plytų mūro, stogas 
sutapdintas dengtas rulonine danga. Dauguma langų pakeisti naujais plastikiniais. Fizinio 
nusidevėjimo procentas – 11 %.  

Apžiūros metu, pastato laikančiosiose konstrukcijose, esminių pažeidimų (didesnių plyšių, 
sėdimų, deformacijų, įlinkių) nepastebėta, nukrypimų nuo vertikalės ir nelygumų horizontalioje 
plokštumoje nenustatyta. Esamų pamatų, sienų, sąramų ir perdangų būklė gera. Apžiūros fotofiksacija 
pateikta 1-3 paveiksluose. 

Pastato atitvaros: cokolis, lauko sienos ir stogas netenkina STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

Modernizavimo laikotarpio metu stebėti esamo pastato pamatų, sienų, perdangų būklę. 
Atsiradus plyšiams (įtrūkimams) stabdyti darbus ir informuoti projektuotojus. 
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Paveikslas 1. Nuotraukose matyti esamos išorinės sienos, pažeidimų nenustatyta. Išorės palangių 
aspakrdinimas aprūdijęs.  

   
Sutapdintas stogas nešiltintas. Nuolydžiai suformuoti neteisingai.  
 
Inžinerinių sistemų būklės įvertinimas.  

Šiluma pastatui tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos tinklų. Pastato šildymui įrengtas 
priklausomas šilumos punktas su plokšteliniu šilumokaičiu karšto vandens ruošimui. Esama šildymo 
sistema – vienvamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė. Butuose ir laiptinėje sumontuoti sekcijiniai 
ketiniai ir plieniniai radiatoriai. Esama  šildymo sistema yra neefektyvi, nėra termostatinių ventilių, ant 
stovų nėra reguliavimo armatūros. Dėl išbalansuotos šildymo sistemos patalpos atskirose pastato 
vietose šyla nevienodai – vienos patalpos peršildomos, kitose oro temperatūra nesiekia 20°C. 
 Esamas vėdinimas yra natūralus kanalinis. Oro pritekėjimas vyksta per langus ir duris, oro 
ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus. Oro šalinimas iš patalpų nepakankamas. 
 Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte plokštelinio šilumokaičio pagalba. Magistralinia 
vamzdynai seni, paveikti korozijos. Šalto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto tinklų.  
 Buitinių nuotekų magistraliniai vamzdynai ketiniai, nesandarūs. Vamzdynuose dėl apnašų 
sumažėjęs skersmuo, kyla problemų dėl pralaidumo. Stovai seni, ketiniai, nekeisti nuo namo statybos 
metų. 
 Rūsyje elektros instaliacija pasenusi, šviestuvai kaitriniai. Laiptinėse šviestuvai atnaujinti, 
įrengti automatiniai šviestuvai su energiškai efektyviomis lemputėmis. 
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2. BENDROJOJE, ARCHITEKTŪROS – KONSTRUKCIJŲ PROJEKTO DALYJE 
NUMATYTI  STATINIO REMONTO DARBAI: 
2.1. PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA 

Daugiabutis gyvenamasis namas 5 aukštų, pastatas pagal tipinį projektą, be lifto. Pagal 
projektavimo techninią užduotį projekte numatomas tik pagrindinio įėjimo į pastatą remontas. Iki 
esamos aikštelės įrengiamas įspėjamasis paviršius. Keičiamos pagrindinės įėjimo į pastatą durys - jas 
atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, bus ne mažesnis kaip 900 
mm. Slenkstis ties lauko durimis bus įrengiamas ne aukštesnis nei 20 mm.  Įrengiama teleskopinė 
rampa (nuožulni) (iki 320 cm.) patekimui į laiptines.  Įodontologijos kabinetą patekimui įrengti 
pandusą ir šaligatvio kampą apsisukimui, ne iš gyventojų, o iš įstaigos lėšų. Įrengiami turėklus iš 
abiejų aikštelių pusių pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“  reikalavimus.  Teleskopinė 
rampos specifikacija: 1.Pagaminta iš aliuminio, su plastikinėmis rankenomis. 2. Paviršius padengtas 
neslidžia danga, kuris suteikia gerą sukibimą su vežimėlių padangomis.3. Išmatavimai: vidinis plotis 
18 cm, išorinis plotis 25 cm, ilgis 165-320 cm. 4. Svoris 10,2 x 2vnt.  
2.2. IŠORĖS SIENŲ, COKOLIO BEI RŪSIO SIENŲ ŠILTINIMAS 
  Esamos išorės sienos –  silikatinių plytų mūro, iš vidaus tinkuotos. Tokių sienų šiluminė varža  
R = 0,79 m2K/W (U = 1,27W/m2K). Rūsio sienų ir cokolio šiluminė varža  R = 0,39 m2K/W (U = 2,69  
W/m2K). Šie rodikliai netenkina  STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“  reikalavimų. Rūsio sienos – surenkamų gelžbetonio blokų.  
Cokolio ir rūsio sienų šiltinimas, nuogrindos įrengimas 

Išardoma esama nuogrinda. Pastato rūsio išoriniu perimetru kasama 1200 mm gylio tranšėja. 
Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių 
pažeidimų. Ties šiluminės trasos įvadu į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki 
šiluminės trasos (kanalo) viršaus, išsaugomi šiluminės trasos alsuokliai. Dujotiekio vamzdį draudžiama 
užtaisyti šiltinimo medžiaga. Prieš atitraukiant dujotiekio įvadus nuo išorinės sienos būtina išsikviesti 
tinklus eksploatuojančios įmonės atstovą, darbus suderinti nustatyta tvarka. Atviri elektros ir kiti 
kabeliai, pakloti ant sienų, įvedami į laidadėžes. Šiluminės trasos alsuokliai bei dujotiekio vamzdžiai 
gruntuojami, dažomi antikoroziniais dažais (spalva analogiška fasadui, kuriame jie yra). 

Rūsio siena ir cokolis nuvalomi. Paviršiai įvertinami, nuplaunami dezinfekuojančiais 
antigrybeliniais skysčiais, paruošiami hidroizoliacijos įrengimui. Hihroizoliacija teptinė dvigubo 
sluoksnio.  Požeminės dalies hidroizoliacija įrengiama naudojant  apsauginę drenažinę membraną. 
Įtrūkimai ir plyšiai užtaisomi cementiniu skiediniu. Antžeminės dalies šiltinimas mineraline vata ir 
priešvėjine vata 160 ir 30 mm storiais. Antžeminės apdailinio sluoksnio iki nuogrindos įrengimas 
akmens masės plytelėmis. Rūsio sienos šiltinamos 190 mm storio požeminė dalis polistireninio 
putplasčio EPS100N plokštėmis klijuojant. Membrana įrengiama atlikus cokolio apšiltinimą.  

Atlikus rūsio sienos šiltinimo darbus, tranšėja užpilama nukastu gruntu ir sutankinama. 
Įrengiamas 150 mm storio šalčiui atsparus pagrindas, 50 mm storio sutankintos skaldos sluoksnis ir 30 
mm storio skaldos atsijų sluoksnis. Įrengiama  nuogrinda su vejos bortais, suformuojant 2 % nuolydi 
nuo pastato. Įrengiamas apsauginės membranos užbaigimo elementas. Įrengiama nuogrinda 
projektuojama 500 mm pločio iki borto, nuogrinda įrengiama 50 mm aukščiu už esamą žemės 
paviršiaus altitudę,  suformuojant 2% nuolydį  nuo pastato, visu pastato perimetru.  

Įėjimų į pastatą esamos betoninės aikštelės remontuojamos: aptaisomos neslidžiomis 
betoninėmis trinkelėmis 60 mm aukščio, įėjimo į pastatą ir rūsį įėjimo aikštelės remontuojamos 
pabetonuojant, aptaisomos neslidžiomis 60 mm aukščio betoninėmis trinkelėmis. Teritorijos tvarkymui 
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numatomas grunto užvežimas ir vejos atstatymas 3,5 m juosta nuo pastato. Suformuojamas >= 2 % 
žemės paviršiaus nuolydis nuo pastato. 

Statyboje leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei 
gaminius. 
Lauko sienų tarp patalpų ir išorės šiltinimas –ventiliuojamas fasadas 

Montuojami fasadiniai pastoliai. Demontuojami seni fasadų, stogų ir stogelių apskardinimai, 
mediniai balkonų įstiklinimai. Paviršiai nuplaunami dezinfekuojančiais antigrybelinėmis priemonėmis, 
aukštu slėgiu, gruntuojami. Parengiamas išlyginamasis sluoksnis, tvirtinamas tinklelis. Įtrūkimai ir 
plyšiai užtaisomi cementiniu skiediniu, gruntuojami. Sienos šiltinamos iš išorės įrengiant 
ventiliuojamą fasadą, apdailai panaudojant sauso presavimo mažo įmirkio akmens masės plytelėmis. 
Sienos apšiltinamos  180 mm storio mineralinės vatos plokštėmis ir 30 mm storio priešvėjinės 
mineralinės vatos plokštėmis. Langų lauko angokraščiai šiltinami 30 mm storio mineralinės vatos 
plokštėmis.  

Atliekant pastato sienų šiltinimo darbus, apdailai būtina griežtai vadovautis statybos techninio 
reglamento STR 2.01.11:2012 “Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos” reikalavimais. Šis 
reglamentas nustato reikalavimus rekonstruojamų pastatų vėdinamų atitvarų, kurių apšiltinimui 
naudojamos išorinės ventiliuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos su mineraline vata statybai.  

Vėliavos laikiklių, namo numerio, šiluminio pukto ir signalizacijos davikliai, lauko šviestuvai 
ir kt. ant fasado  sumontuoti įrenginiai nuimami ir po apšiltinimo montuojami nauji. 

Statyboje leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei 
gaminius. 
Lauko sienų tarp patalpų ir balkono šiltinimas – tinkuojamas fasadas. Balkonų vidaus apdailos 
sprendiniai. 

Paviršiai nuplaunami dezinfekuojančiais antigrybelinėmis priemonėmis, aukštu slėgiu, 
gruntuojami. Parengiamas išlyginamasis sluoksnis, tvirtinamas tinklelis. Demontuojami seni 
apskardinimai. Sienos šiltinamos balkono viduje įrengiant tinkuojamą fasadą, apdailai panaudojant 
silikoninį struktūrinį plonasluoksnį pigmentinį tinką. Sienos tarp patalpų ir balkono apšiltinamos iš 
išorės 150 mm storio fasadinio neoporo (EPS70N) plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant fiksavimo 
smeigėmis. Langų lauko angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio polistireninio putplasčio EPS70N 
Neoporo plokštėmis, klijuojant. Sienos ir lauko angokraščiai tinkuojami, apdailai panaudojant 
silikoninį struktūrinį plonasluoksnį pigmentinį tinką. Sienų ir angokraščių apšiltinimo konstrukcijos 
armavimui naudojamas sintetinis tinklelis. Papildomais armatūros tinkleliais armuojami pastato 
kampai, užleidžiant ant sienų. Papildomai armuojami angokraščiai. Armatūriniai tinkleliai sandūrose 
užleidžiami vienas ant kito. Armuojant naudojamas tinkas, į kurį klampinamas armatūrinis tinklelis. 

Esami balkonų tūrėklai demontuojami. Vidinės balkonų palangės projektuojamos iš PVC. 
Lauko palangės apskardinamos poliesteriu dengta skarda. Balkonai platinami iki 1300 mm pločio. 
Atstatoma balkonų lubų ir grindų apdaila.  

Tinko faktūra - ,,samanėlė“, frakcija – 2 mm.  
Statyboje leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei 

gaminius. 
 

2.3. LANGŲ IR DURŲ KEITIMAS, BALKONŲ ĮSTIKLINIMAS 
Langų profiliai baltos spalvos. Langų varstymas nurodytas langų specifikacijose. Langai ir 

balkono durys projektuojami su 3 varstymo padėtimis. Įrengiami varstymo mechanizmai užtikrinantys 
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lango stabilumą visose varstymo pozicijose, o ypač apsaugant langą nuo atvirtimo jį atidarius. 
Įrengiamos PVC baltos vidaus palangės. Lauko palangės apskardinamos poliesteriu dengta skarda.  
Sandūros tarp lango/durų staktos ir sienų hermetizuojamos ir sandarinamos naudojant sandarinimo 
juostas. Angokraščiams taikoma pilna apdaila.  

Rūsio langai keičiami, projekuojami su grūdintu armuotu stiklu. Langų mechaninio patvarumo 
klasė > 1,6.  

Balkonai stiklinami naujais plastikiniais langais su stiklo paketais. Balkono apatinė dalis 
ardoma ir įrengiama nauja šiltinama mineraline vata, storis 50mm. Apdaila- fibrocementinė plokštė. 
Stiklo paketų vienas iš stiklų su minkšta selektyvine danga.  Projektuojamų balkonų įstiklinimų 
šilumos perdavimo koeficientas  U ≤ 2,0  W/m2K. Varstymas nurodytas langų specifikacijose. 
Įrengiami varstymo mechanizmai užtikrinantys lango stabilumą visose varstymo pozicijose, o ypač 
apsaugant langą nuo atvirtimo jį atidarius.  

Išardomos esamos senos rūsio ir įėjimo  durys. Durys su rakinama spyna, metalinės apšiltintos. 
Visoms durims įrengiamos fiksavimo atramos, pritraukimo mechanizmai. Projektuojamų durų šilumos 
perdavimo koeficientas  U ≤ 1,6 W/m2K. 

Išardomos esamos medinės tambūro durys. Tamburo durys iš sustiprinto lauko durims skirto 
plastikinio profilio, įstiklintos su PVC užpildu durų apatinėje dalyje. Durys su fiksatoriais, 
pritraukėjais ir atramomis su mechaninėmis palenkiamomis rankenomis.  Mechaninio atsparumo klasė 
> 6. Projektuojamų durų šilumos perdavimo koeficientas  U ≤ 1,6 W/m2K. Visoms durims įrengiamos 
fiksavimo atramos.  

Durų varstymas nurodytas durų specifikacijoje. 
 Gaminti ir montuoti pastato langus ir duris  reikia taip, kad juos naudojant ir prižiūrint visą 
eksploatavimo laikotarpį būtų užtikrinti esminiai reikalavimai: mechaninio patvarumo ir pastovumo, 
higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos 
taupymo ir šilumos išsaugojimo.  

Gaminant ir montuojant langus turi būti įvertinti šilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, 
atsparumo vėjo apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, 
atsparumo įsilaužimui, įstiklinimo, saulės šilumą ribojančio stiklo naudojimo, natūralaus apšviestumo 
poreikio įvertinimo, ženklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai.  

Langai 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. 

Statyboje leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei 
gaminius. 

Pastaba: prieš langų, durų, balkonų įstiklinimų, palangių ir durų gamybą gabaritinius 
matmenis tikslinti vietoje. 

 
2.4. SUTAPDINTO STOGO ŠILTINIMAS 
 Stogo šiluminė esama varža  R = 1,17 m2K/W (U = 0,85 W/m2K) netenkina STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.  

Demontuojami visi stogo apskardinimai. Esami vėdinimo kanalai pravalomi 
dezinfekuojančiais, antigrybeliniais skysčiais. Vėdinimo šachtos paaukštinamos iki 600 mm aukščio 
nuo projektuojamos stogo dangos iki vėdinimo angų apačios, įrengiami skardiniai stogeliai iš 
poliesteriu dengtos skardos bei grotelės apsaugai nuo paukščių.  
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Užtaisomos hidroizoliacijoje esančios pūslės. Formuojami stogo nuolydžiai. Stogas 
projektuojamas 2,5 %  link išorinio lietaus surinkimo lietlovių . Keičiamos lietaus surinkimo sistemos 
naujomis. Patekimo ant stogo liukas ir kopėčios keičiamos naujais. Ant stogo sumontuoti įrenginiai 
nuimami ir atstatymi po apšiltinimo, įrengiami televizijos kabelių išvadai iš laiptinės ant stogo. 
Neveikiantys kabeliai utilizuojami. Stogo nuolydis formuojamas naudojant keramzitą. Nuolydį 
formuojančio sluoksnio storis parenkamas vietoje.   

Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš 180 mm storio apkrovas laikančio stoginės 
stoginio polistireninio putplasčio EPS80 plokščių.  Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas 
iš 40 mm storio apkrovas laikančių stoginės kietos akmens vatos plokščių. Pakloto įrengimo kokybė 
turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų neeksploatuojamų stogų 
reikalavimus. Šilumos izoliacijos tvirtinimas atliekamas smeigėmis ir kitomis priemonėmis. Paklotams 
įrengti naudojamų šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai, vieni kitų atžvilgiu, turi būti perslinkti. 
Kai klojami keli šilumą izoliuojančių gaminių sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu 
turi nesutapti. “Kryžmiški” šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai neleidžiami.  

 Hidroizoliacinė stogo danga įrengiama taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę 
apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Įrengiant hidroizoliacinę stogo dangą, numatytas reikiamas 
papildomų hidroizoliacinių sluoksnių skaičius bei jų išdėstymas. Hidroizoliacinei dangai įrengti 
būtinos hidroizoliacinės medžiagos ir šių medžiagų sluoksnių skaičius.  
 Įrengiami du prilydomosios ritininės hidroizoliacijos sluoksniai. Stogo konstrukcijos sandūrose 
su kitais elementais, įrengiami papildomi hidroizoliacijos sluoksniai.  

 Prieš įrengiant ritininę hidroizoliacinę dangą, vertikalioje mūrinėje sienoje, mūrą būtina 
nutinkuoti, o paviršių išlyginti.  Hidroizoliacija, stogo susijungimo vietose su sienomis ir kitais 
vertikaliais paviršiais, turi uždengti vertikalų paviršių ne mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės 
dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas 
nepatektų vanduo. Įrengti apskardinimus iš poliesteriu dengtos skardos. 

 Visu perimetru įrengiama apsauginė tvorelė tvorelės aukštis nuo naujai projektuojamos stogo 
dangos ne mažesnis kaip 600mm. 

 Įrengiami stogo vėdinimo kaminėliai. 50 m2 stogo3 plote įrengiamas 1 vėdinimo kaminėlis. 
Įrengiamos naujos įlajos.  
 Vėdinimo šachtos ir kiti stogo elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda.  

Patekimui ant stogo naudojamas esamas vidinis išėjimas ant stogo iš laiptinės metalinėmis 
kopečiomis.  

Visi stogo remonto darbai turi būti atlikti užtikrinant visišką stogo konstrukcijos ir kitų stogo 
elementų sandarumą.  

Statybos atliekų tvarkymas 
Statyboje leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei 

gaminius. 
Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (IX – 1004) 31 straipsnio 

nustatyta tvarka. Statybos atliekos tvarkomos pagal atliekų tvarkymo taisykles (Atliekų tvarkymo 
taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217). 

Statybos proceso metu statybos atliekos rūšiuojamos į: 

 tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminių, 
termoizoliacinės medžiagos ir kitos nedegios medžiagos), kurias planuojama panaudoti 
aikštelių, privažiavimo dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 
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 tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės 
medžiagos), kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas; 

 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis 
medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), pagal sutartis išvežamos į sąvartynus. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje 
statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. 
Statybos atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali 
atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 
apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

 
3. ŠILDYMO DALIES SPRENDINIAI: 

Keičiama esama šildymo sistema: vienvamzdė šildymo sistem keičima į naują dvidavmdę 
šildymo sistemą. Keičiami šildymo prietaisai; ant stovų montuojami automatiniai balansavimo- 
reguliavimo ventiliai su mechanizmu, kuris reguliuotų srautą, motuojami ant grįžtamo vamzdyno; 
naujai projektuojami magsitraliniai vamzdynai, keičiama uždaromoji armatūra. Įrengiama šilumos 
daliklių sistema. 

Šilumos punktas – demontuojamas, įrengiamas naujas. Laiptinių šildymui prie radiatorių 
montuojamas  apvado ribotuvas ir automatinis termostatinis ventilis.  

 
4. VANDENTIEKIO  IR  NUOTEKŲ DALIES SPRENDINIAI: 

Lietaus nuotekos. Projektuojami nauji lietloviai ir leitvamzdžiai. 
Buitinių nuotelų vamzdynai. Projektuojami buitinių nuotekų stovai ir horizontalieji vamzdynai 

rūsyje iki įmovos stovo pravalai prijungti. Visiems vamzdynams kertant kiekvieną perdangą montuoti 
piešgaisrines movas. 

Karšto vandens vamzdynai. Keičiami  karšto vandentiekio tiekamųjų bei cirkuliacinių stovų 
vamzdynai. 

Šalto vandens vamzdynai. Keičiami  šalto vandentiekio magistralinių ir stovų vamzdynų 
keitimas.  

 
5. Butuose Nr.4a ir 5a įrengiami minirekuperatoriai.  
1. Mini rekuperatorių energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A. 
2. Žemiausia darbinė temperatūra -15 laipsnių ir žemesnė. 
3. Šilumos atgavimo efektyvumas maksimaliu darbo režimu ne mažiau 80%. 
4. Vieno kambario bute ar kur nėra galimybės užtikrinti sinchronizuoto mini rekuperatoriaus veikimo, 
montuojami mini rekuperatoriai prasilenkiančių srautų. 
5. Turi būti ištraukimo ir paduodamo oro filtrai. 
6. Montuojant neprasilenkiančių srautų mini rekupertorius, privaloma užtikrinti jų sinchronizuotą 
darbą. 
7. Mini rekuperatoriams išgręžiamos angos išorinėje sienoje. Įrengiama angos apdaila ir įrengimo metu 
atstatoma sugadinta ar pažeista kitų paviršių apdaila. Turi būti numatytas elektros privedimas, 
užtikrinant mini rekuperatorių veikimą.  
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6. STATYBOS ORGANIZAVIMO DALIES SPRENDINIAI:  
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus: 

Įrengti laikinas buitines patalpas; 
Pagal statybos plane nurodytą kontūrą aptverti statybos  aikštelę laikina tvora; 
Paruošti laikinas sandėliavimo vietas; 
Įrengti įėjimų į pastatą apsauginius stogelius; 
Iškabinti informacinius, įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus; 
Prieš pradedant darbus reikia  nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir numatyti 

jų reikiamą apsaugą  bei aiškiai pažymėti; 
Atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems darbams 

būtinai turi parengti technologijos projektą ar technologines korteles. Jei tokio pobūdžio yra tik dalis 
darbų, technologinės kortelės rengiamos tik tai darbų daliai.  

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės vadovas 
privalo įforminti aktą - leidimą DT 5-00 (1 priedas), kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios 
darbų saugą. 
7. GAISRINĖ SAUGA 

Pastatas - P. 1.3 grupės pagal pavojingumą gaisro atžvilgiu. Pagal esamus pastato rodiklius 
statinio atsparumo ugniai laipsnis nustatomas šiltinimo medžiagoms parinkti. Nustatoma, kad pastatas 
yra pirmo ugniai atsparumo laipsnio. 

Vadovaujantis “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis: 88.5 punktu, gyventojai savo lėšomis 
gyvenamosiose patalpose įsirengti autoniminius dūmų signalizatorius, išskyrus atvejus, kai 
gyvenamosiose patalpose įrengta stacionari gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. 
7.1. GAISRO APKROVOS KATEGORIJA 

Šiame techniniame darbo projekte statiniui gaisrinė apkrova neskaičiuojama ir pagal 
„Gaisrinės  saugos  pagrindinius  reikalavimus“  VI  skyriaus  35  punktą  laikoma,  kad statinys yra 1 
gaisro apkrovos kategorijos. 

Gaisro apkrovą būtina apskaičiuoti I atsparumo ugniai laipsnio statiniams, taip pat kitais teisės 
aktais numatytais atvejais [10.2, 10.4, 10.13]. Neskaičiuojant gaisro apkrovos, laikoma, kad 
statinys yra 1 gaisro apkrovos. 

 
7.2. STATINIO GAISRINIŲ SKYRIŲ PLOTAI 

Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto Fg  nustatymas. Projektuojamo statinio gaisrinio 

skyriaus plotas neviršija maksimalaus apskaičiuoto Fg gaisrinio skyriaus ploto (pastatą sudaro 
vienas gaisrinis skyrius). 

Fg = Fs * G * cos(90KH) 

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas šio priedo 1 lentelėje, priklausantis nuo 
statinio paskirties, kv. m; 

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

H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato 
žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo 

įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki 

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

skaičiuojamosios altitudės (Habs), m; 
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Habs  – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m; 
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1. 
Koeficientas G nustatomas taip: 
G = G1+…+G8, jeigu yra įvertinamas G1 koeficientas; 

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

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

pastate  įdiegiamų  gaisrinės  saugos  sistemų  ir  priešgaisrinės  gelbėjimo  tarnybos galimybių. 
 
Gyvenamoji P.1.3 paskirtis: 

Fg [m2] Fs G H Habs 
4510,92 5000 1,00 15,90 56 

Priemonės, darančios  įtaką gaisrinio skyriaus 
norminiam plotui 

Gaisrinės saugos 
įvertinimo daliniai 

koeficientai 

Gaisrinės saugos 
įvertinimo dalinių 

koeficientų reikšmės 

visose pastato patalpose vadovaujantis įrengta 
stacionarioji gaisrų gesinimo sistema 

G1 2,0 

pastato patalpų pastovioji ir laikinoji suminė 
gaisrinė apkrova neviršija 200 MJ/kv. m 

G2 0,15 

artimiausia priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
komanda yra mažesniu kaip 2 km atstumu arba, 
neatsižvelgiant į atstumą, kai vykimo iki objekto 
laikas neviršija 10 min. 

G3 0,27 

valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra 
tinkamai aprūpinta ir parengta galimiems 
ekstremaliesiems įvykiams objekte likviduoti 
(turima visa reikiama technika gaisrams gesinti ir 
gelbėjimo darbams atlikti, pvz., aukštybinės 
kopėčios-keltuvas, vandens siurblinės, putų 
automobilis ir pan.) 

 

 

G4 

 

 

0,13 

gaisrinių žarnų ilgis nuo artimiausio vandens 
šaltinio (gaisrinio hidranto, vandens rezervuaro ar 
pan.) iki tolimiausio gaisro židinio pastate 
neviršija 100 m 

 

G5 

 

0,12 

visose pastato patalpose įrengta adresinė gaisro 
aptikimo ir signalizavimo sistema 

G6 0,12 

pastate įrengta mechaninė dūmų šalinimo sistema G7 0,11 

objekte įrengtas automatinis pranešimas apie 
gaisrą valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo 
tarnybai 

 

G8 

 

0,10 

 
7.3. STATINIO KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMAS UGNIAI 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) 
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
gaisrinių laikančiosios nelaikančiosios lauko aukštų, pastogės stogai laiptinės 
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skyrių 
atskyrimo 
sienos ir 

perdangos 

konstrukcijos vidinės sienos siena patalpų, rūsio 
perdangos vidinės 

sienos 
laiptatakiai 
ir aikštelės 

REI 180(1) R 120(1) EI 30 EI 30 
(o<–>i)(3) REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

 
7.4. STATYBOS PRODUKTŲ DEGUMO KLASĖS 

Statybinės medžiagos renkamos priskyrus pastatą I atsparumo ugniai laipsniui, 1 gaisro 
apkrovos kategorijai. Pagal „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ lauko sienų apdailai iš 
lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktus. Fasado 

šiltinimui privaloma naudoti tik sertifikuotą sistemą. Tvarkomo stogo mazgai turi tenkinti BROOF 
(t1) klasės stogams keliamus reikalavimus. 

 
7.6. STATYBOS PRODUKTŲ, NAUDOJAMŲ VIDINIŲ SIENŲ, LUBŲ IR GRINDŲ 
PAVIRŠIAMS ĮRENGTI (ATSTATYMUI), DEGUMO KLASĖS 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 
I 

statybos produktų degumo 
klasės 

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

sienos ir lubos B–s1, d0(2) 

grindys BFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos C–s1, d0 
grindys DFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 
žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0(2) 
grindys BFL–s1 

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

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

sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys 

A2FL–s1 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys DFL–s1 
šildymo įrenginių 
patalpų grindys 

A2FL–s1 

 
7.7. EVAKUACIJOS KELIAI  

Patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas, projektu esamų evakuacijos kelių kokybė 
nekeičiama ir nepabloginama. Evakuacijos keliai iš butų - esami, per laiptinę. Evakuacija iš rūsio 
numatoma per esančius išėjimus. Rūsio aukšte nėra nuolat būnančių žmonių. Rūsio patalpose 
nenumatoma daugiau kaip 5 žmonių vienu metu. Vadovaujantis “Gaisrinės saugos pagrindiniai 
reikalavimai“ p. 117, kai pro duris evakuojasi ne daugiau 15 žmonių, leidžiama įrengti durų varčios 
plotį ne mažesnį, kaip 0,8 m. Per laiptinės įrengiamas duris evakuosis iki 50 žmonių. 
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7.8. GAISRO GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAMS SKIRTOS PRIEMONĖS 
Galimybės manevruoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams esamos, nekeičiamos. 
 

 7.9. IŠORĖS GAISRINIO VANDENTIEKIO VANDENS TELKINIAI (ŠALTINIAI) GAISRUI 
GESINTI: 
Šiame projekte nėra sprendžiami, keičiami esami lauko gaisrinio vandentiekio sprendiniai. 
         Daugiabučio namo Vytauto g. 36, Kupiškis, atnaujinimo (modernizavimo) projekto tikslai yra 
susiję tik su daugiabučio energijos taupymu ir šilumos išsaugojimu. Atnaujinamo pastato sprendiniai 
neigiamos įtakos esamam pastatui nedaro (konstrukcijoms, inžinerinėms sistemoms, evakuacijos 
keliams ir pan.). 
        Projektiniai sprendiniai trečiųjų asmenų interesų nepažeidžia. Gaisrinę saugą 
reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonės išsaugomos. Numatomi statybos 
darbai neblogina esamos pastato gaisrinės saugos situacijos. 
       Reikalavimai susiję su lauko gaisriniu vandentiekiu turi būti sprendžiami atskirais projektais, 
vadovaujantis "Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai, projektavimo ir įrengimo taisyklės" 
reikalavimais.  
       

8. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ UŽTIKRINIMAS 
Trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga įvertinta dviem aspektais: 

- trečiųjų asmenų poveikis projektuojamam pastatui ir jo aplinkai sklype, taip pat ir pastato 
gyventojams; 

- projektuojamosios būsto visumos poveikis tretiesiems asmenims. 
Atlikus pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos 

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

9. PASTATŲ PATALPŲ MIKROKLIMATAS 
Didelę įtaką gyventojų sergamumui turi patalpų mikroklimatas. Patalpose mikroklimatą nulemia 

trys pagrindiniai oro veiksniai - temperatūra, drėgmė ir judėjimas. Visų jų kompleksinis veikimas 
formuoja mūsų šiluminę savijautą patalpose. 

Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų 
mikroklimatas“ nustato gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato 
parametrų ribines vertes, bei buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų 
temperatūrų ribines vertes šaltuoju metų laikotarpiu. 

Gyvenamųjų patalpų oro temperatūra turėtų svyruoti tarp 18-22°C. Patalpoje, kurioje miegama, 
ji galėtų būti 2-3°C žemesnė, nes vėsus ir grynas oras pagilina miegą, pagerina poilsį, greičiau 
užmiegama. Virtuvėje bei kitose patalpose, kur intensyviai dirbama, oro temperatūra taip pat turėtų būti 
bent pora laipsnių žemesnė. 

Šiluminei savijautai didelę reikšmę turi oro drėgmė, kuri turėtų būti tarp 35-60 proc. santykinės 
drėgmės. Jeigu oro drėgmė didesnė, tai padidėja rizika sušalti, esant vėsiam patalpos orui arba perkaisti 
karštoje aplinkoje. Be to, didesnė oro drėgmė sudaro palankias sąlygas įvairiems mikroorganizmams 
gyvuoti, o drėgmės kondensacija ant vėsesnių paviršių sudaro nemalonų drėgmės jutimo jausmą. 

Oro judėjimas yra būtinas patalpose, nes priešingu atveju blogėja savijauta ir darbingumas. Oro 
judėjimo greitis patalpose turėtų būti nuo 0,05 m/s iki 0,15 m/s. Patalpų vėdinimas padeda pašalinti 
įvairius teršalus, dulkes ir mikroorganizmus. Todėl viešbučio paskirties patalpose oras turėtų keistis ne 
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mažiau kaip 3 kartus per valandą. Ypatinga ventiliacija turi būti virtuvėse, nes čia atliekami įvairūs 
buitiniai darbai. 

Svarbu, kad per parą mikroklimato rodikliai žymiai nesvyruotų, nes tai nepalankiai veikia 
žmogaus sveikatą. Taupant šilumą patalpose kambarius geriau vėdinti intensyviai, bet trumpai, negu po 
truputį ilgą laiką. Svarbu neužstatyti šilumos šaltinių -(radiatorių) baldais, nes tai trukdo šilumai sklisti 
patalpose 

 
10.MIKROKLIMATO PARAMETRŲ RIBINĖS VERTĖS 

1. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų 
ribinės vertės pateikiamos šios higienos normos 1 lentelėje. 

2. Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės 
vertės šaltuoju metų laikotarpiu pateikiamos šios higienos normos 2 lentelėje. 

1. Lentelė. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato 
parametrų ribinės vertės 

 
Eil. 
Nr.  

Mikroklimato parametrai  Ribinės vertės  

Šaltuoju metų 
laikotarpiu  

Šiltuoju metų 
laikotarpiu  

1.  Oro temperatūra, °C  18–22  18–28  

2.  Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo 
grindų, ne daugiau kaip °C  

3  3 

3.  Santykinė oro drėgmė, %  35–60  35–65  

4.  Oro judėjimo greitis, m/s  0,05–0,15  0,15–0,25  
            2. Lentelė. Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų 
ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu 
Eil. 
Nr.  

Patalpos  Temperatūrų ribinės vertės, °C  

1.  Buto pagalbinės  

1.1.  Koridoriai ir sandėliukai  18–21  

1.2.  Drabužinės  18–20  

1.3.  Vonios ir tualetai  20–23  

2.  Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo   

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

2.2.  Bendros virtuvės  18–22  

2.3.  Tualetai, prausyklos, dušai, vonios kambariai  20–23  

2.4.  Rūsiai ir sandėliai  4–8  

2.5.  Darbo ir poilsio kambariai  18–22  

2.6.  Skalbyklos  18–22  

2.7.  Džiovyklos  20–23  

               3. 1 lentelėje gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų šaltuoju metų 
laikotarpiu nustatytos oro temperatūros ribinės vertės netaikomos visuomeninėms pastatų patalpoms, 
kuriose lankytojai būna apsirengę lauko drabužiais. Šiose patalpose oro temperatūra turi būti 14–16 °C. 

4. Vertinant daugiabučių gyvenamųjų namų gyvenamųjų patalpų mikroklimatą, laikoma, kad 
mikroklimato parametrai pastatų patalpose užtikrinti, jei jie išmatuoti patalpose, kurios nuo statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti yra nepertvarkytos (neapšiltintos sienos iš vidaus, neatlikti šildymo 
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sistemos pertvarkymo darbai ir kiti darbai, gerinantys patalpų šiluminę aplinką), ir atitinka šios higienos 
normos reikalavimus. 
 

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS 
 

Aiškinamasis raštas 
Bendros žinios 

Daugiabučio namo Vytauto g. 36, Kupiškyje atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyti 
sprendiniai tiesiogiai susiję su energijos taupymu ir šilumos išsaugojimu. Projekto sprendiniai 
nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 
 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis parengta vadovaujantis: 
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
 2008 m. sausio 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl 

darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo”;   
 DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; 
 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas liepos 1 diena Nr. IX-1672 2003.07.01 
 Atliekų tvarkymo taisyklės. 

 
Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

 
Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 
naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 
- statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
- galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 
- galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
- patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir 
darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
- gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
- apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 
- apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių 
bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos šsaugojimas; želdinių išsaugojimas; gaisro 
gesinimo sistemų išsaugojimas. 
 

1. Pasirengimas statybai 
Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties 

projektinė dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas.  
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus: 

 Įrengti laikinas buitines patalpas; 
 Pagal statybos plane nurodytą kontūrą aptverti statybos  aikštelę laikina tvora; 
 Paruošti laikinas sandėliavimo vietas; 
 Įrengti įėjimų į pastatą apsauginius stogelius; 
 Iškabinti informacinius, įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus; 
 Prieš pradedant darbus reikia  nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir 

numatyti jų reikiamą apsaugą  bei aiškiai pažymėti; 
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 Atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems 
darbams būtinai turi parengti technologijos projektą ar technologines korteles. Jei 
tokio pobūdžio yra tik dalis darbų, technologinės kortelės rengiamos tik tai darbų 
daliai.  

Užsakovas (Statytojas), vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatų 10 punkto 
reikalavimais, turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie statybos pradžią.  

Užsakovas (Statytojas), vadovaujantis Statybos įstatymo, paskelbti LR statybos leidimų ir 
statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“  apie rangovo pasamdymą, taip 
pat pagrindinių statybos sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto 
vykdymo priežiūros dalies vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos specialiųjų darbų 
vadovų, statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statinio statybos techninės 
priežiūros vadovų) pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo. 

Darbų pradžia: Rangovas turi įteikti Statinio techninės priežiūros vadovui raštišką pranešimą 
apie numatomus pradėti statybos darbus. Darbai negali būti pradėti  tol, kol nebus gautas jo raštiškas 
pritarimas.  

Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 
dokumentacija, gautas leidimas statybai ir techninio prižiūrėtojo spaudu bei parašu patvirtinti brėžiniai 
ir techninės specifikacijos. Rangovinė organizacija privalo parengti technologinį projektą. Rangovas 
darbų metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei 
tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų.  

Prieš statybos darbų pradžią statybos teritorijoje rangovas(-ai) ir įmonės vadovas privalo 
įforminti aktą - leidimą DT 5-00 (1 priedas), kuriame turi būti numatytos priemonės, 
užtikrinančios darbų saugą. 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina:  
nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir numatyti jų reikiamą apsaugą  bei 

aiškiai pažymėti, gauti leidimus kasinėjimams ir aptvėrimams. 
inžinerinių tinklų iškėlimo atveju, Valstybinės statinių statybos inspekcijoje iforminti leidimą 

vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimo darbus, gauti technines sąlygas atitinkamose miesto ūkio įmonėse. 
Užsakovas (Statytojas) arba darbų vadovas, tuo atveju jei statybvietėje darbų trukmė numatoma 

ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų, turi parengti saugos ir 
sveikatos darbe priemonių planą. Be tokio plano negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų. 

Žymint statybos koordinačių tinklą vietovėje, naudojami statybvietės rajono geodeziniai 
taškai. Pagal jų koordinates ir koordinačių tinklo viršūnes nustatomi poliniai ilgiai ir kampai. Vietovėje 
teodolitu ir juosta surandami reikiami taškai.  
 Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 
pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti. 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais 
aktais bei projektu. 
 

Statybos geodezinė kontrolė (periodiškumas, tvarka, ataskaitos). 
Vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
Statinio statybos vadovas privalo: 
 užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar 

nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu 
minėtus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir 
padarytos geodezinės nuotraukos (žaibosauga). 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovas), vykdydamas Reglamento VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis 
Reglamento VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą 
šia tvarka: 
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-  Statinio statybos techninis prižiūrėtojas dalyvauja vykdant geodezinių koordinačių, reperių, 
raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima 
ir įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo 
komunikacijų geodezines nuotraukas; 

Žurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų 
pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų rekomenduojamas sąrašas. 

Visos statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruojamos formoje F-15, o formoje F-16 
pateikti geodezinių kontrolinių nuotraukų blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja 
geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovu 
– kai pildomi papildomi Žurnalai). Registruojant nurodoma schemų, nuotraukų pavadinimai, atlikimo 
data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai. 

1. Statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų rekomenduojamų pagrindinių 
geodezinių kontrolinių nuotraukų sąrašas:  

1. elektros kabeliai (žaibosauga); 
2. Takų nužymėjimas. 

 
Pagrindiniai darbai 

 
Atlikus išvardintus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai remonto darbai, kuriuos siūloma 
vykdyti sekančia tvarka: 
- keičiami seni mediniai pastato langai bei durys; 
- inžinerinių sistemų remontas; 
- parapeto pakėlimas apsaugine stogo tvorele; 
- atliekami stogo remonto darbai - gerai išvalomas esamas stogo paviršius, nuimamos antenos 
(suderinus su pastato administracija), formuojami reikalingi stogo nuolydžiai, atliekami stogo 
apšiltinimo 
darbai, įrengiama nauja 2 sluoksnių danga, sutvarkomi atskiri stogo elementai (vėdinimo kaminėliai, 
parapetas); 
- išvalomi, dezinfekuojami ventiliacijos kanalai, šachtos; 
- atliekami visų išorės sienų apšiltinimo darbai; 
- atliekama fasadų apdaila; 
- atliekami fasadų (palangių, stogelių) ir stogo (parapetų) apsakardinimo darbai; 
- atliekami cokolio apšiltinimo darbai; 
- įrengiama cokolio apdaila; 
- įrengiama nauja nuogrinda; 
- sutvarkoma teritorija (išardomas laikinas apsauginis tinklas, išardomi pastoliai, išardomas laikinas 
aptvėrimas, išvežamos statybinės šiukšlės ir t.t.). 
Atliekamų darbų eiliškumas gali būti ir kitoks, priklausomai nuo metų laikų, oro sąlygų ir kitų 
veiksnių. Kai kurie darbai gali vyktu lygiagrečiai, kurie neturi jokios įtakos vieni kitiems (šildymo 
sistemos modernizavimas ir lauko darbai). 
Baigiamieji darbai. 
- Teritorijos po statybos darbų tvarkymas; 
- Šiūkšlių išvežimas; 
- Inžinierinių tinklų bandymas. 
 
Darbų atlikimo grafikas. 
Kadangi nėra aiškus būsimo užsakovo su Rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai, todėl 
pateikiamos preliminarus grafikas, o siūlomas darbų eiliškumas anksčiau aprašytas. 
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Darbų specifika: 
1. Darbai šiltuoju metų laiku: 
• Galimi visi numatytieji statybos darbai. 
2. Darbai šaltuoju metų laiku. 
Padidėjusi rizika pasitemti, peršalti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir 
darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos metu papildomai 
išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. Galimai visi vidaus darbai, saugotis 
apsnigtų 
konstrukcijų (prieš darbų atlikimą privaloma sniegą valyti kiekvieną dieną). 
Darbų vykdymas žiemos laikotarpiu: 
• Vykdant žemės darbus žiemos laikotarpiu privaloma neleisti peršalti gruntui ir ribojimas atviras 
vandens nuvedimas. 
• Pertraukų metu gruntas uždengiamas apšiltinimo sluoksniu arba atliekamas pašildymas. Statybos 
metu atliekami temperatūros ir grunto sistemingi stebėjimai. Stebėjimo rezultatai užfiksuojami darbų 
žurnale. 
• Šaltuoju metų sezonų draudžiama atlikti šiuos darbus: keisti langus ir lauko duris, rekonstruoti 
šildymo sistemą, ir šilumos punktą, atlikti sienų ar cokolio apdailą (šlapias procesas) ir kiti darbai. 
 

2. Geologinės ir hidrogeologinė sąlygos 
 Atliekant modernizavimo darbus, kurie susiję su energijos taupymu ir šilumos išsaugojimu, 
geologiniai tyrimai neatliekami. 

Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos. 

Daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimo darbai bus atliekami šiltuoju metu arba iškart jam 
pasibaigus. Rangovas turi suderinti darbų atlikimo grafiką su daugiabučio gyvenamojo namo administracija.  

Kad statybinės mašinos kuo mažiau trukdytų gyventojų poilsį, darbus ir pan. visas medžiagas, 
reikalingas atskiriems darbo barams atlikti, siūloma atvežti vienu metu ir laikinai sandėliuoti numatytose vietose 
pagal medžiagų gamintojų nurodymus. Sutarus su gyventojais laiką statybos darbuotojai atliks darbus butuose, 
pateks į laiptines arba rūsio patalpas. Prieš išvažiuojant iš statybvietės į gatvę, automobilių ratai privalo būti 
išplauti. 

Norint sandėliuoti ar įrengti laikinas buitines patalpas, bei tiesti lauko laikinus inžinerinius tinklus 
privaloma gauti Nacionalinės žemėtvarkos tarnybos raštišką sutikimą. 

 
3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms. 

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į 
gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo 
saugos reikalavimus. 
Statybos aprūpinimas elektra: 

Statybos aprūpinimui elektra siūloma pasijungti nuo magistralinių elektros tinklų per įvadinį 
elektros skydą. Nuo magistralinių tinklų iki vartotojų nutiesiami elektros tiekimo linijos, kurios 
baigiasi skirstomaisiais skydais. 
Statybos aprūpinimas vendentiekiu ir buitinių nuotekų įrengimas 
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Geriamas vanduo statybos metu bus perkamas plastikinėse talpose, atvežamas ir laikomas buitinėse 
patalpose. Lauke bus pastatytas biotualetas.. 

4. Statybos metu naudojamos transporto ir kt. priemonės:  
1. Savivarčiai - talpa 12 m3; 
2. Matavimo įranga - Nivelyras, gulščiukai; 
3. Pjaustymo įranga. 
4.    Automobilinis bokštelis - keliamoji galia 200 kg, kėlimo aukštis 14,60 m; 
5.    Betono siurblys arba betono maišyklė - iki 68 barų darbinis slėgis, našumas iki 18 m3/h; 
6.    Statybinis keltuvas H=15 m, Q=300 kg. 1 vnt.; 
7.    Perforatorius 3 vnt.; 
8.    Grunto tankintuvas (rankinis) 1 vnt.; 
9.    Kompaktinis ekskavatorius mažos kaušo talpos 1 vnt.; 
10.  Kiti smulkesni mechanizmai. 
 

Inventoriniai pastoliai. Renkantis pastolius statybai reikia įvertinti šias sąlygas: darbų apimtį ir 
pobūdį; darbų atlikimo vietą ir laiką; pagalbinį techninių priemonių naudojimą; numatomas apkrovas; 
darbuotojų, dirbančių vienu metu ant pastolių, skaičių; darbo vietos plotį ir aukštį; medžiagas, 
laikomas ant pastolių; pastolių pritvirtinimą, tvirtinimo tipą ir skaičių; medžiagų kritimo pavojų.  

Technologiniame projekte turi būti nurodomas inventorinių pastolių tipas, keliamoji galia ir 
gamintojas. Pastolių montavimą ir išmontavimą turi atlikti specialiai apmokyti darbininkai, turintys 
teisę šiems darbams atlikti. Surenkami inventoriniai pastoliai turi būti išbandyti ir turėti atitinkamus 
sertifikatus. Pastoliai turi būti surenkami pagal projektinę schemą ir patikimai pritvirtinti prie pastato 
laikančiųjų konstrukcijų. Prieš pradedant montuoti pastolius, reikia įsitikinti, kad gruntas ir pagrindas, 
ant kurio surenkami pastoliai, yra tvirtas ir patikimas. Ant minkšto ir ką tik supilto grunto pastoliai turi 
būti montuojami naudojant papildomą atraminę plokštę. Draudžiama atrėmimui naudoti plytas ir 
blokelius. Pritvirtinimas turi atlaikyti tempimo ir spaudimo jėgas, kurios veiks naudojantis pastoliais. 
Tvirtinimo kronšteinai neturi išsikišti į judėjimo zoną. Pastoliai statomi tokia eilės tvarka ir tokiu būdu, 
kad juos statantis darbuotojas būtų saugus. Aptvarai statomi, kai galima nukristi iš daugiau kaip 2 m 
aukščio ant apačioje esančio pagrindo. Vidiniai aptvarai ant pastolių pakloto statomi tuomet, kai 
atstumas tarp pastato ir pastolių pagrindo didesnis kaip 30 cm. Kiekvieną dieną prieš atliekant darbus, 
atsakingas darbuotojas turi apžiūrėti ir patikrinti jų tvirtinimo vietas, atrėmimus ir pastolių būklę. 
Pastolių dalis su trūkumais reikia nedelsliant pašalinti. Darbininkai dirbantys ant pastolių turi būti 
aprūpinti apsauginiais diržais. Diržų prikabinimas prie pastolių konstrukcijų turi būti patikimas. 

 
Kiti reikalavimai: 
 specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai nekeliami; 
 specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizė nereikalinga. 

5. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos. 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis 

statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 
 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo 

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

įranga; 
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš 

zonų kur yra žmonės; 
 nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali 

nukristi; 
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 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal 

SDTB-13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“; 
 dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 
 tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, 

darbai ant stogo būtų sustabdyti; 
 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės; 
 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 
 esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 
 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas; 
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos 
darbai, gerai prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu 
priešgaisriniu inventoriumi). 
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 

Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti 
statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas 
turi būti gamintojo paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos 
standarto žymuo,  gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis; 

Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas 
darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines; 

Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto 
LST EN 340 reikalavimus; 

Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 
reikalavimus; 
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai 

Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir 
sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima 
pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 

Pagrindiniai naudojami ženklai: 
 Draudžiamieji; 
 Įspėjamieji; 
 Įpareigojamieji; 
 Evakuaciniai; 
 Gaisrinių saugos priemonių; 
 Informaciniai. 
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir 

galėtų jos išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės 
ir/arba „STOP“ juosta. 

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas 
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios 
tarnybos. 

Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi 
rizika pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos 
metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego  ir ledo. 

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas,  
apšviečiamos hologeniniais šviestuvais. 

Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 
 Rūkyti draudžiama; 
 Pašaliniams įeiti draudžiama. 
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Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 
 Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 
 Įspėjimas apie degiąją medžiagą; 
 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų; 
 Įspėjimas apie pakeltą krovinį; 
 Įspėjimas apie pavojų nukristi. 
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 
 Būtina dėvėti apsauginį šalmą; 
 Būtina dėvėti apsauginius batus; 
 Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis. 
Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš 

aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta 
apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu. 

 
Asmeninių saugos priemonių naudojimas 
 Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu 
padu ir apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės 
striukės.  

Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę  
ir kostiumą iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais 
skydeliai saugančiais veidą ir akis. 

Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį,  
darbuotojų fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius. 

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik 
tam parinktose ir įrengtose vietose. 

Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. 
Jie aprūpinti apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių 
kėlimo rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip 
taisyklingai atlikti kėlimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones. 

 
Rankomis keliami svoriai negali būti sunkesni nei 25kg. 

Keliamo gaminio masė 

 

Max.7,5kg Max. 0,6kg Max. 25kg >25kg 

Gaminio plotis 

Suėmimo vietoje 

40-75mm 75-115mm Keliama 2 

Rankomis 

Keliama kitais 

Tam skirtais 

įrenginiais 

Darbo metu nuolat keliamų gaminių leidžiama masė kilogramais 
Amžius, metais   moterys vyrai 

15 - 17 10 15 

18 - 39 15 25 

Virš 40  10 20 

 
Gamtosaugos priemonės 

Bendruoju atveju pasiruošimo statybai metu nuo galimų pažeidimų apsaugomi medžiai, esantys arti 
kelių, statinių. Ant kamienų dedamos 2 – 2,5 m aukščio lentos ir suveržiamos viela.  
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Jei rengiant darbuotojų buitines patalpas nėra galimybės prisijungti prie buitinės kanalizacijos tinklų, 
statybvietėje įrengiami nusodinimo šuliniai, o nuotekos ir atliekos iš jų išvežamos. 

 
Oro apsaugos nuo užterštumo reikalavimai:   
Siekiant kuo mažiau užteršti orą reikia:  
 vengti atviros ugnies kaitinant bitumą, vandenį; 
 naudoti mažiau nuodingų medžiagų; 
 valyti ir laistyti privažiavimo kelius bei aikšteles; 
 atliekant tam tikrus darbus (valant ir svidinant grindis, valant fasadus smėliasvaidėmis ir pan.), 

stengtis mažinti dulkėtumą; 
 mašinų variklius sureguliuoti taip, kad išmetamų dujų kiekis neviršytų leidžiamųjų normų; 
 išjungti nedirbančių mašinų variklius. 

 
Gamtos apsaugos išsaugojimo priemonės:  
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Jokiais būdais negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje vietoje ir 

pabaigus visus darbus panaudojamas gerbūvio darbams; 
 Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip, 

kad neišsipiltų ir neišbėgtų; 
 Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose. 
 Visi, teritorijoje esantys medžiai, turi būti aptverti ir surišti, kad juos nesugadinti; 
 

Darbo su kranais saugos reikalavimai 
Atliekant krovinio kėlimo darbus, krano veikimo zoną aptveriama „stop“ juosta ir pažymima 

įspėjamaisiais ženklais. Tokiose zonose pašaliniams asmenims būti draudžiama. 
Kranų naudojimas atvirame ore turi būti nutrauktas: 
 esant vėjo greičiui 15 m/s ir daugiau; 
 perkūnijos metu, esant plikšalai, rūkui, blogam matomumui; 
Kranais keliami tik tie kroviniai, kurių masė ne didesnė už krano keliamąją galią, bei nepažeidžiant 

gamintojo numatyto krano darbo rėžimo. 
Ant kėlimo mechanizmų privalo būti aiškiai numatomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas 

apkrovos dydis – keliamoji galia. 
6. Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietėje atveju. 

Darbininkai (sargai ir kt.),  pastebėję gaisrą, privalo: 
- Nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112; 
- Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantį darbuotoją; 
- Perspėti padalinyje dirbančius žmones, organizuoti jų bei turto evakuaciją; 
- Gesinti gaisrą turimomis priemonėmis, kol neatvyks priešgaisrinė tarnyba.  
     Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo:  
- Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iškviesti; 
- Apie įvykį informuoti bendrovės statybos vadovą bei saugos ir sveikatos koordinatorių; 
- Informuoti kitus asmenis / įmones,  kurių veiklai / poilsiui / gyvenimo  sąlygoms  gaisras  gali 

padaryti žalos; 
- Vadovauti evakuojant žmones ir gesinant gaisrą, kol atvyks ugniagesiai; 
- Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenį, gerai pažįstantį padalinį ir žinantį priešgaisrinių vandens 

telkinių vietas); 
- Prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas. Kreiptis tu pačiu bendru 

pagalbos telefonu 112; 
- Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus užgesintas gaisras;  
- Prireikus nutraukti elektros tiekimą, išjungti šilumos, oro tiekimo sistemas ir kt.; 
- Vadovauti gaisrą gesinantiems padalinio darbuotojams; 
- Imtis priemonių, kad gaisrą gesinantys asmenys būtų apsaugoti nuo galinčių griūti 

konstrukcijų, apsinuodijimų ir apdegimų; 
- Organizuoti galinčių perkaisti pastatų konstrukcijų aušinimą; 
- Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes; 
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- Jei reikia, padėti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medžiagas. 
7. Pagrindiniai transporto bei pesčiųjų keliai, būtini kelių ženklai. 

Privažiuoti prie pastato naudojami esami keliai. Statybvietės keliai, patekę į pavojingą zoną, turi būti 
pažymėti specialiais ženklais, o eismas kontroliuojamas. Mažiausias atstumas nuo kelio iki medžiagų laikymo 
aikštelės – 1 m, iki statybos aikštelės aptvaro – 1,5 m. Jei kelias yra šalia iškasos, mažiausias atstumas nuo 
važiuojamosios dalies iki iškasos šlaito pado priklauso nuo iškasos gylio  ir natūralaus grunto šlaito koeficiento. 

8. Būtinos pirmosios pagalbos priemonės. 
Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi 

būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. 
Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti 

nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą. 
Pirmosios pagalbos patalpos numatomos darbų vadovo vagonėlyje. Patalpose turi būti pagrindinė 

pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios 
patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse 
nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais. 

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų 
laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai 
nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono 
numeriai ir adresai. 

Pirmosios pagalbos rinkinys: Statybvietėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas 
pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V – 450 1 priedą. Pirmosios pagalbos rinkinio 
sudėtis pateikta žemiau esančioje lentelėje: 

Medicinos ir kitų pagalbos priemonių pavadinimas 
Skaičius 

Vnt. 
Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2  

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras,  

10 cm x 6 cm 

8  

3. Lipnus pleistras, 2.5 cm x 5 m 1 Tvarsčiui pritvirtinti 

4. Neaustinės medžiagos servetėlė, 20 cm x 5 m 10  

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pažeistai viršutinei galūnei 
parišti 

6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 3  

7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3  

8. Pirmosios pagalbos žirklės 1  

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės 20  

10. Plastikinis maišelis, 30 cm x 40 cm 2  

11. Sterilus akių tvarstis 2  

12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 40 cm 1  

13. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm 1  

14. Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm 6  
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15. Speciali antklodė, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 Nukentėjusiam paguldyti 
ir  (ar) apkloti 

16.Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m 1  

17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis,8 cm x 10 cm 3  

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 4  

19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1  

20. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas (oktenidino 
dihidrochloridas), 250 ml 

1 Žaizdoms dezinfekuoti 

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Pažeistoms akims ir 
žaizdoms plauti 

22. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba pirmosios 
pagalbos teikimo atmintinė 

1  

23. Rinkinio aprašas 1 Tvirtinamas ant dėžutės/ 
spintelės durelių/dangtelio 

vidinės pusės 

 
9. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų 

medžiagų sandėliavimo vietą. 
Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. 
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. 

Gaminiai sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas. 
Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams priklausiančioje žemėje 

rangovinė organizacija privalo gauti raštišką sutikimą. 
Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių 

normatyvinių dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos 
medžiagos turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. 

Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią  statybinių 
mašinų, mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo 
operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas. 

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų: 
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų; 
Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo 

vietų; 
Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, 

draudžiama medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir 
praėjimuose. 

Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie 
esamų inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.  

Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas 
rangovo technologiniame projekte. 

 
10. Žemės darbai, kasant tranšėjas 
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Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 
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. 

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. 

3. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos 
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius 
(įtvarus). 

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. 

5. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese 
yra pavojaus zona. 

6. Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo ir 
užtikrinančias stabilumą. 

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. 

8. Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi kirstis), kad 
nesužalotų vienas kito naudojamais įrankiais. 

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. 

10. Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), reikia 
laikytis šių reikalavimų: 

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

 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; 

 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 
deguonies, acetileno ir kitų dujų žarnomis. Žarnos išdėstomos taip, kad per jas nevažinėtų transportas 
ir nevaikščiotų žmonės; 

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

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

atbuline eiga. 
11. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais įrankiais 

taisyklių reikalavimų. 
11. Pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės pertraukos, statybos 
ribojimas ar dalinis konservavimas. 
  Visus darbus planuojama vykdyti dirbant vieną pamainą per parą.  
  Sumontavus šildymo sistemą, bus atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis    
  išbandymas - trukmė 30min. 
  Būtinos technologinės pertraukos yra numatytos g/b konstrukcijų (panduso) įrengimui.  
  Objekte nenumatytas statybos ribojimas ar dalinis konservavimas. 
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12. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos 
techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas 
ir darbo apimtis) 

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama 
priežiūros grupė. 

Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos 
išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) 
pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas. 

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės 
priežiūros sutartį Statybos reglamentais nustatyta tvarka. Minimalus techninių prižiūrėtojų 
skaičius nurodomas viešųjų pirkimų dokumentuose. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovas), vykdydamas Reglamentais nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento  suteiktomis 
teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą. 
 

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas. (Parengta pagal STR 
1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedas).  

 Projekto nagrinėjimui 2014,1 m2 pastato plotui skiriamas minimalus valandų skaičius– 
168 valandos ; 

 Bandymai vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemai bei bandymai šildymo sistemai ( 1 
sistema) skiriamas minimalus valandų skaičius – 8 valandų; 

 Stogo 535,5 m2 skiriamas minimalus valandų skaičius – 20 valandų; 
 Fasadai ir langai 1960,0 m2 skiriamas minimalus valandų skaičius – 126,00 valandos; 
 Šildymo ir vėdinimo inžinerinei sistemai skiriamas minimalus valandų skaičius – 

485,00 valandų; 
 Elektros inžinerinė sistema skiriamas minimalus valandų skaičius - 85 valandos. 
 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinei sistemai skiriamas minimalus valandų 

skaičius – 56 valandos; 
 Statybos sklypo sutvarkymui 1440,0 m2 skiriamas minimalus valandų skaičius – 58 

valandos; 
 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, 

statybos  žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas) 8 mėnesiai – 96 valandos; 
 Užbaigimo komisijai skiriamas minimalus valandų skaičius – 24 valandos. 

 
Techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų 
technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. 
 
13. Atliekų ir statybinių šiukšlių galimos sandėliavimo zonos. 

Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.  
Statybos proceso metu statybos atliekos turi būti rūšiuojamos į: 
 tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinės 

medžiagos ir kitos nedegios medžiagos); 
 tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas; 
 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 

užteršta tara ir pakuotė), pagal sutartis išvežamos į sąvartynus. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje, konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. Statybos 
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atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir 
specialios įmonės) ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 
apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3 m aukščio. 
Visas statybines šiūkšles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginių vamzdžiu į numatytą 

konteinerį, kuris turi būti pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydžių. 
Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose 

nuleidžiamos statybinių keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į perdirbimo vietą, 
prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybinio laužo 
važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas valstybinei komisijai. Statybvietėje turi 
būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos  ir pakartotinam naudojimui tinkamos 
konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 

Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir 
susandėliuojamos. O statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių konteinerius. 

Pavojingos medžiagos turi būti identifikuojamos ir deklaruojamos. Saugomos ir vežamos jos turi 
būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Pakuotės ar konteineriai turi būti 
sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsibarstyti ar kitaip patekti 
į aplinką. Visi saugomų ar vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti tam 
tikra forma.  

Vežant pavojingas atliekas, būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį, kuris pridedamas kaip priedas 
prie krovinio važtaraščio, nurodyto krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. Rugpjūčio 8 d. Įsakymu Nr. 300.  

Visos atliekos, atsiradusios griovimo darbų metu turi būti išvežtos pagal savo rūšis: betonas – į 
betono smulkinimo, metalas – į metalo supirkimo punktą, mediena – į medienos perdirbimo gamyklą. 
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Planuojamos statybinės atliekos 
(Atleikų sąrašo skyrius Nr.17 - Statybinės ir griovimo atliekos 

("Atliekų tvarkymo taisyklės")) 

 
ASBESTO TURINČIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 

Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto 
pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. 
įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių statinių rekonstravimo, 
griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos 
reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar 
asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 
m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių 
konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo tvirtinimo“, nustatytus 
reikalavimus.  

Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo 
reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, 
taip pat laikantis šių reikalavimų: 

 asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių 
atliekų; 
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 birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės 
atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius 
maišus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti 
ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus; 

 asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 
mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos; 

 asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines 
atliekas šalinančioms įmonėms. 

Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, 
uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
1.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 

Pagrindinių sričių statybos vadovų kvalifikaciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 

 Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio 

valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. 

 Statybos rangovų ir subrangovų teises ir pareigas nustato užsakovas su juo sudarytoje statybos rangos 

sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu bei kt., poįstatyminiais aktais, statybos techniniais 

reglamentais. 

Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 
1) neturi būti pradėtas bankroto procesas (šią informaciją patikrina valstybės įmonė Statybos produkcijos 

sertifikavimo centras), kreiptasi į teismą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar 

kitokio apribojimo; 
2) darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo 

statinio specialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams; 

3) privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų; 
4) turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą; 

5) privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams 

atlikti; 
6) rangovas, siekiantis turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 

2 metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti rangovai – ne mažesnę kaip vienų metų veiklos patirtį statybos srityje. 

Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jeigu jam po reorganizavimo perėjo rangovo, kuris 

iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos. 
 

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 

 Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

Statinio statybos vadovas– statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma 

rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo 

statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų 

vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal 

kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę. 

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai 

statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas 

statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems 
specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal 

kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 
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Eiti ypatingojo statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, turi atitikti minimalius 
kvalifikacinius reikalavimus: 

1) turėti Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą; 

2) turėti profesinės patirties atitinkamoje veiklos srityje, kai darbo trukmė skaičiuojama pradedant nuo 
Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodyto išsilavinimo įgijimo dienos: ypatingojo statinio statybos 

vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo – 3 metai profesinės patirties atitinkamoje statybos 

techninės veiklos srityje. 

 
1.3. Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio statybos 

techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka. 
Rangovas savo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sąskaita parengti statybos darbų technologijos 

projekto brėžinius. 

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. 
Rangovas atsako už technologijos projekto brėžinių sprendinius ir pasekmes. 

Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu atvejus ir tvarką nustato LR statybos įstatymas ir kiti teisės aktai. 

 
1.4. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties 
pagrindu. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių 

dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Visi atlikti projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti 

normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai 
projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas, turi būti atlikta pakeisto projekto 

ekspertizė (kai privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas 

statybą leidžiantis dokumentas. 
Atliktiems projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti statytojas. 

 

1.5. Saugaus darbo, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 

reikalavimai statybos metu. 
 Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis 

statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai 

apšviestos; 

 keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų kur yra 

žmonės; 

 nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 
 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 

 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13 

„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“; 
 dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 

 tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant stogo 

būtų sustabdyti; 
 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės; 

 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 

 esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 

 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas; 
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai, gerai 

prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu priešgaisriniu 
inventoriumi). 

Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 
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Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti statybiniais 
šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo 

paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos standarto žymuo,  gamintojo 

pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis; 
Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas 

privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines; 

Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 
reikalavimus; 

Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus; 
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai 

Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos 

darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti 

techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 
Pagrindiniai naudojami ženklai: 

 Draudžiamieji; 

 Įspėjamieji; 
 Įpareigojamieji; 

 Evakuaciniai; 

 Gaisrinių saugos priemonių; 

 Informaciniai. 
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos 

išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba „STOP“ 

juosta. 
Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas 

efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos. 

Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika 
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos 

barstomos, valomos nuo sniego  ir ledo. 

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas,  apšviečiamos 

hologeniniais šviestuvais. 
Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 

 Rūkyti draudžiama; 

 Pašaliniams įeiti draudžiama. 
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 

 Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 

 Įspėjimas apie degiąją medžiagą; 

 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų; 
 Įspėjimas apie pakeltą krovinį; 

 Įspėjimas apie pavojų nukristi. 

Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 
 Būtina dėvėti apsauginį šalmą; 

 Būtina dėvėti apsauginius batus; 

 Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis. 
Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi 

būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje 

nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu. 

Asmeninių saugos priemonių naudojimas 
 Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu padu ir 

apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės.  

Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę  ir kostiumą 
iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai saugančiais veidą ir 

akis. 

Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį,  darbuotojų 

fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius. 
Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam 

parinktose ir įrengtose vietose. 
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Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie aprūpinti 
apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių kėlimo rankomis darbus, 

kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai atlikti kėlimo darbusis ir 

naudoti pagalbines technines priemones. 
 

1.6. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) dokumentai.  

 Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 
dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rangovinė organizacija turi įrengti stendą su privaloma 

informacija. Rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti  arba 

dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis 

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

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

statybos pradžią. 
 Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) matomoje 

vietoje (stende su informacija apie statomą statinį ir prireikus tikslinamas apie tai pranešant Valstybinės darbo 

inspekcijos teritoriniam skyriui. 
 Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinį projektuojant ar statant dalyvauja 

daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad 

statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir statybos metu privalo koordinuoti ir 

konstroliuoti normatyviniuose teiės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei 
vykdyti nurodytas pareigas. 

 

1.7. Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka. 
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai  

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 

įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu 

nors kitu būdu.  
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 

medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama inžinieriaus 

ir užsakovo patvirtinimui.  
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė  

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 

oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 

produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu  

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. 
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. Gaminiai 

sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas. 

Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams priklausiančioje žemėje rangovinė 
organizacija privalo gauti raštišką sutikimą. 

Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių 

dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse specifikacijose 

nurodytiems reikalavimams. 

Rangovas turi nurodyti naudotinos fasadų šiltinimo sistemos(-ų) Sertifikato(-ų) ir/ar EC 

Sertifikato(-ų) kopiją, sistemos turi atitikti projekto ir Užduoties reikalavimus. 

    Reikalavimai vėdinamoms sistemoms: 

    kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama vėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas 

vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis ETĮ 

ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos 

pagal STR 2.04.01:2018 reglamento reikalavimus naudojant CE ženklu ženklintus statybos produktus. 
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   Jei statybos darbai bus pradėti po 2021 m. sausio 1 d. - pastatų projektavimui ir statybai galima 

naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas. 

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi 

būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. 

Sandelių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią  statybinių mašinų, 
mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių, patogų 

privažiavimą, saugias darbo sąlygas. 

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų: 
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų; 

Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų; 

Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, draudžiama 

medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose.  
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų 

inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.  

Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas rangovo 
technologiniame projekte. 

 

1.8. Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.  

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams 

turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia 

atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir 
gaminiai turi būti pateikti su:  

-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  

-specifikacija;  
-nuoroda kam skiriama;  

-spalvos nuoroda;  

-pagaminimo data;  
Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 

specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas.  

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros 
įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai.  

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo ir inžinieriaus patvirtinimo.  

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, 
jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.  

Rinkdamas komponentus medžiagas, rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus 

apsaugoti nuo korozijos.  

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 
dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, 
atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

 

1.9. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.). 

 Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangeliavndenilių, 
švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

 Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų, chlorpreno kaučiuko, poliacetatų, poliuretanų, 

polivinchloridų, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, 

poliamidų. 
 Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje (gumoje, klijuose, laminuotoje 

medienoje). 

 

1.10. Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos). 

 Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- eksploatacinių savybių deklaracija; 
- gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
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- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui; 

- spalvos nuoroda; 

- gaminio pagaminimo data. 
 Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 

pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir 

brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę 
arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.  

 

1.11. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir 

medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei 

pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.  
Gaminių ir medžiagų pristatymas  

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 

saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.  
Pristatymo patikrinimas  

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už 

pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.  

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

medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.  

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.  

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

rangovo sąskaita.  
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas.  

 

1.12. Bandymai ir pavyzdžiai 

Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti inžinierius.  
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: -šalių 

susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,  

-turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,  
-bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių 

aprobavimo būdai turi būti suderinti su inžinieriumi.  

-bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymus atlikti tik dalyvaujant inžinieriaus atstovui.  
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, rangovas privalo 

nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų 

darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.  
Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.  

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant užsakovui ar jo atstovui bei 

inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei vietinės susijusios žinybos.  

Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 
suteikiami rangovo.  

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai  

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti užsakovui ir inžinieriui 
iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.  

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi buti laikomi iki pat darbų 

užbaigimo.  

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.  
PASLĖPTI DARBAI  
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Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 
stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.  

APSAUGA  

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 

kaitros ir per greito džiuvimo.  

 

1.13. Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato 

eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.  

Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu 
pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su inžinieriumi.  

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 

pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.  
Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą.  

Identifikacines etiketės  

Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, valdymo 
vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketėje turi būti 

nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.  

Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią irangąjie valdo.  

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio 
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu.  

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi 

atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose 
nėra nurodyta kitaip.  

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, ir 

pateikti užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai.  

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos 
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako 

Rangovas.  

Vamzdžių identifikacija  
Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą.  

Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. 

Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti užsakovo 
patvirtinimui.  

 

 1.14. Tikrinimai ir statybos užbaigimas. 

Tikrinimai  
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti inžinieriui patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 

inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos 

teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas.  
Rangovo pateikiama dokumentacija  

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko 
inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, 

kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Rangovas 

taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant pastatą naudoti. Statybos metu 

rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų 
prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.  

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą 

Valstybinei priėmimo komisijai.  
Statybos užbaigimo dokumentacija  

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:  

-Veikimo principą ir sistemos aprašymą  

-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 
dokumentus, tikrinimo ataskaitas  
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-Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms  
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.  

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos 
kodavimo sistemos.  

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.  

Užbaigimas 
Užbaigus statinio statybą, Aplinkos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas (Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymas, 2010 m. spalio 1 d.). 

 

1.15. Garantija 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.  

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė 

už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką 
(kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip:  

1) visiems darbams – 5 metai, 

2) paslėptiems darbams -10 metų.  
3) specialiai paslėptiems – 20 metų 

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

nepakankamos darbo kokybės. blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą 

techninį veikimą.  
Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymą.  

 

1.16. Garantinis aptarnavimas 

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

nurodytame laikotarpyje.  

Klekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais.  

 

1. 17. Techninė dokumentacija. 

Techninė dokumentacija  
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius. Anksčiau 

minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.  

Įrengimų techninė dokumentacija  
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę 

dokumentaciją:  

-Saugumo eksploatacijos aprašymas. 

-Įrenginių techninis pasas.  
-Atsarginių dalių sąrašas.  

-Techninio aptarnavimo aprašymas. 

-Įrengimo stipruminiai skaičiavimai.  
-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.  

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame 

diskelyje. Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą.  
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Gyvenamosios paskirties daugiabučio (trijų ir daugiau butų) namo Vytauto g. 36, Kupiškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS
SĄRAŠAS

Nr. Techninio darbo projekto sudedamoji dalis Programinė įranga, galiojimas

1. Bendroji dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

2. Architektūros-konstrukcijų dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

3. Šildymo dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

4. Šilumos punkto dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

6. Elektrotechnikos dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

Projekto vadovas Darius Franckevičius



SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Pridedamas suderinimų sąrašas, pažymintis, jog žemiau išvardintų dalių projekto
"Gyvenamosios paskirties daugiabučio (trijų ir daugaiu butų) namo Vytauto g. 36, Kupiškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas" projektiniai sprendiniai yra tarpusavyje suderinti.

Nr. Projekto dalių
numeracija

Projekto dalių
pavadinimai

Atlikėjas
PDV V. Pavardė Parašas

1.
PLP-19-036-TDP-

BD Bendroji dalis SPV Darius Franckevičius,
Atest. Nr. 30365

2. PLP-19-036-TDP-
SAK

Architektūros-
konstrukcijų dalis

SPDV Evelina Aistė
Kačerovskytė, A 1509

SPDV Saulius Šiaulys,
Atest. Nr. 37353

3. PLP-19-036-TDP-Š Šildymo dalis SPDV Vitalij Sklepovič,
Atest. Nr. 32360

4.
PLP-19-036-TDP-

ŠP Šilumos punkto dalis SPDV Vitalij Sklepovič,
Atest. Nr. 32360

5.
PLP-19-036-TDP-

VN

Vandentiekio ir
nuotekų šalinimo

dalis

SPDV Alvire Kiburienė,
Atest. Nr. 35951

6. PLP-19-036-TDP-E Elektrotechnikos
dalis

SPDV Kęstutis Šližys,
Atest. Nr. 17572



· Modernizuojamo daugiabučio gyvenamojo namo grindų altutudės išlieka esama. Altitudės tikslinamos pagal natūrą.
· Aplink pastatą atstatoma nuogrinda.
· Veja atstatoma statybos metu pasžeistose vietose.
· Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
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STATYTOJAS / UŽSAKOVAS:

PASTABOS: 1. Iki pastato pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:
          - įrengti laikiną statybos aikštelės aptvėrimą;
          - įrengti laikinas buitines patalpas ir laikinus inžinerinius tinklus;
          - įrengti laikinus įvažiavimus į statybos aikštelę.
2. Statybos metu neturi būti pažeisti esami funkcionuojantys inžineriniai tinklai. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas
virš esamų inžinerinių tinklų griežtai draudžiama.
3. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai
draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas gamtos aplinkai.
4. Iš statybos aikštelės išvažiuojančio autotransporto ir mechanizmų ratai turi būti nuplaunami vandeniu.
5. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos
pagal pirminę padėtį.
6. Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvėžimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą, paruošia Rangovinė organizacija
technologiniame projekte, suderinus su Užsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti  statybos organizavimo
aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų.
7. Už darbų saugą statybos aikštelėje atsakingas Rangovas sutaręs su Užsakovu.
8. Atliekų utilizavimo klausimą sprendžia Rangovas.

1. laikinas statybvietės aptvėrimas
2. inventoriniai pastoliai
3. atliekų konteineriai
4. informacinis stendas
5. laikinasis statybos vadovų
    pastatas (med. punktas)
6. laikinos pasitarimų patalpos
7. laikinos darbininkų buitinės patalpos
8. geriamas vanduo talpose
9. Keltuvas ir jo galimos pastatymo vietos.
10. grunto sandėliavimo zona
11. augalinio grunto zona

SO DALIES SUTARTINIAI
ŽYMĖJIMAI:

Medžiagų sandėliavimo aikštelė

Statybos metu planuojamas statybos darbams
naudojamo transporto judėjimas

Laikinas statybvietės aptvėrimas

Priešgaisrinis postas

Ratų plovimo postas

Sargas

Biotualetas

Med. punktas (vaistinėlė). Darbų vadovo vagonėlis

Pėsčiųjų patekimas į pastatą
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