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1. BENDRI DUOMENYS
1.1 TECHNINIO DARBO PROJEKTO „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU
BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATO KRANTINĖS G.20, KUPIŠKIS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS ” DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bylos žymuo
7503-01–TDP–BD
7503-01–TDP–SA
7503-01–TDP–ŠVOK
7503-01–TDP–ŠT
7503-01–TDP–VN
7503-01–TDP–E
7503-01–TDP–SO
7503–01–TP–KS

Laida
0
0
0
0
0
0
0
0

Pavadinimas

Pastabos

Bendroji dalis
Statinio architektūros, Statinio konstrukcijų dalis
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis
Šilumos tiekimo dalis
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
Elektrotechnikos dalis
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis

1.2STATINIO BENDROSIOS DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
1.2.1TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Dokumento žymuo
7503-01–TDP–BD.AR
7503-01–TDP–BD.TS

Lapų
sk.

Laida

31
31

0
0

Lapo
Nr.

Lapų

Laida

Pavadinimas

Pavadinimas

Pastabos

Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos

1.2.2Brėžinių žiniaraštis
Eil.
Nr.

Brėžinio žymuo

1.

7503-01-TDP-BD.B-1

1

0

Sklypo planas. Sklypo planas su
inžineriniais
tinklais.
M1:250
Situacijos schema.

2.

7503-01-TDP-SAK.B-1

1

0

Rūsio planas M1:100

3.

7503-01-TDP-SAK.B-2

1

0

Cokolinio aukšto planas M1:100

4.

7503-01-TDP-SAK.B-3

1

0

Pirmo aukšto planas M1:100

5.

7503-01-TDP-SAK.B-4

1

0

Antro aukšto palnas M1:100

6.

7503-01-TDP-SAK.B-5

1

0

Trečio aukšto planas M1:100

7.

7503-01-TDP-SAK.B-6

1

0

Ketvirto aukšto planas M1:100

0
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Eil.
Nr.
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Lapo
Nr.

Lapų

Laida

Pavadinimas

8.

7503-01-TDP-SAK.B-7

1

0

Penkto aukšto planas M1:100

9.

7503-01-TDP-SAK.B-8

1

0

Stogo planas M1:100

Pastabos

1.2.3Pridedamųjų dokumentų žiniaraštis
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Bylos žymuo

Pavadinimas

Pastabos

Projektavimo užduotis
AB „Panevėžio energija“ išduotos techninės sąlygos
Investicinis projektas
Gyventojų susirinkimo protokolas

1.3 PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIŲ
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Statinio architektūros dalis parengta pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir
pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:
Eil.
Dokumento žymuo
Pavadinimas
Pastabos
Nr.
Aktuali
1.
Nr. I-1240
LR Statybos įstatymas. 2017 m. sausio 1 d.
redakcija
2.
Nr. I-2223
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 2013 m. birželio1 d.
LR Elektros energetikos įstatymas. Aktuali redakcija
3.
Nr. VIII-1881
Nr. XI-1919. 2012m. sausio 17d.
4.
STR 1.01.05:2007
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
5.
STR 1.04.04:2017
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
6.
STR 1.01.03:2017
Statinių klasifikavimas
7.
STR 1.01.08:2002
Statinio statybos rūšys
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo
8.
STR 1.02.01:2017
tvarkos aprašas
Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų
9.
STR 1.01.04:2015
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas
10. STR 1.03.01:2016
Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
11. STR 1.04.02:2011
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
12. STR 2.03.01:2019
Statinių prieinamumas
13. STR 1.05.01:2017
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.

7503-01-TDP- BD.BD

Lapas

Lapų

Laida
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14.

STR 1.06.01:2016

15.

STR 1.07.03:2017

16.

STR 1.12.08:2010

17.

STR 2.01.01(1):2005

18.

STR 2.01.01(2):1999

19.

STR 2.01.01(3):1999

20.
21.

STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008

22.

STR 2.01.06:2009

23.
24.
25.

STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005

26.

STR 2.05.08:2005

27.
28.

RSN-156-94
DT 5-00
STR 2.01.01(6):2008

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

STR 2.01.03:2009
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003
STR 2.01.08:2003
STR 2.01.02:2016
STR 2.01.11:2012
STR 2.02.11:2004
STR 2.01.02:2016

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka.
Naujų nekilnojamo turto kadastro objektų formavimo
tvarka
Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas
Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis
atsparumas ir pastovumas”
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga
nuo žaibo
Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
Poveikiai ir apkrovos
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės
nuostatos
Statybinė klimatologija
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje
Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių
dydžių projektinės vertės.
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga
nuo žaibo
Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką
skleidžiamo triukšmo valdymas
Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas
Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos
Šaldomieji pastatai ir patalpos.
Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas
7503-01-TDP- BD.BD

Lapas

Lapų
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3
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38.
39.

STR 2.05.02:2008
STR 2.05.20:2006

Statinių konstrukcijos. Stogai.
Langai ir išorinės įėjimo durys
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis
Prieš
modernizavimą

Po modernizavimo

Pastabos

Sklypas nesuformuotas

I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas

m2

-

-

2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

-

-

3. sklypo užstatymo tankis

%

-

-

Vnt.

22

22

1.1.1.Vieno kambario butų

Vnt.

-

-

1.1.2.Dviejų kambarių

Vnt.

13

13

1.1.3.Trijų kambarių

Vnt.

9

9

m2

1400,82

1485,84

Balkonų
plotas
85,02 m²

m2

1192,10

1277,12

Balkonų
plotas
85,02 m²

1.4.Pastato tūris*

m3

6078

6507

Pastatas
šiltinamas

1.5.Pastato aukštų skaičius*

vnt.

5

5

m

17,70

17,70

1.7.Energinio naudingumo klasė

F

B

1.8.Pastato atsparumo ugniai laipsnis

I

I

II SKYRIUS
PASTATAI
1.Gyvenamasis (trijų ir daugiau butų
(daugiabutis)) pastatas
1.1.Butų skaičius pastate:

1.2.Pastato bendrasis plotas*
1.3.Pastato naudingasis plotas*

1.6.Pastato aukštis*

0
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*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.

Projekto vadovė Elvyra Klimavičienė
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2. BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2.1. BENDRIEJI DUOMENYS
Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Visi darbai vyks pastate
arba šalia pastato.
Projekto tikslas – padidinti gyvenamosios paskirties pastato Krantinės g. 20 Kupiškis., energijos
vartojimo efektyvumą.
Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Projektas parengtas
vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir normomis. Projektas parengtas
pagal Užsakovo (Statytojo) pateiktą techninę projektavimo užduotį, vadovaujantis namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijų planu, RC išrašu bei namo kadastrinių matavimų byla.
Visi darbai vyks pastate arba šalia pastato.
 Pastato paskirtis – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatas;
 Unikalus nr. 5798-4000-6019;
 Statybos metai: 1984 m.
 Paskirtis: gyvenamoji (trijų ir daugiau butų) daugiabučiai pastatai;
 Statinio kategorija – neypatingasis statinys;
 Statinio statybos rūšis – statinio paprastasis remontas;
 Statinio vieta – Krantinės g. 20 Kupiškis;
 Projektuotojas - Projektą parengė UAB “Projektai ir Co”, m. k. 304317225;
 Statytojas/ Užsakovas – UAB „ Kupiškio komunalininkas";
 Projektavimo etapas (stadija): Techninis darbo projektas;
 Projekto finansavimo šaltinis: ES struktūrinių fondų lėšos/privačios lėšos;
2.2. ESAMA PADĖTIS
Klimatologiniai duomenys
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra Kupiškio mieste.
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis:
• Vidutinė metinė oro temperatūra- +6 °C;
• Absoliutus oro temperatūros maksimumas - 34,3 °C;
• Absoliutus oro temperatūros minimumas - -36,4 °C;
• Santykinis metinis oro drėgnumas- 80%;
0
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• Vidutinis metinis kritulių kiekis - 600 mm
Pastato fizinės būklės vertinimas
Pastato pamatai yra iš pamatinių gelžbetonio blokų iš išorės tinkuoti, veikiami drėgmės. Pamatų
būklė patenkinama, deformacijų apžiūros metu nepastebėta. Pamatų tinkas vietomis suskilęs, nuogrinda
vietomis pasvirusi į pastato pusę arba jos nėra. Pamatų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimus
Pastato išorinės sienos – Laikančiosios pastato konstrukcijos keramikinių skylėtų plytų
mūras.Sienose yra įrtrūkių. Sienos drėksta, peršąla, patiriami dideli šilumos nuostoliai. Piliastrų plytos
vietomis aptrupėję. Pastato cokolis veikiamas drėgmės, padengtas pelėsiu. Tinkas atšokęs, daug kur
nutrupėjęs. Nuogrinda sukritusi, nepakankano nuolydžio, vietomis jos nėra. Šviesduobės be grotelių
Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir esamų sienų šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
Būtina šiltinti.
Tarpaukštinės perdangos iš g/b plokščių. Rūsys nešildomas. Perdanga virš rūsio gelžbetoninės
kiaurymėtos plokštės be papildomo apšiltinimo, pavojingų įtrūkimų bei įlinkių nepastebėta.
Termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Perdangos šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
Stogas - sutapdintas plokščias su prilydomąja hidroizoliacine danga. Stogo būklė patenkinama,
didelių trūkumų nepastebėta. Dangoje yra pūslių . Ventiliacijos kanalų ir kaminų neapskardinimas
paveikti korozijos., plytų mūras dėl drėgmės ir šalčio apiręs. Lietaus nuvedimo sistema susidėvėjusi,
įlajabe grotelių. Parapetų ir prieglaudų apskardinimas paveiktas korozijos. Laiptinės įėjimo stogelio
hidroizoliacija patenkinamos būklės. Pastato stogo konstrukcijos fizinė būklė ir šilumos perdavimo
koeficientas U=0.85 W/m2K netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas
ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
Lietaus vandens nuvedimo sistema- vidinė.
Didžioji dalis langų ir balkonų durų butuose pakeisti plastikiniais, su vienkameriniais stiklo
paketais. Jų būklė gera. Likusieji langai butuose likę seni mediniai (dviejų stiklų suporintais mediniais
rėmais, orlaidėmis, nesandarūs, didelė išorinio oro infiltracija. Senų medinių langų būklė ir šiluminės
varžos lygis netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
Balkonų ir lodžijų laikančiosios konstrukcijos. Balkonų laikanti konstrukcija-gelžbetoninės
monolitinės plokštės. Balkonų plokštės be hidroizoliacijos. Balkonų aptvėrimai susidėvėję, pažeisti
drėgmės, tvirtinimo elementai aprūdiję. Dalis balkonų įstiklinta. Pavojingų įlinkių nepastebėta. Dėl
neįstiklintų balkonų laikančiosios konstrukcijos nuolat drėkta. Blogas balkonų estetinis vaizdas.
Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose Visi laiptinės langai
nauji, pakeisti , rūsio langai - seni, mediniais rėmais. Laiptinės lauko ir rūsio durys-medinės, Nepakeistų
langų savybės ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
Įėjimo aikštelė į laiptinę ir laiptas yra iš monolitinio betono. Žmonių su negalia reikmėms nėra
techninės galimybės pritaikyti
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Šilumos inžinerinės sistemos. Priklausoma vienvamzdė šilumos tiekimo sistema. Magistraliniai
vamzdynai paveikti korozijos, Jų termoizoliacija nepakankama,žemi šiluminiai techniniai rodikliai.
Šildymo sistema nesubalansuota, butai šildomi nevienodai, nėra galimybės individualiai reguliuoti
šildymą. Nėra šilumos prietaisų inventorizacijos. Šilumos punktas nemordenizuotas, funkciškai ir fiziškai
nusidėvėjęs.
Karšto vandens inžinerinės sistemos. Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte. Yra karšto
vandens cirkuliacinis kontūras. Vamzdynai pažeisti korozijos, jų termoizoliacija nepakankama.
Vamzdynų ilginių šilumos perdavimo koeficiantų vertės neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
Vandentiekio inžinerinės sistemos. Geriamas vanduo tiekiamas iš miesto centralizuotų tinklų. Šalto
vandentiekio sistemos magistraliniai vamzdynai seni, tikėtina, užkalkėję, sumažėjęs jų skersmuo, pažeisti
korozijos, neapsaugoti nuo rasojimo.
Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos. Buitinių nuotekų sistema-centrinė, nuotekos šalinamos į
miesto nuotekų tinklą. Dalis sistemos elementų susidėvėję.
Nuotekų šalinimo sistemos vamzdynai ketiniai, vietomis pažeisti korozijos.
Vėdinimo inžinerinės sistemos. Natūrali kanalinė, oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris, oro
ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus. Vėdinimo kanalai netvarkingi dėl to dalyje butų prastai
veikia ventiliacija. Ventiliacijos kanalų apskardinimai paveikti korozijos.
Viena kanalų grupė neapskardinta, apiręs plytų mūras.
Elektros bendrosios inžinerinės sistemos. Elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė pastate
patenkinama. Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacija yra lengvai prieinama, Įranga dalinai
atnaujinta, likusi -susidėvėjusi, morališkai pasenusi.
2.3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
2.3.1.PASTATO PRIEINAMUMO REIKALAVIMAI
Pėsčiųjų takai yra esami ir žmonės su negalia (toliau – ŽN) gali saugiai ir laisvai judėti. Šaligatvio
plytelių dangos turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės kaip 15 mm.
Atsiradus realiam poreikiui pastatą pritaikyti ŽN poreikiams, sprendimą priima savivaldybės
vykdomoji institucija, gavusi buto ir kitų patalpų savininko prašymą dėl būsto pritaikymo neįgaliąjam,
vadovaudamasi socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarka.
Už daugiabučio namo bendrojo namo naudojimo objektų pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems
poreikiams, kai toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, atsako
savivaldybės vykdomoji institucija.
Ties pagrindinio įėjimo į pastatą pandusas neįrengiamas, nes per p[rojekto pristatymą gyventojai
nuterė, kad jis jiems nereikalingas.
Prieš lauko įėjimo duris įrengiamas įspėjamasis paviršius. Įspėjamasis paviršius yra durų pločio
bei 600 mm ilgio ŽN pritaikytų įėjimo dangų paviršius turi būti kietas, šiurkštus, neslidus.
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Įspėjamasis paviršius

1 Kauburėliai išdėstyti šachmatais
2 Kauburėliai išdėstyti lygiagrečiomis linijomis
3 Kauburėliai – aukštis nuo 4 iki 5mm, pagrindo skersmuo nuo 25 iki 35mm.
Pastaba. Atstumų tarp centrų diapazone, didžiausias tarpas pagerina pastebimumą užmynus koja, o
mažiausiais tarpas pagerina pastebimumą liečiant vedimo lazdele, naudojamą neregių.
Durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 0,02 m. Durų angos bekliūtis plotis turi būti ne mažesnis
kaip 0,85 m. Durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos - ne aukščiau kaip
1100 mm nuo grindų.
Prie pagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai, jie įgilinami taip, kad jų
paviršius sutaptų su dangos paviršiumi.

3.3.2. STATINIO ARCHITEKTŪRA, KONSTRUKCIJOS
Numatomos energinį naudingumą didinančios priemonės:
1.Pamatai. Prieš pradedant šiltinti pastato cokolio požeminę dalį, yra atkasamas gruntas. Cokolio
sienos su aukšto spaudimo aparatu po spaudimu nuplaunamos nuo grunto likučių. Atliekamas pamatų
blokų siūlių remontas. Pastato cokolinio požeminės dalies šiltinimo medžiaga į gruntą įgilinama 1.2 m,
šiltinama, EPS100N ( λproj = 0,031W/mK) storis t=190 mm plokštėmis iki nuogrindos viršaus. Įrengiama
hidroizoliacija iš drenažinės membranos.
Pastato cokolio antžeminė dalis šiltinama EPS100N (λproj = 0,031W/mK) storis t=190 mm
plokštėmis polistireniniu putplasčiu Klijavimas, su smeigiavimu. Atliekamas šiltinamojo sluoksnio
dvigubas armavimas, smeigių skaičius pagal sistemos gamintojo rekomendaciją, apdaila –sauso
presavimo mažos įgerties keramikinės plytelės (akmens masės plytelės), kurių spalva nurodyta
architektūriniuose fasado brėžiniuose. Rangovas parinkęs konkretų gaminį privalo jį suderinti su
Užsakovu.
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Rūsio langų angokraščiai šiltinami polistireniniu putplasčiu EPS100N ( λproj = 0,031W/mK) storis
t=30 mm, įrengiant tinkuojamą fasadą. Apdailai naudojamos sauso presavimo mažos įgerties
keramikinės plytelės (akmens masės plytelės)
Naudoti medžiagas turinčias Europos techninį liudijimą ir CE sertifikatą. Pagal STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus ir remiantis patvirtinta
statinio projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti remontuojamo pastato cokolio sienų šilumos
perdavimo koeficientą U≤0,22 W/m2K.
2. Fasadas. Pastato fasadai apšiltinami akmens vata, įrengiant vėdinamą fasadą su su mažo
įmirkio sauso presavimo keraminių plytelių apdaila.
Numatoma vėdinamo fasado sistemą turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos
produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir
paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ, arba minėtos sistemos turi būti
suprojektuotos pagal šio reglamento reikalavimus naudojant CE ženklu ženklintus statybos
produktus;
Iš išorės šiltinamos daugiabučio gyvenamojo namo sienos. Pirmiausiai atliekami sienų remonto
darbai. Pavieniai ištrupėjimai ir didesni plyšiai, bei įtrūkimai užtaisomi klijais. Darbai atliekami vertinant
realią situaciją pagal faktą. Esant būtinybei, iki fasado apšiltinimo darbų, atliekamas sienų tvirtinimas.
Daugiabučio gyvenamojo namo cokolio sienų paviršiai po spaudimu nuplaunami su vandeniu ir
fungicidais nuo kerpių, grybelių ir pelėsių.
Remontuojamo pastato sienų paviršiai su aukšto slėgio aparatu po spaudimu nuplaunami su vandeniu
ir priešgrybelinėmis medžiagomis, ir fungicidais nuo kerpių, grybelių ir pelėsių.
Paruoštos tolimesniems darbams ir išdžiūvusios sienos apdirbamos giluminiu gruntu.
Sienos šiltinamos 180 mm storio mineralinės vatos plokšte ir 30 mm storio priešvėjinės mineralinės
vatos plokštėmis, tvirtinant smeigėmis ir įrengiant vėdinamą fasadą. Vertikalus karkasas montuojamas iš
aliuminio profilių, fiksuojamų prie nerūdijančio plieno kronšteinų paslankiosios ir fiksuotosios dalies nerūdijančio
plieno savisriegiais, pagal detalią schemą.
Apšiltinamos medžiagos plokščių sluoksniai turi persidengti ne mažiau 1/3 savo ilgiu (pločiu).
Izoliacinės plokštės yra tiksliai suleidžiamos, tarp jų negali likti tarpų. Neišvengiamai atsiradę plyšiai
užtaisomi ta pačia šiltinimo medžiaga. Fasadų apdailai naudojamos fasadinės mažo įmirkio sauso
presavimo keraminės („akmens masės“) plytelės ant aliuminio profilių karkaso.
Langų ir durų angokraščiai šiltinami 30 mm. storio priešvėjinės mineralinės vatos plokštės
sluoksniu. Šių langų angos apdailinamos skarda, kurių spalva nurodyta spalvinės gamos lentelėje.
Montuojamos išorinės palangės iš plieninės skardos dengtos poliesteriu.
Karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso išdėstymo schemą ir išklotines.
Fasadų apdailai naudojamos fasadinės mažo įmirkio sauso presavimo keraminės („akmens
masės“) plytelės
Pirmo aukšto balkonų perdangos plokštės šiltinamos EPS100N ( λd = 0,031 W/mK ) plokštėmis, kurių
storis t=190 mm armavimas, apdaila silikoninis dekoratyvinis tinkas.
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Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti
atnaujinamo (modernizuojamo) pastato išorės sienų šilumos perdavimo koeficientą U≤0,18
kW/m2K. Pastatas bus apšiltinamas įrengiant išorinę ventiliuojamo fasado sistemą ir tinkuojamą
termoizoliacinę sistemą. Pastato apšiltinimui bus naudojamos medžiagos turinčios Europos techninį
liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos.
3. Fasado sienų šiltinimas balkonų viduje. Išorės sienos šiltinamos įstiklintuose balkonuose
polistireninio putplasčio plokštėmis EPS70N ( λD = 0,032 W/mK ), Jų storis yra 100 mm.
Atliekamas šiltinamojo sluoksnio armavimas, smeigių skaičius ir išdėstymas pagal sistemos
gamintojo rekomendaciją. Apdaila –spalvotu struktūriniu silikoniniu tinku. Naudojamas silikoninis
tinkas, kurio dažų sudėtyje yra priedų neleidžiančių augti pelėsiniams grybams.
Fasadų spalvinis sprendimas nurodytas fasadų brėžiniuose ir spalvų gamos lentelėje.
Visi langų angokraščiai apšiltinti ne plonesniu, kaip 30 mm storio EPS70N ( λD = 0,032 W/mK ),
polistireninio putplasčio plokštėmis. Atliekamas šiltinamojo sluoksnio armavimas. Apdaila – silikoninis
tinkas. Naudojamas silikoninis tinkas, kurio dažų sudėtyje yra priedų neleidžiančių augti pelėsiniams
grybams.
Balkonų aptvarinių plokščių šiltinimas iš lauko mineraline vata t=0,18m(λ=0,034) ir priešvėjine vata
t=0,03m.(λ=0,033 cortex). Apdaila- apdailos plokštėmis (fibrocementinėmis).
4.Stogas. Stogo apšiltinimas, sutvarkymas ir naujos hidroizoliacinės dangos įrengimas, apsauginės
tvorelės įrengimas, išlipimo ant stogo liuko didinimas
Sutapdinto daugiabučio gyvenamojo namo stogas yra neapšiltintas. Nuo parapeto nuimamos senos
skardos ir jų tvirtinimo laikikliai. Nuo ventiliacijos kanalų nuimamos betoninės dengiamosios plokštės.
Ventiliacijos kanalų angos turi būti sutvarkytos, išvalytos ir tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Prieš
pradedant ventiliacijos kanalų valymo darbus, apie tai reikia informuoti butų savininkus. Ventiliacijos
kanalų vidinis paviršius valomas šepečiais (ežiais). Naudojami šepečiai gali būti polipropileniniai,
polimeriniai ir metaliniai. Ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo, biologinio apdorojimo būdas
susideda iš kanalų vidinio paviršiaus gramdymo ir apdorojimo rūgštiniu, šarminiu ir biocheminiu
preparatu. Į kanalo angą nuleidžiama armuota žarna su purkštuku. Kanalų sienutės nuo žemiausio taško
iki viršaus apdirbamos šarminiu plovimo preparatu, sudarytu iš vandens, lipnumą mažinančios,
ėsdinančios medžiagos. Po to kanalų angos valomos šepečio pagalba ir visi nešvarumai, statybinių
medžiagų likučiai turi būti išimami atidarius ventiliacijos kanalų groteles. Po to kanalų angos apdirbamos
preparatais stabdančiais riebalinių dalelių prikibimą prie sienučių. Ventiliacijos kanalų grotelės turi būti
keičiamos naujomis ir vėl įdėtos į angą.
Stogo danga nuvaloma nuo šiukšlių ir statybinių medžiagų atliekų, suremontuojama,
nupjaustomos ir užlydomos pūslės. Esamo sutapdinto stogo konstrukcijai, reikalingiems nuolydžiams
suformuoti naudojamas smėlio sluoksnis. Sutapdintas pastato stogas šiltinamas polistireninio
putplasčio EPS80 ir akmens vatos Dachrock Max (arba analogas) plokštėmis. Polistireninio putplasčio
plokščių storis 180 mm, o akmens vatos Dachrock Max (arba analogas) plokščių storis 40 mm.
Klojami apšiltinimo medžiagos sluoksniai turi persidengti ne mažiau kaip 1/3 savo ilgiu arba
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pločiu. Šiltinimo medžiaga specialiomis tvirtinimo detalėmis tvirtinama prie esamos stogo
konstrukcijos. Klijuojama stogo dviejų sluoksnių ruloninė bituminė hidroizoliacinė danga, viršutinioji
- MIDA PV S4b, (arba analogas) apatinioji – MIDA PV S3s (arba analogas). Sustatomi stogo
konstrukcijos vėdinimo kaminėliai (vienas vienetas į 60 – 80 m² plotą). Kaminėliai įrengiami
aukštesnėse vietose, kiekvienoje vėdinimo kanalais atskirtoje stogo dalyje. Toje vietoje, kur bus
montuojamas kaminėlis, išgręžiama anga per mineralinės vatos, polistireninio putplasčio sluoksnius
ir per esamą hidroizoliaciją iki esamos akyto betono plokštės. Ši plokštė užpildoma smulkintu
šilumos izoliacijos užpildu. Vėdinimo kaminėlių angos uždengiamos, kad į jas nepatektų lietaus vanduo.
Kaminėliai montuojami 1 - 1,5 m atstumo nuo parapeto pastato perimetru.
Ventiliacijos kanalų sienutės iki ventiliacijos angų yra apšiltinamos akmens vatos Dachrock Max
(arba analogas) plokštėmis 40 mm storio. Klijuojama dviejų sluoksnių hidroizoliacinė danga ant
ventiliacijos kanalų sienučių, montuojamos prieglaudos iš cinkuotos skardos. Montuojamos atramos prie
ventiliacijos kanalų antenų elementų tvirtinimui.
Ventiliacijos angos uždengiamos metaliniu vielos tinkleliu nuo paukščių.
Sumontuojami nauja virš stogo esančių nuotekų alsuoklių iš PVC vamzdžio dalis ne mažiau kaip 400
mm aukščio virš naujos stogo dangos ir uždedamos apsauginės kepurėlės
Parapeto skardinimas turi būti apsaugotas nuo paukščių patekimo po juo.
Statinio stogas turi tenkinti BROOF (t1) klasės reikalavimus.
Apšiltinamos pirmo aukšto balkonų apatinės plokštės, polistireniniu putplasčiu EPS 70N ( λproj
= 0,032 W/mK ) 190 mm storio plokštėmis, kurios tvirtinamos smeigėmis, apdaila silikoninis
dekoratyvinis tinkas.
Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
reikalavimus numatoma pasiekti remontuojamo pastato stogo šilumos perdavimo koeficientą
U≤0,15 W/m2K.
5. Balkonai.
Esami balkonų atitvarai .
Balkonų apsauginiai atitvarai apšiltinami iš lauko mineraline vata t=0,18m(λ=0,034) ir priešvėjine
vata t=0,03m.(λ=0,033 cortex).Apdaila- apdailos plokštėmis (fibrocementinėmis). Pirmo aukšto
balkonų perdangos šiltinimas polistireniniu putplasčiu ESP100N t=0,19m.(λ=0,031) apdaila silikoninis
dekoratyvinis tinkas.
Balkonai įstiklinami pagal vieningą projektą. PVC konstrukcijomis su 1 kameros stiklo paketu,
vienas iš stiklų selektyvinis. Langų dalijimas nurodytas projekte, varstymo kryptį derinti su butų
savininkais. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono aptvaro iki viršaus.
Balkonų stiklinimui naudojami plastiko rėmai su stiklo paketu. Langų šilumos perdavimo
koeficientas ne didesnis kaip U≤1,4 W/(m² K).Balkonų durys iš dviejų dalių: viršutinė dalis-iš permatomo
stiklo paketo, apatinė dalis-baltos spalvos (nepermatoma) su apšiltintu plastiko užpildu, atidaromos,
atverčiamos (mikroventiliacija) ir su papildoma rankena iš balkono pusės (fiksatorius)
Tarp įstiklinto balkono PVC profilių stiklinimo sistemos ir balkono aptvaro iš fasadinės pusės
sumontuojamos palangės iš plieninės skardos dengtos poliesteriu.
PVC profilių langų spalva nurodyta brėžiniuose.
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Montuojamos išorinės palangės iš balkono pusės PVC. Vidaus palangės įrengiamos iš PVC,
atsparios drėgmei.
Bendro naudojimo balkonai stiklinami PVC profiliu, kad pastatas atitiktų vieningo fasado
reikalavimus. Suderinti su rajono vyr. architektu balkonų stiklinimai paliekami kaip esami ir
atitinkantys reikalavimus.
6. Butų, kitų patalpų langai Seni mediniai butų langai keičiami naujais plastikiniais langais
(U≤1,3 W/m2K), su stiklo paketu ir vienu selektyviu stiklu. Langai gaminami iš PVC profilio, kurių
gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai.
Keičiamiems langams sudedamos naujos vidinės palangės iš PVC. Atliekama visų naujai įstatytų langų
ir durų angokraščių apdaila. Montuojamos išorinės palangės iš plieninės skardos dengtos poliesteriu.
Rūsio langai keičiami naujais iš PVC rėmo (U≤1,3 W/m2K), su stiklo paketu vienu selektyviniu ir
vienu armuotu stiklu, langai varstomi - atverčiami.
Bendro naudojimo patalpų langai su smūgiams atspariu stiklo paketu.
Visi gaminiai sertifikuoti pagal gamintojų rekomendacijas. Jeigu gaminius sumontavo ne gamintojas
ar jo atstovas, rangovas privalo pateikti raštišką gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių sumontavimo
tinkamumą.
Visų langų išorinės palangės montuojamos naujos iš plieninės skardos dengtos poliesteriu, projekte
nurodyta spalva.
Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte ir suderinti su Užsakovu
7. Durys. Montuojamos naujos PVC apšiltintos tambūro durys. Durų šilumos perdavimo koeficientas
būti ˂ 1,6 W(m²K ) .Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys“; Išimami seni blokų rėmai iš sienų. Įstatomi nauji montuojami blokai,
kurie reguliuojami ir tvirtinami. Sandūros tarp staktų ir sienų hermetizuojamos. Durys stiklinamos ne
mažiau 0,6 m2 ploto vienos kameros stiklo paketu,vienas iš stiklų su selektyvine danga, durys turi turėti
atraminę kojelę bei pritraukėją (pritraukimo mechanizmų atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui
ne mažiau 50000 ciklų). Atliekama angokraščių apdaila.
Keičiamos įėjimo durys (Uw < 1,6 W/(m2K). Numatomos durys mechanine spyna) ir tris raktus.
Rankenos ilgis ne mažesnis kaip 0.2 m. Durys turi atraminę kojelę, pritraukimo mechanizmą
(pritraukimo mechanizmų atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 50000 ciklų)
Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės: Pastato įėjimai bus gerai
apžvelgiami bet kuriuo paros metu, o tamsiu paros metu apšviesti automatiškai įsijungiančiu apšvietimu.
Fasado sienos (įskaitant ir cokolį) nuo žemės paviršiaus iki antro aukšto langų apačios turi būti su
patvaria apsauga nuo grafiti, apdaila turi atitikti I kategorijos atsparumo smūgiams. Apdailos medžiagos
privalo turėti Europos techninį liudijimą ir CE sertifikatą bei būti pirmos rūšies.
Fasadų spalvinis sprendimas: Projekte pateikiamas fasadų spalvinis sprendimas, kurį iš kelių
pasiūlytų variantų pasirinko Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vyr. architektas bei namo
gyventojai.Detalius brėžinius žiūrėti 7503-01-TDP-BR.09
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Nuogrindos atstatymas ir įėjimo į laiptinę aikštelės atnaujinimas : Atlikus pastato cokolio
požeminės dalies sienų šiltinimo darbus, tranšėja užpilama smėliu ar kitokiu atitinkamu užpildu. Gruntas
pastato perimetru sutankinamas, jei reikia yra laistomas. Ant sutankinto grunto ruošiamas pagrindas iš
smėlio- žvyro mišinio nuogrindos įrengimui. Visu pastato perimetru į paruoštą tranšėją paklojamas
betono sluoksnis, į kurį yra sumontuojami vejos borteliai. Nuogrinda įrengiam iš betoninių plytelių 0,5
m pločio visu pastato perimetru. Nuolydis formuojamas nuo pastato sienos į grunto pusę. Tarpai tarp
plytelių ir sienos užpildomi sauso smėlio-cemento mišiniu, sumontuotas šaligatvio bortelis neturi būti
aukščiau šaligatvio plytelių .
Sutvarkomos įėjimo aikštelės.
Vejos atstatymas: atlikus remonto darbus turi būti atstatomi pažeistieji plotai ne blogesnių savybių
už buvusias iki darbų pradžios.
Kiti darbai: Prieš fasadų šiltinimo darbus nuo pastato fasadų nuimti naudojami įrenginiai
(komunikacijų nužymėjimo ženklai, namo numeris, TV antenas gyventojai nusiima patys) turi būti
sumontuoti į buvusias vietas (sunkiai skaitomus komunikacijų žymėjimo ženklus pakeisti naujais).
Rekomenduojama įrengti naują lentelę su gatvės pavadinimu ir namo numerį. Namo numeris (lentelė
250x250 mm) bei gatvės pavadinimas (lentelė 150x600 mm) gaminami iš 1 mm storio cinkuotos skardos,
padengtos baltu ar šviesiu atspindinčiu fonu ir juodos spalvos užrašu. Ant fasado šalia namo numerio
reikia rengti vėliavos laikiklį.
Atitraukti nuo fasado esamą dujotiekio vamzdį. Vykdant dujotiekio vamzdžio permontavimo
darbus, griežtai laikytis statybos normų, taisyklių, skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių
reikalavimų. Po permontavimo atlikti dujotiekio išbandymą sandarumui. Vamzdis perdažomas.
Statybos darbų metu susidariusios šiukšlės turi būti sutvarkomos (išvežamos į sąvartynus arba
perdirbimo įmones). Šie ir kiti darbai, reikalavimai medžiagoms aprašyti techninėse specifikacijose.
Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos
reikalavimus bei turėti Europos techninį liudijimą ir CE sertifikatus.
Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų
mechaninio stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos
ir sveikatingumo sąlygas, taupo energiją ir šilumą, bet nesudarko statinio estetinio vaizdo.
Pastato energetinis efektyvumas
Pastatas tenkina B energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus.
Gaisrinė sauga
Statinio grupė –P.1.3. Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)
Gaisrinės saugos aprašymas įrengiamas remiantis statinio atnaujinimo (modernizavimo) darbų
apimtimi.
Gaisrinės technikos privažiavimas prie statinio: Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos
dangos keliais. Gaisrinių automobilių pravažiavimo plotis priimamas atsižvelgiant kompaktinių kelių,
inžinerinių tinklų išdėstymu ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m pločio,
7503-01-TDP-BD.AR
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užtikrinant galimybę ugniagesių technikai manevruoti bei patekti prie bet kurios statinio pusės. Gaisrinių
automobilių privažiavimo keliai bei aikštelės turi būti visada laisvos. Tam užtikrinti gali būti statomi
specialūs ženklai ar aptvarai, naudojamas specialus žymėjimas
Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės
Vandens kiekis gaisro gesinimui skaičiuojamas pagal „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir
statinių projektavimo ir įrengimo taisykles“ IV skyriaus „Vandens gaisrams gesinti sąnaudos“ 2 lentelę „
Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus „ , kurioje nurodyta,
kad poreikis išorinio gaisro gesinimui yra reikalingas 15l/s.

Pastatų paskirtis [9.8.]

Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir
visuomeninius pastatus (l/s), kai pastatų tūris V (tūkst. kub.
m)
V<1

1<
V<
5

5<
V<
25

25 <
V<
50

50 <V
< 150

V≥
150

Vienbučiai–dvibučiai ir daugiabučiai
gyvenamosios paskirties, įvairių
socialinių grupių pastatai, kai pastato
aukštis F (m)
F =0,01
10
10
15
20
25
30
10
15
15
20
30
30
6  F < 36
Šiuo projektu dėl numatomų atlikti atnaujinimo (modernizavimo) numatytų projektinių sprendinių, po
atliktų statybos rangos darbų poreikis išoriniam gaisro gesinimui lieka nepakitę 15 l/s. kadangi nekeičiami
pagrindiniai pastato išoriniai parametrai ir atliekamas paprastasis remontas.
Po atliktų statybos remonto darbų, esamas gaisrų gesinimui skirtas hidrantas naudojamas pagal tiesioginę
paskirtį.
Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų, įvykdžius projekto projektinius sprendinius situacija
nepablogėja.
Galimybės manevruoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams esamos, nekeičiamos. Gelbėjimo
automobiliai prie atnaujinamo (modernizuojamo) pastato gali patekti iš Krantinės gatvės. Po atnaujinimo
(modernizavimo) darbų, įvykdžius projekto projektinius sprendinius situacija nepablogėja.
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 langų kiekis yra esamas, langai, esamose angose keičiami į varstomus su
orlaidėmis. 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 naujas duris (esamos senos, keičiamos naujomis) evakuosis iki 50 žmonių
I atsparumo ugniai laipsnio P 1.3 grupės pastato, kurio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršina
17 m išorinės sienos šiltinamos B-s1, d0 degumo klasės statybos produktais. Sienos padengiamos iki 6
mm, langų angokraščiai iki 10 mm ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu.
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Statinio atsparumo ugniai laipsnis

Gaisro apkrovos kategorija

gaisrinių skyrių
atskyrimo sienos
ir perdangos

Rūsio patalpose šilumos punkte esamos durys turi būti nedegios, tai yra apskardintos arba metalinės
durys. Daugiabučio namo butų savininkams, laikantis priešgaisrinės saugos reikalavimų, butuose
rekomenduojama įsirengti autonominius dūmų signalizatorius. Rūsio patalpoms vėdinti (arba dūmams
pašalinti) kiekvienos laiptinės rūsio patalpose, priešingose sienose sumontuojami ne mažiau kaip du
varstomi langai.
Atliekant sutapdinto stogo šiltinimo ir naujos hidroizoliacinės dangos įrengimą naudojamas
polistireninis putplastis EPS 80 ir kieta akmens vata, kurios degumo klasė A1. Naudojamos prilydomos
polimerinės bituminės dangos. Atlikus sutapdinto stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, stogas turi
atitikti Broof (t1) klasės keliamus reikalavimus.
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.
Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai

I

I

REI 180(1) R 120(2)

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies
atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip
(min.)

RE 30(4)

laiptatakiai ir
aikštelės

REI 90(1)

vidinės sienos

stogai

EI 30
(o↔i)(3)

aukštų, pastogės
patalpų, rūsio
perdangos

lauko siena

laikančiosios
konstrukcijos

laiptinės

REI120

R 60(5)

(1)

Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos
produktai.
(2)
Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(3)
Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m;
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal
1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi
pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos
temperatūra prie aukštesnio aukšto lango);
c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.
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Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai
reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms
konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo
klasės statybos produktai.
(5)
Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto
atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės
reikalavimus.
Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai
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–s1, d0 degumo klasės statybos produktus. Fasadų šiltinimui privaloma naudoti
tik sertifikuotą sistemą.
Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ 3
lentelę atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus:
Priešgaisrinės
Užsklandos ir
Inžinerinių
Angų, siūlių
užtvaros
Durys, vartai,
tinklų kanalų ir konvejerio
sandarinimo
Langai
atsparumas liukai(2) (3) (4)
sistemų
šachtų
priemonės
ugniai
sąrankos
90

EI2 60–C5

EI 90

EI 90

EI2 60

EI2 60

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

Patalpos

Evakavimo(si) keliai
(koridoriai, laiptinės, kitos
patalpos ir pan.) vertinami už
evakuacinio išėjimo iš
patalpos, kai jais evakuojasi
nuo 15 iki 50 žmonių
Patalpos, kuriose gali būti iki
15 žmonių
Patalpos, kuriose gali būti
nuo
15 iki 50 žmonių
Gyvenamosios patalpos
Techninės nišos, šachtos, taip

Konstrukcijos

Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo ugniai
laipsnis
I
statybos produktų degumo klasės

sienos ir lubos

B–s1, d0(2)

grindys

BFL–
s1
C–s1, d0
DFL–
s1d0(2)
B–s1,

sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
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pat erdvės virš kabamųjų
lubų ar po dvigubomis
grindimis ir pan.

Rūsiai ir buitinio
aptarnavimo patalpos

grindys

sienos ir lubos
grindys
šildymo
įrenginių
patalpų
grindys

A2FL–
s1
B–s1, d0
DFL–
s1
A2FL–s1

(2)

Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės
statybos produktais.

Dūmų šalinimas:
Dūmai šalinami natūralios traukos sistemomis (per išorinėse atitvarose esančias angas – langus ir
duris bei natūralios oro traukos kanalus)
Sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos:
Statinys pagal sprogimo ir gaisro pavojų neklasifikuojamas. Atskiros sandėliavimo ir techninės
patalpos priskiriamos Dg gaisro pavojingumo kategorijai.
Pirminės gaisro gesinimo priemonės:
Šiame projektavimo darbų etape pastato pirminės gaisro gesinimo priemonės neprojektuojamos
Statinių vidaus gaisrinis vandentiekis: Šiame projektavimo darbų etape pastato vidaus gaisrinis
vandentiekis neprojektuojamas.
Statinio vidaus perdangoms keliami REI 90, nelaikančioms vidaus sienoms - EI 30, laikančioms
konstrukcijoms - R 120, laiptinių vidinėms sienoms - REI 120, laiptatakiams ir aikštelơms - R 60
atsparumo ugniai reikalavimai.
Visos techninės patalpos, turi būti atskirtos EI 45 priešgaisrinėmis pertvaromis ir REI 45 tipo
perdangomis bei EW 30-C5 priešgaisrinėmis durimis.
Langai išorinơse sienose, laukinės bei vidaus laiptinių durys nenormuojamos gaisrinės saugos
atžvilgiu.
Sienų šiltinimo sistemos degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0
Gaisro ir gelbėjimo operacijų mastas ir pasekmės avarijos atveju (avarijų likvidavimo planas):
Objektas nėra priskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač
kenksmingos ar kitaip pavojingos medžiagos, viršijant leistinus ribinius kiekius, todėl kilęs incidentas gali
būti pavojingas lokaliai, gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Incidento likvidavimui
pakanka priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų.
3.3.3.VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS
Kupiškyje Krantinės g.20 daugiabučiam pastatui atliekami atnaujinimo (modernizavimo) darbai.
Pastate yra įrengti 22 butai.
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Projektavimo darbai atliekami remiantis namo atnaujinimo investicijų planu, projektavimo
užduotimi. Apšiltinamas fasadas, keičiami langai, durys,remontuojamas stogas, pertvarkoma šildymo
sitema, keičiami šalto, karšto vandens, buitinių, lietaus nuotekų vamzdynai. Karštas vanduo
ruošiamas namo šiluminiame punkte.
Esami šalto, karšto, cirkuliacinio vandentiekio vamzdynai susidėvėję, surūdiję, viduje
užkalkėję, todėl juos numatoma keisti naujais. Keičiami magistraliniai šalto, karšto, cirkuliacinio
vandens vamzdynai bei stovai. Šalto vandentiekio įvadas esamas su skaitikliu d32, įrengtas šiluminio
punkto patalpoje. Esami plieniniai vandentiekio vamzdynai demontuojami. Vandeniui tiekti numatomi
daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai, t.y. PE vamzdis padengtas lazeriu sutvirtintu aliumino
apvalkalu. Fasoninės dalys gali būti iš žalvario ar PPSU plastiko.Ant vamzdynų rūsyje numatoma
atjungimo armatūra, tinklų ištuštinimo ventiliai. Ant cirkuliacinio vamzdyno įrengiami termostatiniai
temperatūros reguliatoriai, kurie palaiko užduotą temperatūrą. Magistraliniai vamzdynai rūsio
patalpose klojami atvirai palubėje su nuolydžiu 0,002 link tinklo ištuštinimo vietos. Stovai butuose
yra sumontuoti sienų vagose, užtinkuoti. Numatoma, pakeitus vamzdynus , sienas atstatyti į pirmykštę
padėtį.
Vamzdynai tvirtinami prie pastato konstrukcijų, izoliuojami šalto vandens antikondensaciniais,
karšto - termoizoliaciniais vamzdiniais kevalais. Vamzdynui kertantis su statybinėmis konstrukcijomis
(sienomis , pertvaromis ar perdenginiais ) reikia jį pravesti metaliniame futliare, kurio galai turi
sutapti su konstrukcijos storiu. Perėjime per statybines konstrukcijas į kitus aukštus dėklus, angas
užtaisyti.Vandentiekio vamzdynus montuoti, tvirtinti bei izoliuoti gamintojo rekomenduojamais
jungimo būdais bei dalimis. Sumontavus tinklus, būtina atlikti jų hidraulinį išbandymą. Montavimo
eigoje vamzdynų vietą galima koreguoti, atsižvelgiant į esamą padėtį.
Atnaujinamo pastato esami buitinių nuotekų vamzdynai susidėvėję, viduje užakę, dažnai
įvyksta avarijos dėl trūkinėjančių , lašančių vamzdžių.Buitinių nuotekų sistema renovuojama iki
pirmo kiemo šulinio, keičiant išvadą. Nuotekų vamzdynai projektuojami iš PVC nuotekų
vamzdžių.Vamzdynų valymui įrengiamos pravalos , stovuose įrengiamos revizijos 1,0m nuo grindų
viršutiname aukšte ir kas 3 aukštai,virš atotraukų. Priėjimui prie revizijų palikti atidaromus liukus su
durelėmis. Horizontalūs ir vertikalūs nuotakyno vamzdynai tvirtinami prie statybinių konstrukcijų
plieninėmis, plastikinėmis apkabomis. Montavimo eigoje vamzdynų vietą galima koreguoti ,
atsižvelgiant į esamą padėtį. Rūsyje, šilumos punkto , vandens įvado patalpoje numatomas trapas su
mechaniniu uždarymo vožtuvu , kur vožtuvas laikomas uždarymo padėtyje ir atidaromas išleidžiant
vandenį iš sistemos. Esamo išlaido vietą ir gylį tikslinti vietoje.
Lietaus nuvedimas nuo pastato stogo – vidinis. Seni ketiniai stovai ir vamzdynai
demontuojami ir keičiami naujais PVC vamzdžiais. Įlajos ant pastato stogo numatomos su elektriniu
pašildymu. Projektuojami PVC spaudiminiai lietaus nuotekų stovai d110 sienų vagose su
antikondensacine izoliacija. Tinklų valymui įrengiamos revizijos 1,0 nuo grindų, pravalos.
Vamzdynai keičiami iki pirmo kiemo šulinio. Išardyta kiemo danga atstatoma.
Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiavertėmis, su ne
blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose, susiderinus su
užsakovu.
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3.3.4. ŠILDYMAS, VĖDINIMAS, ORO KONDIZIONAVIMAS
Šildymo, vėdimo, oro kondicionavimo dalyje numatyta:
demontuojami vienvamzdės šildymo sistemos stovai, magistralės;
 projektuojama dvivamzdė šildymo sistema;
 demontuojami seni (esantys rūsyje) šildymo magistraliniai vamzdynai, įrengiami nauji
magistraliniai vamzdynai, jų uždaromoji armatūra, kt. būtini įrengimai;
 seni šildymo sistemos stovai keičiami naujais su uždaromąja armatūra, kt. butinais įrenginiais;
numatoma vėdinimo kanalų išvalymas ir dezinfekavimas;
 vėdinimo kanaluose traukai pagerinti pašalinamos atsiradusios kliūtys, ventiliacijos kanalų
išvadai pakeliami į norminį aukštį.
 Automatiniai balansiniai ventiliai montuojami, kad užtikrinti hidraulinį šilumnešio režimą
stovuose, nepriklausomai nuo šildymo prietaisų termostatinių ventilių reguliavimo.
Laiptinėje, ant šildymo prietaiso, sumontuotas antivandalinis termostatinis ventilis.
 Pastato rūsyje, šildymo stovų su reguliavimo ir uždaromąja armatūra, esančių inividualiuose
sandėliukuose aptarnavimui, pastatą prižiūrinti organizacija turi užtikrinti galimybę šilumos
sistemas aptarnaujančiam personalui patekti į patalpas.
 Nuoroda užsakovui. Būtina įvertinti esamą pastato rūsio vėdinimo būklę, turinčią atitikti
reikalavimus nurodytus RSN 37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų
patalpų vėdinimo taisyklėse“ p.9.2.5. (dėl viso rūsio ir rūsyje įrengtų patalpų (sandėliukų)
vėdinimo)
Šildymo sistema.
Projektuojama pastato šildymo sistema - dvivamzdė apatinio paskirstymo, apatinio
pajungimo šakotinė su vertikaliais stovais. Projektuojami šildymo prietaisai - plieniniai štampuoti
radiatoriai su išankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais ir termostatinėmis galvomis, sistemos
vamzdynai – plieniniai. Stovai, skirstomasis šilumnešio vamzdynas projektuojami prisitaikant prie esamų
stovų vietų ir esamojo skirstomojo vamzdyno; taip maksimaliai sumažinant angų atitvarose padarymo ir
jų užtaisymo statybinius darbus. Ant stovų projektuojami automatiniai balansiniai ventiliai, kad užtikrinti
hidraulinį šilumnešio režimą stovuose, nepriklausomai nuo šildymo prietaisų termostatinių ventilių
reguliavimo. Be to automatiniai balansiniai ventiliai pagerins termostatinių ventilių darbo sąlygas
(energijos taupymas). Suprojektuoti plieniniai cinkuoti vamzdžiai. Vamzdynams kertant sienas ir kitas
statybines konstrukcijas, jie montuojami gilzėse. Šildymo sistemos pagrindinė magistralė nuo šilumos
mazgo, esančio pastato rūsyje, vedama rūsio palubėje, kur išsiskirsto į stovus bei atšakas. Sistemos
magistraliniai vamzdynai projektuojami iš plieninių vamzdžių su šilumine izoliacija. Izoliacijos šilumos
laidumo koeficientas ne mažiau 0,04 W/mK, tankis 80kg/m³. Visi magistraliniai šildymo sistemos
vamzdynai montuojami su nuolydžiu ne mažesniu kaip 0,002 šilumos mazgo link. Aukščiausiuose
sistemos taškuose ir prie radiatorių numatytas oro išleidimas naudojant nuorintojus. Žemiausiuose
sistemos taškuose - vandens išleidimas. Vamzdynams kertant sienas ir kitas statybines konstrukcijas, jie
montuojami gilzėse. Sumontavus sistemą, atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis
bandymai. Šilumnešio skaičiuotinos temperatūros T11/T21 – 65/40°C.
Projektuojama šilumos apskaita
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Pastato bendras šilumos suvartojimas ir šilumos paskirstymas butams turi būti atliekamas
pagal „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles“, patvirtintas LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-297
(2010.10.25.) Pastate projektuojama kontrolinė šilumos apskaitos sistema atskirai kiekvienam butui radiatorių šilumos dalikliai su duomenų kaupikliais.
Namo bendrija turi galimybę pasirinkti atsiskaitymo už suvartotą šilumą būdą:
1. Pastato įvadinio šilumos apskaitos prietaiso parodymus ir suvartotos šilumos paskirstymą butui
proporcingai šildomam plotui.
2. Pastato įvadinio apskaitos prietaiso parodymus ir šilumos mokesčių apskaitos sistemą atskirai
kiekvienam butui su radiatorių šilumos dalikliais ir duomenų kaupikliu.
Pasirenkant antrąjį atsiskaitymo už suvartotą šilumą variantą, projektuojama šilumos mokesčių
apskaitos sistema.
Siūlomas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu
Nr. O3- 86 šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr.6 B variantas.
Prie kiekvieno šildymo prietaiso (išskyrus laiptinių šildymo prietaisus) montuojamas šilumos daliklis,
iš kurio sukaupta informacija radijo bangomis perduodama duomenų kaupikliams – antenoms,
įrengiamiems pastato laiptinėse (kaupiklio veikimo spindulys - apie 20m nuo tolimiausiai esančio šilumos
daliklio). Kaupikliai antenos užmaitinami baterijomis. Duomenys iš kaupiklių koncentruojami antenoje,
statomoje šilumos punkto patalpoje. Jos užmaitinimas - 220V elektros tinklas. Šalia antenos turi būti
sumontuotas duomenų perdavimo skydas, kurio pagalba per GPRS tinklą šilumos vartotojai per
kompiuterius (su individualiu vartotojo vardu ir slaptažodžiu) gali peržiūrėti, analizuoti surinktus
duomenis.
3.3.5. ŠILUMOS TIEKIMAS
Šilumos tiekimo dalyje:
 Pastato šildymo sistema prie miesto šilumos tinklų prijungiama pagal priklausomą schemą. Karšto
vandens ruošimui projektuojamas vieno laipsnio plokštelinis šilumokaitis.
 Šilumos punkte numatyta šilumos kiekio apskaita ant paduodamos linijos.
 Elektroninis reguliatorius kontroliuos vandens temperatūrą vietinėje šildymo sistemoje
priklausomai nuo lauko temperatūros ir šilumos poreikio.
 Įvadinė armatūra šilumos punkte numatyta privirinami plieniniai rutuliniai vožtuvai ir flanšai
mazgo atjungimo remonto atveju.
 Tiekimo linijoje po įvadinės armatūros, numatytas tūrinis filtras-purvo gaudytuvas. Leidžiami
slėgio nuostoliai filtre 0,05Mpa
 Ant grįžtamojo vamzdžio būtina pastatyti apsauginį vožtuvą, sureguliuotą pagal sistemos statinį
slėgį.
 Šildymo sistemai cirkuliacinis siurblys renkamas elektroninis.
 Reguliavimo armatūros nesandarumas neturi būti didesnis kaip 0,05 %xKv. Ji turi būti atspari
dalelių, mažesnių kaip 1mm, kurių nebesulaiko filtras poveikiui.
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Šilumos mazgo montažo metu reikalinga mazgą prijungti prie: šilumos tinklų, šildymo sistemos,
elektros tinklo, duomenų nuskaitymo prietaiso. Šilumos mazgas pilnai automatizuotas ir vykdo šias
funkcijas:
 šildymui tiekiamo vandens temperatūros reguliavimas priklausomai nuo išorės temperatūros;
 siurblio valdymas priklausomai nuo poreikio;
 savaitės laiko programos šildymui;
 Šilumos apskaitai numatyti ultragarsinis šilumos skaitiklis su srauto jutikliu.
Atlikus šilumos punkto montavimo darbus, atlikti punkto plovimą ir centrinį šilumos punktą
išbandyti 12,5 bar. slėgiu. Prisijungimą į esamus tinklus nudažyti gruntu dažais karštiems paviršiams. Po
to vamzdžius izoliuoti akmens vatos kevalais su aliuminio folijos danga. Aukščiausiuose sistemos
taškuose įrengiami nuorintojai, žemiausiuose – vandens išleidėjai.
Šilumos punktas
Projektuojamas naujas šilumos punktas. Šildymo sistema projektuojama pagal priklausomą schemą.
Karšto vandens ruošimui projektuojamas lituotas vienos pakopos šilumokaitis. Termofikacinio vandens
įvade, paduodamame vamzdyne projektuojamas ultragarsinis šilumos apskaitos prietaisas.
Termofikacinio vandens srautas reguliuojamas dvieigiais vožtuvais su pavaromis, kurias valdo
elektroninis valdiklis, pagal išorės ir vidaus užduotus sistemų temperatūrinius režimus. Šildymo sistemai
numatytas cirkuliacinis siurblys. Šilumos mazgo vamzdžiai:
-Įvadinio kontūro- plieniniai, elektra virinti.
-Šildymo kontūro - vandens- dujiniai- juodi.
-Karšto vandens kontūro- vandens- dujiniai- cinkuoti.
Prieš izoliuojant, vamzdžius nuvalyti nuo rūdžių, padengti antikorozine danga. Vamzdžiai izoliuojami
akmens vatos šilumos izoliacijos kevalais. Izoliacijos storis δ=30÷60mm, šilumos laidumo koeficientas
λ=0,037÷0,041. Aukščiausiuose sistemų taškuose numatyti oro pašalinimo armatūrą, žemiausiuose vandens drenavimo armatūrą. .Šilumos punkto patalpa turi atitikti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos
punktų įrengimo taisyklės" reikalavimus.
Šilumos punkto valdymo modernizavimo projektiniai sprendimai
Siekiant užtikrinti operatyvų bei efektyvų pastatui tiekiamos šilumos valdymą bei kontrolę pagal
gyventojų poreikius numatyta modernizuoti esamą šilumos punktą pakeičiant esamą šilumos punkto
valdiklį bei įrengiant nuotolinio valdymo bei darbo parametrų monitoringo galimybę. Šildymo sistemų
prižiūrėtojai nuotoliniu būdu vykdo prievoles pagal Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros
tvarkos aprašo reikalavimus:
 Šildymo sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius
pagal pastato savininko (ų) arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus,
nepažeidžiant higienos normų;
 Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo
šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens
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temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų
atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams;
 Šilumos punkto valdiklio veikimo priežiūra, gedimų automatinis fiksavimas.
Rangovas turi pateikti bei įrengti naują šilumos punkto valdiklį, o taip pat visus reikalingus
temperatūros daviklius bei pavaras jeigu esami yra nesuderinami su tiekiamu valdikliu. Šildymo kontūro
šilumnešio temperatūra turi būti reguliuojama automatiškai pagal lauko oro temperatūrą ir/ar vartotojo
užduotą programą (pageidaujamą temperatūrą būtų galima užprogramuoti kiekvienai dienai, nakties
valandai).
Šilumos punkto nuotoliniam valdymui bei kontrolei pastate turi būti įrengtas namo duomenų kaupiklis
su GPRS/3G ryšio įrenginiu nuotoliniam duomenų perdavimui į pastatą administruojančios įmonės UAB
"Kupiškio komunalininkas" esamą energetinių resursų apskaitos ir valdymo informacinę sistemą.
Reikalavimai šilumos punkto patalpai
Šilumos punkto patalpoje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du šviestuvai. Apšvietimas šilumos
punkte, matuojant ties apskaitos prietaisais ir valdymo prietaisais, turi būti ne silpnesnis kaip 150 liuksų.
Šilumos punkte turi būti įrengtas trapas, sujungtas su lietaus kanalizacija, o jungtyje įrengtas atbulinis
vožtuvas. Jeigu tokių galimybių nėra, vandeniui surinkti turi būti įrengta ne mažesnė kaip 0,5x0,5x0,8m
matmenų duobė. Vandeniui pašalinti iš duobės į lietaus ar fekalinę kanalizaciją turi būti įrengtas
drenažinis siurblys arba numatyta vieta jam įrengti. Durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorės pusę.
Vidaus temperatūra turi būti nemažesnė kaip 10ºC.
3.3.6.ELEKTROTECHNIKA
Bendri nurodymai
Elektrotechnikos dalies projektas modernizuojamam daugiabučiui Krantinės g. 20, Kupiškio m.,
Kupiškio r., sav., paruoštas remiantis projektavimo užduotimi, prietaisų instrukcijomis, EĮĮBT,
galiojančiais įstatymais ir techniniais reglamentais.
Projekte sprendžiama: Apsauga nuo žaibo.
Visi projekte numatyti elektros tinklų instaliavimo darbai turi būti atlikti laikantis Elektros
įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (EĮĮBT, Vilnius, 2012), ir kitų galiojančių norminių dokumentų (žr.
Privalomųjų dokumentų sąrašą).
Įžeminimas, apsauga nuo žaibo
Įžeminimo kontūro varža turi būti R≤10Ω. Įžeminimo kontūrą numatoma įrengti panaudojant
giliųjų įžemintuvų technologijas. Vienas giluminis įžemiklis turi būti sudarytas iš 4 įžeminimo elementų
kurių kiekvieno ilgis 1.5m. Bendras įžemiklio ilgis l=6m. Numatoma įžeminimo kontūro padėtis 0.7m
nuo žemės paviršiaus. Atstumas nuo žemės paviršiaus iki įžemiklio vidurio hv=(6+0.7)/2=3.35m
Įžeminimo kontūro įrengimo vietoje gruntas yra drėgnas priemolis. Savitoji grunto varža ρ=40Ωm.
Strypinio įžemiklio diametras d=20mm. Vieno strypinio įžemiklio varža:7.3 Ω
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Kiekvienas įžeminimo laidininkas prie įžeminimo įrenginio turi būti prijungtas jungtimi, kurią
galima atjungti, norint išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą. Matavimo jungtys statomos ant įžeminimo
laidininkų ne aukščiau kaip 1m aukštyje nuo žemės paviršiaus.
Matavimo jungtys kontrolinėse dėžėse pažymėtose įžeminimo simboliu.
Visi metaliniai kabelių kanalai, kabelinės kopėčios, visi kiti metaliniai vamzdžiai, ortakiai,
skirstymo skydai bei kitos pasyvios metalinės dalys privalo būti įžemintos.
Žaibosauga turi atitikti STR 2.01.06 :2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo
žaibo. Pastatui turi įrengiama III kategorijos apsauga nuo žaibo (žr. skaičiavimus).
Numatomas aktyvus žaibolaidis. Žaibolaidžius statyti ant aukščiausio pastato taško. Žaibolaidis turi
atitikti STR 2.01.06:2009 reikalavimus, komplektuojamas pagal gamintojo pateiktas specifikacijas. Turi būti
pateikiami gamintojo protokolai, turi būti sertifikuotas Lietuvoje. Jonizacijos laikas 22μs. Aktyvusis žaibolaidis
- tai dinasfera, kurioje sumontuota elektroninė įranga. Dinasfera tvirtinama ant stiebo taip, kad 2m būtų
aukščiau už aukščiausią stogo elementą. Žaibolaidis montuojamas ant pastato stogo pritvirtinant 4m aukščio
stiebą. Stiebas tvirtinamas prie stogo konstrukcijų. Tvirtinimo prie stogo vietos turi būti hermetizuotos.
Parinkto aktyviojo žaibolaidžio apsaugos spindulys - 53m.
Žaibolaidis sujungiamas su įžemikliais per srovės nuleidiklius iš cinkuotos vielos 8mm.
Srovės nuvedikliai prie statinio sienų tvirtinami laikikliais kas 1m. Srovės nuvedikliai turi būti išdėstyti
ne arčiau kaip 3m nuo įėjimų, arba taip, kad žmonės negalėtų jų paliesti. Srovės nuvedikliai iki 2m aukščio nuo
žemės lygio, bei ten kur prie jų gali prisiliesti žmonės turi būti apsaugoti A1, A2 degumo klasės vamzdžiais.
Montuojant ir eksploatuojant suprojektuotus elektros įrenginius būtina laikytis Elektros įrenginių
įrengimo taisyklių, Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius, Priešgaisrinės saugos taisyklių
reikalavimų, technologinių įrenginių gamyklinių instrukcijų nurodymų.
Elektros Įrenginių Įžeminimą atlikti pagal EĮĮBT reikalavimus, pagal TN-S el. tinklo posistemę. Visi
elektros įrenginių, šviestuvų, elektros skydų metaliniai korpusai bei kištukiniai lizdai įžeminami panaudojant
papildomą PE elektros tinklo laidą, kuris įvadiniuose paskirstymo skyduose patikimai sujungiamas su
įžeminimo tinklo neutrale.
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3. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Bendrosios nuostatos
 Statybos darbai gali būti atliekami tik pagal techninio projekto brėžinius arba projektuotojo
parengtą darbo projektą.
 Jei užsakovas pareikalauja darbo projektas rengiamas, vadovaujantis techninio projekto sprendiniais
ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.
 Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo
vietas, įrengti buitines patalpas.
 Projektuotojas, jei būtina vykdo projekto vykdymo priežiūrą.
 Projektuotojas turi gauti statybą leidžiantį dokumentą, kurį išduoda savivaldybės administracija.
 Vykdant montavimo darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodytu dydžiu.
1.Būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji

nurodymai ir reikalavimai,

kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą
a.Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai.
Statant statinį privalu vadovautis visais Lietuvos respublikoje ir Europos sąjungoje (jei neprieštarauja
Lietuvos Respublikos įstatymams) galiojančiais įstatymais ir normatyviniais dokumentais. Parengtas
techninis projektas atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytus reikalavimus ir
projektui turi būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro patvirtinto statybos techninio reglamento 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 ".
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b.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.
Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 15 straipsnio
nustatytus reikalavimus.
c.Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir
specialistams.
Atsižvelgiant į statinio kategoriją, bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams, vadovauti gali
specialistai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Teisės eiti
statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo
specialistų atestavimo tvarkos aprašas" nustatyta tvarka.
d.Darbo sauga statybvietėje ir statinyje.
Prieš statybos darbų pradžią statybos rangovas privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti
numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą ir papildomai pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų
aktą.
Akte turi būti nurodyta darbų pradžia, pabaiga, kaip rangovas pateks į užsakovo teritoriją ir kiti darbų
saugos organizaciniai klausimai.
Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos-montavimo darbai gali būti vykdomi
tik užtikrinus saugias darbo sąlygas.
Darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantys statybos-montavimo darbus, turi būti atestuoti ir išklausę
saugumo technikos instruktažą.
Statybos metu turi būti pastoviai tikrinama darbuotojų kompetencija ir saugumo technikos žinios.
Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis (esminiai statinio reikalavimai.
Gaisrinė sauga. STR 2.01.01(2):1999).
Draudžiama skirti asmenis, jaunesnius kaip 18 metų, dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis bei
viršvalandžius.
e.Trečiųjų asmenų apsauga statybos metu.
Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose gali
veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir
sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. Statinio statybos rangovas turi užtikrinti, kad į
statybos aikštelę nepatektų pašaliniai asmenys, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų apsauga.
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2.Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui
a.Statinio projekto ekspertizės būtinumas.
Statinio projekto bendroji ekspertizė būtina.
b.Techninio darbo projekto keitimo galimybės.
Projektą gali koreguoti, tik projektuotojas išskyrus atvejus, kai projektuotojas yra davęs raštišką
sutikimą. Projekto pakeitimų nebūtina derinti su savivaldybės administracija, jei projekto pakeitimai nėra
susiję su Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytais esminiais statinio projekto sprendiniais
(statinio projekto sprendiniai, nustatantys statinio vietą sklype, statinio ar jo dalių paskirtį, statinio
laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą, statinio išorės matmenis (aukštį, ilgį, plotį ir pan.) ir
įgyvendinantys specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir (ar) nekilnojamosios kultūros paveldo
vertybės paveldosaugos reikalavimus.
c.Projekto vykdymo priežiūra
Statininio projekto vykdymo priežiūra vykdoma pagal reikalingumą.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams,
darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka
a.Nurodymai dėl statybos produktų atitikties.
Tiekėjas atsako už tai, kad į statybos aikštelę tiekiami statybos produktai būtų tinkami naudoti pagal
paskirtį ir atitiktų techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinama
bandymais arba kitais būdais. Įvertinimą ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje
pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas atitiktį
deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas). Kiekvienu atveju turi būti parenkama
paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Atitikties įvertinimo procedūra turi būti nurodoma
techninėse specifikacijose. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos
teisės aktų reikalavimus. Darbų priėmimo ir perdavimo aktu yra patvirtinama, kad statybos darbai ir
produktai atitinka keliamus reikalavimus.
Atitiktis įvertinama šiais būdais:


Tiekėjas (gamintojas) deklaruoja atitiktį;



Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų

reikalavimus bei tiekiami į Europos Sąjungos rinką, turi būti paženklinti „CE" ženklu.
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b.Nenaudotinos medžiagos.
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių
(pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko
(pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido,
aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali
būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.
c.Statybos produktų gabenimo, saugojimo sąlygos.
Statybos produktai į statybos aikštelę gabenami automobiliniu transportu. Statybvietėje turi būti
numatytos statybinių medžiagų sandėliavimo zonos. Tam tikslui gali būti įrengiami laikini statiniai
(privažiavimo keliai, pastatai).
d.Statybos produktų 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.
e.Statybos produktų pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka.
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir
Projekto vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais
produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini
pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.
f.Paslėptų darbų priėmimo tvarka.
Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius. Bandymo darbai pateikti
specifikacijoje.
g.Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka.
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 Užsakovu.
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Bandymai:
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
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.
4.Nurodymai statybos sklypo paruošimui
a.Nurodymai statybos sklypo paruošimui, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas.
Statybos darbų rangovas statybvietėje privalo patikrinti oficialias koordinates ir išsaugoti reperius.
Taip pat rangovas turi būti atsakingas už geodezinius tyrimus. Turi būti įrengti laikinas įėjimas ir išėjimas
iš statybvietės, juos pažymint statybvietės plane.
Viršutinis grunto sluoksnis turi būti nukastas ir statybvietėje turi būti supiltas tinkamose sąvartose,
suderintose su statytoju ir laikantis gamtos apsaugos reikalavimų. Baigus statybą, viršutinis augalinis
sluoksnis vėl paskleidžiamas aikštelėje.
Statybos darbų rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai, ir grindiniai ir takai būtų
visada švarūs ir be kliūčių.
b.Būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems.
Laikini pastatai (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi tik statybos aikštelėje arba už jos
ribų gavus raštišką sutikimą iš numatomos panaudoti teritorijos savininko ar
naudotojo. Laikini keliai ir inžineriniai tinklai gali praeiti tik projekte numatytoje pastoviai naudojamų
kelių ar tinklų vietoje.
5.Statybos darbų organizavimas ir metodai
Statinių statybos eiliškumas.
 Sklypo sutvarkymas ir pasiruošimas naujai statybai;
 Statybos darbų zonos atžymėjimas;
 Saugomų želdinių aptvėrimas;
 Montuojami inžineriniai tinklai;
 Atliekami aplinkos tvarkymo darbai.
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Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms.
Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar
technologinėse kortelėse.
6. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą.
Statybos darbų užbaigimo procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro patvirtinto statybos techninio reglamento 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 ".
Užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai
numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų
perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis.
Darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas savo lėšomis, jeigu statybos rangos sutartis nenustato
kitaip. Įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų numatytais atvejais priimant statybos darbų rezultatą
dalyvauja atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai.
Užsakovui, iš anksto priėmusiam atskiro darbų etapo rezultatą, pereina šio rezultato atsitiktinio žuvimo
ar sugedimo rizika, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl rangovo kaltės. Jeigu užsakovas pradeda naudotis
statiniu iki jo priėmimo, atsitiktinio žuvimo rizika tenka užsakovui, jei sutartis nenustato kitaip.
Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako
pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas
gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą
pagrįstai. Įstatymų ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja darbų
pobūdis, prieš priimant darbų rezultatą turi būti atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais
atvejais darbai gali būti priimami tik esant teigiamiems bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams.
Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai dėl kurių jo
neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar
užsakovas negali pašalinti.
Statybos užbaigimo metu turi būti atliekami tokie tyrimai:
-Geriamojo vandens kokybės tyrimo;
-Iš aplinkos sklindančio triukšmo tyrimai;
-Stacionarių triukšmo šaltinių skleidžainčio triukšmo tyrimai;
-Mikroklimato ir apšvietos matavimai.
7503-01-TP-BD.TS

Lapas

Lapų

Laida

6

7

0

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ
(DAUGIABUČIAI) PASTATO KRANTINĖS G.20, KUPIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Šiuo tyrimus turi atlikti atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai
prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų).

7503-01-TP-BD.TS

Lapas

Lapų

Laida

7

7

0
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2
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3
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Atliekant remonto darbus, esant pakopos aukščiui daugaiu negu 15 cm
sulyginti pakopas, kad jos nebūtų aukštesnės negu 15 cm.
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F
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E
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4400

Prieduobės atstatymas

R-24
R-22

R-23

R-19
R-15

R-20

R-22

R-25

D

D
R-12

R-29

6400

R-27

6400

17540

R-28

R-5

R-6

17540

R-13
R-14

R-7
R-8

R-9

R-1

C

R-4

4400

R-2

4400

C

2500

R-11
R-3

R-10

B

Apsisprendimo mazgas- įspėjamasis paviršius.

1200

1200

B

PASTABOS:
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi
įtrukimai.
· Rūsio langai išnešami į angokraščio kraštą.
· Pastato požeminė cokolio dalis šiltinama įgilinant 1200 mm
polistireninio putplasčio EPS 100N plokštėmis, kai ʎ=0,031 W/mK, t=
190 mm. Drenažinė membrana.
· Cokolio piliastrai požeminėje dalyje šiltinami įgilinant 1200 mm EPS
100N plokštėmis, kai ʎ=0,031 W/mK, t= 50 mm. Drenažinė membrana.
· Pastato išoriniai langų angokraščiai šiltinami užleidžiant cokolio
šiltinimo sluoksnį 30 mm ant lango rėmo. Apdaila- klinkerio plytelės.
· Cokolio antžeminės dalies piliastrai šiltinami EPS 100N plokštėmis,
kai ʎ=0,031 W/mK, t= 50 mm. Apdaila - klinekrio plytelės.
· Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį
liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos termoizoliacinės sistemos.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant
montavimo darbus.

A

A
6
Atliekant remonto darbus, esant pakopos aukščiui daugaiu negu 15 cm
sulyginti pakopas, kad jos nebūtų aukštesnės negu 15 cm.
1430

4400

2

0

2019

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laida

Išleidimo data

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
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Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastato Krantinės g. 20 Kupiškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Atestato
Nr.

3320

3380

3

7
Kompleksas:

21670

1

1290

Objektas:

5

EKSPLIKACIJA:
Cokolio šiltinmo sistema tinkuojama. Šiltinama polistireninio putplaščio EPS100N plokštėmis t =190 mm, kai ʎ =
0,031 W/mK. Apdaila - klinkerio plytelės.
Įėjimo aikštelių sutvarkymas, apdaila- betoninės plytelės.

A 100
30544

2019 12

PV asist.

Giedrė Dubrovinienė

2019 12

K PDV

Renata Skemundrienė

2019 12

Daugiabutis gyvenamas namas Krantinės
g. 20 , Kupiškis.
Brėžinys:

Laida

Rūsio planas
M1:100

Nuogrindos įrengimas 0,5m pločio betoninėmis trinkelėmis, bortų įrengimas.

Stadija

Perdangos šiltinimas lubų šilumos plokštėmis su apdaila.
Prieduobės nuogrindos danga iš plauto žvyro.

TDP

t =130 mm, kai ʎ = 0,037 W/mK.

Elvyra Klimavičienė

PV, A PDV

Statytojas/Užsakovas:

Žymuo:

UAB "Kupiškio komunalininkas"

7503-01-TDPSAK/B-1

0
Lapas

Lapų

1

1

1
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4
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5

21670

Durys išnešamo į angokraščio kraštą

6

7
EKSPLIKACIJA

F
AUKŠTAS

1140

1140

F
E

E

LL1

D5

2-6

Buto Patalpos
Pavadinimas
Nr.
Nr.

1

2-7
4400

4400

1-3

1-2

Cokolinis

D

2-1

1-5

6400

2-2

1-6

17540

2-3

1-7

6400

2-4

Rūsio langas

C

4153

C

4400

D2
Rūsio langas

D1

D3

D4

B

B

50

50

.Apdaila- klijuotos klinkerio masės plytelės
4400

3320

3380

PASTABOS:
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi
įtrukimai.
· Pastato išoriniai langų angokraščiai šiltinami prie švėjinės vatos
plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila poliesterio skarda.
· Pastato išoriniai piliastrai šiltinami priešvėjinės vatos plokštėmis
t=50 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens mas ės
plyetlės.
· Pastato langų angokraščiai balkono viduje šiltinami polistireninio
putplasčio EPS 70N plokštėmis, kai ʎ=0,032 W/mK, t= 30 mm. Apdaila
- silikoninis dekoratyvinis tinkas.
· Techninės patalpos sienos šiltinamos EPS 70N plokštėmis, kai ʎ=0,032
W/mK, t= 150 mm. Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.
· Įėjimo aikštelės sienos šiltinamos EPS 100N t=50mm, kai ʎ=0,031
W/mK. Apdaila- klijuotos klinkerio plytel ės.
· Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį
liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos termoizoliacinės sistemos.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant
montavimo darbus.

A

Apdaila- klijuotos klinkerio masės plytelės
1430

6.44
8.00
18.24
11.62
1.12
2.60
1.24
49.26
5.92
1.19
2.46
0.97
8.25
17.92
11.42
48.13

1200

50

A

2

1-4

2-5

17540

D

1-1

1-1 Koridorius
1-2 Virtuvė
1-3 Kambarys
1-4 Kambarys
1-5 Sandėliukas
1-6 Vonia
1-7 Tualetas
Bendras plotas :
2-1 Koridorius
2-2 Tualetas
2-3 Vonia
2-4 Sandėliukas
2-5 Virtuvė
2-6 Kambarys
2-7 Kambarys
Bendras plotas :

Plotas
m²

7850

6

1290

7

21670

1
EKSPLIKACIJA:

2

3

4

5

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Kompleksas:

Turėklų įrengimas
Turėklų įrengimas

Įrengiama vetiliuojama šiltinimo sistema, šiltinama mineralinės vatos plokštėmis t =180 mm, kai ʎ = 0,034 W/mK. ir
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masės plytelės.
Įstiklintuose balkonuose apšiltinimas, įrengiant tinkuojamą sistemą (polistireninis putplastis EPS 70 N t=100 mm, kai
ʎ=0,032 W/mK). Apdaila- silikoninis dekoratyvinis tinkas.
Balkonų atitvarai šiltinami ventiliuojama sistema mineralinės vatos plokštėmis t =180 mm, kai ʎ = 0,034 W/mK. ir
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - fibrocementinė plokštė.

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastato Krantinės g. 20 Kupiškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Atestato
Nr.

Objektas:

A 100
30544

PV, A PDV

Elvyra Klimavičienė

2019 12

PV asist.

Giedrė Dubrovinienė
Renata Skemundrienė

2019 12

K PDV

Daugiabutis gyvenamas namas Krantinės
g. 20 , Kupiškis.

2019 12
Brėžinys:

Cokolinis aukšto planas
M1:100
Stadija

TDP

Statytojas/Užsakovas:

0
Lapų

Žymuo:

UAB "Kupiškio komunalininkas"

7503-01-TDPSAK/B -2
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1
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5

1140

F
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M25

21670

M19,20

BS1

BS1

7
F

M18

E

E
6-8

5-3

4400

5-2

M23
6-1

D

5-1
5-4

6-5
6-3

5-7

6-2

5-6

6400

4-4

4-3

4-5

3-7

3-6

3-4
4-1
3-1

C

C
150

4-6
4400

4-7
3-3

3-2

B

B

6.18
8.02
18.80
11.35
1.04
2.62
1.27
49.28
6.11
1.27
2.65
1.23
7.94
18.35
7.50
45.05

5

6

50

50

A

5-1 Koridorius
5-2 Virtuvė
5-3 Kambarys
5-4 Kambarys
5-5 Sandėliukas
5-6 Vonia
5-7 Tualetas
Bendras plotas :
6-1 Koridorius
6-2 Tualetas
6-3 Vonia
6-4 Sandėliukas
6-5 Virtuvė
6-6 Kambarys
6-7 Kambarys
6-8 Kambarys
Bendras plotas :

6.42
8.03
18.27
11.27
1.04
2.55
1.12
48.70
7.85
2.37
2.42
1.15
7.81
18.49
9.72
13.21
63.02

PASTABOS:
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi
įtrukimai.
· Pastato išoriniai langų angokraščiai šiltinami prie švėjinės vatos
plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila poliesterio skarda.
· Pastato išoriniai piliastrai šiltinami priešvėjinės vatos plokštėmis
t=50 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens mas ės
plyetlės.
· Pastato langų angokraščiai balkono viduje šiltinami polistireninio
putplasčio EPS 70N plokštėmis, kai ʎ=0,032 W/mK, t= 30 mm. Apdaila
- silikoninis dekoratyvinis tinkas.
· Techninės patalpos sienos šiltinamos EPS 70N plokštėmis, kai ʎ=0,032
W/mK, t= 150 mm. Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.
· Įėjimo aikštelės sienos šiltinamos EPS 100N t=50mm, kai ʎ=0,031
W/mK. Apdaila- klijuotos klinkerio plytel ės.
· Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį
liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos termoizoliacinės sistemos.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant
montavimo darbus.
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Bendras plotas :
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Pavadinimas
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3
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EKSPLIKACIJA
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7
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Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Kompleksas:

EKSPLIKACIJA:
Įrengiama vetiliuojama šiltinimo sistema, šiltinama mineralinės vatos plokštėmis t =180 mm, kai ʎ = 0,034 W/mK. ir
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masės plytelės.
Įstiklintuose balkonuose apšiltinimas, įrengiant tinkuojamą sistemą (polistireninis putplastis EPS 70 N t=100 mm, kai
ʎ=0,032 W/mK). Apdaila- silikoninis dekoratyvinis tinkas.
Balkonų atitvarai šiltinami ventiliuojama sistema mineralinės vatos plokštėmis t =180 mm, kai ʎ = 0,034 W/mK. ir
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - fibrocementinė plokštė.

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastato Krantinės g. 20 Kupiškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Atestato
Nr.

Objektas:

A 100
30544

PV, A PDV

Elvyra Klimavičienė

2019 12

PV asist.

Giedrė Dubrovinienė
Renata Skemundrienė

2019 12

K PDV

Daugiabutis gyvenamas namas Krantinės
g. 20 , Kupiškis.

2019 12
Brėžinys:

Pirmo aukšto planas
M1:100
Stadija

TDP

Statytojas/Užsakovas:

0
Lapų

Žymuo:

UAB "Kupiškio komunalininkas"

7503-01-TDPSAK/B -3
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1
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1
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21670
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EKSPLIKACIJA

BS1

BS1

E

E

7

10-6
II

10-8

4400

D

10-1
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6.35
8.22
18.70
11.29
11.73
0.90
2.52
1.09
60.80
6.13
1.13
2.54
0.95
7.94
18.35
11.83
48.87
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9-1
Koridorius
9-2
Virtuvė
9-3
Kambarys
9-4
Kambarys
9-5
Sandėliukas
9-6
Vonia
9-7
Tualetas
Bendras plotas :
10-1 Koridorius
10-2 Tualetas
10-3 Vonia
10-4 Sandėliukas
10-5 Virtuvė
10-6 Kambarys
10-7 Kambarys
10-8 Kambarys
Bendras plotas :

6.21
8.07
18.44
11.73
0.94
2.50
1.11
49.00
7.88
1.17
2.41
1.12
7.96
18.07
10.54
13.61
62.76
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8-3
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7-7
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9-5

6400

10-3

9-6

9-7

6400

10-4

L1

7-5
8-1
7-1

C

C
Sujungimas su kitu atnuajinamu
(modernizuojamu) pastatu

8-6
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8-7
7-3

4400

Plotas Buto Patalpos
Plotas
Pavadinimas
m²
Nr.
Nr.
m²

D

9-1

10-5

17540

9-3

9-2

4400

10-7

Pavadinimas

7-1 Koridorius
7-2 Virtuvė
7-3 Kambarys
7-4 Kambarys
7-5 Kambarys
7-6 Sandėliukas
7-7 Vonia
7-8 Tualetas
Bendras plotas :
8-1 Koridorius
8-2 Tualetas
8-3 Vonia
8-4 Sandėliukas
8-5 Virtuvė
8-6 Kambarys
8-7 Kambarys
Bendras plotas :
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Buto Patalpos
AUKŠTAS
Nr.
Nr.

7-2

7-4

L2
LD1
1200

B
1200

B

PASTABOS:
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas
paviršius, užtaisomi įtrukimai.
· Pastato išoriniai langų angokraščiai šiltinami
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ
= 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - poliesterio
skarda.
· Pastato išoriniai piliastrai šiltinami priešvėjinės
vatos plokštėmis t=50 mm, kai ʎ = 0,033
(cortex) W/mK. Apdaila - akmens mas ės
plyetlės.
· Pastato langų angokraščiai balkono viduje
šiltinami polistireninio putplasčio EPS 70 N
plokštėmis, kai ʎ=0,032 W/mK, t= 30 mm.
Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.
· Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios
Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklintos termoizoliacinės sistemos.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant
gaminius ir atliekant montavimo darbus.
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Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Kompleksas:

EKSPLIKACIJA:
Įrengiama vetiliuojama šiltinimo sistema, šiltinama mineralinės vatos plokštėmis t =180 mm, kai ʎ = 0,034 W/mK. ir
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masės plytelės.
Įstiklintuose balkonuose apšiltinimas, įrengiant tinkuojamą sistemą (polistireninis putplastis EPS 70 N t=100 mm, kai
ʎ=0,032 W/mK). Apdaila- silikoninis dekoratyvinis tinkas.
Balkonų atitvarai šiltinami ventiliuojama sistema mineralinės vatos plokštėmis t =180 mm, kai ʎ = 0,034 W/mK. ir
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - fibrocementinė plokštė.

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastato Krantinės g. 20 Kupiškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Atestato
Nr.

Objektas:

A 100
30544

PV, A PDV

Elvyra Klimavičienė

2019 12

PV asist.

Giedrė Dubrovinienė
Renata Skemundrienė

2019 12

K PDV

Daugiabutis gyvenamas namas Krantinės
g. 20 , Kupiškis.

2019 12
Brėžinys:

Antro aukšto planas
M1:100
Stadija

TDP

Statytojas/Užsakovas:

0
Lapų

Žymuo:

UAB "Kupiškio komunalininkas"

7503-01-TDPSAK/B -4
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Sujungimas su kitu atnuajinamu
(modernizuojamu) pastatu
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Įstiklintuose balkonuose apšiltinimas, įrengiant tinkuojamą sistemą (polistireninis putplastis EPS 70 N t=100 mm, kai
ʎ=0,032 W/mK). Apdaila- silikoninis dekoratyvinis tinkas.
Balkonų atitvarai šiltinami ventiliuojama sistema mineralinės vatos plokštėmis t =180 mm, kai ʎ = 0,034 W/mK. ir
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - fibrocementinė plokštė.

13

14

13-1 Koridorius
13-2 Virtuvė
13-3 Kambarys
13-4 Kambarys
13-5 Sandėliukas
13-6 Vonia
13-7 Tualetas
Bendras plotas :
14-1 Koridorius
14-2 Tualetas
14-3 Vonia
14-4 Sandėliukas
14-5 Virtuvė
14-6 Kambarys
14-7 Kambarys
14-8 Kambarys
Bendras plotas :

6.44
7.99
18.75
11.49
1.08
2.60
1.20
49.55
7.70
1.14
2.80
1.12
8.13
18.16
10.65
13.59
63.29

PASTABOS:
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas
paviršius, užtaisomi įtrukimai.
· Pastato išoriniai langų angokraščiai šiltinami
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ
= 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - poliesterio
skarda.
· Pastato išoriniai piliastrai šiltinami priešvėjinės
vatos plokštėmis t=50 mm, kai ʎ = 0,033
(cortex) W/mK. Apdaila - akmens mas ės
plyetlės.
· Pastato langų angokraščiai balkono viduje
šiltinami polistireninio putplasčio EPS 70 N
plokštėmis, kai ʎ=0,032 W/mK, t= 30 mm.
Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.
· Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios
Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklintos termoizoliacinės sistemos.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant
gaminius ir atliekant montavimo darbus.

7

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Kompleksas:

EKSPLIKACIJA:
Įrengiama vetiliuojama šiltinimo sistema, šiltinama mineralinės vatos plokštėmis t =180 mm, kai ʎ = 0,034 W/mK. ir
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masės plytelės.

6.35
8.22
18.70
11.29
11.73
0.90
2.52
1.1
60.81
6.13
1.19
2.57
1.09
8.09
18.66
11.97
49.70

Plotas
m²

A

3320

3380

11-1 Koridorius
11-2 Virtuvė
11-3 Kambarys
11-4 Kambarys
11-5 Kambarys
11-6 Sandėliukas
11-7 Vonia
11-8 Tualetas
Bendras plotas :
12-1 Koridorius
12-2 Tualetas
12-3 Vonia
12-4 Sandėliukas
12-5 Virtuvė
12-6 Kambarys
12-7 Kambarys
Bendras plotas :

Buto Patalpos
Pavadinimas
Nr.
Nr.

1200

B
1200

B

Plotas
m²

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastato Krantinės g. 20 Kupiškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Atestato
Nr.

Objektas:

A 100
30544

PV, A PDV

Elvyra Klimavičienė

2019 12

PV asist.

Giedrė Dubrovinienė
Renata Skemundrienė

2019 12

K PDV

Daugiabutis gyvenamas namas Krantinės
g. 20 , Kupiškis.

2019 12
Brėžinys:

Trečio aukšto planas
M1:100
Stadija

TDP

Statytojas/Užsakovas:

0
Lapų

Žymuo:

UAB "Kupiškio komunalininkas"

7503-01-TDPSAK/B -5

1

1

0

1

2

4

3

21670

7
F

BS1

1140

6

BS1

1140

F

5

E

E

EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS

18-6
18-8

17-3

4400

17-2

IV

D

18-1

18-3

17-7

18-2

17-6

6.32
8.12
18.46
11.36
11.69
1.04
2.50
1.22
60.71
6.18
1.22
2.52
1.03
8.08
18.49
11.73
49.25

Buto Patalpos
Pavadinimas
Nr.
Nr.

17

18

Plotas
m²

17-1 Koridorius
17-2 Virtuvė
17-3 Kambarys
17-4 Kambarys
17-5 Sandėliukas
17-6 Vonia
17-7 Tualetas
Bendras plotas :
18-1 Koridorius
18-2 Tualetas
18-3 Vonia
18-4 Sandėliukas
18-5 Virtuvė
18-6 Kambarys
18-7 Kambarys
18-8 Kambarys
Bendras plotas :

6.30
8.00
18.36
11.62
1.05
2.60
1.12
49.05
7.21
1.19
2.65
1.14
7.94
18.18
10.43
13.47
62.21

17-5

16-2
15-6

15-7

6400

6400

BS1

17540

18-4

16-4

16-3

16-5

15-8

15-5
16-1
15-1

C

C
Sujungimas su kitu atnuajinamu
(modernizuojamu) pastatu

16-6
4400

16-7
15-3

4400

Plotas
m²

17-4

18-5

17540

D

17-1

Pavadinimas

15-1 Koridorius
15-2 Virtuvė
15-3 Kambarys
15-4 Kambarys
15
15-5 Kambarys
15-6 Sandėliukas
15-7 Vonia
15-8 Tualetas
Bendras plotas :
16-1 Koridorius
16-2 Tualetas
16-3 Vonia
16-4 Sandėliukas
16
16-5 Virtuvė
16-6 Kambarys
16-7 Kambarys
Bendras plotas :

4400

18-7

Buto Patalpos
Nr.
Nr.

15-2

15-4

1200

B
1200

B

PASTABOS:
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas
paviršius, užtaisomi įtrukimai.
· Pastato išoriniai langų angokraščiai šiltinami
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ
= 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - poliesterio
skarda.
· Pastato išoriniai piliastrai šiltinami priešvėjinės
vatos plokštėmis t=50 mm, kai ʎ = 0,033
(cortex) W/mK. Apdaila - akmens mas ės
plyetlės.
· Pastato langų angokraščiai balkono viduje
šiltinami polistireninio putplasčio EPS 70 N
plokštėmis, kai ʎ=0,032 W/mK, t= 30 mm.
Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.
· Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios
Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklintos termoizoliacinės sistemos.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant
gaminius ir atliekant montavimo darbus.

A

A
1430

4400

3320

3380

7850

6

26800

0

1

2

3

4

5

1290

7

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Kompleksas:

EKSPLIKACIJA:
Įrengiama vetiliuojama šiltinimo sistema, šiltinama mineralinės vatos plokštėmis t =180 mm, kai ʎ = 0,034 W/mK. ir
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masės plytelės.
Įstiklintuose balkonuose apšiltinimas, įrengiant tinkuojamą sistemą (polistireninis putplastis EPS 70 N t=100 mm, kai
ʎ=0,032 W/mK). Apdaila- silikoninis dekoratyvinis tinkas.
Balkonų atitvarai šiltinami ventiliuojama sistema mineralinės vatos plokštėmis t =180 mm, kai ʎ = 0,034 W/mK. ir
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila -fibrocementinė plokštė.

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastato Krantinės g. 20 Kupiškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Atestato
Nr.

Objektas:

A 100
30544

PV, A PDV

Elvyra Klimavičienė

2019 12

PV asist.

Giedrė Dubrovinienė
Renata Skemundrienė

2019 12

K PDV

Daugiabutis gyvenamas namas Krantinės
g. 20 , Kupiškis.

2019 12
Brėžinys:

Ketvirto aukšto planas
M1:100
Stadija

TDP

Statytojas/Užsakovas:

0
Lapų

Žymuo:

UAB "Kupiškio komunalininkas"

7503-01-TDPSAK/B -6

1

1

0

1

2

4

3

21670

F

6

7
F
1140

BS1

BS1

1140

5

E

E

EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS

Buto Patalpos
Nr.
Nr.

22-6
22-8

4400

19

21-3

21-2

4400

22-7

V

20

D

22-1

22-3

21-7

22-2

21-6

6.34
8.16
18.49
11.35
11.73
1.04
2.54
1.22
60.87
6.16
1.29
2.53
0.89
8.29
18.37
11.97
49.50

21

22

Pavadinimas

21-1 Koridorius
21-2 Virtuvė
21-3 Kambarys
21-4 Kambarys
21-5 Sandėliukas
21-6 Vonia
21-7 Tualetas
Bendras plotas :
22-1 Koridorius
22-2 Tualetas
22-3 Vonia
22-4 Sandėliukas
22-5 Virtuvė
22-6 Kambarys
22-7 Kambarys
22-8 Kambarys
Bendras plotas :

Plotas
m²
6.35
8.13
18.46
11.52
1.15
2.63
1.21
49.45
7.79
1.19
2.44
1.15
8.03
18.15
10.61
13.61
62.97

21-5

20-2
19-6

19-7

6400

6400

BS1

17540

22-4

20-4

20-3

20-5

19-8

19-5
20-1
19-1

C

C
Sujungimas su kitu atnuajinamu
(modernizuojamu) pastatu

20-6
4400

20-7
19-3

4400

19-1 Koridorius
19-2 Virtuvė
19-3 Kambarys
19-4 Kambarys
19-5 Kambarys
19-6 Sandėliukas
19-7 Vonia
19-8 Tualetas
Bendras plotas :
20-1 Koridorius
20-2 Tualetas
20-3 Vonia
20-4 Sandėliukas
20-5 Virtuvė
20-6 Kambarys
20-7 Kambarys
Bendras plotas :

Plotas Buto Patalpos
m²
Nr.
Nr.

21-4

22-5

17540

D

21-1

Pavadinimas

19-2

19-4

1200

B
1200

B

PASTABOS:
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas
paviršius, užtaisomi įtrukimai.
· Pastato išoriniai langų angokraščiai šiltinami
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ
= 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - poliesterio
skarda.
· Pastato išoriniai piliastrai šiltinami priešvėjinės
vatos plokštėmis t=50 mm, kai ʎ = 0,033
(cortex) W/mK. Apdaila - akmens mas ės
plyetlės.
· Pastato langų angokraščiai balkono viduje
šiltinami polistireninio putplasčio EPS 70 N
plokštėmis, kai ʎ=0,032 W/mK, t= 30 mm.
Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.
· Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios
Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklintos termoizoliacinės sistemos.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant
gaminius ir atliekant montavimo darbus.

A

A
1430

4400

3320

3380

7850

6

26800

0

1

2

3

4

5

1290

7

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Kompleksas:

EKSPLIKACIJA:
Įrengiama vetiliuojama šiltinimo sistema, šiltinama mineralinės vatos plokštėmis t =180 mm, kai ʎ = 0,034 W/mK. ir
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masės plytelės.
Įstiklintuose balkonuose apšiltinimas, įrengiant tinkuojamą sistemą (polistireninis putplastis EPS 70 N t=100 mm, kai
ʎ=0,032 W/mK). Apdaila- silikoninis dekoratyvinis tinkas.
Balkonų atitvarai šiltinami ventiliuojama sistema mineralinės vatos plokštėmis t =180 mm, kai ʎ = 0,034 W/mK. ir
priešvėjinės vatos plokštėmis t =30 mm, kai ʎ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - fibrocementinė plokštė.

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastato Krantinės g. 20 Kupiškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Atestato
Nr.

Objektas:

A 100
30544

PV, A PDV

Elvyra Klimavičienė

2019 12

PV asist.

Giedrė Dubrovinienė
Renata Skemundrienė

2019 12

K PDV

Daugiabutis gyvenamas namas Krantinės
g. 20 , Kupiškis.

2019 12
Brėžinys:

Penkto aukšto planas
M1:100
Stadija

TDP

Statytojas/Užsakovas:

0
Lapų

Žymuo:

UAB "Kupiškio komunalininkas"

7503-01-TDPSAK/B -7

1

1

1

2

4

3

6

7

M26

i=1.25 %

i=1.25%

E

M31

Vėdinimo
kaminėlis

4400

4400

Vėdinimo
kaminėlis

i=1.0 %

E

1140

F
1140

F

Alsuoklis

M29

M28

i=1,25 %

D

i=1,25 %

Įląja

M30

D

M33

6400

Alsuoklis

i=1.25 %

Vėdinimo
kaminėlis

i=1.0 %

Alsuoklis

Užlipimo ant
stogo kopėčios

i=1,25 %

6400

M32

Vėdinimo
kaminėlis
17540

i=1.25%

i=1.25 %

i=1.0 %

Vėdinimo
kaminėlis

Vėdinimo
kaminėlis

C

M34

C

Įląja

i=1,25 %

i=1,25 %

Išlipimo ant stogo liukas

Vėdinimo
kaminėlis

i=1.0 %

Vėdinimo
kaminėlis

i=1.25 %

4400

i=2.5 %

i=1.25%

Sujungimas su kitu atnuajinamu
(modernizuojamu) pastatu

4400

5

21670

i=1.0 %

PASTABOS:
· Stogo danga nuvaloma, pašalinamos pūslės.
· Demontuojami seni alsuokliai ir įrengiami nauji.
· Patekimo ant stogo liukas ir kopėčios pakeičiami naujais.
· Įrengiamos naujos užlipimo ant stogo kopėčios.
· Numatomi liuko matmenys 600x800mm. 60 m² - 80 m² stogo plote turi būti
įrengtas ne mažiau nei vienas vėdinimo kaminėlis.
· Šiltinamas stogas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija: viršutinė - stangrios
vatos plokštės t = 40 mm, kai ʎ= 0,038 W/mK, apatinė - polistireniniu
putplasčiu EPS80 vata, t =180 mm, kai ʎ=0,037 W/mK.
· Parapetai šiltinami iš viršaus ir vidinės pusės akmens vatos plokštėmis, kai
ʎ=0,038 W/mK, t=40 mm.
· Ventiliacijos kanalų aukštinimas 600 mm virš naujos stogo dangos.
· Ventiliacijos kanalai šiltinami akmens vatos plokštėmis, kai ʎ =0,038
W/mK, t=40 mm, h=40 mm.
· Poliesteriu dengtos skardos ventiliacijos kanalų stogelių įrengimas.
· Ant ventiliacijos kanalų, apsaugos nuo paukščių įrengimas.
· Balkonų stogeliai šiltinami dviejų sluoksnių šilumine izoliacija: viršutinė stangrios vatos plokštės t = 40 mm, kai ʎ= 0,038 W/mK, apatinė mineralinė vata, t =180 mm, kai ʎ=0,037 W/mK.
· Įėjimo stogelis šiltinamas akmens vatos plokštėmis, kai ʎ =0,038
· W/mK, t=40 mm. Skardinimas, 2 sl hidroizoliacijos įrengimas.
· Įėjimo stogelio apačios šiltinimas EPS70N t = 50 mm, kai ʎ=0,032 W/mK.
Apdaila- silikoninis dekoratyvinis tinkas.
· Aplink įėjimo stogelį lietlovio įrengimas su lietvamzdžiu.
· Balkonų stogelių sąlyčio su siena vietose, papildomai ant sienų montuojama
ruloninė danga, h=30 cm.
· Parapeto skardinimas poliesteriu dengta sakrda.
· Apsauginės tvorelės įrengimas ant parapeto visu perimetru, 600 mm aukščio
nuo naujos stogo dangos.
· Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo
darbus.
· Atitvarų apšiltinimui naudojamos
tik turinčios Europos techninį liudijimą
(ETL) ir CE ženklu ženklintos
termoizoliacinės sistemos.

Vėdinimo
kaminėlis

i=1.0 %

1200

B
1200

B
A

1430

1

4400

2

3380

4

3

A

1290

7850

3320
21670

6

5

7

EKSPLIKACIJA:
Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Kompleksas:

Vėdinamų kanalų kaminynas.
Vėdinimo kaminėlis.

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastato Krantinės g. 20 Kupiškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Atestato
Nr.

Objektas:

Apsauginė tvorelė.
Alsuoklis.
Parapeto skardinimas

A 100
30544

PV, A PDV

Elvyra Klimavičienė

2019 12

PV asist.

Giedrė Dubrovinienė
Renata Skemundrienė

2019 12

K PDV

Daugiabutis gyvenamas namas Krantinės
g. 20 , Kupiškis.

2019 12
Brėžinys:

Stogo planas
M1:100

Fasado arba parapeto šiltinimo sluoksnis
Stadija

TDP

Statytojas/Užsakovas:

0
Lapų

Žymuo:

UAB "Kupiškio komunalininkas"

7503-01-TDPSAK/B -8

1

1

Fasadas 1-7
M1:200

Fasadas F-A
M1:200

+17.74

+17.70

+17.74

Fasadas A-F
M1:200

+17.74

+17.70

+16.60

+16.60

+16.64

+17.70

+16.60

BS1
+14.90

+14.90

+13.60

+13.60

BS1
Sujungimas su kitu atnaujinamu (modernizuojamu) pastatu

+12.10

+10.80
Sujungimas su kitu atnaujinamu (modernizuojamu) pastatu

+8.00

+5.20

+9.30

BS1

+6.50

+12.10

+10.80

BS1
+9.30

+8.00

+6.50

L1

L2

LD1
+5.20

+3.70

+3.70

+2.40

+2.50

D1
D3

+0.90

+2.40

+0.90

+0.90

+0.90

D4
-0.20

RL1

±0.00

±0.00

±0.00

-0.20
-0.60

-0.68

-0.20

-0.60

RL2

-0.20
-0.60

-0.60

RL1

1

7

±0.00

±0.00

RL1

F

A

A

F

Fasadas 7-1
M1:200
+17.74

+17.70

Išorinių sienų apdaila- akmens masės plytelės, spalva RAL
1015 arba analogas (PARADYZ ARKESIA SATIN MOCCA)

BS1

BS1'

Išorinių sienų apdaila- akmens masės plytelės, spalva RAL
8025 arba analogas (PARADYZ ARKESIA SATIN BIANCO)

+14.90

Balkonų vidaus sienos apdaila - silikoninis dekoratyvinis
tinkas, spalva - RAL 1015 arba analogas

BS1'

BS1

Cokolis- klijuotos klinkerio plytelės (30x60), spalva. RAL
7047 arba anlogas .

+12.10

Įėjimo durų spalva. RAL 7045

Sujungimas su kitu atnaujinamu (modernizuojamu) pastatu

+9.30

BS1

BS1'
+6.50

BS1

BS1'
+3.70

L1, L2, BS1, LD1, RL1, RL2 ir t.t- nurodomi keičiami langai ,
balkono stiklinimai, keičiamos durys.

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Kompleksas:

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiai)) pastato Krantinės g. 20 Kupiškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Atestato
Nr.

Objektas:
LL1

D5

A 100

PV, A PDV

Elvyra Klimavičienė

2019 12

Giedrė Dubrovinienė
Renata Skemundrienė

2019 12

Daugiabutis gyvenamas namas Krantinės
g. 20 , Kupiškis.

+0.90

PV asist.

±0.00
-0.20
-0.60

-0.60

RL1

7

RL2

RL2

30544

K PDV

2019 12

Brėžinys:

RL2

Fasadai
M1:200

1
Stadija

TDP

Statytojas/Užsakovas:

0
Lapų

Žymuo:

UAB "Kupiškio komunalininkas"

7503-01-TDPSAK/B -9.1

1

1

