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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

ŠILDYMAS, VĖDINIMAS 

Daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g. 75, Kaišiadoryse atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
vandentiekio ir nuotekų sistemų techninis darbo projektas atliktas vadovaujantis projektavimo užduotimi ir kitais 
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. 

2.1. Norminiai dokumentai ir taisyklės: 

1. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

2. LST EN 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. lapkričio 07 d. įsakymu Nr. D1-738; 

4. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m.

gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422; 

5. STR.2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžinieriniai tinklai“;

Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390; 

6. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“. Patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64; 

7. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Patvirtinta Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus

reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 07 d. įsakymu Nr. 1-338; 

8. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. Patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m.

kovo 18 d. įsakymu Nr. 76; 

9. RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“. Patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1991

m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76;

10. LST EN 12201-2:2011+A1:2014 „Vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE).

2 dalis. Vamzdžiai“; 

11. LST EN 12201-3:2011+A1:2013 „Vandentiekio ir slėginio drenažo bei nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos.

Polietilenas (PE). 3 dalis. Jungiamosios detalės“; 

12. LST EN 1508:2000 „Vandentieka. Vandens laikymo sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“;

13. HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos

ministro 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-1220; 

14. „Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės“. Patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m.

liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-196; 

15. EN ISO „Pastatų karšto ir šalto vandens plastikinių vamzdžių PE-X vamzdynų sistemos“.
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2.2. Atliekant vandentiekio ir nuotekų projekto dalį panaudotos šios kompiuterinės programos: 

1. LibreOffice 7.1;  

2. DraftSight 2021 x64 SP2.  

 

PASTABA: VISI DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI PAGAL INVESTICINĮ PROJEKTĄ “B” PAKETĄ. 

 

2.3. Vidaus šalto ir karšto vandentiekio sistemos 

Projektuojamo pastato šalto ir karšto vandentiekio sistemos prijungiamos po esamo įvadinio šalto vandens apskaitos 

mazgo, kuris lieka esamas. 

Esamo šalto vandens skaitiklio techniniai parametrai: Qmim=0,025m3/h, Qnom=2,5m3/h, Qmaks=5,0m3/h, tikslumo klasė 

A/B-H, Dn20.  

Į esamą pastatą šiuo metu yra atvesta viena šalto vandentiekio linija PE100 spaudiminiu plastikiniu vamzdžiu Dn32, 

Esamas slėgis yra 2,0bar. 

Šalto vandentiekio sistema: 

Šalto vandentiekio sistema pastate yra esama ir nauja neprojektuojama. 

Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio vamzdynai: 

Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio vamzdynai paliekami esami. Esama uždaromoji armatūra demontuojama. 

Numatoma įrengti naują uždaromąją armatūrą ir termobalansinius vožtuvus ant kiekvieno stovo. Nauja armatūra izoliuojama 

akmens vatos šilumine izoliacija padengta aliuminio folija 30 mm storio. Visi darbai atliekami tik rūsyje.  

2.4. Vidaus buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo sistemos 

Lietaus šalinimo sistema yra esama ir nauja neprojektuojama. 

Vidaus buitinių nuotekų sistemai numatoma pakeisti pakeisti visus nuotekų tinklus tik rūsyje ir išvadą iki pirmo lauko 

šulinio. Visi kiti nuotekų vamzdžiai lieka esami. 

Projektuojamo pastato sanmazgų patalpų buitinės nuotekos surenkamos ir nukreipiamos į esama lauko buitinių 

nuotekų šalinimo tinklų šulinį. Pasijungimo altitudę tikslinti montavimo metu objekto vietoje. Nauji nuotekų šalinimo tinklai 

rūsyje ir išvadas iki esamo buitinių nuotekų šalinimo šulinio lauke projektuojami iš savitakinių PVC Dn110 vamzdžių S klasės. 

Numatomos pravalos ir revizijos. 

Išleidžiamų buitinių nuotekų temperatūra į miesto tinklus neturi viršyti daugiau kaip 45oC, BDS7 – 287,5 mg/l. 

2.5. Lauko gaisrinio vandentiekio sistema 

Lauko gaisrinio vandentiekio sistema yra esama ir nauja neprojektuojama. 

2.6. Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema 

Nauja vidaus gaisrinio vandentiekio sistema neprojektuojama. 

2.7. Prevencija nuo legioneliozės ir karšto vandens tempperatūros užtikrinimas 

Projektuojamo pastato esamų sanmazgų patalpoms buitinis karštas vanduo ruošiamas šilumos punkto plokštelinio 

šilumokaičio pagaba. Buitinis karštas vanduo ruošiamas ne aukštesnės kaip 55oC temperatūros. Apsaugai nuo legioneliozės 

karšto vandens temperatūra periodiškai turi būti pakeliama iki +65oC kas 3 mėnesius ir išlaikoma 25 min. 

Prevencijai nuo legioneliozės turi būti užtikrinamos sekančios priemonės: 

Pagal HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos 
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apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. Nr. V-455, Vilnius. 

40. Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams iki pat čiaupų turi būti apsaugotas nuo bet 

kokios taršos. 

40.1. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, neturi būti 

daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje. 

40.2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus temperatūrą po 

1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens 

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

40.3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji 

pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba 

kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 

40.4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama 

vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų 

legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama 

vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma 

nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo 

sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. 

40.5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija 

sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens 

temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema 

plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l. 

40.6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens 

tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 

41. Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant statybos 

produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios yra autorizuotos ar 

registruotos teisės aktų nustatyta tvarka [4.3, 4.4, 4.5, 4.24]. 

42. Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos VI skyriuje nustatyta 

tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra. 

 

2.8.Šalto ir karšto vandens poreikių skaičiavimas 

Skaičiavimai atlikti pagal STR 2.07.01.2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai” 3 priedo nurodymus. 

Žmonių vandens ėmimo čiaupų tikimybę  

q šalto pt 5,6 l/h 

q karšto pt 10 l/h 

U (žmonių skaičius pastate) 30 vnt. 

  3600   

q pt 0,18 l/s 

N šalto 144 vnt. 

N karšto 96 vnt. 

q suminė pt 15,6 l/h 
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P šalto 0,0018   

      

P karšto 0,004823   

      

P suminė 0,003009   

      

Maksimalus sekundinis debitas     

Šaltas vanduo     

  5   

q pt 0,18   

alfa (str 2.07.01:2003, 1 pr. 3.3 lent.) 0,502   

NP 0,259259   

      

q š max 0,4518 l/s 

   

Karštas vanduo     

  5   

q pt 0,18   

alfa (str 2.07.01:2003, 1 pr. 3.3 lent.) 0,652   

NP 0,462963   

      

q k max 0,5868 l/s 

   

Suminis     

  5   

qpt 0,18   

alfa (str 2.07.01:2003, 1 pr. 3.3 lent.) 0,815   

NP 0,722222   

      

q sum max 0,7335 l/s 

   

Maksimalus valandinis debitas   

Šaltas vanduo     

  3600   

P šalto 0,0018   

q pt 0,18 l/s 

q h šalto pt 200 l/h 

      

P h 0,005833   

      

  0,005   

q h šalto pt 200 l/h 

alfa h 0,883   

N ph 0,84   
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q š h max 0,883 m3/h 

      

Karštas vanduo     

  3600   

P karšto 0,004823   

q pt 0,18 l/s 

q h karšto pt 200 l/h 

      

P h 0,015625   

   

  0,005   

q h karšto pt 200 l/h 

alfa h 1,215   

N ph 1,5   

      

q k h max 1,215 m3/h 

      

Suminis     

  3600   

P suminė 0,003009   

q pt 0,18 l/s 

q h pt sum 300 l/h 

      

Ph 0,0065   

   

  0,005   

q h pt sum 300 l/h 

alfa h 1,238   

N ph 1,56   

      

Q sum h max 1,857 m3/h 

 

Skaičiavimuose naudotos formulės: 

 

Vandens ėmimo čiaupų veikimo tikimybė: 

 

Nq

Uq
P

pt

h






3600

max,
 

 

 - vandens suvartojimo norma didžiausio vartojimo valandą; 

- pastato būdingojo čiaupo norminis debitas; 

U - vartotojų skaičius; 

N - vandens ėmimo čiaupų skaičius pastate. 
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Maksimalus šaltojo, karštojo ir suminio suvartojimo sekundiniai debitai: 

 

, l/s 

 

Vandens valandinis ėmimo čiaupų veikimo tikimybė: 

 

pth

pt

h
q

qP
P

,

3600 
  

 

 

Maksimalūs valandos debitai: 

hpthh qq  ,005,0 ,  

 

 

 

PROJEKTO DALIES SPRENDINIAI ATITINKA PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS IR ESMINIAMS STATINIŲ 

REIKALAVIMAMS 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

3.1.Bendri techniniai duomenys 

 Šiose techninėse specifikacijose aprašoma vandentiekio vamzdynų paruošimą, tiekimą, bei pastatymą, įskaitant visus 

statybos darbus. 

 Naudojamiems vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir prietaisams turi būti pateikti dokumentai ir kokybės 

sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus. 

 Statybinė - montavimo organizacija, vykdanti vandentiekio tinklų statybos - montavimo darbus, turi turėti apmokytą 
brigadą ir licenziją šių darbų vykdymui. Standartai, kuriais Rangovas privalo vadovautis: 

1. Lietuvoje galiojančiais statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir taisyklėmis; 
2. Europos Sąjungoje galiojančiais darniaisiais standartais (LST EN); 
3. Vandentiekio ir nuotekų tinklai turi būti sumontuoti iš tokių statybos produktų, kurių savybės 

norimą pastato naudojimo trukmę užtikrintų esminius vandentiekio ir nuotekų sistemos reikalavimus STR 2.07.01:2003.  
 

3.2.Standartai ir techniniai liudijimai 

 Visos šiame projekte naudojamos medžiagos: vamzdynai, jų sujungimo dalys, armatūra turi būti pagaminti, patikrinti ir 

sumontuoti pagal atitinkamą Lietuvoje galiojantį standartą.  

 Jeigu sutartyje ar techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip, visur kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų 
medžiagų ir įrenginių atitikimą atskiriems standartams ir techniniams liudijimams, turi būti naudojami paskutiniai standartų 
ir techninių liudijimų leidimai arba jų pakeitimai. 
 Projektas atliktas vadovaujantis toliau išvardintais Lietuvos arba jiems ekvivalentiškais Europos standartais. 
 Ten, kur Lietuvos standartas, reglamentas, norma ar kitas teisinis dokumentas kelia griežtesnius reikalavimus nei 
konkretūs šioje specifikacijoje nurodyti standartai, pirmenybė turi būti teikiama Lietuvos standartui ar normai. 
 Rangovas privalo pateikti Užsakovui visus reikalingus vamzdynų bei įrangos gamintojo sertifikatus, kaip įrodymą, jog 
įranga atitinka jai taikomus standartų ir techninių liudijimų reikalavimus. 
   

3.3.VIDAUS NUOTEKOS 

 

3.4.Bendroji dalis 

 

Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei 

kitų darbų paskirtis - įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi būti 

užbaigtoje būklėje ir tinkamos eksploatuoti, 

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti 

nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 

Montavimo, paleidimo - derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų darbams keliamais 

reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 
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3.5.Polivinilchlorido PVC slėginiai ir savitakiniai vamzdžiai 

Buitinių nuotekų vamzdynai montuojami iš plastikinių beslėgiminių vamzdžių iš polivinilchloridiniai (PVC) ir fasoninių 

dalių. 

PVC N ir S klasės vamzdžiai atitinka LST ISO 4435, EN 1401 standartus. Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba SBR 

gumos. 

Gaminių (vamzdžių ir fasoninių dalių) šiluminė talpa 1,0 J/gC, elastingumo modulis (1 mm/min) 3000 MPa, tankis 

1410 kg/m3. 

Vamzdžių, montuojamų pastato viduje prie konstrukcijų, medžiagos linijinis šiluminio plėtimosi  koeficientas 0,06 

mm/mC, klojamų po grindimis  grunte - 0,710-4  0K-1. 

Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms. 

Vamzdžių ir jungčių panaudojimas turi turėti ne maisto prekės pažymėjimą. 

3.6.Montavimas 

Nuotekų gulstieji vamzdžiai nuo šulinių iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo  kryptimi. Kiekvienas 

vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki įsiliejimo į kitą vamzdyną. 

Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Gulstieji vamzdynai tvirtinami  kas 2 m, o 

stovai – kas 3 m. Vamzdynai pritvirtinami apkabomis prie statybinių konstrukcijų. 

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos kamsčiu, įrengiant pravalą žemiau grindų, ties ją paliekama  0,2  0,2 

dydžio liukelis. 

3.7.Nuotekų vamzdžių tvirtinimas 

3.8.Nejudamojo tvirtinimo apkaba 

Nejudamojo tvirtinimo apkaba naudojama sudaryti nejudamą vamzdžių sistemos tašką. Užveržus varžtus tokia 

apkaba pritvirtintas vamzdis ar fasoninė dalis negalės judėti apkaboje (bus užblokuotas išilginis poslinkis). Kad stovas negalėtų 

pasislinkti žemyn. Kiekviena jį sudarančių vamzdžių atkarpų turi būti pritvirtinta viena nejudamojo tvirtinimo apkaba. 

Judamosios ir fasoninės dalys arba tokių dalių grupės turi turėti po vieną nejudamą tašką. 

Kiekvienas horizontaliai sumontuotas vamzdis taip pat turi būti pritvirtintas viena nejudamojo tvirtinimo apkaba. 

Visos kitos kiekviena vamzdžio – sumontuoto tiek vertikaliai, tiek horizontaliai – tvirtinimo apkabos turi būti pritvirtintos 

slankiojo tvirtinimo apkabomis. Negalima viršyti nustatytų atstumų tarp apkabų. 

3.9.Slankiojo tvirtinimo apkaba. 

Užveržus varžtus tokia apkaba pritvirtintas vamzdis galės judėti apkaboje (bus galimas sumontuoto vamzdžio išilginis 

poslinkis). 

3.10.Apkabų išdėstymas 

Montuojant vamzdynus reikia laikytis šių taisyklių: 

-Atstumas tarp apkabų, turi būti 10x išorinis vamzdžio skersmuo. Atstumas tarp apkabų, tvirtinančius vertikalius 

vamzdžius, turi būti 1-2 metrai, priklausomai nuo skersmens. 

-Paprastai apkabų neturi būti smūgių zonose (pavyzdžiui, skersmens sumažinimo ir sistemos krypties pakeitimo 

vietose). 
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-Vamzdžių apkabos reikia tvirtinti prie didelio paviršinio tankio statybinių konstrukcijų. 

-Stovus įrengiant atvirose montavimo šachtose ir aukštose patalpose (kai aukšto aukštis viršija 2,5 m), kiekvienam 

vamzdžiui rekomenduojama panaudoti viena nejudoma tvirtinimo apkabą ir vieną slankiojo tvirtinimo apkabą. 

-Nejudamoji tvirtinimo apkaba reikia pritvirtinti apatinį vamzdžio galą – iš karto ties fasonine dalimi. Slankiojo 

tvirtinimo apkabą reikia sumontuoti ne didesniu kaip 2 metrų atstumu virš nejudamos tvirtinimo apkabos/ 

-3 ir daugiau aukštų pastatuose įrengiant stovus iš 110 ar didesnio skersmens vamzdžių kiekvienas vamzdis turi turėti 

papildomą tvirtinimą (stovo atramą), apsauganti nuo poslinkio. Tokiais atvejais rekomenduojama naudoti movinį tarpvamzdį 

su nejudomojo apkaba. Atstumas tarp kiekvienos stovo sekcijos su fasonine dalimi ar įmoviu tarpvamzdžių tvirtinimo apkabų 

turi būti pakankamai trumpas, kad negalėtu išsiskirti. 

-Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m. 

-Išimtiniais atvejais, kai naudojamos ne kompensacinės movos, o kiti jungiamieji elementai didžiausio leistino ilgio (3 

metrai) vamzdis turi būti pritvirtintas viena nejudamojo ir viena slankiojo tvirtinimo apkabomis. Užmaunamosios movos turi 

būti pritvirtintos. 

-Tam tikrais atvejais, kai reikia apsaugą nuo gaisro, reikia panaudoti priešgaisrinę apkabą. Atspari ugniai medžiaga, 

esanti apkabos viduje, mechaniškai užsandarina reikiamą vietą ir ne mažiau kaip 90 minučių neleidžia prasiskverbti nei ugnei 

nei dūmams. 

Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, nuotekų vamzdžių tvirtinimo prie sienų atstumai turi būti skirtingi. Tvirtinimo 

detalės – su gumine tarpine. 

3.11.Konstrukcijų kirtimas 

Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, leidžiantis vamzdžiui 

viduje šiek tiek judėti. Kad dėklas išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant vamzdis pertraukiamas per jį.  

 

3.12. Rutuliniai ventiliai 

Naudojami šalto ir karšto vandentiekio sistemose. Korpuso medžiaga plienas, žalvaris arba bronza. Prijungimas movinis. 

Maksimalus slėgis 10 bar, o temperatūra 90oC. Aplinkos temperatūra – T=10º÷30ºC. 

 

3.13. Termobalansiniai vožtuvai 

Naudojami karšto vandentiekio sistemose. Skirtas subalansuoti karšto vandens srautus stovuose į vartotojus. Korpuso 

medžiaga plienas, žalvaris arba bronza. Prijungimas movinis. Maksimalus slėgis 10 bar, o temperatūra 90oC. Aplinkos 

temperatūra – T=10º÷30ºC. Analogas „Danfoss“ MTCV. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS VANDENTIEKIUI IR NUOTEKOMS 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Techninė 

specifikacija 

Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 VANDENTIEKIO SISTEMOS T3 IR T4 

1.1.  
ARMATŪROS DN32 ŠILUMINĖ AKMENS 
VATOS IZOLIACIJA S=30MM STORIO 

TS 
m 2,0 

- 

1.2.  
ARMATŪROS DN25 ŠILUMINĖ AKMENS 
VATOS IZOLIACIJA S=30MM STORIO 

TS 
m 2,0 

- 

1.3.  
ARMATŪROS DN20 ŠILUMINĖ AKMENS 
VATOS IZOLIACIJA S=30MM STORIO 

TS 
m 2,0 

- 

1.4.  
RUTULINIS VENTILIS DN32, SRIEGINIS. 
PS = 6,0 bar, TS = +90,0oC 

TS Vnt. 4 - 

1.5.  
RUTULINIS VENTILIS DN20, SRIEGINIS. 
PS = 6,0 bar, TS = +90,0oC 

TS Vnt. 4 - 

1.6.  
RUTULINIS VENTILIS DN15, SRIEGINIS. 
PS = 6,0 bar, TS = +90,0oC 

TS Vnt. 8 - 

1.7.  
TERMOBALANSINIS VENTILIS DN20, 
SRIEGINIS. PS = 6,0 bar, TS = +90,0oC 

TS Vnt. 4 
Analogas „Danfoss“ 
MTCV 

1.8.  SISTEMOS HIDRAULINIS IŠBANDYMAS TS Kompl. 1 - 

1.9.  SISTEMOS MONTAVIMO DARBAI TS Kompl. 1 - 

1.10.  
ESAMOS KARŠTO VANDENS ARMATŪROS 
DEMONTAVIMO DARBAI  

TS Vnt. 16 - 

2 BUITINIŲ NUOTEKŲ SISTEMA F1 

1.11.  PVC PLASTIKINIS VAMZDIS DN110 TS m 22,5 - 

1.12.  PVC PLASTIKINIS VAMZDIS DN50 TS m 18,0 - 

1.13.  TRAPAS DN50 SU HIDROUŽTVARA TS Vnt. 1 - 

1.14.  
PVC PRAVALA DN110 SU LIUKELIU IR 
DANGČIU 

TS 
Vnt. 1 - 

1.15.  PVC STOVO REVIZIJA DN110 SU DANGČIU TS Vnt. 1 - 

1.16.  
PVC FASONINĖS DALYS (TRIŠAKIAI, 
ALKŪNĖS, AKLĖS, PERĖJIMAI) 

TS 
Kompl. 1 - 

1.17.  
ANGŲ SIENOSE IR PERDANGOSE 
PRAMUŠIMAS IR UŽTAISYMAS 

TS Kompl. 10 - 

1.18.  
ESAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ DN110 
VAMZDYNŲ DEMONTAVIMO DARBAI 

TS m 40,5 - 

1.19.  
VIDAUS NUOTEKŲ SISTEMOS MONTAVIMO 
IR BANDYMO DARBAI 

TS 
Kompl. 

m 

1 
40,5 

- 

1.20.  
IŠLEIDĖJO DN110 HERMETINIS 
SANDARINIMAS 

TS 
Kompl. 1 - 

1.21.  
TRANŠĖJOS IKI 1,8 M. ATKASIMAS IR 
UŽKASIMAS 

TS m 2,42 - 

1.22.  SUTANKINTO SMĖLIO SLUOKNIS 0,1 M. TS m 2,42 - 

- PASTABA: Visi išvardinti įrenginiai, gaminiai ir medžiagos turi būti įkainoti su montavimo darbais 
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