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Mato
vienetas

Pavadinimas

Kiekis

Kiekis po remonto

Pastabos

12

Nesikeičia

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas

m2

-

2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

-

3. sklypo užstatymo tankumas

%

-

vnt.

12

II. PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendras plotas.*

m

2

627,94

647,94

Padidėja
įstiklinus
balkonus

3. Pastato naudingas plotas. *

m2

532,86

532,86

Nesikeičia

4. Pastato tūris.*

m³

2405

2574

5. Aukštų skaičius.*

vnt.

3

3

6. Pastato aukštis. *

m

9,99

9,99

Nesikeičia
Nesikeičia

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:

vnt.

Nesikeičia

7.1. 1 kambario

vnt.

Nesikeičia

7.2. 2 ir daugiau kambarių.

vnt.

12

12

F

Ne žemesnė kaip C

-

Ne žemesnė kaip E

I

I

esamas
esamas

0,18
0,36

8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų
klasė. [5.38]; [5.43]
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis
11. Kiti specifiniai pastato rodikliai:
11.1. sienų
11.2. cokolio

O
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W/m2K
W/m2K
W/m2K

11.3. langų
11.4. durų
11.5. stogo

esamas
esamas
esamas

1,3
1,5
0,15

III. INŽINERINIAI TINKLAI
1. Buitinių nuotekų tinklai
1.1. Inžinerinių tinklų ilgis
1.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
1.3. Inžinerinių tinklų ilgis
1.4. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)

m
mm

22,5
110

m

18,0

mm

išvadai

50

išvadai

2. Lietaus nuotekų tinklai
2.1. Inžinerinių tinklų ilgis
2.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)

m

-

mm

išvadai
*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas Justinas Dūda,

At. Nr. 38467

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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Bendrasis aiškinamasis raštas
Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengta dalies projektas, sąrašas:
Ei. Nr.

Dokumento šifras

Dokumento pavadinimas
Įstatymai
2016 06 30, Nr.I-1240
LR Statybos įstatymas
2014 01 23, Nr.VIII-787
LR Atliekų tvarkymo įstatymas
(ES) Nr.305/2011
Statybos įstatymas
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai
STR 1.01.02:2016
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.08:2002
Statinio statybos rūšys.
STR 1.01.03:2017
Statinių klasifikavimas
STR 1.04.04:2017
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.06.01:2016
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
STR 1.12.06:2002
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
STR 1.05.01:2017
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos
STR 1.02.01:2017
aprašas

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai
STR 2.01.01(1):2005
Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai
STR 2.01.01(2):1999
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
STR 2.01.01(3):1999
apsauga
STR 2.01.01(4):2008
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008
Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo
Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos
STR 2.01.01(6):2008
išsaugojimas
STR 2.01.06:2009
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

STR 2.04.01:2018

Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys

9.
10.

STR 2.01.07:2003
STR 2.02.01:2004

Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo
Gyvenamieji pastatai

11.

STR 2.01.02:2016

Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

12.
13.

STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003

Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
Poveikiai ir apkrovos

O
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14.
15.
16.

STR 2.05.09:2005
Mūrinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.05:2005
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.03.01:2019
„Statinių prieinamumas“
Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
HN 33:2011
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

1.
2.

HN 42:2009

3.
4.

HN 36:2009
LST 1516:2015

5.

LST EN 288+A1:1998

6.
7.

RSN 156-94

Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas.
Draudžiamos ir ribojamos medžiagos
Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir
tvirtinimas, 1-oji, 2-oji, 3-oji, 7-oji ir 8-oji dalys, ir kiti
normatyviniai dokumentai galiojantys Lietuvoje
Statybinė klimatologija
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010-12-07 PAGD
įsakymas Nr. 1-338;

8.

Bendrieji duomenys:
MB „Statinio projektas“ remiantis Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu (parengė
Darius Misiūnas At. Nr. 0558), UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ projektavimo užduotimi, parengė
neypatingojo statinio „Daugiabučio gyvenamojo namo, Gedimino g. 75, Kaišiadorys, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas“, paprastojo remonto techninį darbo projektą Nr. SP2122-01.
Projekto rengėjas patvirtina, kad projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo, teritorijų
planavimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų
asmenų interesų apsaugos reikalavimams.
Pagal inventorizacijos duomenis, pastatas (Unik. Nr.4996-2000-6016) 1962 m. statybos.
Remontuojamas pastatas pastatytas 1962 metais. Pirminė ir esama pastato paskirtis – gyvenamoji.
Pastato esamas aukštingumas 10,21 m. Daugiabutis yra vienos laiptinės, jame butų. Pastato pamatai
yra juostininiai, iš pamatų papėdžių ir pamatinių blokų. Pastato išorinės sienos – silikatinių plytų mūras.
Daugiabučio

gyvenamojo

namo

atitvarinių konstrukcijų

fizinė-techninė

būklė

įvertinta

vadovaujantis apžiūros metu nustatytais daugiabučio namo fizinės būklės ir vizualinių namo apžiūrų
rezultatais:
Lauko sienų (fasadų) atitvarų būklė – pastato sienos ir cokolis įrengtas be termoizoliacijos
sluoksnio. Mūrinių sienų būklė patenkinama, konstrukcijų deformacijų dėl pamatų sėdimų neaptikta.
Cokolis vietomis paveiktas drėgmės, praradęs estetinę išvaizdą. Per šias atitvaras patiriami šilumos
nuostoliai. Dalyje pastato perimetro nuogrinda pasvirusi į pamatų pusę, dalyje pastato nuogrinda
neįrengta, todėl tarp sienos ir nuogrindos patenka nuo pastato nenuvedami krituliai.

Dokumento žymuo

SP2122-01-TDP-BD.BAR

Lapas

Lapų

Laida

2

12

O

Stogas – šlaitinis, lietaus nuvedimo sistema išorinė. Stogo danga ir lietaus šalinimo sistema
modernizuota, įrengta šiferio be asbesto lakštinė danga.
Langai – visi pastato langai pakeisti į PVC profilio su stiklo pakeitais langus.
Bendrojo naudojimo lauko ir rūsio durų būklė – įėjimo durys plieninės su pritraukėju. Rūsio ir
tambūro durys senos medinės, durų šilumos laidumo koeficientas viršija nustatytą norminį dydį
patiriami šilumos nuostoliai. Duris numatoma keisti.
Bendrojo naudojimo patalpų langų būklė – laiptinės langai pakeisti PVC gaminiais su stiklo
paketais. Rūsio langai seni mediniai, nesandarūs, medinės langų atitvaros pažeistos drėgmės,
stiklajuostės vietomis išpuvusios, blogai laiko stiklus, per susidariusius plyšius šaltuoju metu laiku
juntama šalto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dažai atsilupę, jų išvaizda neestetiška, darko
pastato fasadą, šių atitvarų esamas (faktinis) šilumos laidumo koeficientas viršija nustatytą norminį
dydį, per šias atitvaras patiriami šilumos nuostoliai.
Lodžijų būklė. Pastate dalis lodžijų yra išlaikę pirminę išvaizdą. Lodžijos įrengtos ant tipinių g/b
plokščių. Gelžbetoninių lodžijų plokščių būklė patenkinama, apsauginis betoninis sluoksnis nuo
armatūros vietomis aptrupėjęs, būtinas remontas. Turėklų plieno elementai pažeisti korozijos, kuri
mažina konstrukcijų tarnavimo laiką, didina deformacijų riziką. Tolesnei balkonų g/b plokščių
eksploatacijai – būtinas plokščių remontas ir stiprinimas.
Ryšys su gretimu užstatymu:
Ryšys su gretimu užstatymu lieka esamas, remontuojamas daugiabutis namas randasi daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartale.
Reljefas:
Reljefas daugiabučio namo remonto metu nekeičiamas.
Numatomi projektiniai sprendiniai.
Techniniame darbo projekte numatoma apšiltinti fasadus, cokolį, pamatus, stogo perdangą, pakeisti
nepakeistus senus langus, duris, atnaujinti įėjimo stogelį, įstiklinti visas lodžijas, įrengti naują nuogrindą,
atnaujinti laiptų aikštelę, pakeisti stogo liuką, įrengti naujas kopėčias patekimui ant stogo.
Projekte numatoma atstatyti visas sklypo pažeistas dangas kurios buvo sugadintos dėl inžinerinių
tinklų įrengimo.
Pastato patalpų insoliacijos lygis nekinta ir lieka esamas kadangi langų matmenys ir kiekis nemažėja.

Dokumento žymuo
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Projektuojami pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai: išorinių sienų U = 0,19 W/m²K;
pastato išorinės sienos (su įstiklintu balkonu) U = 0,49 W/m²K; pastato sienos (tarp buto ir nešildomo
tambūro) U = 0,48 W/m²K; pastato sienos (tarp šildomos laiptinės ir nešildomo tambūro) U = 0,61
W/m²K; stogo U = 0,15 W/m²K; išorinė perdanga (virš nešildomo tambūro) U = 0,58 W/m²K; grindų ant
grunto U = 0,26 W/m²K; grindų virš nešildomo rūsio U = 0,63 W/m²K; grindų virš nešildomo vėdinamo
rūsio U = 0,20 W/m²K; nešildomo rūsio sienų (virš grunto) U = 0,28 W/m²K; nešildomo rūsio sienų
požeminės dalies U = 2,41 W/m²K; nešildomo rūsio sienų požeminės dalies (nešiltinamos dalies) U =
0,22W/m²K; grindų nešildomame rūsyje U = 0,04 W/m²K. . Įgyvendinus visus projekte numatytus
sprendinius patalpų mikroklimato lygis tenkins HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų
patalpų mikroklimatas” keliamus reikalavimus ir atitiks energetinio efektyvumo klasę ne žemesnę nei C.
Architektūra.
Statinio spalvinis sprendimas ir fasadų medžiagiškumas parinktas suderinus su Kaišiadorių miesto
vyr. architektu. Sienų ir cokolio šiltinimui naudojamos daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės,
apdailai naudojant fibrocementines plokštes. Pagrindinės fasadų spalvos susideda iš šviesių atspalvių,
cokolis tamsiai raudonos spalvos.
Pritaikymas žmonėms su negalia.
Laiptų aikštelės nuo lauko durų sienos iki laiptakių netrumpesnės kaip 1500mm. Laiptų pakopos
plotis ne mažesnis kaip 350mm, aukštis ne mažesnis kaip 120mm.
Projektiniai sprendiniai:
Nuogrindos ir cokolio remontas.
Nuogrindos ir cokolio remontas: atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipęs gruntas, kur
reikalinga nudaužoma esama apdaila, cokolis nuplaunamas aukštu slėgiu. Tranšėja kasama rankiniu
būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų. Įrengiama dviejų
sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija. Cokolis šiltinimas 180 mm storio polistireninio
putplasčio EPS 100 sluoksniu. Polistireninis putplastis įgilinamas 1,20m, bet ne žemiau kaip iki rūsio
grindų lygio. Šilumos izoliacijos plokštės priklijuojamos prie cokolio paviršių, požeminėje dalyje
įrengiama drenažinė membrana, viršutinė cokolio dalis armuojama dvigubu tinkleliu ir įrengiama
termoizoliacija. Aplink visą pastatą įrengiama 0,50 m pločio nauja nuogrinda. Tankinamas gruntas,
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pilamas 100 mm storio smėlio – žvyro mišinys (sutankinama) ir klojamos betoninės trinkelės. Nuogrinda
įrengiama su nuolydžiu nuo pastato.
Išorinių sienų šiltinimas.
Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi, fasadas nuplanunamas aukštu slėgiu ir
dengiamas daugiafunkcine dezinfekcijos priemone, naikinančia mikroorganizmus, vėliau fasadas
nugruntuojamas giluminiu gruntu skirtu lauko darbams. Fasado išorinės sienos šiltinamos 120 mm storio
poliuretano plokštėmis apdailai naudojant fibrocemento plokštę. Termoizoliacinės plokštės prie fasado
tvirtinamos poliuretaniniais klijais, fasadinės apdailos plokštės tvirtinamos nerūdijančio plieno tvirtinimo
elementais. Pastato balkonuose esančios butų sienos šiltinamas 50 mm storio polistireniniu putplasčiu
EPS 70 Neoporas. Šilumos izoliacijos plokštės priklijuojamos prie fasadų paviršių, papildomai jas
tvirtinant smeigėmis. Ant plokščių dedamas armavimo tinklelis, armuojama skiediniu ir paviršiai
tinkuojami silikoninių, tekstūriniu, spalvotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Viršutiniuose aukštuose
įrengiamas metalinės konstrukcijos balkono stogelis, įrengiamas naujas termoizoliacijos ir stogo dangos
sluoknis (daugiasluoksnės plokštės). Įėjimo stogelio kraštai pažeisti ir aptrupėję, tvarkomi specialiu
remontiniu skiediniu. Stogelis apskardinamas plastizuota skarda įrengiama lietaus vandens nubėgimo
sistema. Ant fasado esantys dujotiekio įvadai turi būti atkeliami ir permontuojami ant naujai įrengtos
apdailos, paliekant ne mažesnį kaip 3 cm tarpą iki naujai apšiltintos sienos konstrukcijos išorinio
paviršiaus. Dujotiekis, kertantis pastato sieną, turi būti apsaugotas dėklais. Dėklai turi būti pagaminti iš
dujoms nepralaidžių, ne žemesnės kaip A2 degumo klasės ir korozijai atsparių statybos produktų arba
turi būti apsaugoti nuo korozijos. Dėklo ilgis turi būti lygus naujai apšiltintos sienos konstrukcijos storiui.
Dujų įvadai ir kiti metaliniai elementai gruntuojami, dažomi antikoroziniais dažais, prieš tai nuvalius
esamą dažų sluoksnį.
Stogo apšiltinimas (perdanga į nešildomą pastogę).
Prieš pradedant stogo (perdangos) modernizavimo darbus visos antenos, suderinus su
eksplotuojančia organizacija nuimamos, baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, mechaniškai
nepažeidžiant stogo dangos. Atliekant stogo (perdangos) modernizavimo darbus turi būti išsaugoti oro
ryšio tinklai (derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryšio
tinklai). Ties pastato laiptine turi būti įrengtas stovas televizijos antenoms pritvirtinti ir kabelių
pravedimui nuo stogo į laiptinę. Visi veikiantys kabeliai, esantys ant stogo (perdangos), turi būti pakelti ir
tvirtinami laikikliuose, neveikiantys kabeliai atjungiami ir utilizuojami.
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Prieš šiltinimo darbus, esamas perdangos šiltinimo sluoksnis išvalomas nuo šiukšlių. Pastato
palėpės perdanga iš viršaus šiltinama mineralinės vatos ir kietos mineralinės vatos plokštėmis. Apšiltinus
perdangą, įrengiami vaikščiojimo takai. Viršutinis apšiltinimo sluoksnis, užleidžiamas ant visų sienų iki
konstrukcijų viršaus ir vėdinimo šachtų iki 1m aukščio.
Senas liukas išlipimui į palėpę, keičiamas į naują apšiltintą liuką.
Ventiliacijos atstatymas ir sutvarkymas.
Visi stogo remonto darbai turi būti atlikti užtikrinant visišką stogo konstrukcijos ir kitų stogo
elementų sandarumą.
Esama lietaus nuvedimo sistema atliekant darbus demontuojama, baigus darbus sumontuojama
atgal, užtikrinant vandens nepralaidumą.
Lauko ir tambūro durų keitimas.
Naujos rūsio ir laiptinės durys – sandarios, apšiltintos metalinės, atsidarančios į išorę. Lauko
durys įrengiamos su pritraukimo mechanizmais, laiptinės durys su stiklinimu ir kodine spyna (durys
komplektuojamos su raktų komplektu kiekvienam butui).Tambūrų durys keičiamos PVC profilio durimis,
durys stiklinamos saugaus stiklo paketu. Tambūro duryse numatoma įrengti „rutulinį“ spragtuką, kad
durys atsidarytų jas pastūmus, taip pat įrengiamas pritraukimo mechanizmas. Durų staktų sandūros su
sienomis hermetizuojamos, sandarinamos, atliekama vidaus angokraščių apdaila juos tinkuojant,
glaistant ir dažant du kartus. Visos durys komplektuojamos su atraminėmis kojelėmis.
Lodžijų atitvaros įrengimas.
Visi esami balkonų stiklinimai demontuojami, kartu demontuojamas ir esamas turėklas. Balkono
plokštės sustiprinamos įrengiant metalinį rėmą ir stiprinančiąsias metalines įtampas. Įrengiamas balkonų
įstiklinimas per visą balkono aukštį iš PVC profilio, 6 kamerų vitrinų (U≤1,3 W/m2K). Balkonai
apskardinami plastizuota skarda. Antro aukšto balkonų apatinė plokštės dalis šiltinama polistireninio
putplasčio EPS 100 100mm storio plokštėmis ir įrengiama lygaus tinko apdaila. Fasadų šiltinimo
konstrukcijos degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0.
Laiptinių apdailos darbai.
Bendrojo naudojimo laiptinėse valomos lubų ir laiptų maršų apačia, užtaisomos ištrupėje vietos,
gruntuojama, glaistoma, dažoma baltos spalvos dažais. Sienos nuvalomos, užtaisomi ištrupėjimai,
armuojamos, gruntuojamos (naudojami armavimo kampeliai), glaistomos, dažomos plovimui atpariais
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dažais. Bendrojo naudojimo laiptinėse ant sienų esantys laidai paslepiami arba suvedami į laidadėžes.
Dažomas dujų vamzdis (nedažant ventilių), dažomi elektros skydeliai, radiatoriaus vamzdynai, laiptinės
turėklų konstrukcija.
Gaisrinės saugos aprašas
Statinio ugniai atsparumo laipsnis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) pagal
statinių grupę priklauso P.1.3 grupei, pastato ugniai atsparumo laipsnis – I.
Gaisro apkrovos kategorija: Remontuojamas pastatas I atsparumo ugniai laipsnio, gaisro apkrova
neskaičiuojama.
Gaisrinio pavojingumo klasė: Statinio gaisrinio pavojingumo klasė C2.
Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai.

stogai

R 120(2)

EI 30
(o↔i)(3)

REI 90(1)

RE 30(4)

laiptatakiai ir
aikštelės, laiptus
laikančiosios
dalys

aukštų, pastogės
patalpų, rūsio
perdangos

REI 180(1)

vidinės sienos

lauko siena

I

laikančiosios
konstrukcijos

Gaisro apkrovos
kategorija

I

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

gaisrinių skyrių
atskyrimo sienos ir
perdangos

Statinio atsparumo
ugniai laipsnis

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai:

REI 120

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.
(4) 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.
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(5)

Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų

atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais
3 lentelės reikalavimus.
Statinio gaisrinių skyrių plotai: P.1.3. funkcinės grupės ir I atsparumo ugniai laipsnio pastatams
maksimalus gaisrinio skyriaus plotas apskaičiuojamas:
KH =H/Habs = 6,74/56 = 0,12
Fg = Fs∙G∙cos(90KH) = 5000∙1∙cos(90∙0,12) = 971 kv. m.
Pastato aukšto plotas neviršyja apskaičiuoto gaisrinio skyriaus ploto.
Čia:
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas šio priedo 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio
paskirties, kv. m;
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios
paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, –
nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki pastato aukščiausio
aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m, kuris neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės
(Habs), m;
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m;
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.
Gaisro ar degumo produktų sklidimo ribojimas pastate: Inžinerinių šachtų atsparumas ugniai ne
mažesnis kaip kertamos priešgaisrinės atitvaros su atitinkamais užpildais jose.
Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai
Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal lentelę, atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros
atsparumą ugniai ir jos kriterijus.

(1)

Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse

sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
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(2) Durims,

pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė.

(3) Durims,

pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė.

(4) Pastatuose,

kuriuose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, liftų durų atsparumui ugniai gali

būti taikoma tik E klasė.
(5)

Vidinėse laiptinių sienose durų atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys į laiptinę veda per

koridorius ar holus, kurie nuo besiribojančių patalpų atskiriami ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai
pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Šiuo atveju laiptinės durys turi būti ne
žemesnės kaip C3Sm klasės.
(6)

Priešgaisrinėse

užtvarose

įrengiamiems

liukams

ir

liftų

durims

savaiminio

užsidarymo

(C klasės) reikalavimai netaikomi.
Pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų: Projektuojamo
pastato patalpos neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.
Evakuacija iš statinio: Remontuojamas vienos laiptinės 3 aukštų daugiabutis namas, kurio
aukščiausio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus yra 6,74 m., vienos
sekcijos aukšto plotas iki 500 kv. m., evakuacija numatoma užtikrinti vienu keliu per L1 tipo laiptinę, kuri
pirmame aukšte turi išėjimą tiesiai į lauką. Evakuacijos keliai esami, ilgiai patalpose užtikrinami ne
didesni kaip 15 m.
Laiptų plotis esamas, ne mažesnis nei 1,05 m., nuolydis esamas ne didesnis nei 1:1,75. Rūsio laiptai
esami ne siauresni nei 0,90m. nuolydis ne didesnis nei 1:1,25. Išėjimai iš laiptinių esami, nepabloginami.
Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės
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(1)

Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos

produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.
(2)

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

degumo klasės statybos produktais.
(3)

Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0

degumo klasės statybos produktais.
RN – reikalavimai nekeliami.
Gaisro plitimo į gretimus pastatus ribojimas: Visi aplinkui esantys statiniai nutolę daugiau kaip
10m. todėl reikalavimai gaisro plitimo ribojimui į gretimus pastatus išlaikomi.
Gaisro plitimo ribojimas. I atsparumo ugniai laipsnio pastato lauko sienų (su angokraščiais) fasadų
šiltinimo sistemos iš lauko projektuojamos ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės šiltinimo
sistemų.
Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės: Patekimas į palėpę per naujai įrengiamą
liuką su stacionariomis metalinėmis kopėčiomis.
Gaisrinės technikos judėjimas: Privažiavimo keliai prie pastato yra ne didesniu kaip 25 atstumu.
Aklakelis baigiasi ne mažesne kaip 12×12 m aikštele.
Lauko gaisrinis vandentiekis: Lauko gaisrų gesinimui naudojamas esamas gaisrinis hidrantas nuo
pastato nutolęs ~150 m.
Stacionari gaisrų gesinimo sistema: Projektuojamame pastate vienu metu nebus 5000 žmonių,
SGGS neprojektuojama.
Vidaus gaisrinis vandentiekis: Pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė 6,74 m, vidaus gaisrinis
vandentiekis statiniui neprivalomas.
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema: Šiuo projektu nesprendžiama.
Dūmų šalinimo sistemos: Laiptinėse yra esami varstomi langai, kurių varstomas plotas ne mažesnis
kaip 1,2 m2 ploto. Rūsio patalpose yra esami langai dūmams išleisti.
Žaibosauga: Žaibosaugos sprendiniai nesprendžiami.
Evakuacinis apšvietimas: Šiuo projektu evakuacinis apšvietimas nesprendžiamas.
Elektros instaliacija: Elektros instaliacijos sprendiniai pateikiami elektrotechnikos dalyje.
Aplinkos apsauga, darbų sauga ir gaisrinė sauga
Atliekant statybos darbus vadovautis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, vesti atliekų apskaitos žurnalą,
rūšiuoti atliekas. Darbų sauga užtikrinama vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje „DT 500“. Gaisrinė sauga statybvietėje užtikrinama įrengiant pirmines gaisro gesinimo priemones.
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Visi Rangovo darbuotojai turi būti instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir
gaisrinės saugos srityse.
Detalesni nurodymai pateikiami Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje.
Statybinio laužo išvežimas
Statybų metu susidariusios statybinės atliekos – betono, plytų laužas, skalda, žvyras ir smėlis,
atliekamas gruntas, stogo dangos – turi būti išvežamas antriniam panaudojimui arba utilizavimui į
apskrities statybinio laužo sąvartyną laikantis nustatytos tvarkos. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos
LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, kurios
patvirtintos LR Aplinkos ministro. Statybų metu pažeistos dangos, esami pastatai ir patalpų vidaus
apdaila atstatomi į neprastesnę būklę, nei buvo iki statybos darbų pradžios, vadovaujantis Lietuvoje
galiojančiomis statybos normomis ir reikalavimais. Statybinių šiukšlių išvežimo važtaraščiai saugomi iki
pastato pridavimo valstybinei komisijai.
Vidaus vandentiekio tinklai
Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato esama šalto vandentiekio sistema prijungta prie miesto
tinklų. Šalto vandentiekio sistemos vamzdynai be termoizoliacijos sluoksnio, pažeisti korozijos, dalis
vamzdyno pakeista nauju. Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte. Balansiniai ventiliai ant stovų
neįrengti, magistralių izoliacija prastos būklės. Numatoma įrengti naujus automatinius balansinius
ventilius ant stovų.
Vidaus buitinių nuotekų tinklai
Buitinių nuotekų magistraliniai vamzdynai ir išvadai seni, ketiniai arba plastikiniai, užkalkėję, užnešti
muilo, riebalų ir kitomis nuosėdomis, galimai sumažėjęs pralaidumas, todėl numatomas buitinių nuotekų
magistralinių vamzdynų keitimas nuo stovų revizijų iki pirmo šulinio.
Paviršinės nuotekos.
Modernizuojamam pastatui atliekamas lietaus nuotekų išvado keitimas iki pirmo miesto tinklų
šulinio.
Šildymas, vėdinimas.
Esama padėtis.
Gyvenamosios paskirties 3 aukštų su rūsiu daugiabučiame pastate esanti vienvamzdė šildymo
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sistema
laikoma neefektyvia dėl sistemos reguliavimo/balansavimo trūkumo. Esama vėdinimo sistema –
natūralios traukos. Oras šalinamas iš WC, vonios ir virtuvės patalpų, pritekėjimas – per langus.
Šildymas.
Šiluma ruošiama centralizuotu seno tipo šilumos punktu. Balansiniai ventiliai ant stovų neįrengti,
magistralių izoliacija sena, neefektyvi. Numatoma įrengti automatinius balansinius ventilius ant stovų,
taip pat termostatinius ventilius prie šildymo įrenginių, numatyti individualią apskaitą (daliklių įrengimas)
ir automatinių balansinių ventilių įrengimas ant stovų.
Vėdinimas.
Numatoma išvalyti ir dezinfekuoti esamus natūralios traukos kanalus; wc, vonios ir virtuvės
patalpose.
Trumpas pastato energetinio naudingumo įvertinimas
Projektuojama pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė C, žr. pastato energinio naudingumo
sertifikatas. Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė - 0,4707;
Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė – 0,4541.
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Apibrėžimas
Bendrosios pastatp statybos darbų, gaminių, medžiagų ir įrengimų techninės specifikacijos, taip pat
nurodymai projektavimui, statybos kontrolei ir eksplotacijai.
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos
Pagrindinių normatyvinių dokumentų ir nuorodų statinio projektui rengti sąrašas patalpintas
bendrosios dallies aiškinamajame rašte.
Projekto techninių specifikacijų taikymas
Projekte techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, medžiagų ir
įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. Atskirų statybos darbų, gaminių,
medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai žiūrėkite techninių
specifikacijų atitinkamuose skyriuose. TDP parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų
detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir
įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui
paskelbti, statybos ar griovimo darbų leidimui gauti, darbo projektui parengti / jei reikalingas. Techninės
specifikacijos yra pagrindinis dokumentas medžiagų parinkimui ir darbų kiekių įvertinimui.
Statybos aikštelė
Statybos sklypas (baras) bus perduotas Rangovui tokioje būklėje, kokioje jis bus sutarties pasirašymo
dieną. Rangovas pateikia paraiškas reikalingoms sąlygoms laikiniems statiniams už sklypo ribų įrengti
(kėlimo kranams, įvažiavimams), laikinoms sąlygoms el. energijai, vandeniui, ryšių paslaugoms gauti. Iki
statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas,
įrengti buitines patalpas. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų
reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybos metu. Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą,
aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos
aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo
statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų
Dokumentai ir nurodymai, kuriems turi atitikti vykdomi darbai
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Visi darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos normas, standartus ir techninius reglamentus.
Naujausias projektinės dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas šiam projektui, turi būti
laikomas ir naudojamas statybos aikštelėje - statybos bei susirinkimų metu. Papildomi nurodymai
specifikacijoms ir brėžiniams: Institucijų, konsultantų, specialistų ir techninės priežiūros inžinierių
nurodymai; Gamintojų ir medžiagų tiekėjų nurodymų; Specialiųjų darbų vykdytojų nurodymai. Projekto
vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vykdytojų nurodymai, pateikti statybos darbų žurnale, kuris
turi būti laikomas statybos vietoje ir pateikiamas autorinės ir techninės priežiūros vykdytojams
pareikalavus. Su projekto autoriais prieš darbų vykdymą ir medžiagų gabenimą į objektą, suderinamos
visos apdailos medžiagos ir gaminiai.
Darbų vykdymo organizavimas
Rangovas darbams pradėti prieš darbų pradžią turi gauti statytojo raštišką sutikimą. Darbai vykdomi
suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, netrukdant aplinkiniams pastatams funkcionuoti,
neniokojant paliekamų rekonstruojamo pastato elementų, neniokojant aplinkos. Pagrindinis rangovas
privalo jau konkurso metu pasiūlyti subrangovines organizacijas ir gauti statytojo pritarimą. Keisti jas
galima prieš tai suderinus naujas organizacijas su užsakovu. Rangovas privalo vesti statyboje
naudojamos visų rūšių energijos apskaitą ir už ją atsiskaityti su ją tiekiančiomis tarnybomis. Pateikiant
rangos pasiūlymą, jame turi būti įvertinti naudojamos energijos kaštai ir kitų resursų kaštai. Laikoma,
kad, pateikus rangos pasiūlymą, jie yra įtraukti. Visi klausimai, susiję su statybos darbais, turi būti
išspręsti prieš darbų vykdymą. Už darbų saugą, darbininkų sanitarines-higienines sąlygas, socialines bei
draudimines garantijas ir darbų organizavimą bendru atveju atsako rangovas. Gyventojai darbų vykdymo
metu privalo įsileisti Rangovą ar Subrangovą (atsakingus už statybos darbus asmenis) į tvarkomas
patalpas, tinkamai jas paruošti – atlaisvinti priėjimą prie tinklų, langų ir pan.
Darbų vykdymas
Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir atestuoti darbų vykdytojai, ir apmokyti specialistai –
ypatingos svarbos statiniams. Darbų priežiūrą vykdo statytoją atstovaujantis techninis prižiūrėtojas, kuris
gauna leidimą statybai vykdyti. Demontuotų įrengimų ir medžiagų tolimesnis panaudojimas ir išvežimas
vykdomas pagal rangos sutartį ir tik suderinus tai su statytoju. Darbų vykdymo eigą nurodo projektas
arba nustato rangovas, suderinęs su statytoju ir techniniu prižiūrėtoju. Rangovas turi išsiaiškinti
vamzdynų, kabelių ar kitų inžinerinių komunikacijų, priklausančių komunalinėms žinyboms ar kitoms
instancijoms, paklojimo vietas statybos aikštelėje prieš darbų vykdymą. Statybos metu būtina apsaugoti
visas įrengiamas konstrukcijas nuo žalingų atmosferinių poveikių. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga
visą statybos laikotarpį. Privaloma laikytis statytojo ir atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių
sandėliavimo, rūšiavimo ir išvežimo statybos metu.Vykdant darbus, privalu laikytis gamintojų
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nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei įrengimais, kurie naudojami šioje
statyboje. Ardymo darbų metu, esant projekte nenumatytiems atvejams, susisiekti arba kviesti projekto
vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros atstovus ir toliau nevykdyti darbų be jų leidimo.
Pagrindinių sričių statybos vadovų kvalifikaciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos Statybos
įstatymas. Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė
arba užsienio valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.
Statybos rangovų ir subrangovų teises ir pareigas nustato užsakovas su juo sudarytoje statybos rangos
sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu bei kt., poįstatyminiais aktais, statybos
techniniais reglamentais.
Medžiagų reikalavimai
Prieš darbų pradžią, nurodomos konkrečios naudojamos medžiagos, pateikiami dokumentai,
patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių
specifikacijų reikalavimus. Esant nenumatytoms aplinkybėms, kai keitimas neišvengiamas, statytojui
pateikiamas raštiškas
prašymas, paaiškinantis keitimo priežastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminių medžiagų ir
įrengimų techninės charakteristikos geresnės už keičiamų, ne žemesnė jų kaina. Gaunamas raštiškas
statytojo, techninio prižiūrėtojo ir projekto autorių sutikimas, prieš tai pateikiami reikiami atitikties
sertifikatai, standartai, statybos procesus reguliuojančių instancijų registracijos dokumentai ir
patvirtinimai. Keitimas atliekamas pagal rangos sutartyje nustatytą procedūrą, neprieštaraujančią
bendrųjų techninių specifikacijų reikalavimams. Medžiagų ir įrengimų charakteristikas turi patvirtinti jas
lydintys dokumentai: techniniai liudijimai, sertifikatai, instrukcijos, kiti dokumentai, patvirtinantys
gaminių, medžiagų ir įrengimų kokybę
ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Medžiagos, gaminiai bei
įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje arba galiojantys LR užsienio šalių sertifikatai.
Medžiagoms, kurios nesertifikuojamos – turi būti įmonių gamintojų standartai. Medžiagos, naudojamos
statyboje turi atitikti jų paskirtį, o apdailos medžiagos – atitikti patalpų paskirtį. Šilumą izoliuojančių
medžiagų drėgnumas neturi viršyti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ eksploatacijos sąlygoms nustatyto dydžio. Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti
tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų
tapatybę. Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio
medžiagų sandėliavimo. Visos medžiagos turi atitikti jų kokybės reikalavimų kompleksą, nurodytą
dokumentacijoje. Visos medžiagos, jų įpakavimas ar jų pristatymo dokumentas turi turėti nurodymus,
kuriais remiantis gali būti nustatyti jų kokybės rodikliai, arba ta pati informacija privalo būti pateikta
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kokiais nors kitais būdais. Medžiagų likučiai neturi būti naudojami statyboje arba tik pagalbiniams
darbams ir projekto
autoriams bei techniniams prižiūrėtojams leidus.
Medžiagų tiekimas ir sandėliavimas
Medžiagos, gaminiai bei įrengimai, atvežami į statybą, turi būti su visais reikalingais dokumentais:
pasais, atitikties deklaracijomis, pažyminčiomis jų kokybę ir atvežamą kiekį. Visų medžiagų ir gaminių
dokumentai privalomi pateikti techninės ir autorinės priežiūrų atstovams suderinimui, prieš jas
pristatant į objektą. Statybos aikštelėje neturi būti jokių medžiagų gaminių ar įrengimų be dokumentų.
Visos, atvežamos į statybą, medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas, su
etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Medžiagų įpakavimas turi turėti parodymus apie
jo turinį. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė, taip pat laikantis
sandėliavimo reikalavimų kiekvienai medžiagai, gaminiui ar įrengimui. Medžiagos, sandėliuojamos
aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai
vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui.
Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų, neatitikimų
užsakymams, pareiškiamos raštu pretenzijos tiekėjams. Medžiagų pavyzdžiai, kurie objekto statybos
metu pateikiami patvirtinimui gauti, pažymėti brėžiniuose ar techninėse specifikacijose. Pavyzdžiai
laikomi statybos aikštelėje tol, kol tie statybos darbai priduodami. Už savalaikį medžiagų tiekimą,
tiekiamų medžiagų kokybę ir tinkamą sandėliavimą bei iš to išplaukiančias pasekmes atsako rangovas, jei
kitaip nenumatyta rangos sutartyje. Visų apdailinių medžiagų minimalūs kiekiai paliekami užsakovui
remonto darbams
Statybinė įranga
Visa įranga, mašinos ir papildomi įrengimai turi atitikti vykdomiems procesams ir privalo tenkinti
medžiagų naudojimo procesus bei darbo saugumui keliamus reikalavimus. Įranga ir t.t., kuri nuolat bus
naudojama statyboje, turi būti atskirai aptarta su statytoju.
Darbų vykdymas ir perdavimas priėmimui
Atskiri darbų etapai perduodami užsakovo atstovui, tarpininkaujant techninės priežiūros
vykdytojams, raštiškai gavus jų pritarimą darbų atlikimo kokybei. Dengtų darbų, kuriuos priimant turi
dalyvauti projekto vykdymo priežiūros atstovai, sąrašas turi būti tvirtinamas, sudarant projekto vykdymo
priežiūros sutartį, ir, reikalui esant, gali būti papildytas statybos eigoje. Turi būti užtikrintas priėjimas ir
galimybė apžiūrėti priduodamus statinio vietas, elementus, konstrukcijas. Išpildomąsias geodezines
nuotraukas užsako, atlieka ir apmoka rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. Vykdant statybos
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(montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodytų dydžių.
Išbandymai ir bandiniai
Patikrinimų ir išbandymų laikas ir vieta turi būti sutartas su kitomis, pageidaujančiomis dalyvauti,
grandimis. Turi būti užtikrintas priėjimas prie išbandymų vietos. Rangovas turi pasirūpinti visais
reikalingais įrankiais ir dokumentais, turėti reglamentuotą bandymų metodiką.
Darbų užbaigimas
Bet kurie statybos darbai ar darbų etapas turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būti tinkamas
eksploatacijai. Po darbų vykdymo prieš pastato pridavimą, jį būtina išvalyti taip, kad pridavimo metu jis
būtų paruoštas eksploatacijai, o aplinkinė teritorija būtų visiškai tvarkinga. Darbai turi būti priduoti
komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma). Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant
darbus, turi būti nurodyti apžiūros metu, nurodant broko vietą, jo tipą, veiklą, reikalingą trūkumus
ištaisyti bei ploto, kurį reikia užtaisyti, dydį. Tuo atveju, jei brokas atsirado dėl drėgmės, vibracijos,
sujudinimo ar kitų panašių laikinų priežasčių, turi būti pašalinta ta priežastis. Baigtos statybos atidavimas
naudoti įforminamas aktu. Užbaigus statybos darbus, atliekami pastato kadastriniai matavimai ir viso
statybos sklypo išpildomoji geodezinė nuotrauka pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Šiuos darbus
užsako ir apmoka rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. Rangovas paruošia ir perduoda
Statytojui pastato eksploatavimo instrukcijas ir garantinius dokumentus.
Garantinis laikotarpis
Garantinį laikotarpį nustato statytojo ir rangovo sutartis. Garantinis laikotarpis negali būti
trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymais. Garantinio laikotarpio metu pastebėtos visos
klaidos, trūkumai ir defektai turi būti ištaisyti
rangovo sąskaita.
Nurodymai statinių eksplotacijai
Pagrindiniai reikalavimai statinių priežiūrai eksploatavimo metu yra nurodyti STR 1.07.03:2017
„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų
formavimo tvarka“. Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai
yra:
pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių sprendinių,
statybinių ir eksploatacinių normų;
laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;
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profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų
konstrukcijas;
išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų
padarinių ir nuostolių.
Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių pokyčių,
saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), vidaus aplinkos (dujų,
garų, temperatūros, skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką statiniams ir jų
konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinių eksploatacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir
aplinkos. Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad:
būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir pan.), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę
izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.);
būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai,
latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.);
nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, langų ir kitų atitvarų vertikalių paviršių. Susikaupus jam –
pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;
liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui prižiūrėti, kad nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai,
šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas;
atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių (plyšių,
apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir pan.);
atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų kryptimis, būtų
laiku pašalinti;
žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei numatyta projekte – laiku jas apšiltinti.
Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad:
pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais vandenimis
ar tirpalais;
1.72.2. būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai;
tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos;
medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m nuo statinių, o gėlynai ar krūmai – ne arčiau kaip 2 m;
neatsirastų skysčių ar dujų požeminiai nutekėjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijų koroziją ar
sprogimus;
nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti.
Pastato patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą.
Eksploatuojant pastatą neperkrauti perdenginių ir kitų konstrukcijų – neviršyti normatyvinių ar projekte
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nurodytų apkrovų dydžių. Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo
konstrukcijų. Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar
išmušant angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose
laikančiose konstrukcijose. Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo
schemų. Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama. Metalines
konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama. Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti periodiškai
apžiūrimos: pavasarį – ištirpus sniegui ir rudenį – iki šildymo sezono pradžios. Būtina nuolat prižiūrėti,
kad būtų techniškai tvarkinga elektros, dujotiekio tinklų ir kita inžinerinė
įranga.
Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams.
Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:
Statinio statybos vadovas– statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma
rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio
projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti
bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų
vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio
normatyvinę kokybę;
Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai
statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir
įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti,
vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.
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Daugiabučio gyvenamojo namo, Gedimino g. 75, Kaišiadorys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas
Derinimas
Suderinimas su užsakovu
Suderinimas su Kaišiadorių miesto NŽT skyriumi
Suderinimas su Kaišiadorių statybos ir architektūros skyriumi

Projekto vadovas Justinas Dūda

DAUGIABUČIO NAMO GEDIMINO G.75, KAIŠIADORYSE ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
TECHNINĖ UŽDUOTIS
Įvadinė informacija:
Administratorius UAB „KAIŠIADORIŲ BUTŲ ŪKIS“ (toliau – Užsakovas).
Daugiabučio namo Gedimino g.75, Kaišiadoryse atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau –
Projektas).
Šalis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – Projektuotojas).
Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas:
- Aukštų skaičius – 3
- Butų skaičius – 12
- Pastato bendrasis plotas – 627,94 m²
- Pastato naudingasis plotas – 532,86 m²
- Namo šildomų patalpų plotas – 532,86 m²
- Pastato tūris – 2405 m³
- Namui priskirto žemės sklypo plotas – įrašų nėra
1. Užsakovas
UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, Girelės g.4, Kaišiadorys, įm.kodas 158806029
(Pavadinimas, adresas, rekvizitai)
2. Projekto pavadinimas: Daugiabučio gyv.namo Gedimino g.75, Kaišiadoryse atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ III skyriaus 6.11 p.)
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai; Gedimino g.75,
Kaišiadorys; Techninis darbo projektas.
(statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis)
3. Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ V
skyriaus 7.3 p.)
Daugiabutis namas (7.3.)
4. Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ I skyriaus 5.6 p.)
Neypatingas
5. Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ IV skyriaus II skirsnio 12.3 p.; 15
p.; 9 ir 8 priedai)
Techninis darbo projektas
6. Projektavimo pradžia
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ IV skyriaus I skirsnio 7 p.)
Projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena.
7. Projektavimo pabaiga
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą gavimo diena.
8. Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 10 priedo 5 p.)
8.1. užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:
1. projektavimo Techninė užduotis;
2. statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre

dokumentai;
3. pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemonių įgyvendinimo;
4. investicijų planas;
5. specialieji keliami architektūros, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo sąlygos;
8.2. projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:
1. projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir parengia
brėžinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių
tyrimai“ IV.11, 12 punktais;
2. projektuotojas parengia statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų ištyrimo, jų
techninės būklės įvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR1.04.01:2006 „Esamų statinių tyrimai“ IV.13 punkto reikalavimais; esant būtinybei,
organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizę vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“
reikalavimais;
3. projektuotojas gauna topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti;
4. kiti duomenys, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius.
9. Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 10 priedo 9 p.)
1. bendroji dalis – BD;
2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* – SP;
3. architektūros* – SA;
4. konstrukcijų* – SK;
5. šildymo,karšto vandens, vėdinimo – Š, V;
6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo – V, N;
7. dujofikavimo* – D;
8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo – SO;
9. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo** – KS;
10. sąnaudų kiekio žiniaraščiai** – SKŽ;
* Dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje / tome.
** Dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje / tome.
9.1. bendrosios dalies dokumentai:
1. projekto sudėties dokumentų žiniaraštis;
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
3. bendrasis aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8
priedo 5.3 p.);
4. bendroji techninė specifikacija (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
8 priedo 5.4 p.);
5. priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 5.6 p.);
6. brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 5.7 p.);
9.2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai:
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 7.1
p.);
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“ 8 priedo 7.2 p.);
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8
priedo 7.3 p.);

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

4. brėžiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 7.4 p.);
5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8
priedo 7.5 p.);
architektūros dalies dokumentai;
konstrukcijų dalies (gali būti komplektuojamos kartu) dokumentai:
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 8.1
p. ir 9.1 p.);
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“ 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8
priedo 7.3 p.);
4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
8.4 p. ir 9.4 p.; turi būti pateikti visi būtini dokumentuose numatytų sprendinių įgyvendinimo
detalūs brėžiniai);
5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8
priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);
šildymo, vėdinimo dalies dokumentai:
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
21.1 p.);
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“ 8 priedo 21.2 p.);
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8
priedo 21.3 p.);
4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
21.4 p.);
5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8
priedo 21.5 p.);
vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies dokumentai:
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
20.1 p.);
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“ 8 priedo 20.2 p.);
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8
priedo 20.3 p.);
4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
20.4 p.);
5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8
priedo 20.5 p.);
dujofikavimo dalies dokumentai:
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
25.1 p.);
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“ 8 priedo 25.2 p.);
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8
priedo 25.3 p.);
4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
25.4 p.);
5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8

priedo 25.5 p.);
9.8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies dokumentai:
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 46
p.);
2. statybvietės planas) su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių
privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto sudedamųjų dalių sprendinių reikalavimai;
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 46 p.);
9.9. statybos skaičiuojamosios kainos dalies dokumentai:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 47 p.; Daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų
pirkimo tvarkos aprašu)
Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – Projekto dalis, kurioje apskaičiuojama
sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma – išlaidų
biudžetas (STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekio
žiniaraščiuose nurodytų baigtinių darbų kiekį ir skaičiuojamuosius įkainius;
9.10. sąnaudų kiekio žiniaraščiai:
Turi būti pateikti detalizuoti valstybės remiamų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių
žiniaraščiai pagal Investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo baigtinius darbus (jų
grupes)
(vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros
paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011,
Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vėlesniais pakeitimais) nuostatomis).
10. Projektavimo darbų apimtis, rengiami Projekto sudedamųjų dalių sprendinių dokumentai.
Turi būti suprojektuoti ir pateikti šie projekto sprendiniai:
- pastato ir jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemonės;
- projekte privaloma suprojektuoti valstybės remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos
daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo
nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);
- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudų sumažinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr.
1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos
daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo
nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823).
VALSTYBĖS REMIAMOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ PLANĄ*
Energinį efektyvumą didinančios priemonės
1. Šilumos punkto modernizavimas
Esamas įrenginys keičiamas į 2-jų kontūrų modulinius įrenginius.
2. Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas
Ant šildymo ir karšto vandens ruošimo stovų sumontuojami balansiniai ventiliai, stovai
sureguliuojami ir priduodami ekspluatacijai (~ 18 vnt.).
Prie šildymo prietaisų įrengiami termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis (~

41 kompl.).
Individualios apskaitos – daliklių įrengimas su nuotoliniu duomenų nuskaitymu, kaupimu,
perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimu (~ 39 kompl.).
3. Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas
Sutvarkoma patalpų vėdinimo sistema pagal galiojančius normatyvinius reikalavimus.
4. Stogo šiltinimas, perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas
Pastogės šiltinimas (~ 245,75 m²) termoizoliacijos plokštėmis įrengiant praėjimo takus ir
pakeičiant įlipimo liuką.
Apšiltinto stogo šilumos perdavimo koeficientas U rN ≤ 0,16·k W/m²·K.
Konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.
Konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus.
5. Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos
defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą
5.1. fasadai šiltinami iš išorės daugiasluoksnėmis termoizoliacinėmis apdailos plokštėmis (~
651 m², įskaitant angokraščius).
Apšiltintų lauko sienų šilumos perdavimo koeficientas UwN ≤ 0,18·k W/m²·K.
Pamatų termoizoliacija įgilinant į gruntą įrengiama padarant hidroizoliaciją, pritvirtinant
termoizoliacines plokštes ir padengiant drenažine membrana.( ~ 80 m2).
Cokolio šiltinimas daugiasluoksnėmis termoizoliacinėmis apdailos plokštėmis (~73 m²).
Stogelio virš įėjimo į pastatą modernizavimas (1 vnt)
Nuogrindos įrengimas (~ 32 m2).
Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas UfgN ≤ 0,36·k W/m²·K.
Termoizoliacinių sluoksnių šiluminei varžai apskaičiuoti naudojamos projektinės
Projektuotojo parinktų termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės,
apskaičiuojamos pagal reikalavimus.
Turi būti įvertinta Sistemų termoizoliacinius sluoksnius kertančių tvirtinimo elementų
įtaka sluoksnių šilumos perdavimui.
Reikalaujama, kad atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojamos tik turinčios
Europos techninį liudijimą (ETL) ar įvertinimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklintos išorinės
tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
Privalu laikytis išorinių sudėtinės termoizoliacinių sistemų įrengimo reikalavimų.
Projektuotojas privalo pateikti nurodymus ir sprendinius Sistemų tvirtinimo pagrindų
paruošimo, Sistemų tvirtinimo, Sistemų atsparumo smūgiams reikalavimams (kategorijas
pažymint brėžiniuose, įvertinant sąnaudų žiniaraščiuose).
Faktūras, spalvas ir kt. fasadų elementų sprendinius parenka Projektuotojas, suderinęs su
Užsakovu Projekto rengimo metu, vadovaujantis architektūriniais reikalavimais.
Konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus.
5.2. dujotiekio vamzdynų atitraukimo nuo sienos darbai;
5.3. nuogrindos atstatymo darbai. Visu pastato perimetru įrengiama nuogrinda.
6. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos
sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą
Visų butų balkonų įstiklinimas plastikiniais blokais. Stiklinamų balkonų kiekis ~ 112,00
m2. Naujų įstiklinimo blokų, palangių bei nuolajų montavimas, pilna apdaila, palangių bei
nuolajų įrengimas. Suremontuojamos esamų balkonų konstrukcijos (jei reikia). Visų (butų
ir laiptinių) balkonų apsauginių tvorelių aptaisymas fasadinėmis plokštėmis arba
perdažymas.
7. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant su tuo susijusius apdailos
darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams

11.

12.
13.

14.

Keičiamos laiptinės ir rūsio durys, 3 vnt. (~ 7,06 m²). Senų rėmų išėmimas, naujų rėmų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas.
Lauko laiptų remontas pritaikant neįgaliųjų patekimui į laiptinę (~ 0,56 m3).
Pakeistų durų šilumos perdavimo koeficientas Ud ≤ 1,50 W/m²∙K.
Mechaninio patvarumo klasė ≥ 6.
Privalu vadovautis atitinkamų normatyvinių techninių dokumentų reikalavimais.
8. Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
Langų ir balkonų durų keitimas butuose ir kitos paskirties patalpose (~ 3,73 m²).
Langų keitimas rūsyje (~2,13 m²). Senų medinių langų blokų ir palangių išėmimas,
plastikinių blokų įstatymas, palangių įstatymas, sandūrų tarp staktų ir sienos
hermetizavimas, pilna vidinė bei išorinė angokraščių apdaila.
Pakeistų langų šilumos perdavimo koeficientas Uwd ≤ 1,30 W/m²·K.
Naujų langų mechaninio patvarumo klasė ≥ 1.
Privalu vadovautis atitinkamų normatyvinių techninių dokumentų reikalavimais.
Bendro naudojimo elektos inžinerinės sistemos atnaujinimas
Įvadinio pastato paskirstymo skydo ĮPS modernizavimas (1 vnt).
Butų apskaitos paskirstymo skydų modernizavimas (12 vnt).
9. Horizontalios el.instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos
kabelių, prietaisų , šviestuvų keitimas.
Vertikalios el.instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos
kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.
Kitos priemonės
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas
10.
Buitinių nuotakų išvado ir magistralinių vamzdynų keitimas (~50 m).
Laiptinės atnaujinimas
Sienų paruošimas dažymui, dažymas (~98 m²).
11. Lubų paruošimas dažymui, dažymas (~34 m²).
Laiptų aikštelių, pakopų paruošimas ir aptaisymas plytelėmis (~42 m²).
Ranktūrių – turėklų atnaujinimas (~22 m²).
*Projektavimo techninėje užduotyje aprašomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės turi
atitikti Investicijų plane planuojamas įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas
(lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių
įgyvendinimo):
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpoms šildyti ≤ 54,74
kWh/m²/metus.
Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas šildymui ir karštam vandeniui ruošti
≥ 57,25 %.
Turi būti pateikti tai įrodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai.
Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė
Pagal Investicinį planą.
Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos ženklinimas
bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietės) įrengti
stendą su informacija apie statomą statinį, užtikrinantį ES struktūrinės paramos ženklinimą.
Statinio projekto ekspertizė **
(vadovaujantis STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“)
Projekto Ekspertizė yra privaloma.
Ekspertizę organizuoja ir užsako Užsakovas.

Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas.
15. Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius
Projektas įforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija
suderinama su Užsakovu.
Užsakovui Projektuotojas pateikia:
1. 3 (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną – pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių
dokumentų) Projektą (pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ IV 7 p.
reikalavimus).
16. Projekto taisymai
Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių statybos
sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir
paskirties dokumentų reikalavimus.
Jeigu būtų keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizė (Projektuotojo sąskaita).
17. Projekto taikymas
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinės Projekto teisės yra Užsakovo nuosavybė.
18. Projekto pristatymas
Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo suorganizuotame
susirinkime Kaišiadorių mieste (savivaldybės darbuotojams, pastatus administruojančių
įmonių darbuotojams, daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organams ir kitiems
dalyviams).
19. Statinio projekto vykdymo priežiūra.
(vadovaujantis STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“)
Užsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, o statinio Projektuotojas
Užsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą.
20. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga.
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą
(vadovaujantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“)
Pagrindinių įstatymų ir statybos norminių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas
tipinis statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sąrašas
Eil.

Dokumento
Pavadinimas
šifras
1
2
3
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų
bendrijų įstatymas
3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas
5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
6. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
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8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 11)
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu
Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563)
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir
statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 1396563; 2012, Nr. 74-3849)
Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais)
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už
asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas
Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186
(Žin., 2010, Nr. 31-1452)
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinė forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 (Žin., 2010, Nr.
130-6663)
Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų
skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 25 d.
įsakymu Nr. D1-71 (Žin., 2010, Nr. 13-633)
STR
Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE ženklinimas“
1.01.04:2002
STR
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
1.01.05:2007
STR
Ypatingi statiniai
1.01.06:2010
STR
Nesudėtingi statiniai
1.01.07:2010
STR
Statinio statybos rūšys
1.01.08:2002
STR
Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį
1.01.09:2003
STR
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo
1.02.06:2012 specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo
tvarkos aprašas
STR
Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir
1.02.07:2012 statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės
pripažinimo tvarkos aprašas
STR
Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos
1.02.09:2005 aprašas
STR
Esamų statinių tyrimai
1.04.01:2005
STR
Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
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28.
29.
30.

1.04.02:2004
STR
1.05.06:2010
STR
1.05.08:2003
STR
1.06.03:2002
STR
1.07.01:2010

31. STR
1.07.02:2005
32. STR
1.08.02:2002
33. STR
1.09.04:2007
34. STR
1.09.05:2002
35. STR
1.09.06:2010
36. STR
1.10.01:2002
37. STR
1.11.01:2010
38. STR
1.12.05:2010
39. STR
1.12.06:2002
40. STR
1.12.07:2004
41. STR
1.12.08:2010
42. STR
1.14.01:1999
43. STR
2.01.03:2009
44. STR
2.01.06:2009
45. STR
2.01.07:2003
46. STR
2.01.08:2003
47. STR
2.01.09:2012
48. STR
2.01.10:2007
49. STR

Statinio projektavimas
Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo
taisyklės ir grafiniai žymėjimai
Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė
Statybą leidžiantys dokumentai
(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms
tvarkos aprašas)
Žemės darbai
Statybos darbai
Statinio projekto vykdymo priežiūra
Statinio statybos techninė priežiūra
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas
Statybos užbaigimas
Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių
techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos
bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas
Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas
Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka
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 energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas
Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos
Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

2.01.11:2012
STR
Gyvenamieji pastatai
2.02.01:2004
STR
Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos
2.02.04:2004
STR
Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
2.03.01:2001
STR
Pastatų atitvarų šiluminė technika
2.05.01:2005
STR
Statinių konstrukcijos. Stogai
2.05.02:2008
STR
Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
2.05.03:2003
STR
Poveikiai ir apkrovos
2.05.04:2003
STR
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
2.05.05:2005
STR
Aliumininių konstrukcijų projektavimas
2.05.06:2005
STR
Medinių konstrukcijų projektavimas
2.05.07:2005
STR
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
2.05.08:2005
STR
Mūrinių konstrukcijų projektavimas
2.05.09:2005
STR
Armocementinių konstrukcijų projektavimas
2.05.10:2005
STR
Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
2.05.11:2005
STR
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio
2.05.12:2005 projektavimas
STR
Statinių konstrukcijos grindys
2.05.13:2004
STR
Langai ir išorinės įėjimo durys
2.05.20:2006
STR
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko
2.07.01:2003 inžineriniai tinklai
STR
Dujų sistemos pastatuose
2.08.01:2004
STR
Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
2.09.02:2005
STR
Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui
2.09.04:2008
STR
Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka
3.01.01:2002
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Žin., 2010, Nr. 146-7510)
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (2010-07-27, Nr. 1-223; Žin., 2010, Nr. 99-5167, Nr.

100, Nr. 101)
74. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (2011-02-22, Nr. 1-64; Žin., 2011, Nr. 231138)
75. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės Nr. D1-193
76. HN 33-1993
Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje.
Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
77. HN 36:1999
Draudžiamos ir ribojamos medžiagos
78. HN 42:2009
Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. Sveikatos
apsaugos ministro 2009-12-29 įsakymas Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 1597219).
79. HN 98:2000
Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas
80. RSN 37-90
Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo
įrengimo taisyklės
81. RSN 139-92
Pastatų ir statinių žaibosauga
82. RSN 156-94
Statybinė klimatologija
83. RSN 26-90
Vandens vartojimo normos
84. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
85. DT-5-00
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (2000-12-22 Nr. 346; Žin. 2001, Nr. 374; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
86. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
87. LR darbo kodeksas
88. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas
Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816)
89. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas
Nr. 1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58)
90. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 įsakymas
Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815)
91. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės. Energetikos
ministro 2010-04-07 įsakymas Nr. 1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084)
92. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymas Nr. 1-297
(Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)
93. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir
energetikos ministro 2010-07-10 įsakymas Nr. D1-595/1-201 (Žin., 2010, Nr. 84-4442)
94. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas. Energetikos ministro
2009-11-26 įsakymas Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011, Nr. 974574, Nr. 130-6180)
95. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Ūkio
ministro 2004-04-29 įsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Žin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)
96. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius. Ūkio ministro 1999-09-21 įsakymas Nr.
316 (Žin. 1999, Nr. 80-2372)
97. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 įsakymas Nr. 244 (Žin. 1997, Nr. 105-2660)
98. Įrenginių šilumos įzoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-01-18 įsakymas Nr. 4-17
(Žin., 2005, Nr. 9-299)
99. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2007-05-05
įsakymas Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr. 53-2071)
100. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms
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SUTIKIMAS
LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU
2021 m.

Nr. 6STKaišiadorys

-(14.6.5 E.)

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių skyrius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, ir atsižvelgdamas į
MB „Statinio projektas“ 2021 m. birželio 15 d. gautą prašymą, neprieštarauja dėl laikino
pasinaudojimo valstybinės žemės plotu, esančiu šalia pastato 1A3p (unikalus
Nr. 4996-2000-6016) Gedimino g. 75, Kaišiadorių m.
Pagal šį sutikimą asmuo turi teisę atlikdamas pastato – gyvenamojo namo, esančio
Gedimino g. 75, Kaišiadorių m, daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) darbus laikinai naudotis
1835 kv. m valstybinės žemės plotu.
Sutikimas galioja iki 2022 m. liepos 1 d., bet ne ilgiau nei bus priimtas sprendimas dėl
valstybinės žemės ploto, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, grąžinimo natūra, perdavimo
neatlygintinai nuosavybėn, pardavimo, išnuomojimo, perdavimo neatlygintinai naudotis ar
patikėjimo teise valdyti arba kol šio žemės sklypo prireiks kitoms reikmėms.
Sutikimo gavėjas įsipareigoja už naudojimąsi valstybine žeme mokėti žemės nuomos
mokestį.
Sutikimo gavėjas įsipareigoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d.
nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ nustatyta tvarka ir terminais teikti
savivaldybės administracijai informaciją apie naudojimąsi valstybine žeme.
Pagal sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai bei įrenginiai yra laikini
statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.
Pasibaigus šio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba
pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimą įrengta
statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai bei įrenginiai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir
valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai
privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių skyrių.
Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius
http://www.nzt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

Gedimino g. 118.
56166 Kaišiadorys
Tel. 8 706 85 372
Faks. 8 706 86 960
El. paštas kaisiadorys@nzt.lt

2
Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Kaišiadorių skyriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, kai valstybinės
žemės sklypas arba valstybinės žemės plotas tampa reikalingas naudoti kitoms reikmėms, jeigu
nemokamas žemės nuomos mokestis arba jeigu valstybinės žemės sklypas arba valstybinės žemės
plotas bus naudojamas ne pagal šio sutikimo sąlygas. Apie sutikimo galiojimo nutraukimą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių skyrius informuos raštu ne
vėliau nei prieš 2 mėnesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos neatsako už patirtus nuostolius
pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus sutikimo
galiojimą nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Skyriaus patarėja,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Kristina Jarunavičienė, tel. 870 685 374, el. p. kristina.jarunaviciene@nzt.lt

Asta Žukelienė
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1. ĮVADAS
Pastato pirminio energinio naudingumo vertinimas ir atitvarų skaičiavimai atlikti pagal STR

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus (2020 m.

rugsėjo 28 d. LR AM įsakymu Nr. D1-576 patvirtintas STR 2.01.02:2016 keitimas). Visi ataskaitoje
pateikti rezultatai nustatyti remiantis užsakovo pateikta informacija.

Skaičiavimams buvo naudojama licencijuota programa NRG6 v.6.0.4.4.

Ekspertas neatsako už rezultatų pasikeitimą dėl NRG programos atnaujinimo, statybos techninių

reglamentų pasikeitimų, statybinių medžiagų ar techninių sprendinių naudojimo pastato statybos metu,
kas sąlygoja faktinio šilumos perdavimo koeficiento reikšmės neatitikimą lyginant su naudojamu
preliminaraus vertinimo metu, statinio projekto sprendinių pakeitimų.

2. PAGRINDINIAI PASTATO DUOMENYS
1 lentelė. Pagrindiniai pastato duomenys

Rodiklis

Unikalus pastato Nr.
Adresas
Pastato paskirtis
Stogas
Sienos
Grindys ant grunto
Grindys nešildomame
rūsyje
Pamatai
Aukštų skaičius
Projektas parengtas
Pastato energinio
naudingumo klasė

Aprašymas

4996-2000-6016

Gedimino g.75, Kaišiadorys

Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Šlaitinis su nešildoma pastoge, apšiltinta mineraline vata
Mūrinės, apšiltintos poliuretano plokštėmis
Betoninės nešiltintos

Betoninės, neapšiltintos

Apšiltinti EPS termoizoliacine medžiaga
3

2021

Nenustatyta (planuojama – C)

SILCIAU.LT

Gedimino g.75, Kaišiadorys

Projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas su šlaitiniu stogu. Pamatai - juostiniai, apšiltinti

EPS termoizoliacine medžiaga. Sienos mūrinės, apšiltintos daugiasluoksnėmis poliuretano plokštėmis –
nevėdinamos. Šildomų aukštų skaičius –3. Į pastato energinio sertifikavimo skaičiavimus įtraukiamas tik
šildomas plotas. Nešildomos patalpos – rūsys, tambūras.

Pastato energinio sertifikavimo zonų skaičius – 1 („Pagrindinė pastato zona“).
1. „PAGRINDINĖ PASTATO ZONA“

Zonos „Pagrindinė pastato zona“ šildomas plotas - 557,33 kv.m. Pastate kaip šilumos šaltinis

numatytas šilumos tinklai + pastato šilumos punktas (šildymui ir karštam vandeniui ruošti). Pastato
zonos informacija suvedama į NRG6 programą:

1 pav. „Pagrindinė pastato zona“ zonos pagrindiniai suvesties duomenys
2 lentelė. Pastato patalpų plotai

Aprašymas

Pastato (jo dalies) šildomas plotas*
Nešildomų patalpų plotas*

Plotas A, m2
557,33
103,90

*pastato (jo dalies) plotas – priimamas pagal pateiktą projektą. Į šildomą plotą įtraukiamas ir laiptinės
skerspjūvio plotas kiekviename aukšte.

SILCIAU.LT
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3. PASTATO ATITVARŲ ĮVERTINIMAS
3.1. Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas.
3.1.1. Pastato išorinės sienos
Apskaičiuotas šilumos perdavimo
koeficientas, U :
išorė
Sienos konstrukcija:
vidus
Termoizoliacijos tvirtinimas:
Sienų plotas (atėmus langų ir
durų plotus):

0,19 W/(m2K)
o
o
o

daugiasluoksnės poliuretano plokštės – 120 mm
silikatinių plytų mūras – 510 mm
tinkas – 10 mm

Nerudijančio plieno tvirtinimo elementai d4.6 mm,
tvirtinant 6 vnt / vienai 1,2 x 0,6 m plokštei
453,14 m2

3 lentelė. Sienos skaičiavimo duomenys

Projektinis
Sluoksnio
šilumos
Sluoksnio šiluminė
laidumo koef. storis d, m varža R,
2
λproj, W/mK
m K/W

Atitvaros sluoksnio pavadinimas

Išorinio paviršiaus šiluminė varža
Poliuretano plokštės 120 mm "Fibrolight" (gamintojas UAB "Termoskydas"). Plokštė
1.2x0.6 m tvirtinama su 6-iais d4.6 mm nerudijančio plieno tvirtinimo elementais
Mūras, pilnavidurių silikatinių plytų
Tinkas (kalkių-smėlio-cemento)
Vidinio paviršiaus šiluminė varža
2

Visuminė šiluminė varža, m K/W
Pataisa dėl metalinių smeigių*
2

Šilumos perdavimo koeficientas, W/m K
Norminis C klasės šilumos perdavimo koeficientas

Rse

0.04
0.026

0.120

4.70

1.000
0.900

0.510
0.010

Rsi

0.51
0.01
0.13

Rt
ΔU

0.000

U

0.19

U(C)

0.20

5.39

2

Plotas (be langų ir durų), m

A
Pastabos: λD - deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas, λw - pataisa dėl įdrėkimo, kai atitvara- nevėdinama

453.14
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3.1.2. Pastato išorinės sienos (su įstiklintu balkonu)
Apskaičiuotas šilumos perdavimo
koeficientas, U :
išorė
Sienos konstrukcija:
vidus
Termoizoliacijos tvirtinimas:
Sienų plotas (atėmus langų ir
durų plotus):

0,49 W/(m2K)

o
tinkas – 10 mm
o
EPS70 λD≤0,039 W/(m·K) –50 mm
o
klijai – 10 mm
o
silikatinių plytų mūras – 510 mm
o
tinkas – 10 mm
Termoizoliacijos tvirtinimui vertintos smeigės su plastikine
šerdimi, kurių įtaka šilumos perdavimui nevertinama
28,62 m2

4 lentelė. Sienos skaičiavimo duomenys

Projektinis
Sluoksnio
šilumos
Sluoksnio šiluminė
laidumo koef. storis d, m varža R,
2
λproj, W/mK
m K/W

Atitvaros sluoksnio pavadinimas

Išorinio paviršiaus šiluminė varža
Tinkas (kalkių-smėlio-cemento)

Rse
0.900

0.010

0.13
0.01

EPS 70 (Šiloporas), λD = 0.039 W/(m·K), λw = 0.001 W/(m·K)

0.040

0.050

1.25

Klijai

0.500

0.010

0.02

Mūras, pilnavidurių silikatinių plytų

1.000

0.510

0.51

0.900

0.010

0.01

Tinkas (kalkių-smėlio-cemento)
Vidinio paviršiaus šiluminė varža

Rsi

2

Visuminė šiluminė varža, m K/W
Pataisa dėl metalinių smeigių*
2

Šilumos perdavimo koeficientas, W/m K
Norminis C klasės šilumos perdavimo koeficientas

0.13

Rt

2.06

ΔU

0.000

U

0.49

U(C)

0.20

2

Plotas (be langų ir durų), m

A
Pastabos: λD - deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas, λw - pataisa dėl įdrėkimo, kai atitvara- vėdinama
Termoizoliacijos tvirtinimui įvertintos NEĮGILINTOS smeigės su plastikiniu kaiščiu, kurių įtaka nevertinama

28.62
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3.1.3. Pastato sienos (tarp buto ir nešildomo tambūro)
Apskaičiuotas šilumos perdavimo
koeficientas, U :
išorė
Sienos konstrukcija:
vidus
Termoizoliacijos tvirtinimas:
Sienų plotas (atėmus langų ir
durų plotus):

0,48 W/(m2K)

o
tinkas – 10 mm
o
EPS70 λD≤0,039 W/(m·K) –50 mm
o
klijai – 10 mm
o
tinkas – 10 mm
o
silikatinių plytų mūras klijai – 510 mm
o
tinkas – 10 mm
Termoizoliacijos tvirtinimui vertintos smeigės su plastikine
šerdimi, kurių įtaka šilumos perdavimui nevertinama
4,32 m2

5 lentelė. Sienos skaičiavimo duomenys

Projektinis
Sluoksnio
šilumos
Sluoksnio šiluminė
laidumo koef. storis d, m varža R,
2
λproj, W/mK
m K/W

Atitvaros sluoksnio pavadinimas

Išorinio paviršiaus šiluminė varža
Tinkas (kalkių-smėlio-cemento)

Rse
0.900

0.010

0.13
0.01

EPS 70 (Šiloporas), λD = 0.039 W/(m·K), λw = 0.001 W/(m·K)

0.040

0.050

1.25

Klijai
Tinkas (kalkių-smėlio-cemento)

0.500
0.900

0.010
0.010

0.02
0.01

Mūras, pilnavidurių silikatinių plytų

1.000

0.510

0.51

0.900

0.010

0.01

Tinkas (kalkių-smėlio-cemento)
Vidinio paviršiaus šiluminė varža
2

Visuminė šiluminė varža, m K/W
Pataisa dėl metalinių smeigių*
2

Šilumos perdavimo koeficientas, W/m K
Norminis C klasės šilumos perdavimo koeficientas

Rsi

0.13

Rt
ΔU

2.07
0.000

U

0.48

U(C)

0.20

2

Plotas (be langų ir durų), m

A
Pastabos: λD - deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas, λw - pataisa dėl įdrėkimo, kai atitvara- vėdinama
Termoizoliacijos tvirtinimui įvertintos NEĮGILINTOS smeigės su plastikiniu kaiščiu, kurių įtaka nevertinama

4.32

SILCIAU.LT

Gedimino g.75, Kaišiadorys

3.1.4. Pastato sienos (tarp šildomos laiptinės ir nešildomo tambūro)
Apskaičiuotas šilumos perdavimo
koeficientas, U :
išorė
Sienos konstrukcija:
vidus
Termoizoliacijos tvirtinimas:
Sienų plotas (atėmus langų ir
durų plotus):

0,61 W/(m2K)

o
tinkas – 10 mm
o
EPS70 λD≤0,039 W/(m·K) –50 mm
o
klijai – 10 mm
o
tinkas – 10 mm
o
silikatinių plytų mūras klijai – 120 mm
o
tinkas – 10 mm
Termoizoliacijos tvirtinimui vertintos smeigės su plastikine
šerdimi, kurių įtaka šilumos perdavimui nevertinama
3,44 m2

6 lentelė. Sienos skaičiavimo duomenys

Projektinis
Sluoksnio
šilumos
Sluoksnio šiluminė
laidumo koef. storis d, m varža R,
2
λproj, W/mK
m K/W

Atitvaros sluoksnio pavadinimas

Išorinio paviršiaus šiluminė varža
Tinkas (kalkių-smėlio-cemento)
EPS 70 (Šiloporas), λD = 0.039 W/(m·K), λw = 0.002 W/(m·K)

Rse
0.900
0.041

0.010
0.050

0.13
0.01
1.22

Klijai
Tinkas (kalkių-smėlio-cemento)

0.500
0.900

0.010
0.010

0.02
0.01

Mūras, pilnavidurių silikatinių plytų

1.000

0.120

0.12

0.900

0.010

0.01

Tinkas (kalkių-smėlio-cemento)
Vidinio paviršiaus šiluminė varža
2

Visuminė šiluminė varža, m K/W
Pataisa dėl metalinių smeigių*
2

Šilumos perdavimo koeficientas, W/m K
Norminis C klasės šilumos perdavimo koeficientas

Rsi

0.13

Rt
ΔU

0.000

U

0.61

U(C)

0.20

1.65

2

Plotas (be langų ir durų), m

A
Pastabos: λD - deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas, λw - pataisa dėl įdrėkimo, kai atitvara- vėdinama
Termoizoliacijos tvirtinimui įvertintos NEĮGILINTOS smeigės su plastikiniu kaiščiu, kurių įtaka nevertinama

3.44
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3.2. Stogo šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas.
3.2.1. Stogas (perdanga į nešildomą pastogę)
Apskaičiuotas šilumos perdavimo
koeficientas, U :
išorė
Stogo konstrukcija:
vidus
Termoizoliacijos tvirtinimas:
Stogo plotas (atėmu stoglangių
plotus):
7 lentelė. Stogo skaičiavimo duomenys

0,15 W/(m2K)

o priešvėjinė mineralinė vata λD ≤ 0,033 W/(m·K) – 30
mm
o mineralinė vata λD ≤ 0,035 W/(m·K) – 200 mm
o garo izoliacija
o kiaurymėta g/b plokštė – 220 mm
o tinkas – 10 mm
nėra

254,07 m2
Projektinis
Sluoksnio
šilumos
Sluoksnio
šiluminė
laidumo
storis d,
varža R,
koef. λproj,
m
2
m K/W
W/mK

Atitvaros sluoksnio pavadinimas

Išorinio paviršiaus šiluminė varža

Rse

0.10

Mineralinė vata PAROC WAS 35, λD = 0.033 W/(m·K), λw = 0.001 W/(m·K)

0.034

0.030

0.88

Mineralinė vata PAROC ULTRA, λD = 0.035 W/(m·K), λw = 0.001 W/(m·K)

0.036

0.200

5.56

Garo izoliacija

0.04

Kiaurymėta G/b perdangos plokštė

1.300

Tinkas (kalkių-smėlio-cemento)
2

Visuminė šiluminė varža, m K/W
Pataisa dėl metalinių smeigių*
2

Šilumos perdavimo koeficientas, W/m K
Norminis C klasės šilumos perdavimo koeficientas
2

0.17
0.01

Vidinio paviršiaus šiluminė varža

Plotas (be stoglangių), m

0.220

Rsi

0.10

Rt

6.86

ΔU

0.000

U

0.15

U(C)

0.160

A

254.07
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3.3. Išorinės perdangos šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas.
3.3.1. Išorinė perdanga (virš nešildomo tambūro)
Apskaičiuotas šilumos perdavimo
koeficientas, U :
išorė
Išorinės perdangos konstrukcija:
vidus

0,58 W/(m2K)

o armuotas betonas – 200 mm
o tinkas – 10 mm
o klijai – 10 mm
o EPS70 λD≤0,039 W/(m·K) –50 mm
o tinkas – 10 mm

Termoizoliacijos tvirtinimui vertintos smeigės su plastikine
šerdimi, kurių įtaka šilumos perdavimui nevertinama

Termoizoliacijos tvirtinimas:
Išorinės perdangos plotas:
8 lentelė. Perdangos skaičiavimo duomenys

1,45 m2

Projektinis
Sluoksnio
šilumos
Sluoksnio
šiluminė
laidumo
storis d,
varža R,
koef. λproj,
m
2
m K/W
W/mK

Atitvaros sluoksnio pavadinimas

Vidinio paviršiaus šiluminė varža
Betonas (armuotas)
Tinkas (kalkių-smėlio-cemento)
Klijai
EPS 70 (Šiloporas), λD = 0.039 W/(m·K), λw = 0.001 W/(m·K)
Tinkas (kalkių-smėlio-cemento)
Išorinio paviršiaus šiluminė varža
2
Visuminė šiluminė varža, m K/W
Pataisa dėl metalinių smeigių*
2

Šilumos perdavimo koeficientas, W/m K
Norminis C klasės šilumos perdavimo koeficientas

Rse
2.500
0.900
0.500
0.040
0.900

0.200
0.010
0.010
0.050
0.010

0.170
0.080
0.010
0.020
1.250
0.010
0.170

Rt
ΔU

1.710
0.000

U

0.58

U(C)

0.160

2
A
Plotas, m
Pastabos: λD - deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas, λw - pataisa dėl įdrėkimo;
Termoizoliacijos tvirtinimui įvertintos NEĮGILINTOS smeigės su plastikiniu kaiščiu, kurių įtaka nevertinama

3.53
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3.4. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas.
Grindų ant grunto plotas:

94,65 m2

Grindų ant grunto perimetras:

30,09 m

Grindis ribojančių sienų storis:

0,64 m

Apšiltinimo įgilinimas:

2,0 m

Grindų plokštės ant grunto suminė šiluminė varža Rf:
Pamato apšiltinimas iš lauko:

0,08 (m2K) /W.

EPS100 150 mm

Pamato apšiltinimas iš vidaus:

100 mm

Pamato apšiltinimas iš apačios:

100 mm

Apskaičiuotas šilumos perdavimo koeficientas, U :
Grindų ant grunto konstrukcija:

o
o
o

9 lentelė. Grindų ant grunto skaičiavimo duomenys

0,26 W/(m2K)

grindų danga (plona)
Betonas (armuotas) – 150 mm
keramzito žvyras – 200 mm
2

GRINDŲ ANT GRUNTO ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS Uf , W/(m

2

Grindų šilumos perdava Uo, W/(m .K)
grindų vidaus perimetras, m, P =
2

94.650
6.291

sienos storis, m, w =

0.640

laidis, ln1

0.045

laidis, ln1

0.000

DYv =

-0.227

grunto šiluminis laidis, l =

2.00

varža, Rn1

2.222

varža, Rn1

0.000

DYh =

0.000

paviršinės varžos (Rsi + Rse) =

0.210

storis, dn2
laidis, ln2
varža R varža, Rn2
S Rn =
0.020
0.060

0.000

storis, dn2
laidis, ln2
varža, Rn2
S Rn =

0.000

0.000
0.000
2.222

0.000
0.000
0.000

U (v) =

0.257

U (h) =

0.329

4.344

d' =

0.000

Uf =

Grindų konstrukcijos sluoksniai:

medžiaga
Grindų apdaila (plona)
Betonas (armuotas)
Keramzito žvyras

30.090

grindų vidinis plotas, m , A =
grindų būdingasis matmuo B' =

.K)

perimetro vertikalaus perimetro horizontal. Grindų šilumos perdava
apšiltin. pataisa DYv apšiltin. pataisa DYh
per gruntą Uf
Uo =
0.329
ilgis, D =
2.00
ilgis, D =
0.00
storis, dn1
0.100 storis, dn1
0.000
B' =
6.291

storis, m

laid. l

0.150

2.500

0.200

0.180

1.111

d' =

0.2568
2

W/(m .K)
DYv =

Grindų konstrukcijos varža Rf
Atstojamasis storis, m, dt =

1.191

Grindų plokštės perdava Uo =

0.329

-0.227

DYh =

0.000

U (C)

3.442

Pastaba: Keramzito žvyras deklaruojamas šilumos laidumo koef. λdec =0.12 W/mK; Keramzito žvyras pataisa dėl įdrėkimo Po grindimis λw = 0.06 W/mK
Pastaba: EPS 100 (Š iloporas) deklaruojamas šilumos laidumo koef. λdec =0.035 W/mK; EPS 100 (Š iloporas) pataisa dėl įdrėkimo Grunte λw = 0.01 W/mK

0.25
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3.5. Grindų virš nešildomo rūsio šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas.
Grindų virš nešildomo rūsio plotas:

114,48 m2

Grindų virš nešildomo rūsio perimetras:

43,49 m

Grindis nešildomame rūsyje ribojančių sienų storis (su gruntu):

0,63 m

Rūsio įgilinimas (vidutinis):

1,27 m

Grindų plokštės virš nešildomo rūsio suminė šiluminė varža Rf:

0,20 (m2K) /W

Nešildomo rūsio sienų (virš grunto) šilumos perdavimo
koeficientas, Ubw:

0,23 W/(m2K)

Nešildomo rūsio sienų (su gruntu) suminė šiluminė varža Rbw:

2,02 (m2K) /W.

Nešildomo rūsio grindų suminė šiluminė varža Rbf:
Rūsio sienų (su gruntu) apšiltinimas iš lauko:
Rūsio sienų (su gruntu) apšiltinimas iš vidaus:
Apskaičiuotas šilumos perdavimo koeficientas, Ufg :

EPS100

nėra

0,04 (m2K) /W.
100 mm

0,62 W/(m2K)

Grindų virš nešildomo vėdinamo rūsio šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuotas
NRG6 programa:

SILCIAU.LT
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3.5.1. Grindų plokštės virš nešildomo vėdinamo rūsio suminės šiluminės varžos
skaičiavimas
Grindų virš nešildomo vėdinamo rūsio

0,20 (m2K) / W

suminė šiluminė varža Rf:
vidus
Grindų konstrukcija:

išorė

o
o
o

Grindų plotas:

grindų apdaila (plona)
betonas (didelio tankio) – 30 mm
kiaurymėta g/b plokštė – 220 mm
114,48 m2

10 lentelė. Grindų skaičiavimo duomenys

Projektinis
Sluoksnio
Sluoksnio
šilumos
šiluminė
storis d,
laidumo koef.
varža R,
m
2
λproj, W/mK
m K/W

Atitvaros sluoksnio pavadinimas

Grindų apdaila (plona)
Betonas (didelio tankio)
Kiaurymėta G/b perdangos plokštė
2
Suminė šiluminė varža, m K/W

Rf

0.02
0.02
0.17
0.20

A

114.48

2.000
1.300

2

Plotas, m

0.03
0.22

Pastabos: λD - deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas, λw - pataisa dėl įdrėkimo;

3.5.2. Nešildomo rūsio sienų (virš grunto) šilumos perdavimo koeficientas, Uwg:
Nešildomo rūsio sienų (virš grunto) šilumos

0,23 (m2K) / W

perdavimo koeficientas, Ubw:
vidus
o
o

Sienų konstrukcija:
išorė
11 lentelė. Sienų skaičiavimo duomenys

daugiasluoksnės poliuretano plokštės – 100 mm
betonas (armuotas) – 550 mm
Projektinis
Sluoksnio
Sluoksnio
šilumos
šiluminė
laidumo koef. storis d, varža R,
2
m
λproj, W/mK
m K/W

Atitvaros sluoksnio pavadinimas

Išorinio paviršiaus šiluminė varža

0.04

Poliuretano plokštės 100 mm "Fibrolight" (gamintojas UAB "Termoskydas").
Plokštė 1.2x0.6 m tvirtinama su 6-iais d4.6 mm nerudijančio plieno tvirtinimo
elementais

0.026

0.10

3.90

Betonas (armuotas)

2.500

0.55

0.22

Vidinio paviršiaus šiluminė varža
2
Visuminė šiluminė varža, m K/W

0.13

Pataisa dėl metalinių smeigių*
2

Šilumos perdavimo koeficientas, W/m K

Rt
ΔU

4.290

U

0.23

Pastabos: λD - deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas, λw - pataisa dėl įdrėkimo;

0.000
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3.5.3. Nešildomo rūsio sienų požeminės dalies suminės šiluminės varžos skaičiavimas
Nešildomo vėdinamo rūsio sienų (su gruntu)

2,41 (m2K) / W

suminė šiluminė varža Rbw:
vidus
Sienų konstrukcija:
išorė

o
o
o

12 lentelė. Sienų skaičiavimo duomenys

hidroizoliacija
EPS100 λD ≤ 0,035 W/mK - ≥ 100 mm
betonas (armuotas) – 550 mm
Projektinis
Sluoksnio
Sluoksnio
šilumos
šiluminė
laidumo koef. storis d, varža R,
m
2
λproj, W/mK
m K/W

Atitvaros sluoksnio pavadinimas

Hidroizoliacija

0.04

EPS 100 (Šiloporas), λD = 0.035 W/(m·K), λw = 0.01 W/(m·K)
Betonas (armuotas)
2
Suminė šiluminė varža, m K/W

0.045

0.100

2.222

2.500

0.550

0.220

Rbw

2.48

Pastabos: λD - deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas, λw - pataisa dėl įdrėkimo;

3.5.4. Nešildomo rūsio sienų požeminės dalies suminės šiluminės varžos skaičiavimas
(nešiltinamos dalies)
Nešildomo vėdinamo rūsio sienų (su gruntu)

0,22 (m2K) / W

suminė šiluminė varža Rbw:
vidus
Sienų konstrukcija:

o
išorė

betonas (armuotas) – 550 mm

13 lentelė. Sienų skaičiavimo duomenys

Projektinis
Sluoksnio
Sluoksnio
šilumos
šiluminė
storis d,
laidumo koef.
varža R,
m
2
λproj, W/mK
m K/W
2.500
0.550
0.220

Atitvaros sluoksnio pavadinimas

Betonas (armuotas)
2
Suminė šiluminė varža, m K/W

Rbw

0.22

SILCIAU.LT
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3.5.5. Grindų nešildomame rūsyje suminės šiluminės varžos skaičiavimas
Grindų nešildomame rūsyje suminė

0,04 (m2K) / W

šiluminė varža Rbf:
vidus
Grindų konstrukcija:

o
išorė

armuotas betonas - 100 mm,

14 lentelė. Grindų skaičiavimo duomenys

Projektinis
Sluoksnio
Sluoksnio
šilumos
šiluminė
storis d,
laidumo koef.
varža R,
m
2
λproj, W/mK
m K/W

Atitvaros sluoksnio pavadinimas

Betonas (armuotas)
2
Suminė šiluminė varža, m K/W

2.500
Rbw

Pastabos: λD - deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas, λw - pataisa dėl įdrėkimo;

0.100

0.040
0.04
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4. LANGŲ IR DURŲ DUOMENYS
Nustatant pastato energinio naudingumo klasę, langų ir durų šilumos perdavimo koeficientų vertės
priimtos atsižvelgiant į planuojamą C klasę ir STR 2.01.02:2016 reikalavimus.
Skaičiavimams priimti išeities duomenys:
Langai ir stiklinės durys
Durys į nešildomą
patalpą

plastikiniai, 2-jų stiklų, iš jų 1 stiklas selektyvinis

U, W/(m2·K)

Orinio laidžio
klasė

1,50

4

vienerios durys be tambūro

15 lentelė. Langų ir durų duomenys:

Apibūdinimas

Langų šilumos perdavimo koeficientas Uwd, W/(m2•K)

1,70

3

Rodiklis
1,70

Langų plotas Awd, m2

110,92

Langų perimetras Pwd, m

303,68

Įstiklintas langų plotas Awd,g, m2
Langų orinio laidžio klasė

82,50
3

Durų į nešildomą patalpą šilumos perdavimo koeficientas Ud1, W/(m2•K)

1,50

Durų į nešildomą patalpą plotas Ad2, m2

1,84

Durų į nešildomą patalpą perimetras Pd2, m

6,20

Durų į nešildomą patalpą orinio laidžio klasė

4

C klasei langų ir stoglangių norminis šilumos perdavimo koeficientas U,
W/(m2·K)

1,60

C klasei durų norminis šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K)

1,60

5. ILGINIAI ŠILUMINIAI TILTELIAI
Pastato elementų ir mazgų ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimams buvo vadovaujamasi LST EN ISO
14683 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Ilginis šilumos faktorius. Supaprastinti metodai ir
numatytos vertės“ ir LST EN ISO 10211 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir
paviršiaus temperatūros. Ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės Ψ, W/(m·K)
buvo priimtos iš STR 2.01.02:2016 6-o priedo 6.1 lentelės , išskyrus ilginius šiluminius tiltelius “langassiena” ir “langas-sąrama”..
Analizuojamo pastato šiluminiai tilteliai ir jų parametrai pateikiami 16 -oje lentelėje.

SILCIAU.LT
16 lentelė. Ilginių šiluminių tiltelių duomenys „Pagrindinė pastato zona“.

Gedimino g.75, Kaišiadorys
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17 lentelė. Ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimo rezultatai.
Tiltelio padėtis
Langas – siena
Sienos šilumos perdavimo koef. (nevertinant tvirtiklių)
Lango šilumos perdavimo koef.

Gedimino g.75, Kaišiadorys

Apskaičiuota vertė
0,04
0,18
1,70

Mazgo
konstrukcija

Modeliavimo
rezultatas
Langas – sąrama
Sienos šilumos perdavimo koef. (nevertinant tvirtiklių)
Lango šilumos perdavimo koef.

Mazgo
konstrukcija

Modeliavimo
rezultatas

0,04
0,18
1,70

SILCIAU.LT
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6. PAGRINDINIAI PASTATO RODIKLIAI
Atliktas pastato projekto energinio naudingumo vertinimas pagal gautus duomenis, įvertinant
inžinerinių sistemų energetines ir atitvarų šilumines savybes.
18 lentelė. Pastato pagrindinių rodiklių, turinčių įtakos energinio naudingumo klasei, suvestinė
Rodiklis
Vertinime apskaičiuotos / priimtos rodiklių reikšmės
Pastato sandarumas
Oro apykaitos pastate rodiklio n50 vertė
2,00 (sandarumas galioja 1 metus).
Laipsnio rodiklio vertė
0,67
Įėjimo durys
Durų tipas
2 durys su tambūru tarp patalpų ir išorės + durų mechan.uždarymo įtaisai ant abiejų
durų
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertės U, W/m2K
Išorinė siena
0,19 (atitinka C klasės reikalavimus sienai)
Išorinė siena (su įstiklintu balkonu)
0,49 (neatitinka C klasės reikalavimų sienai)
Siena su tambūru
0,48 (neatitinka C klasės reikalavimų sienai)
Siena su tambūru
0,61 (neatitinka C klasės reikalavimų sienai)
Stogas (perdanga į nešildomą 0,15 (atitinka C klasės reikalavimus stogui)
pastogę)
Išorinės perdangos
0,58 (neatitinka C klasės reikalavimų perdangai)
Grindys ant grunto
0,26 (neatitinka C klasės reikalavimų perdangai)
Grindys virš nešildomo rūsio
0,62 (neatitinka C klasės reikalavimų grindims virš nešildomo rūsio)
Langai
ir
balkono
durys 1,70 (4 orinio laidžio klasė) (neatitinka C klasės reikalavimų langams)
(nekeičiamos)
Durys į tambūrą
1,50 (4 orinio laidžio klasė) (atitinka C klasės reikalavimus durims)
Ilginiai šiluminiai tilteliai
Teoriniai
STR 2.01.02:2016 6 priedo 6.1 lentelės
Langas – siena (apskaičiuotas)
0,04
Langas – sąrama (apskaičiuotas)
0,04
Inžinerinių sistemų charakteristikos
Apšvietimo sistemos įranga
Šviestuvai su halogeginėmis ir liuminescencinėmis lempomis
Reguliavimas – automatinis su pastoviu temperatūros palaikymu.
Vamzdynai iki stovų, apšiltinti po 1993m., d_izol ≈ D_vamzd. Ilgis* 38,42 m.
Karšto vandens
ruošimo vamzdynai
Paskirstymo stovai, apšiltinti kanaluose po 1993m., d_izol ≈ D_vamzd. Ilgis* 89,10 m.
Vamzdynai patalpose, apšiltinti po 1993m., d_izol ≈ ½ D_vamzd. Ilgis* 57,16 m.
Karšto vandens talpa
nėra
Šildymo sistemos tipas
Radiatorinis šildymas
Pastato šildymo sistema Nr. 1. šilumos tinklai + pastato šilumos punktas (šildymui ir karšto vandens ruošimui)
Vėdinimas
Vėsinimas

Natūralus vėdinimas

Vėsinimas pastate nenumatomas .

Pastabos: * - vazdynų ilgis apskaičiuojamas NRG programos automatiškai pagal pastato duomenis ir gali skirtis nuo
projekto.
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6. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė nustatoma pagal mėnesinį skaičiavimo metodą
Reglamento 2 priede nustatyta tvarka pagal šių pastato (jo dalies) rodiklių vertes: pastato energijos
vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertę, apibūdinančią pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo
efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui; pastato energijos vartojimo efektyvumo
rodiklio C2 vertę, apibūdinančią pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą karštam
buitiniam vandeniui ruošti; pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių; mechaninio
vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių; pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių
šilumines savybes; pastato sandarumo; šiluminės energijos sąnaudas pastatui šildyti; ilginių šiluminių
tiltelių šilumos perdavimo koeficientų nustatymo būdą; pastate sunaudojamos energijos dalį iš
atsinaujinančių išteklių.

Nustatyta klasė:

C

SILCIAU.LT
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Siekiant užtikrinti pastato C energinio naudingumo klasę būtina ir rekomenduotina:

1.
Sertifikuojant pastatą, užsakovas ekspertui turi pateikti statybinių medžiagų, langų, durų, vartų ir
stoglangių atitikties deklaracijas. Deklaracijose keičiamiems langams ir balkono durims turi būti nurodyta,
kad šilumos perdavimo koef. vertė ≤ 1,70 1,70 W/m2K, deklaracijose durims į tambūrą turi būti nurodyta,
kad šilumos perdavimo koef. vertė ≤ 1,50 W/m2K. Orinio laidžio klasė visiems gaminiams – ne žemesnė
kaip 4.
2.
Visi nekeičiami langai vertinti plastikiniai, 2 stiklų, iš kurių 1 stiklas – selektyvinis. Jeigu nekeičiamas
langas prastesnių savybių, turi būti pateikta lango deklaracija, kurioje nurodyta, kad lango šilumos
perdavimo koeficientas U ≤1,70 W/m 2K.
Nesant lango šiluminių savybių patvirtinančių dokumentų, langas turi būti keičiamas, o jo šilumos
perdavimo koeficientas turi būti ≤1,70 W/m2K.

3.
Prieš atliekant energinį sertifikavimą turi būti atliktas sandarumo testas (privalomas B ir C klasės
pastatams, kurių statyyba ir/ar projektavimas atliekas ES arba LR biudžeto lėšomis). Atliekant padidinto
ir sumažinto slėgio bandymų metodus, sandarumo η50 vertė abiem atvejais turi būti ne didesnė nei 2,00
h-1. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti
pastato sandarumo rodiklius. Pastato sandarumas turi būti išmatuotas ne anksčiau kaip vieneri
metai iki pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos. Siekiant užtikrinti aukštą
sandarumo lygį, mažai sandariose vietose rekomenduojama numatyti sandarinimo plėveles.
4.
Pastato šilumos šaltinis: Nr.1. šilumos tinklai + pastato šilumos punktas (šildymui ir karšto vandens
ruošimui).
5.
Pastate numatomas natūralus vėdinimas.
6.
Vėsinimas pastate nenumatomas .
7.
Karštas vanduo ruošiamas šilumos tinklų pagalba.
8.
Energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių: NĖRA..
9.
Ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės Ψ, W/(m·K) buvo priimtos iš STR
2.01.02:2016 6-o priedo 6.1 lentelės (neapskaičiuotos), išskyrus ilginius šiluminius tiltelius “langas-siena”
ir “langas-sąrama”.
Eil.
Nr.

1
2

Tipas

Langų angokraščiai
Langų angokraščiai

Konstrukcijos apibūdinimas

Tarp rėmo ir plytų ar blokelių mūro

Tarp rėmo ir apšiltintos gelžbetoninės sąramos

Apskaičiuota ilginio
šiluminio tiltelio vertė
0,04
0,04

10. Skaičiavimuose įvertintos medžiagos neatsižvelgiant į gaisrinės saugos reikalavimus. Jeigu
atitinkama medžiaga negali būti naudojama šios paskirties pastatuose ar jų dalyse, techninio projekto
gaisrinės saugos projekto dalies vadovas turi patikslinti reikalavimus bei atitinkamai turi būti tikslinama
pastato energinio naudingumo sertifikavimo skaičiavimai ir ataskaita.
11. Ataskaitoje įvardinti konkretūs gamintojai, markės ar tipai yra tik orientacinio pobūdžio - statybos
metu jie gali būti keičiami analogiška medžiaga su ne prastesnėmis šiluminėmis ir drėgmės įgėrio
charakteristikomis.

Nr. KG-0661-00000
1 lapas / 2 lapų
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 4996-2000-6016
Pastato adresas: Gedimino 75, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 557.33
Pastato statybos metai: 1962
Viso pastato šildomas plotas, m²: 557.33
Pastato modernizavimo metai: Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo
klasė:

* A++ klasė laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą,
G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą
Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:
Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):

277.33

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

212.81

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

1.18

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

80.03

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

5.43

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

45.24

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

22.49

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

4.05

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

21.97

Pastato projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto
lėšomis: taip
Sertifikavimo eksperto pastabos: Sertifikato išdavimo data:
Sertifikatą išdavė
ekspertas

0001-01-01

Sertifikato galiojimo terminas:

0001-01-01

Marius Gylys

Atestato
Nr. 0661

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0661-00000
2 lapas / 2 lapų
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 4996-2000-6016
Pastato adresas: Gedimino 75, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 557.33
Viso pastato šildomas plotas, m²: 557.33
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:

C

METINĖS RODIKLIŲ VERTĖS VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:
Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):
277.33
Skaičiuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):
212.81
Skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):
129.40
Skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):
83.42
Skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis
1.18
neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:
Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti:
Norminės
Atskaitinės
Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):
103.88
151.69
49.62
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):
50.42
Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai):
79.91
115.79
80.03
Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti:
Norminės
Atskaitinės
Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):
0
0
4.46
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):
0.39
Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai):
0
0
5.43
Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti:
Norminės
Atskaitinės
Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):
61.77
115.83
28.05
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):
28.50
Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai):
47.51
75.21
45.24
Elektros energijos sąnaudos pastate (jo dalyje):
Norminės
Atskaitinės
Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai):
69.00
69.00
51.73
Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai):
4.50
Elektros energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai):
30.00
30.00
22.49
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai):
13.50
13.50
4.05
Pastatui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltinai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Šilumos šaltiniai:
Šildomi plotai, m²:
Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas
557.33
Pastatui (jo daliai) vėsinti naudojamų orą šaldančių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Orą šaldančių įrenginių tipas:
Šildomi plotai, m²:
n/d
n/d
Pastatui (jo daliai) vėdinti naudojamų vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Vėdinimo sistemos tipas:
Šildomi plotai, m²:
n/d
n/d
Pastate (jo dalyse) karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamos įrangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas:
Šildomi plotai, m²:
Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas
557.33
Pastato į aplinką išmetamas CO2 kiekis (kgCO2/(m²·metai):
21.97
Pastato (jo dalies) sandarumo matavimo duomenys, kartai per valandą:
2.00
Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies)
www.betalt.lt;
ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą:
www.atnaujinkbusta.lt;
www.ena.lt
Sertifikato išdavimo data:
Sertifikatą išdavė
ekspertas

0001-01-01

Sertifikato galiojimo terminas:
Marius Gylys

0001-01-01
Atestato
Nr. 0661

Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai
1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0661-00000

Eil.
Nr.

Energijos sąnaudų apibūdinimas

1.

Šilumos nuostoliai per pastato sienas*

Skaičiuojamosios energijos
sąnaudos kvadratiniame metre
pastato šildomo ploto
per metus, kWh/(m²·metai)
13.47

2.

Šilumos nuostoliai per pastato stogą*

4.62

3.

Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore*

0.20

4.

Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:

4.1

- per grindis ant grunto*

0.00

4.2

- per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*

0.00

4.3

- per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*

2.32

4.4

- per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*

0.00

4.5

- per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*

0.00

4.6

- per grindis virš vėdinamų pogrindžių*

0.00

4.7

- per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių*

9.49

5.

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

24.06

6.

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

0.29

7.

Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius*

7.91

8.

Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo*

17.66

9.

Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos*

0.00

10.

Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu

47.85

11.

Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu

33.60

12.

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

48.14

13.

Suminės elektros energijos sąnaudos pastate

22.49

14.

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui

4.05

15.

Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti

45.24

16.

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti

80.03

17.
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti
* šiluminės energijos, sunaudotos pastatui šildyti, nuostoliai.

Pastatų energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

5.43

Marius Gylys

Atestato
Nr. 0661

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos
2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0661-00000

Eil.
Nr.

Priemonės pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Šiluminės energijos
kiekis, kurį galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) šildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, įdiegus
priemonę,
kWh/(m²·metai)

Šiluminės energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo
dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurią
galima sutaupyti
įdiegus priemonę

1.

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

0.31

0.00

2.

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

0.00

0.00

3.

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

0.13

0.00

4.

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

0.00

0.00

5.

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

0.00

0.00

6.

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

0.00

0.00

7.

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

0.00

0.00

8.

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

0.00

0.00

9.

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

0.00

0.00

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

5.67

0.07

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

0.20

0.00

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

0.00

0.00

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

0.00

0.00

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

0.00

0.00

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

0.12

0.00

Pastatų energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

Marius Gylys

Atestato
Nr. 0661

Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai
3 priedas prie sertifikato Nr. KG-0661-00000
(neprivalomas)
Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija
Atsinaujinančios energijos tipas, panaudojimo būdas ir šaltinis
n/d

Šildomas plotas (m²), kuriame
naudojama atsinaujinanti energija
n/d

Pastato (jo dalies) fotonuotrauka

Pastatų energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

Marius Gylys

Atestato
Nr. 0661

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 21-13861D

Parengta: 2021-06-16,
Galioja iki: 2023-06-16

Klientas: UAB "KAIŠIADORIŲ BUTŲ ŪKIS"
Kliento kontaktiniai duomenys: Girelės g. 4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav., +37062893099,
julius@statinioprojektas.lt
Objekto pavadinimas: Dujų tinklai
Objekto adresas: Gedimino g. 75, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.
Investicinio projekto Nr.: D2A2113861
Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai
Dujotiekio tipas
Dujotiekio skersmuo, mm
Maksimalus dujų slėgis, bar
Minimalus dujų slėgis, bar
Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val

Plieninis
57
0,022
0,018
0

1. Šios projektavimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Gedimino g. 75, Kaišiadorys,
Kaišiadorių r. sav., vartotojo dujų sistemos pertvarkymo/rekonstravimo projektui rengti.
2. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:
Esamas mažo slėgio PL dujotiekis

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Informuojame, kad prieš pateikiant patikrinimui projektą Bendrovei, jame turi būti įtrauktos
sekančios pastabos:
3.1.1. Techninio pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekte turi būti numatytos lėšos požeminio
dujotiekio įvado ir antžeminio dujotiekio rekonstravimui:
3.1.1.1. Dujotiekis ir jo įrenginiai nuo pastatų sienų turi būti atitraukti prieš pastato apšiltinimo darbus;
3.1.1.2. Po dujotiekio atitraukimo darbų dujotiekį nudažyti namo fasado spalva;
3.1.1.3. Antžeminis ir požeminis dujotiekis nuo statinių konstrukcijų ir žemės paviršiaus turi būti
nutiestas tokiais atstumais ir aukštyje, kad jis būtų apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų bei metalų
korozijos poveikio tiesioginės grėsmės, jį būtų patogu prižiūrėti, remontuoti. Atstumas tarp dujotiekio ir
sienos, ant kurios jis nutiestas, ar kitų statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 50 % vamzdžio
skersmens dydžio.
3.1.2. Dėl antžeminio dujotiekio atitraukimo nuo pastato (vartotojo sistema), kreiptis į Bendrovę el.
paštu info@eso.lt arba į įmones, turinčias leidimą eksploatuoti bei montuoti dujų sistemas.
4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Požeminės dujotiekio dalies iki įvadinio čiaupo rekonstravimo darbus atliks Bendrovė;
4.2. Vykdant gyvenamojo namo atnaujinimą (modernizavimą) neprieštaraujame antžeminio ir
požeminio dujotiekio atitraukimui nuo pastato sienos.

Klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt
*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius

Įmonės rekvizitai
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir
neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali
įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems
sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų
AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų
aptarnavimo telefonu 1852. Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus
taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino

Vyresnysis inžinierius GLIAUBERTAS DARIUS

parengė

Vyresnysis inžinierius GLIAUBERTAS DARIUS

Klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt
*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius

Įmonės rekvizitai
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

TECHNINIO DARBO PROJEKTO
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, GEDIMINO G. 75, KAIŠIADORYS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ SUDERINIMAI

Eil.
Nr.

Projekto dalis

Žymuo

Projekto dalies
vadovas

Atestato
Nr.

1.

Bendroji dalis

BD

Justinas Dūda

38467

2.

Sklypo planas

SP

Rūta Normantienė

A 2156

3.

Statinio architektūra

SA

Rūta Normantienė

A 2156

4.

Statinio konstrukcijos

SK

Reda Kilbauskienė

20744

5.

Vandentiekio ir
nuotekų šalinimio

VN

Andrius
Simanavičius

19946

6.

ŠV

8.

Elektrotechninė

E

Andrius
Simanavičius
Andrius
Simanavičius
Eimantas Skėrys

19946

7.

Šildymo, vėdinimo
dalis
Dujofikavimo

9.

Pasirengimo statybai
ir statybos darbų
organizavimo
Skaičiuojamosios
kainos nustatymo
dalis

SO

Rokas Masevičius

34948

KS

Rima Valaitė

30163

10.

D

Statinio projekto vadovas Justinas Dūda

Projekto sprendiniai su
kitomis projekto dalimis
suderinti

34205
39366

At Nr. 38467

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

PROJEKTUOTOJO DEKLARACIJA
2021-07-01 Nr. 210701
Rokiškis
Aš, direktorius Justinas Dūda, atsiželgdamas i STR 1.04.04: 2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize" 8 priedo 5.6.18. punkto reikalavimus, tvirtinu, kad mano vadovaujama (atstovaujama) MB
,,Statinio projektas“ vykdydama veiklą (rengdama projektinę dokumentaciją ar teikdama kitas paslaugas)
visas projekto sudedamąsias dalis atlieka personalinių kompiuterių pagalba, kad naudojama licencijuota
integruota i kompiuterius Microsoft (Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos); Office Business),
TEKLA, EliteCAD, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymui SĄMATA programinė įranga, ir kita
nemokamai platinama bei atviro kodo programine iranga: UBUNTU (ir kitos į šią OS integruotos
aplikacijos; https://www.ubuntu.lt/gauk-ubuntu), LibreCAD (http://librecad.org/cms/home/features.html),
OpenOffice (http://www.openoffice.org/), PDF24 (https://www.pdf24.org/), 7Zip (http://www.7-zip.org/),
NRGsert
ir
NRGpro
(Pastatų
energinio
naudingumo
projektavimui/sertifikavimui
(https://www.spsc.lt/nrgpro/, https://beta.spsc.lt/cmsnrgx/), Open SCAD (http://www.openscad.org/),
FreeCAD (http://www.freecadweb.org/wiki/?title= Workbenches).

MB „Statinio projektas“
Direktorius Justinas Dūda

N
SKLYPO PLANAS M1:500
Objekto vieta
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Modernizuojamas pastatas
Patekimas į pastatą
Gaisrinės t. atvažiavimo kryptis
Įrengiama 0,5 pločio betoninių trinkelių danga
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PASTABOS:
1. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MODERNIZAVIMO TECHNINIS- DARBO
PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL UAB "KAIŠIADORIŲ BUTŲ ŪKIS" PATVIRTINTĄ
PROJEKTAVIMO TECHNINĘ UŽDUOTĮ;
2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS, GAMTOSAUGOS IR PRIEŠ
GAISRINIUS REIKALAVIMUS;
3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS
SUTIKIMĄ;
4. PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI ATLIEKAMI PRISITAIKANT PRIE ESAMO
SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO DARBAI NĖRA ATLIEKAMI.
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PASTABOS:
1. Modernizuojant pastatą būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų komunikacijų (dujotiekio, lietaus, vandens, šiluminių trasų, elektros
ir telefono) linijų tinklų. Vykdant darbus išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus.
2. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus;
3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu;
4. Aplink pastatą įrengiama 0.5 metro pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių;
5. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje;
6. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus;
7. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą;
8. Pastato modernizavimo darbai atliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y. sklypo reljefo formavimo darbai nėra
atliekami.
9. Pažeistas dangas (veją, kelią, privažiavimų elementus, betonines trinkeles) privaloma atstatyti.
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Projekto pavadinimas

Daugiabučio gyvenamojo namo, Gedimino g.75, Kaišiadorys, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
Laida

Dokumentas

Situacijos schema. Sklypo planas M1:500
Statytojas

LT

UAB "Kaišiadorių butų ūkis"

Žymuo

SP2122-00-TDP-SP01

O
Lapas

Lapų

1

1

SUTARTINIAI ŽENKLAI
ŽYMĖJIMAS

PAVADINIMAS
RAL 9016 (arba analogas) fasadinių pastato sienų
spalvos. Apdaila - daugiasluoksnės
termoizoliacinės plokštės. Kiekis - 446,00 m2
Esama stogo danga
RAL 3011 (arba analogas) cokolio spalvos. Apdaila
- daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės. Kiekis
- 58,10 m2
Tinkas. Spalva - RAL 3011. 3,20 m2

Perkeliamas dujų vamzdis
ant naujos atitvaros

+9.99

+9.79

+8.72

+9.79

D-1

Keičiamos durys.

BL-1

Įstiklinami balkonai.

R-1

Keičiami rūsio langai

+8.72

+8.00

+8.00
BL-1

BL-1

+6.60

+6.60

+5.15

+5.15
BL-1

BL-1

+3.75

+3.75

+2.30

+2.30
L-1

+0.90

+0.90
D-1

±0.00

-1.09

D

Ardomas esamas langas.
Esama anga perkeliama 350 mm nuo naujai
įrengiamo apšiltinimo sluoksnio. Angos matmenis
tikslinti vietoje. Detalesnius sprendinius žiūrėti SK.

PVC langų rėmų spalva - RAL 9016 (balta) (arba analogas)
Balkonų vidinė sienos dalis tinkuojama. Spalva - RAL 9002 (arba analogas)

±0.00

-1.21

PASTABOS
Pirmo aukšto apšiltintos balkono perdangos numatoma apdaila - spalvotas
silikoninis struktūrinis tinkas RAL 9016 (arba analogas).
Parapetų, laiptinių stogelių ir lauko palangių elementai - spalvota poliesteriu
dengta skarda RAL 9002 (arba analogas).

R-1

-0.98

R-1

Remontuojamas stogelis virš įėjimo.
Apšiltinamas 50mm (detalesnius sprendinius žiūrėti
SK.)
Įrengiama bituminė danga.
Stogelio šonai tinkuojami spalva - RAL 9016

Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo
darbus.
Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą
(ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos.
Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš
atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius
Altitudės pateiktos metrais. Matmenys - milimetrais

A

Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi
būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių rekomendacijų.
Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų
ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistema draudžiama.
Daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių klojimo schemą ruošia
gamintojas.

Perkeliamas lietvamzdis
ant naujos atitvaros
Perkeliamas lietvamzdis
ant naujos atitvaros

Nepažymėti langai - paliekami esami.

0
Laida
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Daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g. 75, Kaišiadorys
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Dokumentas

Laida

Fasadas tarp ašių D-A

0

M 1:100
Statytojas

LT

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

Žymuo

SP2122-01-TDP-SA.B.8

Lapas

Lapų

1

1

+9.99

ŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI
PAVADINIMAS
RAL 9016 (arba analogas) fasadinių pastato sienų
spalvos. Apdaila - daugiasluoksnės
termoizoliacinės plokštės. Kiekis - 446,00 m2
Esama stogo danga
RAL 3011 (arba analogas) cokolio spalvos. Apdaila
- daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės. Kiekis
- 58,10 m2
Tinkas. Spalva - RAL 3011. 3,20 m2

Keičiami rūsio langai

R-1

Įstiklinami balkonai.

BL-1

Keičiamos durys.

D-1

+9.79

+8.72

BL-2

BL-2

BL-2

BL-2

+8.00

PASTABOS
Pirmo aukšto apšiltintos balkono perdangos numatoma apdaila - spalvotas
silikoninis struktūrinis tinkas RAL 9016 (arba analogas).
Parapetų, laiptinių stogelių ir lauko palangių elementai - spalvota poliesteriu
dengta skarda RAL 9002 (arba analogas).

1100

PVC langų rėmų spalva - RAL 9016 (balta) (arba analogas)
Perkeliamas dujų vamzdis
ant naujos atitvaros

Balkonų vidinė sienos dalis tinkuojama. Spalva - RAL 9002 (arba analogas)

±0.00

Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo
darbus.
Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą
(ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos.
Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš
atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius

±0.00

-1.04

Altitudės pateiktos metrais. Matmenys - milimetrais

-1.21

Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi
būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių rekomendacijų.
Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų
ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistema draudžiama.
Daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių klojimo schemą ruošia
gamintojas.

Ant naujų atitvarų
perkeliamas kondicionierius

1

3

Nepažymėti langai - paliekami esami.
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Laida
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Statytojas

LT

Žymuo

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

SP2122-01-TDP-SA.B.9

0

1

1

Lapų

Lapas

+9.99

+8.00

+8.00

+8.72

+8.72
BL-1

+6.60

+6.60

BL-1

+9.79

ŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI
PAVADINIMAS
RAL 9016 (arba analogas) fasadinių pastato sienų
spalvos. Apdaila - daugiasluoksnės
termoizoliacinės plokštės. Kiekis - 446,00 m2
Esama stogo danga
RAL 3011 (arba analogas) cokolio spalvos. Apdaila
- daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės. Kiekis
- 58,10 m2
Tinkas. Spalva - RAL 3011. 3,20 m2

Keičiami rūsio langai

R-1

Įstiklinami balkonai.

BL-1

Keičiamos durys.

D-1

BL-1

+5.15

+5.15
BL-1

±0.00

±0.00

+0.90

+0.90

+2.30

+2.30

+3.75

+3.75

PASTABOS
Pirmo aukšto apšiltintos balkono perdangos numatoma apdaila - spalvotas
silikoninis struktūrinis tinkas RAL 9016 (arba analogas).
Parapetų, laiptinių stogelių ir lauko palangių elementai - spalvota poliesteriu
dengta skarda RAL 9002 (arba analogas).
PVC langų rėmų spalva - RAL 9016 (balta) (arba analogas)

-0.69

R-1

R-1

Balkonų vidinė sienos dalis tinkuojama. Spalva - RAL 9002 (arba analogas)

-0.45
-1.04 -0.85

R-1

Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo
darbus.
Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą
(ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos.
Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš
atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius
Altitudės pateiktos metrais. Matmenys - milimetrais

Tinkuojami laiptai.
Spalva - RAL 3011

Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.

A

Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi
būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių rekomendacijų.
Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų
ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistema draudžiama.
Daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių klojimo schemą ruošia
gamintojas.

D

Nepažymėti langai - paliekami esami.
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Laida

Fasadas tarp ašių A-D
M 1:100

Statytojas

LT

Žymuo

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

SP2122-01-TDP-SA.B.11

0

1

1

Lapų

Lapas

Demontuojamos
esamos priešgaisrinės
kopėčios, sutvarkomos,
perdažomos

+9.99

ŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI
PAVADINIMAS
RAL 9016 (arba analogas) fasadinių pastato sienų
spalvos. Apdaila - daugiasluoksnės
termoizoliacinės plokštės. Kiekis - 446,00 m2
Esama stogo danga
RAL 3011 (arba analogas) cokolio spalvos. Apdaila
- daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės. Kiekis
- 58,10 m2
Tinkas. Spalva - RAL 3011. 3,20 m2

Keičiami rūsio langai

R-1

Įstiklinami balkonai.

BL-1

Keičiamos durys.

D-1

+9.79

+8.72

BL-2

BL-2

BL-2

BL-2

+8.00

PASTABOS
Pirmo aukšto apšiltintos balkono perdangos numatoma apdaila - spalvotas
silikoninis struktūrinis tinkas RAL 9016 (arba analogas).
Parapetų, laiptinių stogelių ir lauko palangių elementai - spalvota poliesteriu
dengta skarda RAL 9002 (arba analogas).

1100

PVC langų rėmų spalva - RAL 9016 (balta) (arba analogas)
Balkonų vidinė sienos dalis tinkuojama. Spalva - RAL 9002 (arba analogas)

+1.20
2950

±0.00

±0.00
-0.69

-0.98

Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo
darbus.
Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą
(ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos.
Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš
atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius
Altitudės pateiktos metrais. Matmenys - milimetrais

Atitraukiama elektros
skydinė pagal naują
apšiltinimo sluoksnį.

3

Tinkuojama laiptų
aikštelė. Spalva - RAL
3011 (raudona) arba
analogas

1

Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi
būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių rekomendacijų.
Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų
ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistema draudžiama.
Daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių klojimo schemą ruošia
gamintojas.
Nepažymėti langai - paliekami esami.
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0

1

1

Lapų

Lapas

Daugiabučio gyvenamojo namo, Gedimino g. 75, Kaišiadorys,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Daugiabučio gyvenamojo namo, Gedimino g. 75, Kaišiadorys,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Daugiabučio gyvenamojo namo, Gedimino g. 75, Kaišiadorys,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

