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AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA-AR) 
 

1. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ IR KITŲ 
DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS 
DARBO PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

 
LR ĮSTATYMAI 
 

1. LR Statybos įstatymas 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas  
3. LR Saugos ir sveikatos darbe įstatymas 
4. LR Žemės įstatymas 
5. LR Teritorijų planavimo įstatymas 
6. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
7. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
8. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 
9. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166 

 
ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
2. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
3. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas 

4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
5. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
7. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

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

8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
9. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
10. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
11. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
12. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
13. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
14. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
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15. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas 

16. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
17. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
18. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
19. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
20. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
21. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, Stogai, Langai ir išorinės įėjimo durys 
22. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
23. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
24. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
25. STR 2.05.06:2005 Aliuminių konstrukcijų projektavimas 
26. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
27. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
28. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 
29. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 

 
HIGIENOS NORMOS, STATYBOS TAISYKLĖS, KITI DOKUMENTAI 

1. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas  
2. HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo 

patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo 
reikalavimai 

3. HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 
ribinės vertės ir bendrieji matavimų reikalavimai 

4. RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
5. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
6. GSPR Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
7. GPGST Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės  
8. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
9. LST EN 17050-1:2010 Atitikties įvertinimas. Tiekėjo deklaracija. Bendrieji 

nurodymai 
10. (ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2011-03-09 
11. ST 2124555837.01:2021 Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu 
12. ST121895674.205.20.02:2014 Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės 

vatos šilumos izoliacijos įrengimas 
13.  www.statybostaisykles.lt 

 
PASTABOS:  
1. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė 

sistema, kurią turi sudaryti vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos 
produktų rinkinys (komplektas), turintis EĮ įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis 
NTĮ įvertinimą. 

2. Techniniame darbo projekte pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų 
pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todėl skaičiuojant statybos darbų kainą, neprivaloma 
vadovautis pateiktais konkrečių statybos produktų pavadinimais, vietoje jų galima naudoti 
analogiškus - lygiaverčius statybos produktus, tačiau jų techninės charakteristikos ir savybės 
privalo būti ne blogesnės negu nurodytos šiame techniniame projekte. 

Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medžiagas, prioritetas 
suteikiamas atsparumui, ilgaamžiškumui, didesnei pradinei investicijai ir mažesnėms 
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eksploatacinėms sąnaudoms. 
3. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio 

poziciją ar sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu 
susijusias išlaidas. 

4. Dėl specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizės reikalingumo. 
Statybos darbų technologijos projektas privalomas (darbai bus vykdomi -  eksploatuojamo 
pastato teritorijoje bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant 
žemės darbus greta esamų statinių). Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba 
paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. 

5.Dėl triukšmo prevencijos. Vadovautis Šilalės miesto savivaldybės triukšmo 
prevencijos nuostatais. 

 
KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS    
TECHNINIS  DARBO PROJEKTAS 

- Užduotis projektavimui (Daugiabučio gyvenamojo namo D. Poškos g. 7, Šilalė, 
atnaujinimo (modernizavimo) projekto techninė užduotis),  

- Investicijų planas (2019.11.04 Daugiabučio namo D. Poškos g. 7, Šilalė, atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto investicijų planas ( paketas B) ), 

- Statinio kadastro byla,  
- Topografinis planas, 
- Gyventojų pritarimas pastato modernizavimui, 
- Kiti, BD dalyje pridedami dokumentai. 
 
2. ATNAUJINAMO (MODERNIZUOJAMO) STATINIO PAGRINDINIAI 

DUOMENYS 
1.Statinio pavadinimas: Daugiabutis gyvenamasis namas. 
2.Statino vieta: D. Poškos g. 7, Šilalė. Pastato – gyvenamo namo unikalus Nr. 8799-

1000-1014 
3.Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) 

pastatai (pagal STR 1.01.03:2017 6.3p.). 
4.Statybos rūšis: Statinio paprastasis remontas (Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 

„Statinio statybos rūšys“ 7.3.2 p.). 
5.Statinio kategorija: Ypatingasis. (pagal STR 1.01.03:2017 5 skyrius 1 lentelė) . 
6. Saugoma teritorija. Ne.  
7. Kultūros paveldo objekto teritorija. Ne. 
8. Kultūros paveldo vietovė. Ne. 
9. Kultūros paveldo statinys. Ne. 
10. Kultūros paveldo objekto apsaugos zona. Ne. 
11. Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona. Ne. 
12. Kitų statinių apsaugos zona (-os)..Ne. 
13. Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki 

kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai 
dėl kitų (esamų) statinių.  Ne. 

14.Pastato energinio naudingumo sertifikato duomenys. 2019.11.22 pastatui išduotas 
Energinio naudingumo sertifikatas KG-0212-03482 (ekspertas Kęstutis Keliuotis, Atestato 
Nr.0212), energijos sąnaudos pastato šildymui nurodytos sertifikate 191,44 (kWh/m2/metus), 
nustatyta pastato energinio naudingumo klasė F. 

15. Statytojas: UAB „Šilalės šilumos tinklai “, Maironio g. 20b, Šilalė, LT-72136,  įm. 
k. 176502533 

16. Projektuotojas: Paprastojo remonto projektą parengė UAB ,,Polistatyba“, įm. k. 
300630009, atestato Nr. 4983.  
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17. Statybos finansavimo šaltiniai: Projektavimo ir statybos darbai finansuojami 
nuosavomis ir valstybės lėšomis. 

18. Projektavimo etapai: Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais. Pirmas etapas 
Investicijų planas. Antru etapu parengiamas paprastojo remonto techninis darbo projektas; 
sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
nurodymus. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime patvirtintas investicijų plano (I Paketas). 

19. Statinio projekto ekspertizė: Statinio projekto ekspertizė privaloma. (STR 
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IX skyrius). 

20. Atnaujinimo (modernizavimo) tikslas – sumažinti  pastato energijos sunaudojimą 
šildymui, pagerinti komforto sąlygas, pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo 
eksploatavimo trukmę. 

21. Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai, gatvės. Sklypas yra urbanizuotoje 
teritorijoje, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo viduje. Keliai, gatvės, privažiavimai – 
esami. Visi teritorijoje esantys medžiai ir krūmai yra saugojami. 

22. Žemės sklypas. Statytojo nuosavybės teisę ar kitokią teisę į žemę (statybos 
sklypą) patvirtinantys dokumentai. Žemės sklypas nesuformuotas. 

23. Dėl valstybinės žemės laikino naudojimo statybos metu. Vadovautis Nacionalinės 
žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriaus išduotu sutikimu. (žr. TDP priedai). 

24. Statybos nuosavybės teisę ar kitokią teisę į rekonstruojamą pastatą 
patvirtinantys dokumentai. Pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio 
duomenų banko išrašą (žr. pridedamus dokumentus) yra suformuota: gyvenamosios paskirties 
patalpų, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojami daiktai, Gyvenamųjų patalpų skaičius –  
39; Negyvenamųjų patalpų skaičius - 1. Pastatas – Gyvenamas namas. Unikalus daikto numeris: 
8799-1000-1014. 

25. Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Modernizuojamas 
pastatas yra prijungtas prie miesto inžinerinių tinklų. Teritorijoje aplink pastatą yra esami įvairūs 
požeminiai tinklai – požeminių elektros kabelių linijos, vandentiekio, nuotekų, ryšių ir kiti 
tinklai. 

26. Atnaujinami (modernizuojami) statiniai. Atnaujinamas 5 aukštų 3-jų laiptinių 
pastatas - gyvenamasis namas. 

27. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.  
Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 punktą „Rekonstruojant, kapitališkai 

remontuojant ar modernizuojant šiuos statinius, reglamento nuostatos taikomos tik 
rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu pertvarkomoms statinio dalims“, šiuo atveju 
sprendimas pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus neįgaliųjų specialiesiems 
poreikiams priimamas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo [17.1] 11 straipsnio 3 dalies 
nustatyta tvarka. 

Pastato modernizavimo (atnaujinimo) metu pastato konstrukcijos nepertvarkomos.  
Šiuo projektu sklypo plano sprendiniai esami, naujai neprojektuojami. 
Šiuo projektu įrengiamos nuogrindos visu pastato perimetru. Įrengiamos naujos įėjimo 

aikštelės, kurios sujungiamos su pėsčiųjų takais 5% nuožulnomis. 
 

2.1. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
Žemės sklypas nesuformuotas. 
Sklypas yra daugiabučiais gyvenamaisiais namais užstatytoje teritorijoje.  
Teritorijoje visi medžiai ir krūmai yra saugojami.  
Aplink pastatą suformuoti pėsčiųjų takai paliekami esami.  
Modernizuojamas pastatas yra prijungtas prie miesto inžinerinių tinklų. Sklype ir šalia jo 

pakloti požeminiai tinklai – vandentiekio, nuotekų tinklai, požeminių elektros kabelių linijos, 
ryšių ir kiti tinklai. 

Įvažiavimas į sklypą esamas iš esamo pravažiavimo bendrame teritorijos sklype. 
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Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Šilalėje yra sekančios klimatinės 
sąlygos: 

 Vidutinė metinė oro temperatūra  +6,0 ºC; 
 Šalčiausio penkiadienio temperatūra   -23 ºC; 
 Santykinis metinis oro drėgnumas    81%; 
 Vidutinis metinis kritulių kiekis   796 mm; 
 Maksimalus paros kritulių kiekis   103,6 mm; 
 Vidutinis metinis vėjo greitis     4,2 m/s 
 Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003  I rajonas1,2 sk, kN/m2 (120 

kg/m2);           
 Vėjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003  I rajonas 24 vref,0 m/s. 

RELJEFAS  
Sklypo reljefas ramus. 
Vykdant pastato atnaujinimo (modernizavimo darbus) sklypo reljefas nepertvarkomas.  
Sklypo plano sprendiniai šiuo projektu naujai neprojektuojami. Atstatoma nuogrinda 

aplink pastatą po pamatų apšiltinimo. Remontuojama įėjimo aikštelė kuri su nuožulnia 
plokštuma sujungiama su pėsčiųjų taku.  

Po pamatų apšiltinimo užtikrinamas reljefo nuolydis nuo pastato, dėl paviršinių lietaus 
nuotekų nuvedimo reljefo paviršiumi. 

 
2.2 TRUMPAS MODERNIZUOJAMO PASTATO APIBŪDINIMAS 
 
BENDRI DUOMENYS.  
Pastatas – daugiabutis gyvenamasis namas. Pastatas 5 aukštų, sienos – plytų mūro ir dujų 

silikato plokščių, pamatai – betoniniai, perdangos – g/b surenkamų plokščių, stogas – plokščias, 
lietaus nuvedimas vidiniu lataku. 

Adresas D. Poškos g. 7, Šilalė, pažymėjimas plane 1A5p, Nr. 8799-1000-1014, tikslinė 
naudojimo paskirtis – gyvenamoji, statybos pabaigos metai 1991, pastato energinio naudingumo 
klasė F (sertifikato Nr. KG-0212-03482, išdavimo data 2019-11-12). 

Žemės sklypas nesuformuotas.  
Pastatas 39 butų/ gyvenamųjų patalpų ir 1 negyvenamos paskirties patalpos, pastato 

bendras plotas – 2734,29 m2, naudingas plotas – 2180,14 m2, gyvenamas plotas – 1389,19 m2, 
rūsių plotas – 452,91 m2, tūris – 11652 m3. 

Architektūriniai sprendimai. Tūrinis sprendimas. Planinė struktūra. Atnaujinimo 
(modernizavimo) projekte nenumatomas objekto planinės patalpų struktūros ir paskirties 
keitimas. 

 
2.2.1 ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Pamatų aprašymas Pastato pamatai juostiniai, betono blokų. Cokolis – betono blokų iš 
išorės tinkuotas. Aplink pastatą įrengta mišri betono nuogrinda arba 
jos nėra.  
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas U = 1,46 W/(m²K). 

Fotofiksacija 

   
Nustatyti defektai Cokolio apdailinis tinkas destruktūrizuotas, atšokęs, konstrukcija 
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neapsaugota nuo atmosferinių poveikių, Pastato nuogrinda prastos 
būklės, vietomis pasvirusi į pastato pusę. Cokolio apdailinis tinkas 
vietomis įtrūkęs, nubyrėjęs. Apžiūrėjus rūsio sienas iš vidaus 
pastebimi drėgmės paveikti plotai. Drėkinami pamatai gali tapti 
netolygaus pastato sėdimo priežastimi. 

Rekomendacijos Rekomenduojama pašalinti destruktūrizuotą tinką, apšiltinti 
antžeminę ir požeminę pamato dalis iš išorės, atstatyti nuogrindą po 
pamatų apšiltinimo. 

Sienų aprašymas Pastato sienos – Silikatinių plytų mūras/dujų silikato plokštės.  
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas U = 1,27 W/(m²K).  
 

Fotofiksacija  

   

   
Nustatyti defektai Išorinių sienų būklė – patenkinama. Sienos neapšiltintos, 

neapsaugotos nuo atmosferinių kritulių. Viršutinė dalis vietomis 
peršlapusi, į pastatą patenka drėgmė, ardoma konstrukcija. Pastato 
išorinių sienų charakteristikos neatitinka  (STR 2.01.01:1999 
„Esminiai statinio reikalavimai, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 

Rekomendacijos Rekomenduojama remontuoti sienos išorinius defektus, apšiltinti 
konstrukciją iš išorės, įrengti apdailą. 

Stogo aprašymas Pastato stogas – plokščias, dengtas rulonine hidroizoliacine danga. 
Lietaus nuvedimas vidiniais stovais. 
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Plokščio stogo šilumos perdavimo koeficientas U = 0,85 W/(m²K). 
Fotofiksacija 

   
Nustatyti defektai Plokščio stogo būklė nepatenkinama. Apžiūrėjus stogo dangą, 

pastebėta, kad dangos stipriai pažeistos, skardos elementai surūdiję, 
stogo liukas šaltas, ventiliacijos kaminai neapšiltinti, neapskardinti.  
Pastato stogo charakteristikos neatitinka (STR 2.01.01:1999 
„Esminiai statinio reikalavimai“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 

Rekomendacijos Paaukštinti parapetą, apšiltinti plokščio stogo konstrukciją, įrengti 
naują hidroizoliacinę dangą, paaukštinti, apšiltinti, apskardinti 
ventiliacijos kaminus, atnaujinti stogo konstrukcinius elementus. 

Langai butuose ir 
langai ir durys bendro 
naudojimo patalpose. 

Didžioji dalis pastato langų, balkonų durų pakeisti į plastikinio rėmo 
langus ir duris su stiklo paketu. Bendro naudojimo patalpų laiptinės 
langai pakeisti. Rūsio langai seni – mediniai. Viršutinis laiptinės 
langas varstomas dalinai. Pagrindinių įėjimų durys – metalinės su 
stiklo paketu, įrengtais uždarymo mechanizmais, rūsio durys 
metalinės. Tambūro durys senos medinės.  

Fotofiksacija 

       
Nustatyti defektai Nepakeistos durys neatitinka STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio 

reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, šilumos 
laidumo rodiklių vertės, neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ norminių 
reikalavimų.  

Rekomendacijos Rekomenduojama senus medinius langus pakeisti į mažesnio šilumos 
pralaidumo gaminius. 

Lodžijų 
konstrukcijos. 

Lodžijų apsauginės tvorelės g/b konstrukcijos, Dalis lodžijų 
neįstiklinta.  
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Fotofiksacija 

     
Nustatyti defektai Lodžijų tvorelių būklė patenkinama, lodžijų įstiklinimai neatitinka 

STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos 
taupymas ir šilumos išsaugojimas“, šilumos laidumo rodiklių vertės, 
neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“ norminių reikalavimų.  

Rekomendacijos Rekomenduojama demontuoti esamas lodžijų tvoreles ir įrengti 
naujas. TDP pristatymo metu gyventojai nesutiko, kad būtų 
demontuojamos esamos lodžijų atitvaros. Rekomenduojama 
sustiprinti, apšiltinti lodžijų tvoreles, įstiklinti lodžijas PVC blokais. 

Rūsio perdanga Rūsio perdanga nešiltinta. Neatitinka STR 2.01.01:1999 „Esminiai 
statinio reikalavimai“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.   
IP nenumatyta šiltinti rūsio perdangos. 

Rekomendacijos Rekomenduojame apšiltinti rūsio perdangą iš rūsio pusės, tačiau ši 
priemonė negalima, nes nėra numatyta IP. 

Šilumos (energijos) 
šaltinio tipas 

Šiluma pastatui tiekiama centralizuotai iš miesto šilumos tinklų. 

Šildymo sistema Šildymo sistema vienvamzdė, apatinio paskirstymo, vamzdynai 
nepakeisti, pastatas šildomas netolygiai. Šilumos punktas senas, 
neautomatizuotas. 

Rekomendacijos Modernizuoti esamą vienvamzdę sistemą su apribotu maksimaliu 
temperatūros nustatymu patalpose, įrengti automatizuotą šilumos 
punktą 

Karšto vandens 
sistema 

Karštas vanduo ruošiamas šilumokaičiu šilumos, vamzdynai 
nepakeisti. 
 

Rekomendacijos Pilnai atnaujinti visą karšto vandens ruošimo sistemą 
Vandentiekio sistemos 
aprašymas 

Šalto vandentiekio sistema prijungtos prie miesto tinklų. 

Rekomendacijos Pilnai atnaujinti visą šalto vandens ruošimo sistemą 
Buities nuotekų 
šalinimo sistemos 
aprašymas 

Buities  nuotekų šalinimo sistemos prijungtos prie miesto tinklų. 

Rekomendacijos Pilnai atnaujinti visą buities nuotekų ruošimo sistemą 
Vėdinimo sistemos 
tipas 

Vėdinimo sistema pastate natūrali, per langus, orlaides, duris, 
vėdinimo kanalus. 

Oro tiekimas Oras į patalpas patenka atidarant langus, duris, per nesandarumus. 
Oro ištraukimas Oras iš patalpų šalinamas vertikaliais natūralaus vėdinimo ir kanalais. 
Defektai Esama ventiliacijos būklė patenkinama: natūralaus vėdinimo kanalai 
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užakę, vėdinimo grotelės kai kur sulūžusios, ventiliacijos sistema 
neatlieka savo funkcijos. 

Rekomendacijos Išvalyti, dezinfekuoti, apšiltinti ventiliacijos kanalus virš stogo, 
apskardinti, įrengti tinkliukus nuo paukščių. 

Elektros tiekimo ir 
apšvietimo sistemos 
aprašymas 

Elektros instaliacija neatnaujinta. Elektros instaliacija potinkinė. 
Bendro naudojimo patalpose vyrauja šviestuvai su kaitrinėmis 
lemputėmis. 

Rekomendacijos Atnaujinti bendro naudojimo patalpose elektros instaliaciją.  
 

3. PROJEKTO SPRENDINIAI 
 

3.1 DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖJE, 
ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS) PROJEKTAS 

 

 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIAI SPRENDINIAI: 
Techninio darbo projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Investicijų planu II(B) 

variantu  ir Technine projektavimo užduotimi. 
Gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, turi užtikrinti aukštesnę nei 

esama ir ne žemesnę nei B pastato energinio naudingumo klasę bei sumažinti skaičiuojamąsias 
šilumos energijos sąnaudas. 

 
Bendroji specifikacija: 
Tiekėjas visus statybos darbus atlieka, užtikrina jų kokybės kontrolę, taip pat jiems atlikti 

taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros 
sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43), Statybos 
įstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir 
paskirties dokumentais, taip pat iš tarptautinių, Europos organizacijų ir užsienio valstybių 
perimtais ir Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įteisintais statybos 
techniniais dokumentais.  

 
1.Pastato pamato įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas ≥1,2 m, iš išorės 

termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Atitvaros šilumos 
perdavimo koeficientas - U≤0,22 W/(m2·K). 

2.Pastato cokolio antžeminės dalies, taip pat angokraščių, šiltinimas iš išorės 
termoizoliacinėmis plokštėmis, apdaila klijuojamos akmens masės plytelės. Atitvaros šilumos 
perdavimo koeficientas - U≤0,22 W/(m2·K). 

3.Pastato sienų, taip pat angokraščių, šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, apdaila – 
akmens masės plytelės. Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas - U≤0,18 W/(m2·K).  

4.Plokščio stogo šiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, įskaitant stogo dangos keitimą. 
Parapetų pakėlimas, parapetų ir ventiliacijos kaminų šiltinimas, apskardinimas, naujo stogo 
liuko įrengimas, apsauginės tvorelės montavimas, įėjimo bei lodžijų stogelių šiltinimas. 
Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - U≤0,15W/(m2·K). 

5.Natūralios vėdinimo sistemos atnaujinimas. Išvalomos, dezinfekuojamos ir 
suremontuojamos esamos ventiliacijos šachtos. 

6. Esamų langų keitimas (įskaitant apdailos darbus) mažesnio šilumos pralaidumo 
langais. Šilumos perdavimo koeficientas – U≤1,1 W/(m2·K). 

7. Bendro naudojimo patalpų tambūro durų keitimas (įskaitant apdailos darbus) 
mažesnio šilumos pralaidumo durimis. Šilumos perdavimo koeficientas - U ≤1,4 W/(m2·K). 

8.Lodžijų stiklinimas, įskaitant esamų lodžijų konstrukcijos sustiprinimą  nuo perdangos 
plokštės atitvaros iki viršaus, naudojant plastikinių profilių blokus. Šilumos perdavimo 
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koeficientas – U≤1,3W/(m2·K). 
9.Nuogrindos įrengimas (ne mažiau kaip 0,5m pločio), panaudojant vejos bortus ir 

trinkelių  dangą. Įėjimo aikštelių įrengimas, naujų batų valymo grotelių. Aplinkos tvarkymo 
darbai. 

10.Bendro naudojimo laiptinių paprastasis remontas su paviršiaus dažymu, laiptinių 
grindų ir laiptų remontas, įskaitant pažeistų vietų užtaisymą, bei paviršiaus nudažymą, turėklų 
paprastasis remontas, netinkamų porankių keitimas. 

Šilumos punkto atnaujinimas, įrengiamas naujas šilumos punktas su komercinės 
apskaitos sistema, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemomis.  

Šildymo sistemos atnaujinimas. Pilnai keičiama visa šildymo sistema. 
Karšto vandens ruošimo sistemos atnaujinimas. Pilnai atnaujinama visa karšto vandens 

sistema įskaitant apdailos darbus. 
Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas. Pilnai atnaujinama visa šalto vandens 

sistema įskaitant apdailos darbus. 
11.Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas iki artimiausių šulinių Pilnai atnaujinama 

visa buities nuotekų sistema įskaitant apdailos darbus. 
12.Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacijos remontas. 
 
Rangovas prie statybos sklypo (statybvietės) turi įrengti stendą su informacija apie 

remontuojamą statinį, užtikrinantį ES struktūrinės paramos ženklinimą. 
 
Darbai atliekami vadovaujantis naudojamų gaminių ir medžiagų gamintojo 

instrukcijomis. 
 
3.2. PAGRINDINIŲ ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ ŠILUMOS PERDAVIMO 

KOEFICIENTO SKAIČIAVIMAS  
 

Medžiagoms, priimtoms Techniniame darbo projekte, medžiagos šilumos laidumo 
koeficientas turi būti ne mažesnis nurodytam. Priimant medžiagas turinčias blogesnes šilumines 
savybes, šilumines varžas būtina perskaičiuoti ir pakeisti konstrukcijas, kad būtų išpildyti STR 
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimai.  
 
KONSTRUKCIJŲ ŠILUMINĖS VARŽOS IR ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTO 
SKAIČIAVIMAI 

1 lentelė. Šilumos perdavimo koeficientai 
Atitvarų šilumos 
perdavimo koeficientas: 

PRIEŠ 
ATNAUJINIMĄ 

PO 
ATNAUJINIMO 

PAGAL 
REGLAMENTĄ 

Pastabos 
(žr. užduotį ir IP) 

Sienų 
(vėdinama 
sistema) 

W/ m2 K 1,27 0,174 UwN ≤0,18  

Sienų 
balkonuose  
(tinkuojama 
sistema) 

W/ m2 K 0,313 0,180 UwN ≤0,20 
balkonas 
nešildoma 
apšiltinta patalpa 

Langų W/ m2 K - ≤1,1 UwdaN ≤1,3  
Durų  W/ m2 K - ≤1,4 UwdaN ≤1,5 UwdaN ≤1,4 
Stogo W/ m2 K 0,85  0,139 UrN ≤0,15  
Cokolio W/ m2 K 1,46 0,168 UfgN ≤0,22  

Rūsio perdanga W/ m2 K 0,71  0,71 UfgN ≤0,22 
nenumatyta 
šiltinti 

 
PASTABA : reikšmės šilumos perdavimo koeficientų prieš atnaujinimą (žr. Investicijų planas, 1 lentelė). 
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C1=0,9284 (B intervale), C2=0,9483 (C intervale). 
Kartu C1 ir C2 patenka į „B“ klasės intervalą. 
Projektuojamos pastato energijos sąnaudos po renovacijos: 
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti ir karštam 

vandeniui ruošti (vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus 
(kWh/(m2×metai)) – 112,59kWh/(m2xmetai), iš jų patalpų šildymui 90,20 kWh/(m2xmetai). 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti (vienam 
kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)) – 
0,00Wh/(m2xmetai). 

Skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpų 
apšvietimui (kWh/(m2×metai)) – 5,92kWh/(m2xmetai). 

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, palyginti su esama padėtimi 
(skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo)  66,05%. 

Pastato sandarumo reikalavimai. Kadangi didelė dalis pastato langų, gyventojų 
lėšomis yra pakeista anksčiau ir gyventojai gali neturėti pakeistų langų savybių 
deklaracijų, siekiant užtikrinti gyventojų užsibrėžtus tikslus ir pasiekti pastato energinio 
naudingumo B klasę po pastato renovacijos, reikia atlikti pastato sandarumo matavimus. 
Nesandariuose languose įrengiamos EPDM tarpines. 

B energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti darbai atlikti taip, kad jų 
sandarumas, išmatuotas pagal LST EN 13829:2002 „Šiluminės statinių charakteristikos. Pastatų 
pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas (modifikuotas ISO 9972:1996)“ 
reikalavimus esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų 10 lentelėje 
nurodytų oro apykaitos verčių. 
          2 lentelė. Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui 
Eil.  
Nr.  

Pastato paskirtis [5.4]  
Pastato energinio 
naudingumo klasė 

n50.N, 
(1/h) 

1 Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo B 1,5 

 
 

 
1.SIENOS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTO SKAIČIAVIMAS 
Esamų fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas U= 1,27, R= 0,7875 m²·K/W. 
Vėdinama (ventiliuojama) sistema. Sienų termoizoliacijai naudojamos PAROC 

eXtra Plus λ/D=0,034 W/mK 180 mm storio ir PAROC Cortex λ/D=0,033 W/mK 30 mm 
storio ar analogiška, apdaila - akmens masės plytelės. 

Patikriname, ar papildomai apšiltintos sienos šilumos perdavimo koeficientas 
neviršija leistino šilumos perdavimo koeficiento: UwN ≤ 0,18 W/(m²·K). 

UwN =0,174≤UwN =0,18 W/(m²·K), sąlyga tenkinama.  
Projektuojama sienas šiltinti dvisluoksne šilumos izoliacija naudojant akmens vatos 

plokštes PAROC eXtra Plus λ/D=0,034 W/mK 180 mm storio ir PAROC Cortex λ/D=0,033 
W/mK 30 mm storio ar analogiška, apdaila - akmens masės plytelės (arba analogiška). 
 

2.SIENŲ LODŽIJOSE ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTO SKAIČIAVIMAS 
Esamų sienų lodžijose šilumos perdavimo koeficientas U= 0,3125, R= 0,2,462 m²·K/W. 
Tinkuojama sistema. Sienų termoizoliacijos sluoksniui naudojamos 100 mm putų 

polistireno EPS N 100 λD=0,030 W/mK plokštės. 
Patikriname, ar papildomai apšiltintos sienos šilumos perdavimo koeficientas neviršija 

leistino šilumos perdavimo koeficiento: UwN ≤ 0,18 W/(m²·K). 
UwN =0,180≤UwN = 0,18 W/(m²·K), sąlyga tenkinama, lodžija yra nešildoma apšiltinta patalpa. 
Lodžijos stiklinamos nuo apsauginės tvorelės iki lubų. Pirmo aukšto lodžijų perdangos plokštės 
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šiltinamos iš apačios EPS N 100 λD=0,030 W/mK 100mm, lodžijų lubos šiltinamos iš apačios 
EPS 70 λD=0,039 W/mK 50mm.  Lodžijų apsauginių tvorelių šiltinimas vėdinama sistema, iš 
išorės - mineralinės vatos plokštėmis λ/D=0,035 W/mK 75mm ir priešvėjine izoliacija 
λ/D=0,033 W/mK 30mm, iš vidaus -  tvorelių atitvarų remontas, sutvirtinimas, sandarinimas 
perimetru, šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis λ/D=0,035 W/mK 50mm. Apdaila iš išorės - 
fibrocementinės plokštės, iš vidaus - cemento pjuvenų plokštės 

Projektuojama šiltinti pastato sienas lodžijose tinkuojama sistema. Fasadai šiltinami 
EPS N 100 λD=0,030 W/mK 100mm termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiama plonasluoksnė 
dekoratyvinio tinko apdaila su armavimo tinkleliu. Skaičiuojant pastato energinio naudingumo 
klasę, priimama, kad balkono patalpa yra nešildoma apšiltinta patalpa. 

 
3.SIENŲ LODŽIJOSE BESIRIBIJANČIŲ SU KITU BUTU ŠILUMOS 

PERDAVIMO KOEFICIENTO SKAIČIAVIMAS 
Esamų sienų lodžijose šilumos perdavimo koeficientas U= 1,27, R= 0,7875 m²·K/W. 
Tinkuojama sistema. Sienų termoizoliacijos sluoksniui naudojamos 160 mm putų 

polistireno EPS N 100 λD=0,030 W/mK plokštės. 
Patikriname, ar papildomai apšiltintos sienos šilumos perdavimo koeficientas neviršija 

leistino šilumos perdavimo koeficiento: UwN ≤ 0,18 W/(m²·K). 
UwN =0,180≤UwN = 0,18 W/(m²·K), sąlyga tenkinama, lodžija yra nešildoma 

apšiltinta patalpa.  
Projektuojama šiltinti pastato sienas lodžijose tinkuojama sistema. Fasadai šiltinami 

EPS N 100 λD=0,030 W/mK 160mm termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiama plonasluoksnė 
dekoratyvinio tinko apdaila su armavimo tinkleliu. Skaičiuojant pastato energinio naudingumo 
klasę, priimama, kad balkono patalpa yra nešildoma apšiltinta patalpa.  

 
4. COKOLIO ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTO SKAIČIAVIMAS 
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas U= 1,46 W/(m²·K), R= 0,685 m²·K/W.  
Tinkuojama sistema. Šiltinama 180 mm putų polistireno EPS N 100 λD=0,030 

W/mK  plokštėmis. 
Patikriname, ar papildomai apšiltintos sienos šilumos perdavimo koeficientas neviršija 

leistino šilumos perdavimo koeficiento: UwN ≤ 0,22 W/(m²·K).  
UwN =0,168≤UwN =0,22 W/(m²·K), sąlyga tenkinama.  
Sąlyga tenkinama, projektuojama šiltinti cokolį EPS N 100  λD=0,030 W/mK  d = 

180mm putų polistireno plokštėmis, požeminėje dalyje įrengiant teptinę hidroizoliaciją ir 
hidroizoliacinę membraną, antžeminės dalies apdaila – akmens masės plytelės. (arba 
analogiška). 

 
5. STOGO ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTO SKAIČIAVIMAS 
Esamo stogo šilumos perdavimo koeficientas U= 0,85 W/(m²·K), R= 1,1765 m²·K/W.  
Stogo šiltinimui EPS N 80 λD=0,031 W/mK 160mm storio, kieta akmens vata 

Rockwool Roofrock - λD=0,038 W/mK 40mm storio, gniuždymo stipris 50kPa; TF BOARD 
- λD=0,039 W/mK 20mm storio, gniuždymo stipris 80kPa. 

Patikriname, ar papildomai apšiltinto stogo šilumos perdavimo koeficientas neviršija 
leistino šilumos perdavimo koeficiento: UwN ≤ 0,15 W/(m²·K). 

Stogo šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas: UwN=0,139≤UwN= 0,15W/(m²·K), 
sąlyga tenkinama.  

Sąlyga tenkinama, projektuojama Stogo šiltinimui EPS N 80 λD=0,031 W/mK 160mm 
storio, kieta akmens vata Rockwool Roofrock - λD=0,038 W/mK 40mm storio gniuždymo įtempis 
50kPa ir TF BOARD - λD=0,039 W/mK 20mm storio, gniuždymo įtempis 20kPa. (arba 
analogiška). 
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4. TRUMPAS PASTATO FASADŲ APDAILOS PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ 
APRAŠYMAS 

 
PAGRINDINIAI SPRENDINIAI 
 

- Cokolis: 
- akmens masės plytelės RAL 7022 ; 
- Sienos: 
- akmens masės plytelės RAL 9010; RAL 1013; RAL 1035 ;  
- struktūrinis silikat - silikoninis tinkas, Lodžijose RAL 1013. 
- Stogo danga: 

ruloninė bituminė danga; 
- Skardos elementai: 
- pural danga dengtos skardos lankstiniai  RAL 7022; 
- Langai: 
- PVC, balta; Komercinės patalpos RAL 3032 
- Įėjimo durys: 
- RAL 7022. 
- Tambūro durys: 
- Šviesaus medžio imitacijos 

 
Fasadų spalvinį sprendimą sąlygojo esamas architektūrinis kontekstas, daugiabučio 

gyvenamojo namo patalpų savininkų pasirinkimas. Sprendiniai atitinka Šilalės rajono 
savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo reikalavimus, atskirai su juo 
derinti. 

Projekto vykdymo metu, pasirinkus konkrečias apdailos medžiagas, gaminius, jų 
tiekėjus ar esant bet kokiems projekto sprendinių pakeitimams ar neatitikimam su esama 
padėtimi – informuoti PV, PDV techninės priežiūros vadovą ir atskirai derinti. 
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TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI 
 

Normatyvinių dokumentų sąrašas, kuriais būtina vadovautis vykdant statybos darbus: 
 Statybos įstatymas (1996-03-19 Nr. I-1240) Žin., 1996, Nr. 32-788 
 Aplinkos apsaugos įstatymas (1992-01-21 Nr. I-2223) Žin., 1992, Nr. 5-75  
 www.statybostaisykles.lt 

 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“ 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
 
Tiekėjas visus statybos darbus atlieka, užtikrina jų kokybės kontrolę, taip pat jiems 

atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų 
rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43), 
Statybos įstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio 
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat iš tarptautinių, Europos organizacijų ir užsienio 
valstybių perimtais ir Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įteisintais 
statybos techniniais dokumentais. Naudoti I kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinę 
sistemą. 

Vykdantieji statybos darbus ir statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus 
kvalifikacijos atestatus. 

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

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, 
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių 
sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009 
reikalavimus. 

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose, aiškinamajame 
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rašte ir statybos reglamentų keliamus statybos produkto degumo ir atsparumo ugniai techninius 
reikalavimus. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi turėti pasus ir būti 
firminiame įpakavime. Medžiagos. Gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti LR. Jei tokių 
nėra – importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms- įmonėms paruošti standartai. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis montavimo instrukcijomis 
darbui su medžiagomis, gaminiais ir įrengimais. Labai svarbu vykdant statybos darbus 
vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.  

Techniniame darbo projekte pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų 
pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todėl skaičiuojant statybos darbų kainą, neprivaloma 
vadovautis pateiktais konkrečių statybos produktų pavadinimais, vietoje jų galima naudoti 
analogiškus - lygiaverčius statybos produktus, tačiau jų techninės charakteristikos ir savybės 
privalo būti ne blogesnės negu nurodytos šiame techniniame darbo projekte.  

Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medžiagas, prioritetas 
suteikiamas atsparumui, ilgaamžiškumui, didesnei pradinei investicijai ir mažesnėms 
eksploatacinėms sąnaudoms. 

Išorinių sienų šiltinimo darbams naudojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema, 
kurią turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos 
produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis 
rinkinys, turintis NTĮ. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“ 12.1 p.). 

Išorinių sienų šiltinimo darbams naudojama išorinė nevėdinama sistema, kurią turi 
sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų 
rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu. STR 2.04.01:2018 
„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 21.1 p.). 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, atnaujinimo 
(modernizavimo) pastato dalies darbai turi būti tinkama tolesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo 
(modernizavimo) darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės 
savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją 
ar sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu 
susijusias išlaidas. 

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkančiomis 
institucijomis. 

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, 
įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais 
matavimo vienetais) kiekiai. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus 
(sąnaudų žiniaraščio poziciją ar sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su 
šiuo darbų vykdymu susijusias išlaidas. 

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

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

Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumentų parengimui. Parengti statybos darbų 
technologijos projektą. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai 
atlikti statinio statybos vadovui.  (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV skyrius, šeštas skirsnis 25 p.). 

Parengti statybos darbų vykdymo technologinės kortelės (STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3 priedas, III skyrius, šeštas skirsnis 1.6 p.) 

Parengti specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo 
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instrukcijas.  
Atlikti paklotų inžineriniu tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukos. 
Darbo brėžiniai ir technines specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti 

pažymėti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos technines priežiūros vadovo ir 
statybos vadovo.  

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), 
įrenginiams, darbams ir bendroji ju priėmimo statybvietėje tvarka:  

Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai privalo atitikti jų atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams;  

Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto ar kitų draudžiamų 
cheminių priedu;  

Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių 
kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);  

Turi būti vykdoma statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė: gamybos 
vietoje pagal ISO 9001;  

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygas nustato tiekėjas; 
Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta 

tvarka;  
Nurodymai statybos sklypo paruošimui: Projektuojamo pastato statyba bus vykdoma 

gyvenamojoje teritorijoje. Teritorija turi būti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktūra 
statybos darbams joje vykdyti: laikini buitiniai ir sandėliavimo pastatai, laikini inžineriniai 
tinklai, laikini privažiavimo keliai, kitos būtinos priemonės.  

Statybos darbu organizavimas ir metodai. Statybos darbų organizavimas ir metodai 
numatomi statybos darbų vykdymo technologijos projekte. Šį projektą parengia konkursą 
pastato statybai laimėjęs rangovas. Statybos eiliškumą laisvai nusistato statybos rangovas, 
atsižvelgdamas į savo galimybes ir turimas technines priemones ir suderinęs su Užsakovu.  

Statybos užbaigimas. Statybos užbaigimas vykdomas  pagal STR 1.05.01:2017 
nurodytas procedūras. Pagal šio reglamento nuostatas daugiabutis namas pripažįstamas 
tinkamais naudoti tik užbaigus statinio projekto sprendinius, sutvarkius teritorijos perbūvį. 
 

TS-02 Langų ir durų keitimas ir balkonų stiklinimas naujais blokais 
 
BENDRIEJI NURODYMAI 
Langų keitimas 

1.Keičiami butų ir bendro naudojimo patalpose (laiptinėje ir rūsyje) langai ir lodžijų 

durys PVC profilių gaminiais.  

2.Keičiami negyvenamosios paskirties patalpų langai ir durys PVC profilių gaminiais. 

3.Montuojamos vidaus PVC, lodžijose esantiems langams PVC,  ir lauko cinkuotos 

skardos dengtos pural palangės. 

4.Angokraščių šiltinimas iš vidaus, pilna vidaus ir lauko angokraščių apdaila. 

5.EPDM tarpinių įrengimas visuose nesandariuose languose. 

Jeigu nėra galimybės pasiekti viršutinio aukšto laiptinės lango ir atidaryti ranka (arba 

prailginta rankena) nuo laiptų aikštelės tuomet būtina įrengti stacionarias kopėčias. 

 
Durų keitimas 

1.Keičiamos tambūro durys naujomis PVC profilio durimis. Durys turi tenkinti STR 

2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas" reikalavimus ir pagrindinius gaisrinės saugos 

reikalavimus. 

2.Angokraščių šiltinimas iš vidaus, pilna vidaus ir lauko angokraščių apdaila. 
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Lodžijų stiklinimas 
1.Stiklinamos lodžijos PVC profilių gaminiais su praplatinimais, nuo apsauginės tvorelės 

iki lubų. 

2.Montuojamos lauko cinkuotos skardos dengtos pural ir vidaus PVC  palangės.  

3.Pilna vidaus ir lauko angokraščių apdaila. 

4.Visuose nesandariuose lodžijų languose įrengti EPDM tarpines. 

Įstiklintas lodžijas PVC profilio gaminiais nuo turėklo iki lubų, rangovas išsaugoja. 

Surinktus langus, durų blokus, susidedančius iš staktos, vidinių bei išorinių rėmų, kartu 
su varstymo prietaisais ir furnitūra, tvirtinimo detalėmis, izoliavimo medžiagomis, 
sandarintojais pateikia atestuotas gamintojas su atitinkamais savo rekvizitais, gaminių pasais ir 
konkrečiomis tvirtinimo ir montavimo instrukcijomis. 

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

Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 
Techniniai reikalavimai PVC langams ir durims. 
Privaloma vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais normatyviniais dokumentais. 
Rekomenduojama vadovautis ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų 

montavimas". Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamus darbų būdus, kokybės 
reikalavimus ir taikomos vykdant langų, durų ir jų konstrukcijų montavimą. Statybos taisyklėse 
nustatomi pagrindiniai reikalavimai darbų atlikimo technologijai ir kokybei, nurodomos 
leidžiamos nuokrypos, nustatoma medžiagų ir gaminių priėmimo tvarka. 

Prieš montavimą, gamintojas turi būtinai patikslinti angas. Matuojant tris kartus 
patikrinami angų užpildymo elementų matmenys, matavimo ribiniai nukrypimai pagal ST 
2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas". 

Profilių Gamintojas turi nustatyti ne mažiau 5 metų garantijas. 
PVC profilių Gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo 

pavadinimą arba firmos pavadinimo sutrumpinimą (žymą) bei profilių pagaminimo datą. Visos 
atvežtos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

Langų ir balkono durų šilumos pralaidumas turi tenkinti STR 2.01.02:2016 šilumos 
išsaugojimo reikalavimus.  

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

Prieš langų gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. Suderinti 
langų varstymą su užsakovu. 

Langų ir išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai projektiniai rodikliai turi būti nustatomi 
atsižvelgiant į pastato vėjo apkrovos rajoną, vietovės tipą, aukštį virš grunto lygio ir vietą 
pastate (žr. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 
durys“).  

Langų ir išorinių durų reikalavimai pagal vėjo apkrovos klasę turi būti ne žemesnė už 
nurodytą STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 8 
lentelė. 

Langų ir išorinių durų reikalavimai pagal vandens nepralaidumą turi būti ne žemesnė už 
nurodytą STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 9 
lentelė. 

Langų ir išorinių durų reikalavimai pagal oro skverbtį turi būti ne žemesnė už nurodytą 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 10 lentelė. 

Langų mechaninio patvarumo reikalavimai pagal jų naudojimo sąlygas turi būti ne 
žemesnė už nurodytą STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“ 11 lentelė. 

Durų mechaninio patvarumo reikalavimai pagal jų naudojimo sąlygas turi būti ne 
žemesnė už nurodytą STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
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įėjimo durys“ 12 lentelė. 
Langų mechaninio stiprio reikalavimai pagal jų naudojimo sąlygas turi būti ne žemesnė 

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

Durų mechaninio stiprio reikalavimai pagal jų naudojimo sąlygas turi būti ne žemesnė 
už nurodytą STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
14 lentelė.  

Langai ir išorinės durys pastatuose montuojami pagal gamintojo rekomendacijas arba 
kitas jo nurodytas ir viešai paskelbtas instrukcijas. 

Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 
12608:2003 reikalavimus bet ne mažesnis nei 70 mm. 

Gamybai naudojamo PVC profilio (B klasė) matomų išorinių sienelių storis turi tenkinti 
LST EN 12608-1:2016 reikalavimus – >2,5 mm, nematomų sienelių storis  >2,0 mm. 

Priklausomai nuo spalvos, profiliai privalo būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno 
profiliais, kurių sienelės storis 1,5 - 2,0 mm. 

Naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos 
(EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 

PVC profiliai numatomi penkių kamerų, turi būti pagaminti pagal LST EN ISO 9001. 
PVC profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios, PVC profilių gamybai 

neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai, turi neišskirti į aplinką sveikatai 
potencialiai pavojingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne 
maisto prekėms keliamus reikalavimus. 

Langų varstymas – 2 padėtys ir su tarpiniu išsandarinimu- mikroventiliacija bei 
laipsnišku lango varčios atlenkimo padėties nustatymu. 

Stiklas turi būti geros kokybės ir patikimo gamintojo. Stiklas turi būti skaidrus be jokių 
atspalvių, be oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygus poliruotas. 

Langų ir durų įstiklinimas kritinėse padėtyse 

 
Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių atitvarų įstiklinimo atsparumo smūgiui klasėms 

Eil. 
Nr. 

Kritinės padėtys 

Mažiausia 
reikalaujama 
saugaus stiklo 

atsparumo 
smūgiui klasė 

1. 
2 

Išorinių durų įstiklinimas (žr. paveikslą. (1, 2 
padėtys) ir reglamento 106.3 papunktį) 

Mažesnysis stiklo 

matmuo  900 mm 
2 

Mažesnysis stiklo 

matmuo 900 mm 
3 

 
[106.3.p. Paveiksle nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 kritinio įstiklinimo zonose, kai 

įstiklinimo mažesnysis matmuo yra ne didesnis kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 
m2, gali būti panaudotas neklasifikuotas pagal LST EN 12600:2003  ne mažesnio kaip 6 mm 
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storio stiklas.]  
Stiklo storis pagal LST EN 12600:2003 perimetru pritvirtinto neklasifikuoto stiklo 

leistinas storis ir didžiausi leistini matmenys. 
Sumontuoti langai turi atitikti kokybės reikalavimus, neviršyti leistinų nuokrypių ir turi 

būti tinkami eksploatacijai. 
Langai, išorinės durys ir juose esantys stiklo paketai turi būti paženklinti, kad garantiniu 

šių gaminių eksploatavimo laikotarpiu būtų užtikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybių 
atsekamumas. Ženklinimas turi būti prieinamas neardant gaminio. Langų ir išorinių durų 
ženklinimo reikalavimai pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 
išorinės įėjimo durys“. 

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Įrengtuose 
gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių ar įskilimų. Montavimo 
vietoje patikrinimas atliekamas pagal ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų 
montavimas". 

Turi būti pateikta gaminių eksploatacinių savybių deklaracija. 
Langų, balkonų ir durų blokus gali montuoti tik gamintojo apmokyti darbuotojai. 
Ankeriai, kronšteinai tvirtinami ne arčiau kaip 100mm nuo konstrukcijos krašto. 
Langai privalo atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. 

Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
KEIČIAMŲ LANGŲ TECHNINIAI DUOMENYS 

Lango rėmai PVC profilio, >5 kamerų, profilių plotis >70mm. PVC 
profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu 
pagaminti stabilizatoriai. Langai, visu perimetru,  privalo 
būti armuoti, 1,5-2,0mm storio, cinkuotais plieno profiliais 

Stiklo paketas Dvikameriniai stiklo paketai, su dviem selektyviniais stiklais, 
tarpai tarp stiklų  užpildyti dujomis. Šilti, plastikiniai 
termorėmeliai tarp stiklų. Tarpelis tarp stiklų ≥14mm.  
Saugus stiklas pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. 
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 
Laiptinių langų stiklas atsparus dūžiams, laminuoto stiklo. 

Stiklų klasifikacija Pagal LST EN 12600:2003 

Stiklo storis  Pagal LST EN 12600:2003 

Rūsio langų stiklas Armuotas 

Lango šilumos perdavimo 
koefic. 

Uw ≤1,1 W/(m2·K) 

Langų ir išorinių durų vėjo 
apkrovos klasė pagal LST EN 
12210:2016 

C3/B3,   PAGAL STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. 
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 8 lentelė. 
 

Vandens nepralaidumo klasė 
pagal LST EN 12208:2002 

8A,  PAGAL STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 9 lentelė. 
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Oro skverbties klasė LST EN 
12207:2017 

4 

Langų mechaninio patvarumo 
klasė 

LST EN 12210:2016 

1 

Išorinių durų mechaninio 
patvarumo klasė 

LST EN 12400:2003 

4 

Langų mechaninio stiprio klasė 
LST EN 13115:2002 

1 

Išorinių durų mechaninio stiprio 
klasė LST EN 1192:2002 

2 

Varstymas 
Vidaus palangės 

Laiptinės langas  – varstymas dviejų padėčių su trečia 
padėtimi – „mikroventiliacija“ atidarymas 90° kampu. 
Montuojamos stacionarios kopėčios lango atidarymui. 

PVC, baltos spalvos. Palangės sujungimas su langu 
užsandarinamas hermetiku, akrilo pagrindu. 

Varstymo mechanizmai Ilgaamžiai, nerūdijančio plieno, dengto cinku ir aliuminiu, 
apsauga nuo įsilaužimo (prieš įsilaužiminiai apkaustai tik 
pirmo aukšto languose). 

Išorės palangės Skardos dengtos pural, ≥0,60mm storio, 50 mikronų, 
išsikišusi 30-40mm; nuolydis ≥5º. Reikalingas sandarinimas 
atliekamas be plyšių visu perimetru ir nepažeidžiant pastato 
apdailos dėl temperatūrinių lygio svyravimų. 

Padidintos rizikos patalpų 
įstiklinimas kritinėse padėtyse 

2 (reikalaujama saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė) 

Gaisrinės saugos reikalavimai Laiptinėje viršutinis langas varstomas 90° kampu. 
Laiptinės viršutinio lango atidarymui įrengti stacionarias 
kopėčias. 

Sandarinimas Pagal gamintojo nurodymus, STR ir kitus teisės aktus. 
Įrengiama garo izoliacinės juostos (tik naujuose languose) 
Įrengiamos hidroizoliacinės juostos visuose languose. 
Sandarinamas termoputomis. 
Įrengiamos naujos EPDM tarpinės nesandariuose senuose 
languose. 

Spalva Iš vidaus ir iš išorės balta.  

Komplektuojančios dalys Blokavimo užraktas ant lango ir balkono durų (skirtas 
užtikrinti  saugumą, pilnos komplektacijos, blokuojant lango 
varstymą), leidžiantys atidaryti langą  ≤10cm, su spynele. 
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Apdaila Pilna vidaus ir lauko angokraščių apdaila. Apdailai gali būti 
naudojamos tik saugios medžiagos. 

Garantinė priežiūra Garantija gaminiams 5 metai. Esant poreikiui  langus 
perreguliuoti. 

Gaminių montavimas Rangovas privalo pateikti raštą, Įvardindamas įmonę, kuri 
sumontavo langus, ir papildomus elementus, nurodydamas 
darbų pradžią ir pabaigą, atsakingo darbų vadovo vardą ir 
pavardę, atestato Nr., darbų pradžios ir pabaigos datas. Visi 
darbai vykdomi vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. 
Darbus gali vykdyti tik gamintojo apmokyti daruotojai. 

Esami langai. Esamus seniau pakeistus langus numatoma palikti tuos 
pačius, atliekamas esamų nesandarių langų sandarinimas 
termoputomis, įrengiama difuzinė izoliacija, montuojamos 
EPDM tarpinės visuose esamuose nesandariuose languose. 

 
Reikalavimai langų sandarinimo juostoms. (žr. SK-TS-06 Izoliavimo darbai) 
Langų sandarinimo juostos naudojamos sandarinti lango rėmo ir angokraščio šiltinamąjį 

sluoksnį: 
naujų langų -  iš vidaus ir išorės; 
esamų langų – iš išorės. 
Kiekvieno lango sandarinimas turi būti atliekamas aplink visų langų ir angokraštį be 

tarpų. 
Garų vidinė ir difuzinė išorinė. 
Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm 

aukščio (gylio) išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi 
būti užglaistytos. Vandeniui atspariais mišiniais. 

Angokraščio paviršius turi būti sausas, neriebaluotas, nedulkėtas. 
Hermetizuojančios juostos gali būti klijuojamos tik prie tvirtų ir švarių paviršių. 
Sujungimus kampuose ir panašiose vietose reikia įrengti kruopščiai, kad neliktų 

nesandarių tarpų. Juostas tarpusavyje sujungti pagal gamintojo nurodymus. 
Griežtai laikytis gamintojo montavimo instrukcijos. 
Reikalavimai palangėms. 
Išorės palangės skardinamos, jas tinkamai įtvirtinant. Naudojama lygi puralu dengta 

skarda, skardos storis ≥0,6mm. 
Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti 5 - 10%, krašto užleidimas už fasado 

plokštumos 30-50mm ir negali būti mažesnis kaip 20mm.  
Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. Turi 

būti užtikrintas vandens nuvedimas. Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės, iš 
šonų palangėms užlenkiami kraštai. 

Būtinos priemonės apsaugojančios nuo vibracijos. 
Vidaus palangės turi būti pagamintos iš MDP (atsparios drėgmei) plokštės. 
Palangės turi būti atsparios smūgiams, organiniams tirpikliams, benzinui, alyvai, 

silpnoms rūgštims ir šarmams. 
Sumontuoti langai, palangės, angokraščiai ir išorės palangių apskardinimas turi atitikti 
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kokybės 
 reikalavimus, neviršyti leistinų nuokrypių ir turi būti tinkami eksploatacijai. 

Visos atvežtos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Įrengtuose 

gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių ar įskilimų. 
Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 
Turi būti pateikta gaminių eksploatacinių savybių deklaracija. 
Skardos paviršius turi būti švarus, kraštai turi būti lygūs, be jokių pažeidimų. Palangės 

nuolaja turi būti tvirtinama prie lango rėmo ir užsandarinama.  
Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai 

užsandarintas, būtina numatyti priemones kad išvengti vibracijos. Kad būtu užtikrintas vandens 
nuvedimas nuo palangės skardos palangėms šonams užlenkiami kraštai. Kai fasadinė sistema 
apšiltinama ir tinkuojama, palangės kraštai užlenkiami suformuojant paverstos U profilį. 
Apskardinimą laikantys elementai ir varžtai turi būti nepastebimi. 

Dalinimas ir stiklinimas turi atitikti STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ ir STR 
2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus. 

Fiksuojant profilius turi būti vykdomi šie reikalavimai: 
- būtina tikrinti plokštumų statmenumą; 
- įstrižainės turi būti suvienodintos; 
- teisingai pastatyti pagrindiniai profiliai į betoną ar plytinį paviršių tvirtinami pagal 

gamintojo nurodymus ir rekomendacijas. 
Gaminių  montavimui ir tvirtinimui vadovautis sistemos gamintojų nurodymais. 
Turi būti pateikta gaminių eksploatacinių savybių deklaracija. 
Gaminių  montavimui ir tvirtinimui vadovautis sistemos gamintojų nurodymais. 
Turi būti pateikta gaminių eksploatacinių savybių deklaracija. 
 
Reikalavimai lodžijų stiklinimui. Langai privalo atitikti reikalavimus pateiktus STR 

2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 
Kai grindų aukščiai įstiklinimo pusėse skirtingi (aukščių skirtumas didesnis nei 600 mm 

gyvenamosios paskirties pastatams) ir langas yra žemiau už 800 mm nuo grindų paviršiaus 
lygio, langas turi būti vertinamas kaip užtvara ir atitikti tokiai užtvarai keliamus stiprumo 
reikalavimus. Užtvaros kritinėse padėtyse esantis įstiklinimas turi atitikti STR 2.04.01:2018 
„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 21 lentelės reikalavimus. 

LANGŲ LODŽIJOSE TECHNINIAI DUOMENYS 

Lango rėmai PVC profilio, >5 kamerų, profilių plotis >70mm.  Konstrukcija 
montuojama nuo apsauginės tvorelės iki viršaus. 
PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu 
pagaminti stabilizatoriai. Langai, visu perimetru,  privalo būti 
armuoti, 1,5-2,0mm storio, cinkuotais plieno profiliais. Gaminio 
elementai jungiami naudojant specialius jungiamuosius 
standumo profilius 

Lango šilumos perdavimo 
koefic. 

Uw≤1,3 W/(m2·K) 

Langų ir išorinių durų vėjo 
apkrovos klasė pagal LST EN 
12210:2016 

C3/B3, STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, 
langai ir išorinės įėjimo durys“ 8 lentelė. 

Vandens nepralaidumo klasė 
pagal LST EN 12208:2002 

8A,  STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai 
ir išorinės įėjimo durys“ 9 lentelė. 
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Oro skverbties klasė LST EN 
12207:2017 

3 

Mechaninio patvarumo klasė 
LST EN 12210:2016 

2 

Langų stiprio klasė   
LST EN 12210:2016 

2 

Stiklo paketas Vienkamerinis stiklo paketas, su selektyviniais stiklu, tarpas tarp 
stiklų  užpildytas dujomis.  

Stiklų klasifikacija Pagal LST EN 12600:2003    

Sandarinimas Pagal gamintojo nurodymus, STR ir kitus teisės aktus. 
Įrengiama garo ir hidroizoliacinės juostos.  

Spalva Iš vidaus ir iš išorės balta.  

Varstymas Varstomas, trijų padėčių (atidarymas, atveriamas ir 
mikroventiliacija) 
į vidų, langų atidarymo ribotuvai, leidžiantys atidaryti langą 
 ≤10cm, su spynele. 

     

Varstomos dalies plotis Tikslinti matavimo metu Įstiklintų balkonų varstoma dalis 
turi būti įrengtos taip, kad jas būtų įmanoma iki galo 
atverti. 

Varstymo mechanizmai Ilgaamžiai, nerūdijančio plieno, dengto cinku ir aliuminiu, 
apsauga nuo įsilaužimo (prieš įsilaužiminiai apkaustai tik pirmo 
aukšto languose). 

Vidaus palangės PVC profilio, baltos spalvos 

Išorės palangės Skardos dengtos pural, ≥0,60mm storio, išsikišusi 30-40mm; 
nuolydis ≥5º. Reikalingas sandarinimas atliekamas be plyšių 
visu perimetru ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl 
temperatūrinių lygio svyravimų. 

Padidintos rizikos patalpų 
įstiklinimas kritinėse 
padėtyse 

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

Stiklo storis  Pagal LST EN 12600:2003 

Apdaila Pilna vidaus ir lauko angokraščių apdaila. Apdailai gali būti 
naudojamos tik saugios medžiagos. 

Garantinė priežiūra Garantija gaminiams 5 metai. Esant poreikiui  langus 
perreguliuoti. 
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Gaminių montavimas Rangovas privalo pateikti raštą, Įvardindamas įmonę, kuri 
sumontavo langus, ir papildomus elementus, nurodydamas 
darbų pradžią ir pabaigą, atsakingo darbų vadovo vardą ir 
pavardę, atestato Nr., darbų pradžios ir pabaigos datas. Visi 
darbai vykdomi vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Darbus 
gali vykdyti tik gamintojo apmokyti darbuotojai. 

Esami langai. Esamus seniau pakeistus langus numatoma palikti tuos pačius, 
atliekamas esamų langų sandarinimas termoputomis, įrengiama 
difuzinė izoliacija, montuojamos EPDM tarpinės visuose 
esamuose nesandariuose languose. 

 
Dalinimas ir stiklinimas turi atitikti STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ ir STR 
2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, Stogai, Langai ir išorinės įėjimo durys 

“ reikalavimus. 
Fiksuojant profilius turi būti vykdomi šie reikalavimai: 
- būtina tikrinti plokštumų statmenumą; 
- įstrižainės turi būti suvienodintos; 
- teisingai pastatyti pagrindiniai profiliai į betoną ar plytinį paviršių tvirtinami pagal 

gamintojo nurodymus ir rekomendacijas. 
Gaminių  montavimui ir tvirtinimui vadovautis sistemos gamintojų nurodymais. 
Turi būti pateikta gaminių eksploatacinių savybių deklaracija. 
 
Reikalavimai lauko durims. 
Privaloma vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

Papildomai privaloma vadovautis ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų 
montavimas". Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamus darbų būdus, kokybės 
reikalavimus ir taikomos vykdant langų, durų ir jų konstrukcijų montavimą. Statybos taisyklėse 
nustatomi pagrindiniai reikalavimai darbų atlikimo technologijai ir kokybei, nurodomos 
leidžiamos nuokrypos, nustatoma medžiagų Ir gaminių priėmimo tvarka. 

Prieš montavimą, gamintojas turi būtinai patikslinti angas. Matuojant tris kartus 
patikrinami angų užpildymo elementų matmenys, matavimo ribiniai nukrypimai pagal ST 
2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas". 

Durys turi atitikti griežčiausius reikalavimus ir užtikrinti optimaliausią saugumą. 
Vidaus užpildas –šilumos izoliacinė medžiaga.  
Išorinių durų klasė pagal atsparumą vėjo apkrovai turi būti ne žemesnė už nurodytą STR 

2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 8 lentelė.  
Išorinių durų vandens nepralaidumo klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą STR 

2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 9 lentelėje. Šios 
lentelės reikalavimai netaikomi išorinėms durims ir langams, apsaugotiems nuo tiesioginio 
lietaus poveikio, t. y. tais atvejais, kai ant šių gaminių eksploatavimo metu nepatenka lietus. 

Išorinių durų mechaninio patvarumo klasė turi būti parenkama pagal numatomas jų 
naudojimo sąlygas. Ši klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą STR 2.04.01:2018 „Pastatų 
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 12 lentelėje. 

 Konkretus spynų tipas turi būti suderintas su Užsakovu. 
 Konkretus rankenų tipas turi būti suderintas su Užsakovu. 
 Sumontuotos durys ir spyna turi būti tinkamos eksploatacijai. 
 Durų forma ir varstymo būdai turi atitikti projekte pateiktoms schemoms. 
 Spalva (atspalvis) turi būti suderinta su Užsakovu.  
 Durų varčios prie staktų tvirtinamos 3 vyriais.  
 Durys privalo atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. 
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Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
 

DURŲ TECHNINIAI DUOMENYS 
Durys  D-1 Tambūro durys iš PVC profilio su termoizoliaciniu užpildu, apšiltintos 

su tarpinėmis, >6 kamerų, profilių  plotis >74mm, įstiklintos  stiklo 
paketu su armuotu stiklu, durų pritraukėju, atraminėmis kojytėmis, 
apsauga nuo įsilaužimo. 
 PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti 
stabilizatoriai. 
Barjerinė slenksčių sistema su termo slenksčiu. 
Sisteminė nuolaja (aliuminio profilis ant varčios), šepetėliai, 
sandarinimo tarpinės.  
Apatinė durų dalis su užpildu. Durų užpildo vidinė ir išorinė plokštės 
pagamintos iš PVC-T, pasižyminčiu atsparumu smūgiams bei UV 
spinduliuotei. 
Didelės sutvirtintos kameros, tiksli plieninės armatūros forma bei 
kampiniai tvirtinimai. Sisteminė nuolaja (aliuminio profilis ant varčios), 
šepetėliai, sandarinimo tarpinės.  
PVC durims naudojami profiliai turi turėti intarpus leidžiančius išvengti 
ištisinių šilumos tiltelių. 

Šilumos perdavimo 
koefic. 

U≤1,4 W/(m2·K) 

Vėjo apkrovos 
klasė pagal LST 
EN 12210:2016 

C1 PAGAL STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai 
ir išorinės įėjimo durys“ 8 lentelė. 

Vandens 
nepralaidumo klasė 
pagal LST EN 
12208:2002 

6A PAGAL STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai 
ir išorinės įėjimo durys“ 9 lentelė. 

Oro skverbties 
klasė LST EN 
12207:2017 

4 

Mechaninio 
patvarumo klasė 
LST EN 
12210:2016 

5 arba 6   (varstymo ciklų skaičius ne mažiau 100000) 

Mechaninio stiprio 
klasė LST EN 
12210:2016 

2 arba 3  

Stiklo dužimo 
būdas LST EN 
12600:2003   

 
B Į visas įstiklintas duris montuojami saugūs stiklai. 

Atsparumas 
smūgiui LST EN 
12600:2003   

3 

Slenksčiai Išorinių durų slenksčiai turi būti apšiltinti, aukštis ≤2 cm 
ŽN Durys turi atitikti STR 2.03.01:2001 „STATINIAI IR TERITORIJOS. 

REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS ŽN 
pritaikytų durų, jas atidarius, angos be kliūtis plotis, matuojant tarp 
varčios ir staktos vidaus, ne mažesnis kaip 900 mm. Slenksčiai ties 
įėjimų durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm.  
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Gaisrinės saugos 
reikalavimai 

Durų aukštis ir plotis ne mažesnis nei esamas 

Varstymo 
mechanizmai 

Ilgaamžiai, nerūdijančio plieno, dengto cinku ir aliuminiu 

Sandarinimas Pagal gamintojo nurodymus, STR ir kitus teisės aktus. 
Įrengiama garo ir hidroizoliacinės juostos. Termoputos. 

Spalva D-1- šviesaus medžio imitacijos 
Komplektuojančios 
dalys 

Spynos, rankenos bei komplektuojančios dalys pritraukėjai, atmušėjai, 
fiksatoriai. D- 1 durys spragtukas. 
Visos durys turi atsidaryti iš vidaus be raktų. 

Stiklo storis  Pagal LST EN 12600:2003 
Apdaila Pilna angokraščių apdaila. Sumontuoti gaminiai ir angokraščiai  turi 

būti tinkami eksploatacijai. Apdailai gali būti naudojamos tik saugios 
medžiagos. 

Garantinė priežiūra Garantija gaminiams 5 metai. Esant poreikiui  duris perreguliuoti. 
Gaminių 
montavimas 

Rangovas privalo pateikti raštą, Įvardindamas įmonę, kuri sumontavo 
duris, ir papildomus elementus, nurodydamas darbų pradžią ir pabaigą, 
atsakingo darbų vadovo vardą ir pavardę, atestato Nr., darbų pradžios ir 
pabaigos datas. Visi darbai vykdomi vadovaujantis gamintojo 
instrukcijomis. Darbus gali vykdyti tik gamintojo apmokyti darbuotojai. 

Evakuaciniai 
užraktai parenkami 
pagal 

LST EN 179 

Pastaba: Durų matmenis, jų varstymo kryptį tikslinti vietoje.  
Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant 

vyrių; įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila. Durų 
stakta tvirtinama pagal gamintojo pateiktas technines sąlygas. Plyšiai užsandarinami 
makroflekso tipo polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais arba pagal gamintojo 
technologiją.  

Durų furnitūra: 
Rankenos ir kita durų furnitūra 
Lauko duryse naudojamos nerūdijančio plieno rankenos. 
Rankenų tipą ir formą derinti su administratoriumi. 
Durų atmušėjai turi būti visur, kur tik varčia ar rankenos gali atsitrenkti į sieną ar kitus 

paviršius. 
Išorinės durys turi turėti fiksatorius, kad duris galima būtų laikyti atidarytas. 
Darbų vykdymo sąlygos. Atsargiai, nelaužant, išmontuojami seni langai ir 

sandėliuojami nurodytoje vietoje.  
Jie kečiami naujais varstomais plastikiniais langais pagal techniniame projekte duotas 

schemas. 
Varstomų langų išdėstymas turi užtikrinti galimybę valyti visus langus iš išorės. 

Varstomi langai turi būti su sandarinimo tarpinėmis, varstymo mechanizmai atsparūs korozijai, 
ilgaamžiai. 

Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų 
gamintojų, taip pat statybos normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal 
gamintojų patvirtintą instrukciją. 

Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami putomis, kurios iš lauko padengiamos, o 
iš vidaus užtinkuojamos. Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami 
naudojimui.  

Prieš gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte bei jų 
varstymą suderinti su užsakovu. 
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Reikalavimai medžiagoms. Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir 
būti firminiame įpakavime. 

 Langai ir juose esantys stiklo paketai turi būti paženklinti, kad garantiniu šių gaminių 
eksploatavimo laikotarpiu būtų užtikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybių atsekamumas. 
Ženklinimas turi būti prieinamas neardant gaminio. Languose esantis saugus stiklas turi būti 
nenuvalomai paženklintas matomoje vietoje. Ženklinime turi būti pateikta tokia informacija: - 
gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas; - gaminio standarto, kurio reikalavimus atitinka 
saugus stiklas, numeris; - stiklo klasifikavimas pagal savybes. 

Izoliavimas. Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užsandarinti šilumą 
izoliuojančia medžiaga. Šiluma izoliuojama užpildančiomis putomis, stiklo bei akmens vata, 
lipniomis sandarinimo juostomis. Izoliavimui naudojamos medžiagos turi būti nehigroskopiškos 
ir neabsorbuoti vandens. 

Užpildančios putos turi gerai derintis su montuojamų elementų, statybinių konstrukcijų 
ir sandarinimo medžiagomis. Jos yra tik šilumos ir garso izoliavimo, o ne tvirtinimo medžiaga. 
Užpildančiosios putos neturi papildomai plėstis. 

Iš patalpų pusės putos turi būti taip pat izoliuotos. Siūlėms uždengti naudoti izoliacines 
juostas. 

Langų ir lauko durys turi turėti elastingas hermetines tarpines. Tarpai tarp išorės durų, 
langų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm. Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų 
dangos turi būti 5 mm. Varstant duris, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti 
pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Prieš užsakant gaminius, angų matmenis patikrinti vietoje. 

Priimant sandarinimo darbus tikrinamas hermetiko prikibimas prie siūlės konstrukcijų. 
Tikrinama atplėšiant. Tam išpjaunamas hermetiko galas apie 10 cm ilgio, atpjaunant hermetiką 
nuo siūlės paviršių. Hermetikas tempiamas vertikaliai siūlei. Jeigu hermetiko sukibimas su 
paviršiais tinkamas hermetikas plyšta pats. jeigu hermetikas atplėšiamas nuo siūlės paviršių 
hermetinimas netinkamas. Po sėkmingų bandymų hermetiko sluoksnis atnaujinamas. 

Lipnių juostų, izoliacinių juostų sukibimas. Tikrinamas kaip aprašyta aukščiau. 
Tinkamas sukibimas kai juosta atplėšiama dėl klijų sluoksnio plyšimo. Tokiu atveju klijų 
sluoksnis pasilieka ant konstrukcijų paviršių siūlėje. Jeigu izoliacinė juosta atplėšiama su klijų 
sluoksniu sandarinimas netinkamas. Po sėkmingų bandymų izoliacinė juosta atnaujinama 
užklijuojant naują juostos sluoksnį bandymo vietoje. 

Sumontuotų gaminių patikrinimui reikalingi įrankiai 
Darbai Kontrolės būdai A* D* K* 
1. Paruošiamieji darbai:         
- angų patikrinimas Gulsčiukas, ruletė SV     
- angų paruošimas   SV     
- medžiagų ir gaminių teikimas   SV     
- gaminių patikrinimas   SV     
- aprūpinimas mechanizmais   SV SV   
2. Langų montavimas:   SV   TP 
- įstatymas, reguliavimas Gulsčiukas, ruletė SV   TP 
- laikinas ir pastovus įtvirtinimas Vizualiai SV   TP 
- sandarinimas Vizualiai SV   TP 
- varčių reguliavimas Vizualiai SV   TP 
- palangių montavimas ir sandarinimas Gulsčiukas, ruletė SV   TP 
3. Dokumentų įforminimas   SV TP   

  A*- atsako; D*- dalyvauja; K*- kontroliuoja 
 
Leistini langų ir durų įrengimo nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 
Langų, durų blokų nuokrypis nuo vertikalės 3 
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Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 3 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2 
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės 3 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto ±3 
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba 
duryse 

2 

 
Prieš užsakant gaminius, angų matmenis patikrinti vietoje. 

Gaminių baigtas apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
Langai, durys, turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais (kur tai 

numatyta). 
Statybos etapo priėmimas 
Užbaigus darbus, priduodant užsakovui, pateikiami tokie dokumentai: 
-darbo brėžiniai; 
-statybos darbų žurnalas; 
-paslėptų darbų aktai; 
-panaudotų medžiagų ir gaminių atitikties dokumentai; 
-apžiūros aktai. 

 
TS-03 Pastato sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą 
 
BENDRIEJI NURODYMAI 
Pastato sienų šiltinimas 

1.Atitvarų paviršiaus paruošimas (valymas, plovimas, dezinfekavimas, plyšių, įtrūkimų, 

destruktūrizuoto mūro, tinko remontas, išdaužų remontas, išlyginimas ir lodžijų atitvarų 

remontavimas, parapetų paaukštinimas ir kt.).  

2.Fasado šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija - 

mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 180mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK 

30mm, angokraščiai 20-30mm, apdaila – akmens masės plytelės. 

3.Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija - 

mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 150/100/50/30mm ir priešvėjinė izoliacija 

λ/D=0,033 W/mK 30mm, apdaila – akmens masės plytelės. 

4.Lodžijų apsauginių tvorelių šiltinimas vėdinama sistema, iš išorės - mineralinės vatos 

plokštėmis λ/D=0,035 W/mK 75mm ir priešvėjine izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm, iš vidaus -  

tvorelių atitvarų remontas, sutvirtinimas, sandarinimas perimetru, šiltinimas mineralinės vatos 

plokštėmis λ/D=0,035 W/mK 50mm. Apdaila iš išorės - fibrocementinės plokštės, iš vidaus - 

cemento pjuvenų plokštės. 

5.Kabelių paklotų ant sienų įvedimas į laidadėžes. 

6.Namo priklausinių antenų, vėliavos laikiklių, daviklių, namo numerių, lauko šviestuvų, 

dėžių ir kt. ant fasado veikiančių įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. 

 
Vėdinamų fasadų su apdaila įrengimui turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos 

produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas)  305/2011, turintis ETĮ ir 
paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ statybos produktus; 

Vėdinama sistema turi būti įrengta pagal sistemos gamintojo nurodymus; (visais atvejais 
rekomenduojama taikyti ne žemesnius kokybinius reikalavimus negu nurodyta 
www.statybostaisyklės.lt/). 

Visam pastatui turi būti pasirinkta vieno gamintojo, viena kolekcija nenaudojant kartu su 
kitomis tam, kad išlaikyti vientisą architektūrinį vaizdą. 

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, darbai aukštyje vykdomi griežtai vadovaujantis 
suderintu statybos ar technologijos projektu (SDTP) o, statant statinius, kuriems toks projektas 



ŽYMUO DALIS LAIDA LAPAS 
1014-1A5p-PA(PM)-TDP-2110-SA-TS SA 0 16 

 
 

nereikalingas, - darbų aukštyje vykdymo aprašu ir schema, bei saugos darbe taisyklėmis. 
Atliekant ventiliuojamo fasado konstrukcijų ir šiltinimo izoliacijos montavimo darbus 

būtinai turi būti vadovaujamasi STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 
išorinės įėjimo durys“; Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacijos įrengimas“;  
Konkretaus medžiagų tiekėjo tiekiamomis instrukcijomis ir rekomendacijomis. 

Vėdinamų fasado sienų šiltinimo sistemos degumo klasė ne žemesnė nei A2-s1,d0.  
Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
• Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos 

technologijos sąlygų; 
• Visi horizontalūs paviršiai: karnizai, palangės ir kt. padengiamos korozijai 

atsparia skarda. 
• Pasirinkta pastato sienų šiltinimo sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius 

konkrečius priešgaisrinius reikalavimus. (Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai). 
Techninė specifikacija “Pastato sienų šiltinimas, įrengiant vėdinamą fasadą su akmens 

masės plytelės apdaila“ naudojama įrengiant tiek naujus, tiek ir modernizuojamus pastatų 
fasadus, kai reikalinga:  

 apsaugoti sienas nuo lietaus poveikio, pridrėkimo ar pratekėjimo;  
 žiemą išorines sienas apsaugoti nuo peršalimo, o vasarą, esant aukštai aplinkos 

temperatūrai, nuo perkaitimo;  
 pagerinti eksploatuojamų patalpų būklę ir užtikrinti joms keliamus sanitarinius 

higieninius reikalavimus;  
 pagerinti esamų sienų šilumines – technines charakteristikas ir patalpų garso 

izoliacines savybes;  
 padidinti išorinių atitvarinių konstrukcijų patvarumą ir ilgaamžiškumą. 
 
Pasirinkta pastato sienų šiltinimo sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius 

priešgaisrinius reikalavimus. (Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai). 
Šilumos ir vėjo izoliacinių medžiagų degumo klasė turi atitikti taisyklių ”Gaisrinės 

saugos pagrindiniai reikalavimai“, įsakymas Nr.1-338, 2010.12.07 reikalavimus:  
• I atsparumo ugniai laipsnio pastatų dvigubiems (vėdinamiems) fasadams įrengti 

naudojamų statybos produktų degumo klasės parenkamos pagal aukščiausio aukšto grindų 
altitudę: aukštiems ir labai aukštiems statiniams turi būti naudojami ne žemesnės kaip A2-s1,d0 
degumo klasės statybos produktai; 

 
Vėdinamo fasado sistemą sudaro šie komponentai:  
 sistemos karkasas (ankeravimo sistemos komponentai ir vertikalūs ir/arba horizontalūs 

profiliuočiai) – karkaso sistemą sudaro aliuminio karkaso elementai ir nerūdijančio plieno 
kronšteinai); 

 sistemos mechaninio tvirtinimo elementai (elementai, tarpusavyje sujungiantys ir 
mechaniškai sutvirtinantys karkaso elementus bei šilumos ir vėjo izoliacinį sluoksnį);  

 šilumos izoliacinis sluoksnis;  
 vėjo izoliacinis sluoksnis;  
 vėdinamas oro tarpas;  
 fasado apdaila akmens masės plytelės. 
Atliekant pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės, laikomasi šių pagrindinių bendrų 

reikalavimų: 
 vykdant darbus turi būti vadovaujamasi konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų;  
 fasadas su akmens masės plytelių apdaila visada turi būti vėdinamas, t.y. tarp fasadinės 

plokštės ir už jos esančios vėjo izoliacijos turi būti ne mažesnis, nei 25 mm tarpas;  
 oro įleidimo ir išleidimo angų skerspjūvis turi būti mažiausiai 200 cm2 /m;  
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 visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos 
padengiamos korozijai atsparia skarda. 

Šilumos izoliacinio sluoksnio storis parenkamas taip, kad papildomai apšiltintos sienos 
šilumos perdavimo koeficiento U, W/(m2·K) vertė atitiktų STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. reikalavimus ir pasirinktą numatomą pastato 
energinio naudingumo klasę. 

Pasirinkta pastato sienų šiltinimo sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius 
priešgaisrinius saugos reikalavimus ("Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai", įsakymas 
Nr.1-338, 2010.12.07.) 

Bendrieji reikalavimai vėdinamoms sistemos: 
1.Vėdinamų fasadų apdailos įrengimui statybai naudojama vėdinama sistema, ją turi 

sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų 
rinkinys (komplektas)  305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, 
turintis NTĮ, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos pagal šio reglamento reikalavimus 
naudojant CE ženklu ženklintus statybos produktus; 

2.Visi vėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos 
sudarančias medžiagas, turi būti natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir 
ultravioletinei spinduliuotei arba jie prieš naudojimą turi būti atitinkamai apsaugoti. Vėdinamos 
sistemos elementų atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų 
gaminių standartų reikalavimus; 

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

4.Vėdinama sistema turi išlikti saugi – negali būti negrįžtamai deformuoti jokie 
vėdinamos sistemos elementai, kai vieną minutę vėdinamos sistemos išorinis paviršius 
veikiamas 500 N jėga dviem kvadratinėmis 25 mm x 25 mm matmenų 5 mm storio metalinėmis 
plokštėmis statmenai sistemos paviršiui. Šį reikalavimą užtikrina vėdinamos sistemos tiekėjas 
konstrukciniais skaičiavimais arba bandymais; 

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

6.Vėdinamos sistemos apdailos elementų išorėje negali būti aštrių briaunų. Apdailos 
elementų paviršius negali kelti pastate arba šalia esantiems žmonėms sužeidimo rizikos; 

7.Vėdinama sistema turi būti įrengta pagal sistemos gamintojo nurodymus;  
8.Visam pastatui turi būti pasirinkta vieno gamintojo, viena kolekcija nenaudojant kartu 

su kitomis tam, kad išlaikyti vientisą architektūrinį vaizdą. 
Reikalavimai vėdinamų sistemų tvirtinimo pagrindui: 
1.Pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas vėdinamos 

sistemos storio reguliavimo galimybes. Kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo 
numatytas vėdinamos sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo paviršius turi būti 
išlygintas; 

2.Pagrindo sandarumas turi būti užtikrintas prieš įrengiant vėdinamą sistemą. Šis  
reikalavimas taikomas ir kai sienų termoizoliaciniam sluoksniui įrengti naudojamos 
užpurškiamos termoizoliacinės medžiagos. Atliekant vėdinamos sistemos ir kitus pastato 
įrengimo darbus, negalima sumažinti pastato sandarumo; 

3.Pagrindo stiprumas turi būti pakankamas atlaikyti vėdinamos sistemos sukeliamas 
apkrovas. Vėdinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai parenkami pagal šių elementų 
tiekėjų nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios rūšies pagrindo vertes. Kai 
pagrindo rūšis arba jo savybės neatitinka tvirtinimo elementų naudojimo aprašų, turi būti atlikti 
tvirtinimo elementų ištraukimo iš pagrindo bandymai. 

Statybinis pagrindas 
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 iš sieninių keramzitbetonio plokščių 
 turi būti patvarus, sausas ir švarus 
 pagrindo stiprumas > 0,08 MPa 
 pagrindo nelygumas + 1 cm/2 m 
 

Reikalavimai vėdinamų sistemų tvirtinimui:  
1.Vėdinamos sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) apskaičiuojamas pagal 

vieną iš šių formulių, pasirenkant pavojingiausią variantą: 
 

vent

ventRt
vent

nN
R




  (1) 

 
arba 

vent

venttv
vent

nN
R




 ; (2) 

čia:  NRt – vėdinamos sistemos tvirtinimo elemento prie pagrindo ištraukimo iš pagrindo jėga 
(kN). NRt vertę pateikia tvirtinimo elemento gamintojas arba ši vertė nustatoma bandymu 
statybos aikštelėje;  

Ntv – tvirtinimo elemento, naudojamo tvirtinti vėdinamą Sistemą prie pagrindo, 
nutraukimo jėga (kN). Ntv vertę pateikia tvirtinimo elemento gamintojas; 

nvent – vėdinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementų kiekis (vnt./m2); 
vent – atsargos koeficientas vėdinamai sistemai.Esant suminiam vėdinamos sistemos 

karkaso ir apdailos elementų svoriui ne didesniam kaip 30 kg/m2, vent=1,5. Jeigu minėtas 
svoris didesnis, imamavent=2. Jeigu vėdinama sistema suprojektuota iš CE ženklu ženklintų 
statybos produktų ir suminis vėdinamos sistemos karkaso ir apdailos elementų svoris ne 
didesnis kaip 30 kg/m2, vent=2. Jeigu minėtas sistemos svoris didesnis, imamavent=3; 
         2.vėdinamos sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) turi būti ne 
mažesnis už projektinę vėjo apkrovą sds (kPa), dsvent sR  ;      

3.Nejudami ir paslankūs vėdinamos sistemos karkaso elementų sujungimai turi būti 
atsparūs projektinės vėjo apkrovos sd (kPa) poveikiui. sistemos karkaso elementų sujungimų 
stipris turi būti nustatytas skaičiavimais arba bandymais;  

4.Apdailos elementų tvirtinimo prie karkaso stipris turi būti ne mažesnis už projektinę 
vėjo apkrovą sd (kPa). Apdailos elementų tvirtinimo prie sistemos karkaso stipris turi būti 
nustatytas skaičiavimais arba bandymais. Apdailos elementai montuojami pagal jų gamintojų 
pateiktas montavimo instrukcijas. 

Reikalavimai vėdinamos sistemos karkasui ir deformacinių siūlių įrengimui: 
1.Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savąjį vėdinamos sistemos svorį. 

Savasis svoris nustatomas pagal standartą LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011 [6.48]. Nejudami 
sujungimai turi būti tame pačiame apdailos plokštės aukštyje, kad deformacijos nesukeltų 
įtempimų apdailoje. Vertikalių apkrovų veikiamo pagrindinio horizontalaus sistemos karkaso 
elementų įlinkis turi būti ne didesnis kaip L/500 (L – atstumas tarp gretimų horizontalaus 
profilio pritvirtinimo prie pagrindo taškų, m) ir ne didesnis kaip 3 mm; 

2.Profilių deformacijos neturi veikti apdailos ir sukelti įtempimų apdailos elementuose. 
Kad būtų išvengta nepageidaujamų temperatūrinių deformacijų, vėdinamos sistemos ETĮ, 
eksploatacinių savybių deklaracijoje arba vėdinamos sistemos įrengimo projekte turi būti  
nurodytas didžiausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp profilių plotis. Profilių 
sandūros turi sutapti su apdailos elementų sandūromis ir turi būti tame pačiame aukštyje; 

3.Jeigu pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti 
įrengtos vėdinamos sistemos deformacinės siūlės.  

Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją.  
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1.Mineralinės vatos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį. 
Gamykliniai termoizoliaciniai gaminiai turi būti priglausti prie pagrindo prispaudžiant 

sistemos karkaso elementais arba pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais. Sumontuotas 
termoizoliacinis sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir įspaudimų. Kai termoizoliacinė 
medžiaga užpurškiama ant sienos paviršiaus, šios medžiagos sluoksnis tvirtinamas pagal 
medžiagos gamintojo nurodymus. Montavimo metu susidarę termoizoliacinio sluoksnio 
vientisumo pažeidimai užtaisomi pagal termoizoliacinės medžiagos gamintojo nurodymus; 

2.Mineralinės vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu. 
3.Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo 

atmosferinių kritulių bei mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis 
sluoksnis. 

- turi glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus; 
- turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų – jei atsiranda plyšiai, juos 

būtina užkamšyti; 
- turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu; 
- vėjo izoliacijos plokštės iš mineralinės vatos turi perdengti visas universalių plokščių 

siūles ir glaudžiai priglusti prie pačių plokščių. 
Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti 

po jais esančių gaminių siūles. 
Vėjo izoliacinio sluoksnio įrengimo vėdinamose sistemose reikalavimai: 
1.Įrengiant vėjo izoliacinį sluoksnį turi būti užtikrinama apsauga nuo oro tarpe judančio 

oro patekimo į termoizoliacinį sluoksnį, termoizoliacinio sluoksnio įrengimas turi atitikti STR 
2.01.02:2016 [6.18] 3 priedo 2 punkte nurodytus reikalavimus; 

2.Vėjo izoliacinis sluoksnis turi užtikrinti pakankamą vandens garų pralaidumą, kad 
atitvaroje nesikauptų drėgmė. Atitvarų su vėdinamomis sistemomis drėgminė būklė turi atitikti 
STR 2.01.02:2016  [6.18] reikalavimus. 

Vėdinamų sistemų vėdinamo oro tarpo įrengimo reikalavimai: 
1.Vėdinamo oro tarpo storis turi būti ne plonesnis kaip 25 mm. Vėdinamų angų plotas turi 

būti ne mažesnis kaip 50 cm2 vienam sienos ilgio metrui. Vėdinimo angos turi būti įrengiamos 
viršutinėje ir apatinėje konstrukcijos dalyje; 

2.Drenažinės angos vėdinamoje sistemoje turi būti įrengtos taip, kad į vėdinamą oro tarpą 
iš išorės patekęs arba kondensacinis vanduo nepatektų į termoizoliacinį ir kitus konstrukcijos 
sluoksnius ir galėtų laisvai pasišalinti iš konstrukcijos. 

Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai: 
1.Vėdinamos sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas vėdinamos sistemos naudojimo 

kategorija, kuri turi būti parinkta projektavimo metu pagal 1 lentelėje pateiktas numatomas 
vėdinamos sistemos naudojimo sąlygas, 1 ir 2 paveiksluose pateiktas vėdinamos sistemos 
naudojimo kategorijos parinkimo pastato fasade ir pagal pastato aplinkos situaciją schemas; 

Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams kategorijos1 lentelė 
Eil. 
Nr.  

Vėdinamos sistemos 
naudojimo kategorija 

pagal ETAG 034 
[6.59] 

Vėdinamų sistemų naudojimo sąlygų, susijusių su atsparumo 
smūgiams reikalavimais, apibūdinimas 

1. 
I  

Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, 
neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo. 

2. 

II  

Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių 
atstumas nuo žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba 
žemai esančios atitvarų dalys,  šalia kurių maža netinkamo 
naudojimo tikimybė. 
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3. 
III  

Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus 
poveikis mažai tikėtinas.  

4. IV Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys. 

 
Reikalavimai medžiagoms ir komponentams: 
Visi elementai turi būti tarpusavyje suderinti pagal medžiagiškumą. 
NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS 
Sienų šilumos izoliacija.  Pastato ventiliuojamo fasado sienų šilumos (vėjo) izoliacijai 

naudojamos mineralinės vatos plokštės, tokios kaip nurodytos arba analogiškos neprastesnių 
techninių charakteristikų. 

Numatyta panaudoti dviejų sluoksnių mineralinę vatą, iš kurių pirmasis sluoksnis 
universali vata, antrasis – kieta, apsaugos nuo vėjo (priešvėjinė) vata padengta su nedegia, orui 
mažai laidžia juodos spalvos danga.  

 Kai laikančiojo karkaso konstrukcija vertikali - po kronšteinų ankeravimo, 
šilumos izoliacija tvirtinama mechaniškai (tvirtinimo taškų kiekis ≥5/m2); šilumos izoliacines 
plokštes papildomai tvirtinti smeigėmis, kad jos priglustų prie nelygių paviršių. Rangovas 
papildomai turi pateikti smeigių ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolą. 
Pagal gautus rezultatus patikslinti tvirtinimo smeigių kiekį. 

Būtina naudoti to pačio gamintojo lipnią juodos spalvos juostą, kuria užklijuojami 
priešvėjinių šiltinimo plokščių sudūrimai plokštumoje, vidiniuose ir išoriniuose kampuose, 
taipogi ta pačia lipnia juodos spalvos juosta būtina kruopščiai užklijuoti tarpus ties metalo 
karkaso kronšteinų ir vatos sandūra, tokiu būdu užtikrinant šiltinimo sluoksnio sandarumą. Abu 
sluoksnius vatos, bei lipnią juostą būtina naudoti to pačio gamintojo. 

Bet kuriuo atveju būtina užtikrinti, kad į tarpą tarp laikančiosios konstrukcijos ir 
termoizoliacijos nepatektų aplinkos oras. 

Akmens vatos gaminiai turi atitikti EN 13162:2012+A1:2015 standarto reikalavimus. 
Visos naudojamos šilumos izoliacijos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties 
sertifikatus. 

Minkšta universali akmens vata, pirmas sluoksnis PAROC eXtra Plus (arba analogiška) 
PAROC eXtra plus techniniai duomenys: 
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Vėjo izoliacijos sluoksnio įrengimas 
Apsaugos nuo vėjo sluoksnio  ir angokraščių šiltinimo įrengimas iš mineralinės vatos 

plokščių, šilumos ir vėjo izoliacijos sluoksnių tvirtinimui naudojant smeiges. 
 
PAROC Cortex dokumentacija 

 
 
Matmenys ir kiekis pakuotėje ir paletėje 

Ilgis, mm Plotis, mm Storis, mm Kiekis pakuotėje, [vnt] m² Kiekis paletėje, [vnt] m² 
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1800 1200 30, 50 5 10,80 45 97,20 

 

Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigės. Šilumos izoliacijos plokštes būtina tvirtinti 
plastikinėmis smeigėmis, kurios neturi metalinių dalių, taip išvengiant šalčio tiltų.  

Pagrindiniai parametrai: 
- smeigė su metaliniais kaiščiais; 
- šilumos laidumo koef: 0.0001 W/K 
- lėkštelės skersmuo – ne mažiau 90mm 
- laikymo galia – 0,2kN 
- inkaravimo gylis - ne mažiau 60mm 
Smeigės turi būti naudojamos dviejų dalių - lėkštelė turi būti atskira nuo strypo, tokiu 

būdu sukalus strypą, lėkštelė užspaudžiama ranka ir dėka specialių „dantukų“ ji užfiksuojama 
automatiškai. Taip išvengiama šilumos sluoksnio perspaudimo. Be to yra išvengiama vatos 
paviršiuje „antklodės“ efekto, kai kitokio tipo smeiges įkalama skirtingu gyliu – speciali 
smeigės strypo ankeravimo dalis sukurta taip, kad įkaltumėte tiek, kiek yra numatyta. 

Gręžiama 8mm diametro grąžtu be kalimo. 
Draudžiama naudoti polistirolui skirtas smeiges. 

 
Iki pirmo aukšto langų viršaus montuojama I atsparumo smūgiams sistema. 

 
REIKALAVIMAI FASADINĖMS PLYTELĖMS 
Akmens masės apdailos plytelių techniniai parametrai 

Fasado apdailai plyteles galima naudoti tik tų tiekėjų, kurie pateikia plytelių 

montavimo instrukcijas, technologijas, suteikia garantijas vėdinamų fasadų su plytelių 

apdaila konstrukcijos montavimui, techninių duomenų lapą, eksploatacinių savybių 

deklaraciją. 

Fasadų apdailai naudoti sauso presavimo mažo vandens įmirkimo keramines 
(neglazūruotos, rektifikuotos) plytelės, skirtos gyvenamųjų pastatų išorinių sienų ventiliuojamų 
fasadų apdailai. Plytelės turi atitikti reikalavimus naudojimui lauko sąlygomis, pirmos rūšies, 
kalibruotos, gana intensyviam judėjimui EN14411:2016. 

Plytelių spalva turi būti vientisa, be rašto, ar spalvų perėjimo. Konkrečioje pasirinkto 
gamintojo kolekcijoje turi būti ne mažiau kaip 10 spalvų (atspalvių). 

Pagrindiniai techniniai parametrai: 
 Akmens masės plytelės turi būti tik pirmos rūšies, to pačio kalibro, rektifikuotos (lygiai 

pjautomis kraštinėmis) ir vienos tonacijos (kalibro ir tono žymėjimas privalo sutapti ant 
visų etikečių).  

 Plytelės privalo būti tik pilnai homogeninės ir ne plonesnės nei 10 mm.  
 Tiekėjas privalo pateikti gamintojo patvirtintą plytelių montavimo instrukciją 

ventiliuojamam fasadui. Instrukcijoje privalo būti nurodyti plytelių tvirtinimo mazgai, 
remiantis tiekiamų plytelių techninėmis savybėmis. Tai laikoma esminiu patvirtinimu, 
kad gamintojas leidžia plyteles montuoti ventiliuojamiems fasadams. 

 Plytelės privalo atitikti EN 14411:2016 reikalavimus. 
Akmens masės apdailos plytelių techniniai duomenys: 
Geometrinių dydžių deklaruojamos vertės: 

Parametras Nominalios vertės Europos standartas 
Ilgis ir plotis, ne daugiau nei, % ±0,2 % EN 14411:2016 
Storis, mm 10 mm (+0,5 mm) EN 14411:2016 
Stačiakampiškumas, ne daugiau nei, % ±0,2 % EN 14411:2016 
Paviršiaus lygumas, ne daugiau nei, % ±0,2 % EN 14411:2016 
Paviršiaus kokybė, % ≥95 % EN 14411:2016 
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Fizinių ir mechaninių savybių deklaruojamos vertės: 
Parametras Nominalios vertės Europos standartas 
Vandens įgeriamumas, % ≤0,1 % EN ISO 10545-3 
Lenkimo jėga, MPa ≥45 MPa EN ISO 10545-4 
Atsparumas dilumui, mm3 ≤100 mm3 EN ISO 10545-6 
Laužiamoji jėga, N ≥3300 N EN ISO 10545-4 
Cheminis atsparumas UA (ULA) klasė EN ISO 10545-13 
Atsparumas dėmių susidarymui 5 klasė EN ISO 10545-14 
Atsparumas ugniai A1fl 96/603 EHS 
Atsparumas termošokui, ciklų skaičius ≥15 EN ISO 10545-9 
Atsparumas šalčiui, ciklų skaičius ≥150 EN ISO 10545-12 

 
REIKALAVIMAI FASADINĖMS PLOKŠTĖMS 
Fasadų apdailai numatyta panaudoti fibrocementines plokštes, kurios pasižymi ypač 

dideliu ilgaamžiškumu ir nedideliu temperatūriniu judėjimu. Plokštės yra pagamintos iš 
natūralių medžiagų, perdirbamos.  

Plokštei tvirtinti turi būti pasirinkta originali, to pačio gamintojo teikiama, kniedijimo 
sistema, nevaržanti plokštės judėjimo trimis kryptimis. Originalios tvirtinimo sistemos 
pasirinkimas užtikrina gamintojo garantijas ir atsakomybę, kai sumontuota pagal pateiktas 
instrukcijas. 

Techninės specifikacijos 
Apdailos plokštės (arba analogiška) 

Fasadų apdailai numatyta panaudoti homogenines fibrocementines plokštes.  
Plokštė į objektą turi būti pristatomos kalibruotos, taip sumažinant iki minimumo 

pjaustymą lauke, objekto aikštelėje. 
Ypač didelį dėmesį reikia atkreipti į teisingą sumontavimą, būtina remtis plokštės 

gamintojų nurodytomis rekomendacijomis, bei laikančiojo karkaso montavimo schemą. 
Plokštes montavimo rekomendacijas, sandėliavimą, priežiūrą, saugumo reikalavimus 

nurodo plokštės gamintojas.                                                                                                                               
Fasado plokštės turi atitikti šias savybes: 
- Storis, plotis, ilgis: 8mm, 1192mm, 2500 / 3050mm; 
- E modulis sauso bandinio lenkiant: Ne mažiau kaip 13Gpa; 
- Plokštės lenkimo stipris (MOR), skersai ir išilgai reikšmių vidurkis: ≥18 Mpa; 
- Temperatūros atsparumas: min -40*C, max 80*C; 
- Atsparumas šalčiui: >100 ciklų; 
- Plokštės gamybos procesas: Autoklavinis 
- Plokštės klasifikavimas pagal EN 12467: NT A 4 I; 
- Degumo klasifikacija plokštei: A2, s1 – d0; 
Plokštės visam projektui turi būti naudojamos vieno gamintojo. 
Pateikiami oficialūs gamintojo dokumentai, pagrindžiantys techninių parametrų tikrumą.  
Jeigu plokštės pjaustomos statybos aikštelėje, po pjovimo plokščių briaunos turi būti 

nušlifuojamos švitriniu popieriumi. Po to jos padengiamos Cembrit Universaliu briaunų 
impregnantu, kuris papildomai pridedamas pristatant plokštes iš gamyklos. 
 

 
Reikalavimai cementinei plokštei (arba analogiška) 
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Medžiagų sandėliavimas ir apdirbimas. 
Medžiagos sandėliuojamos vadovaujantis plytelių gamintojo nurodymais. 

 
DARBŲ VYKDYMAS. VĖDINAMOS APŠILTINIMO SISTEMOS IŠ IŠORĖS 

DARBŲ TECHNOLOGIJA 
Darbai vykdomi, vadovaujantis ST121895674.205.20.02:2014 Fasadų įrengimo darbai. 

Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacijos įrengimas ir medžiagų gamintojų 
nustatytomis instrukcijomis darbui su konkrečiomis medžiagomis pagal jų gamintojų nustatytą 
technologiją. Vėdinama sistema turi būti įrengta pagal sistemos gamintojo nurodymus. 

  
Palangių ir parapetų apskardinimas. 
Visi fasado horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės padengiamos korozijai 

atsparia, cinko sluoksniu su pural danga dengta skarda. Išorinių palangių apskardinimo nuolydis 
turi būti didesnis nei 5° , krašto užleidimas už fasado plokštumos 30 – 40 mm; jis negali būti 
mažesnis nei 20 mm. Palangių elementai neturi uždaryti vėdinimo kanalų, turi leisti vėdintis iš 
viršutinių ir apatinių briaunų pusės. Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie 
lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; Kad 
būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų skardos palangėms užlenkiami kraštai. 
Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant 
pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų.  

Pagrindinės dangos savybės: 
- skardos storis 0,6 mm; 
- viena plieno lakšto pusė padengta spalva, kita pusė yra padengta apsauginiu sluoksniu. 
- padengimas pural; 
Lakštuose neturi būti įtrūkimų, pūslių bei kitų defektų. 
Horizontalus lakštų galų nukrypimas, esant lakštų ilgiui 6m, ne daugiau 5mm. 
Plieninius lakštus geriausia karpyti elektrinėmis žirklėmis. Negalima naudoti diskinio 

abrazyvinio pjūklo. Aukšta temperatūra gali pažeisti paviršių ir perkaitintos vietos ilgainiui gali 
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tapti dangos irimo centrais. 
Varžtus sukti elektriniu suktuvu su specialia šešiakampe galvute. Varžtai turi būti su 

antikorozine danga. 
Lakštus sudėlioti į iš anksto tam paruoštą vietą taip, kad nesusidarytų galimybė atsirasti 

drėgmės kondensacijai. 
Montuojant gaminius, reikia imtis atsargumo priemonių norint išvengti dažų sluoksnio 

subraižymo. Nuo įbrėžimų ar užteršimų dengtus lakštus galima papildomai apsaugoti naudojant 
apsauginę plėvelę. Plėvelė turi būti nuimama kaip galima greičiau po sumontavimo. 

Plieno lakštų su spalvotu paviršiaus padengimu transportavimas ir priežiūra. Ritiniai ir 
lakštų paketai su spalvotu paviršiaus padengimu transportuojant turi būti sausi, o sandėliuojami 
sausoje patalpoje. Gaminiai neturi būti sandėliuojami lauke, uždarose nevėdinamose patalpose. 

Bet kokį paviršiaus spalvos defektą, atsiradusį transportavimo ar montavimo metu, 
galima pataisyti dažais arba perdažyti vis paviršių. Plieno lakštų perdažymo ir valymo 
nurodymus pateikia skardos gamintojas. 

Svarbu! Visais atvejais, būtina vadovautis gamintojo pateiktomis technologijomis. 
 

TS-04 Pastato sienų šiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą 
 
BENDRIEJI NURODYMAI 

1.Atitvarų paviršiaus paruošimas (valymas, plovimas, dezinfekavimas, plyšių, įtrūkimų, 

betono remontas, išdaužų remontas, išlyginimas ir kt.).  

2.Cokolio antžeminės dalies šiltinimas iš išorės polistireniniu putplasčiu,  EPS N 100 

λ/D=0,030 W/mK 180/160/100mm, angokraščiai 20-30mm,  termoizoliacinėmis plokštėmis, 

apdaila – klijuotos akmens masės plytelės. 

3.Lodžijų sienų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λ/D=0,030 W/mK 

100mm/160mm/50mm, angokraščiai 20-30mm, apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas. 

4.Lodžijų 1 aukšto perdangos plokštės šiltinamos iš apačios polistireninio putplasčio 

plokštėmis EPS N 100 λ/D=0,030 W/mK 100mm, apdaila – silikato-silikoninis struktūrinis 

tinkas.  

5.Įėjimo stogelių ir lodžijų lubų šiltinimas iš apačios polistireninio putplasčio plokštėmis 

EPS 70 λ/D=0,039 W/mK 50mm, apdaila – silikato-silikoninis struktūrinis tinkas. 

6.Fasado sienų ties įėjimu šiltinimas tinkuojamomis akmens vatos plokštėmis λ/D=0,036 

W/mK 50mm, angokraščiai tinkuojamomis akmens vatos plokštėmis λ/D=0,037 W/mK 20-30mm, 

apdaila - klijuotos akmens masės plytelės. 

7.Kabelių paklotų ant sienų įvedimas į laidadėžes. 

8.Namo priklausinių montavimas (namo numerio, vėliavos laikiklio ir kt.). 

 

Nurodymus techninių specifikacijų taikymui skaitykite “Bendrosiose techninėse 
specifikacijose”. Šios techninės specifikacijos ruošiamos kartu su bendrosiomis techninėmis 
specifikacijomis ir yra privaloma dokumentacijos dalis. 

Visi nevėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai turi būti atsparūs korozijai, 
drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai 
apsaugoti. Nevėdinamos sistemos išoriniams sluoksniams naudojamų statybos produktų 
atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų 
reikalavimus; 

Nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos 
gamintojas. 

Reikalavimai atitvarų savybėms: 
1.turi būti atsparios atmosferos poveikiui STR 2.02.01:2004 [6.20] ir projektiniams 

eksploatacijos poveikiams. Atitvaros turi būti suprojektuotos ir pastatytos taip, kad atitiktų 
esminius statinio reikalavimus ES 305/2011; 
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2.atitvarų konstrukcijos turi atitikti gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus; 
Tinkuojama sistema, kai termoizoliacija putų politsirenas – sistemos atsparumas ugniai B, s-1, 
d0; kai termoizoliacija vata A2, s-1, d0 

3.atitvaros turi būti atsparios poveikiams ir apkrovoms, apskaičiuotiems pagal STR 
2.05.04:2003 reikalavimus; 

4.atitvarų šiluminės savybės turi būti suprojektuotos ir atitvaros įrengtos taip, kad pastatas 
atitiktų STR 2.01.02:2016 nustatytus reikalavimus siekiamos energinio naudingumo klasės 
pastato atitvarų savitiesiems šilumos nuostoliams; 

5.atitvarų šilumines savybes apibūdina šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m²·K)), 
kurio vertė nustatoma pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus; 

6.atitvaras suprojektuoti ir įrengti, taip kad atmosferiniai krituliai nepatektų į 
termoizoliacinius atitvarų sluoksnius; 

7.atitvarų drėgminė būklė turi atitikti STR 2.01.02:2016 reikalavimus; 
8.atitvaros ir jų sandūros turi būti suprojektuotas ir pastatytos, kad pastato sandarumas 

atitiktų STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Langų ir išorinių įėjimo durų sandarumas turi atitikti 
šiame reglamente nurodytą minimalią leistiną orinio laidžio klasę; 

9.statybos produktai, naudojami išoriniams atitvarų sluoksniams, kuriuos tiesiogiai veikia 
klimato poveikiai, turi atitikti šiuos atsparumo šalčiui reikalavimus:  

9.1.jei statybos produktų techninėse specifikacijose nustatytas tik minimalus atsparumo 
šalčiui reikalavimas, šie gaminiai turi atitikti minėtą reikalavimą; 

9.2.jei statybos produktams nustatytas gaminių klasifikavimas pagal atsparumą šalčiui, 
statybos produktai turi atitikti didžiausio atsparumo šalčiui kategoriją/grupę/klasę/tipą; 

9.3. jei statybos produktų techninėse specifikacijose nustatytas atsparumo šalčiui bandymo 
metodas, tačiau minimalaus atsparumo šalčiui reikalavimo ir statybos produktų klasifikavimo 
pagal atsparumą šalčiui nėra, šie statybos produktai turi atlaikyti ne mažiau 100 atsparumo 
šalčiui bandymų ciklų, nustatytų šio reglamento nurodytuose dokumentuose.  

Bendrieji reikalavimai nevėdinamoms sistemoms ir joms įrengti naudojamiems 
statybos produktams: 

1.kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti 
kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys 
(komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu; 

2.visi nevėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai turi būti atsparūs korozijai, 
drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai 
apsaugoti. Nevėdinamos sistemos išoriniams sluoksniams naudojamų statybos produktų 
atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų 
reikalavimus; 

3.nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos 
gamintojas.  

4.Nevėdinamų sistemų tvirtinimo reikalavimai:  
1.mechaniškai tvirtinamos nevėdinamos sistemos projektinis atplėšimo stipris Rmt (kPa) 

turi būti ne mažesnis už apskaičiuotą. 
Rangovas objekte turi atlikti smeigių tvirtinimo bandymus, kurių metu nustatomas 

smeigių ankeravimo gylis L ir smeigės ištraukimo jėga NT kN. Pateikti bandymų 
protokolą. Pateikti smeigių ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolą.  

Centrinėje zonoje, smeigių skaičius ≥5vnt/m2: 

Pakraščių zonoje, smeigių skaičius ≥11vnt/m2: 

Kampų zonoje, smeigių skaičius ≥11vnt/m2: 

 
5.Nevėdinamos sistemos atsparumo smūgiams reikalavimai: Nevėdinamos sistemos 

atsparumas smūgiams įvertinamas naudojimo kategorija, kuri parenkama pagal STR 
2.04.01:2018 Pasatatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 23.1.p. 3 lentelėje 
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nurodytas sistemos naudojimo sąlygas. Nevėdinamos sistemos atsparumo smūgiams kategorijas 
pateikia sistemos gamintojas. 

Nevėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai 
Eil. 
Nr. 

Sistemos naudojimo kategorija 
pagal ETAG 004 [6.50] 

Naudojimo sąlygų, susijusių su nevėdinamos sistemos 
atsparumo smūgiams reikalavimais, apibūdinimas 

1. 
 

I 
Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo 
smūgių ir netinkamo naudojimo. 

2. 

II 

Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių 
spiriant arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar 
žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Pasiekiamos 
atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė. 

3. 

III 

Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės 
paviršiaus užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba 
metant daiktus. Atitvarų dalys, kai labai maža jų 
netinkamo naudojimo tikimybė. 

 
6.Deformacinių siūlių įrengimas:  
1.jeigu pastato sienose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos 

sistemos deformacinės siūlės;  Šiuo projektu deformacinės siūlės įrengiamos sublokuotų pastatų 
jungimosi vietose. 

2.didžiausią leidžiamą atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą 
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas. 

 
Naudojamos medžiagos. Pagal sistemos gamintojo nurodymus ir rekomendacijas turi 

būti parenkamos apšiltinimo sistemos naudojimo kategorijos pagal vietą fasade ir pagal pastato 
aplinkos situaciją, atsparumo smūgiams reikalavimai, kiti reikalavimai. Pastatų sienų šiltinimas 
iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis tinkuojant plonasluoksniu tinku. Gali būti naudojamos 
tik Europos techninius liudijimus turinčios sienų šiltinimo sistemos. 

Tinkuojamo fasado sistema turi tenkinti šiuos gaisrinės saugos reikalavimus – B2 s1 d0. 
Gaminio paskirtis: fasadų – sienų su šilumos izoliacija išorėje, padengtų tinku, 

šiltinimui. 
Cokolis yra labiausiai pažeidžiama apšiltinimo sistemos dalis, kurią veikia drėgmė, 

mechaninė vibracija, komunikacijos, purvo taškymams nuo grunto ir t.t.  
Visada rekomenduojama fasado apšiltinimą įrengti labiau išsikišusį už pamatus dėl 

vandens nutekėjimo nuo cokolinio.  
Darbus atlikti pagal bendrai taikomas taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos 

taisyklių. 
Termoizoliacinės medžiagos Gaminio aprašymas: Putų polistirenas– efektyvi, tvirta, 

atlaikanti dideles apkrovas, ilgaamžė, neįgerianti drėgmės, nekeičianti savo izoliacinių ir 
fizikinių savybių per visą tarnavimo konstrukcijoje laikotarpį termoizoliacija. 

Techniniai duomenys EPS N 100 
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Techniniai duomenys EPS 70 

 
 
      Rangovas turi vykdyti remonto darbus, atsižvelgdamas į esamų konstrukcijų realią būklę. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis sistemos tiekėjo, gamintojo reikalavimais ir medžiagų 
gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su konkrečiomis medžiagomis pagal jų gamintojų 
nustatytą technologiją. Pasirinkta apšiltinimo sistema turi būti sertifikuota Lietuvoje. Visi 
šildymo sistemos komponentai turi būti tiekiami iš vienos tiekiančios firmos.  
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Sistemos darbai gali būti atliekami tik ant kokybiškai paruošto paviršiaus t.y. tvirto, 
švaraus, sauso. Nepatenkinamos sąlygos prieš sistemos instaliaciją turi būti pašalinamos. 
Rangovas negali pradėti darbų be raštiško anksčiau atliktų darbų patikrinimo. 

Atliekant darbus, būtina laikytis priešgaisrinių ir darbų saugos reikalavimų. Po darbų 
užbaigimo konstrukcijos su visais jų elementais turi tikti eksploatacijai arba tolesniam statybos 
vykdymo procesui. 

Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų naudojimo kategorijos turi būti 
parenkamos pagal sistemos gamintojo nurodymus ir rekomendacijas. Sienų šiltinimui 
rekomenduojama sertifikuota fasadų šiltinimo sistema. 

Šiltinimo sistemai naudojant polistireno plokštes – komplektaciją. 
ETICS šiltinimo sistemose turi būti naudojami: 

 Gruntas sukibimui su paviršiumi pagerinti 
 Klijavimo mišinys 
 Polistireno plokštė. 
 Plastikiniai tvirtinimo laikikliai, pagal ETAG 014. 
 Specialus armavimo mišinys. 
 Armavimo stiklo audinio tinklelis. 
 Papildomi kampiniai profiliai. 
 Tinko gruntas. 
 Apdaila akmens masės plytelės 

Priedai: cokolinių profilių jungtys, cokolinių profilių išlyginimo elementai, juostos, 
kampiniai profiliai, sandarinimo masės).  

Naudojimo sąlygos nuo +5 iki +25°C temperatūroje. Ne didesnė kaip 80% drėgmė. 
Rangovas turi vykdyti remonto darbus, atsižvelgdamas į esamų konstrukcijų realią 

būklę. 
Darbai vykdomi, vadovaujanti ST 224555837.01:2013 Atitvarų šiltinimas polistireniniu 

putplasčiu reikalavimais ir medžiagų gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su 
konkrečiomis medžiagomis pagal jų gamintojų nustatytą technologiją. Pasirinkta apšiltinimo 
sistema turi būti sertifikuota Lietuvoje. Visi šildymo sistemos komponentai turi būti tiekiami iš 
vienos tiekiančios firmos.  

Sistemos darbai gali būti atliekami tik ant kokybiškai paruošto paviršiaus t.y. tvirto, 
švaraus, sauso. Nepatenkinamos sąlygos prieš sistemos instaliaciją turi būti pašalinamos. 
Rangovas negali pradėti darbų be raštiško anksčiau atliktų darbų patikrinimo. 

Atliekant darbus, būtina laikytis priešgaisrinių ir darbų saugos reikalavimų. Po darbų 
užbaigimo konstrukcijos su visais jų elementais turi tikti eksploatacijai arba tolesniam statybos 
vykdymo procesui. 

Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų naudojimo kategorijos turi būti 
parenkamos pagal sistemos gamintojo nurodymus ir rekomendacijas.  

APŠILTINIMO SISTEMOS IŠ IŠORĖS DARBŲ TECHNOLOGIJA 
Darbai vykdomi, vadovaujantis ST 2124555837.01:2021 Atitvarų šiltinimas 

polistireniniu putplasčiu reikalavimais ir medžiagų gamintojų nustatytomis instrukcijomis 
darbui su konkrečiomis medžiagomis pagal jų gamintojų nustatytą technologiją. Pasirinkta 
apšiltinimo sistema turi būti sertifikuota Lietuvoje. Visi šildymo sistemos komponentai turi būti 
tiekiami iš vienos tiekiančios firmos.  

Kokybės reikalavimai. Polistireniniu putplasčiu apšiltintų išorinių sienų kokybė 
tikrinama taip pat kaip ir kitų šilumą izoliuojančių medžiagų kokybė pagal ISO 7892, LST EN 
13499 ir kitų Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų nuorodas. Polistireniniu putplasčiu 
apšiltintų plotų apdailos sluoksnyje neturi būti platesnių kaip 0,2 mm plyšių. Paviršiuje neturi 
būti dėmių, išryškėjusio armavimo tinklelio arba polistireninio putplasčio sandūrų. 

Galimi nuokrypiai. Galimi nuokrypiai turi neviršyti pateiktų lentelėje 
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Eil. 
Nr. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
MAKSIMALŪS 
NUOKRYPIAI 

KONTROLĖS 
PRIETAISAI 

1. Nuokrypiai nuo horizontalės arba vertikalės per 
visą fasado plokštumą 

3 mm/m Ruletė, liniuotė, 

2. Vietiniai nuokrypiai, matuojant 2 m ilgio liniuote 5 mm Liniuotė, ruletė 

3. Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo 
horizontalės arba vertikalės 

30 mm Lekalas, ruletė 

4. Atskiros angos angokraščių nuokrypiai nuo 
horizontalės arba vertikalės 

3 mm/m 1 m ilgio liniuotė, 
gulsčiukas, ruletė 

5. Tinko rašto tolygumas Pagal etaloną Etalonas 

6. Tinko spalva Pagal etaloną Etalonas 

Darbų vykdymo sąlygos. Darbai turi būti atliekami esant sausoms sąlygoms, prie oro ir 
pagrindo temperatūros nuo +5ºC iki +25ºC ir prie didesnio kaip 80% santykinio oro drėgnumo. 
Visi duomenys pateikti esant +20ºC temperatūrai ir 60% santykiniam oro drėgnumui. Esant 
kitokioms sąlygoms, būtina atsižvelgti į trumpesnę arbą ilgesnę medžiagos kietėjimo trukmę.  

Intensyvių tamsių spalvų atveju medžiagą reikia naudoti tik nedideliems paviršiams. 
Medžiagos negalima tepti ant saulės įkaitintų sienų. Padengtą medžiagos sluoksnį būtina 

saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus kritulių. 
Dengimas. Gruntuoti tokios pat spalvos kaip ir tinkas gruntu. Po maždaug 2 val. 

džiūvimo  galima dengti nerūdijančio plieno mente per visą paviršių ir išlyginti iki grūdelių. 
Kad nebūtų matomų sandūrų, dengti turi pakankamai darbininkų ir dengti reikia užgriebiant už 
dar drėgno ploto. Visą paviršių visada tinkuoti nepertraukiamai. Greta esantiems paviršiams 
naudoti tos pačios partijos produktą arba skirtingų partijų medžiagas sumaišyti vienas su 
kitomis. 

Nedengti, kai temperatūra žemesnė kaip 5°C (statinio, medžiagos ir oro), taip pat 
svilinant saulei, lyjant (jei nėra apsaugos priemonių), tvyrant rūkui arba kai temperatūra 
žemesnė už rasos tašką. Padengus šių sąlygų būtina laikytis dar bent 2 dienas. 

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, padengtas paviršius išdžiūsta 
per 24 val. Visiškai būna išdžiūvęs ir išlaiko apkrovą po 3 d. 

Tinkas džiūsta kintant fizikinėms savybėms, susidarant dispersijos plėvelei ir garuojant 
vandeniui. Todėl šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau. 

Cokolio apdaila klijuojamos akmens masės plytelės. 
Akmens masės apdailos plytelių techniniai duomenys: 
Geometrinių dydžių deklaruojamos vertės: 

Parametras Nominalios vertės Europos standartas 
Ilgis ir plotis, ne daugiau nei, % ±0,2 % EN 14411:2016 
Storis, mm 10 mm (+0,5 mm) EN 14411:2016 
Stačiakampiškumas, ne daugiau nei, % ±0,2 % EN 14411:2016 
Paviršiaus lygumas, ne daugiau nei, % ±0,2 % EN 14411:2016 
Paviršiaus kokybė, % ≥95 % EN 14411:2016 
 

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

Reikalavimai fasadinių plytelių klijams. 

 

 
Fasadų spalviniai sprendimai.  
Prieš darbų pradžią plytelių spalvų atspalvius papildomai derinti su rajono vyriausiuoju 

architektu pagal gamintojo spalvinę gamą.  
Spalvinius fasadų sprendimus, žiūrėti brėžiniuose SA dalyje. 
KOKYBĖS KONTROLĖ 
 Prieš priimant pavienius darbų etapus, turi būti atliktas patikrinimas. Tikrinami: 1. 

Paviršiaus paruošimas, 2. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, 3. Armavimo sluoksnio 
atlikimas, 4. Ypatingų fasado vietų apdorojimas, 5. Apdailos darbai.  

1. Paviršiaus paruošimo kontrolė. Tikrinama, ar paviršius nuvalytas, nuplautas, jei reikia, 
išlygintas, sutvirtintas ir ar, jei reikia, užpildyti tarpai. Sienų nelygumai negali būti didesni nei 5 
mm/m ir 10 mm/aukštis. Sienų nelygumo kontrolę reikia atlikti 2 m ilgio gulsčiuku.  

2. Izoliacinių plokščių tvirtinimo kontrolė. Tikrinamas paviršiaus lygumas ir 
vientisumas, sandūrų išdėstymas ir plotis bei jų užpildymo būdas, taip pat smeigių kiekis ir 
išdėstymas. Plokščių tvirtinimo kontrolė atliekama vizualiai.  

3. Armavimo sluoksnio kontrolė. Tikrinama, ar tinklelis buvo tinkamai panardintas klijų 
skiedinyje, tikrinamas armavimo tinklelio juostų ilgis, armavimo sluoksnio storis ir lygumas, 
taip pat, ar buvo laikomasi nustatyto klijų skiedinio stingimo laiko ir sąlygų. Armavimo 
sluoksnis tikrinamas vizualiai. Sienų nelygumai negali būti didesni kaip 3 mm ir jų turi būti ne 
daugiau kaip 3 per visą 2 metrų ilgį. Taip pat tikrinamas smeigiuojamų per tinklelį smeigių 
kiekio į 1 m² plokštumoje ir išdėstymo atitiktis gamintojo nurodymams, smeigių įgilinimas ir 
tvirtinimas.  
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4. Ypatingų dalių apdorojimo kontrolė. Tikrinama, ar teisingai apdoroti kampai, langų 
staktos, pastato sustiprinimo vietos, karnizai ir t.t. Ypatingų dalių kontrolė atliekama vizualiai.  

 
Palangių nuolajų, parapeto apskardinimas. 
Visi fasado horizontalūs paviršiai: parapetas, palangės padengiamos korozijai atsparia, 

cinko sluoksniu su pural dengta skarda, storis 0.6mm. Išorinių palangių apskardinimo nuolydis 
turi būti didesnis nei 5°, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30 – 40 mm. Palangių 
apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti 
priemones apsaugančias nuo vibracijos; Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės 
šonų skardos palangėms užlenkiami kraštai. Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be 
plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų.  

 
TS-05 Apdailos darbai 
 
APDAILOS DARBAI 
KEIČIANT LANGUS, LAUKO DURIS, ATLIKUS INŽINERINIŲ SISTEMŲ, 

ELEKTROS REMONTO DARBUS NUMATOMI TINKAVIMO, DAŽYMO DARBAI. 
BENDRO NAUDOJIMO LAIPTINIŲ PAPRASTASIS REMONTAS SU PAVIRŠIAUS 
DAŽYMU. 

Atstatoma apdaila į neprastesnę būklę, nei buvo iki statybos darbų pradžios. 
Apdailos darbai. Bendroji dalis. Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai 

(>100C) aplinkos temperatūrai, kai oro drėgnumas ne didesnis kaip 60 %. 
Apdailos darbai pradedami, kai visiškai baigti statybos-montavimo ir specialieji darbai, 

įstatyti durų ir langų blokai, užtaisytos sandūros, sumontuotos palangės, užtaisytos laikinos 
angos pertvarose ir perdangose, sumontuota ir išbandyta centrinio šildymo sistema, 
vandentiekis, kanalizacija, išvedžiota elektros apšvietimo ir ryšių instaliacija, išvalytos patalpos. 

Paviršių paruošimas. Paruoštas apdailai paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo 
dulkių, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės. Kampai ir briaunos, turi būti formuojami profiliais. 

Tinkavimas. Tinko skiediniai 
Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis Cementas: kalkės: smėlis 

Vidiniams paviršiams: 
-kai santykinis oro drėgnumas ≤60% 
-kai santykinis oro drėgnumas ≥ 60% 

 
1:4:12 
1:1:6 

Dengiamasis sluoksnis 1:1:2-4 

 
Tinkavimo darbų vykdymas. Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis 

sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas užkrečiant. 
Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm. 

Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai sukibtų su paviršiumi. Todėl reikia 
paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus 
ankstesniajam. 

Leistini nuokrypiai tinkuotiems paviršiams 
Nuokrypio pavadinimas Leistini 

ribiniai 
nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 
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Nuokrypiai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 
-1-am metrui 
 
-visam patalpos aukščiui ar ilgiui 

 
 

4 
 

4 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 
paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams-5 matavimai 35-40 metrų ilgio) 
5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 
paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams-5 matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, 
įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 
-1-am metrui 
-vienam elementui 

 
 

5 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 
paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams-5 matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Tinkuotojo angokraščio pločio nuo 
projektinio 

 
5 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 
paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų 
kampų ar užkarpų 

 
5 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 
paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

Leistinas tinkuotu ir glaistytu paviršių 
drėgnumas 

<3% Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršius 

Tinko skiedinio temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 30 C. 
Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 50 C, tinkavimo darbai negali būti vykdomi. 
Sienų drėgnumas neturi viršyti 3 %. 
Glaistymo darbai 
Statybiniai glaistai rekonstruojant pastatus naudojami vykdant vidaus angokraščių fasadų 

apdailą. 
Gaminant ir naudojant glaistą turi būti laikomąsi darbų saugos taisyklių. 
Išorės sienu apdailai turi būti naudojamas akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinės 

dispersijos 
pagrindu ir turintis plastifikatorių. 
Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių 

priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. 
Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. 

Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 
neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %. 

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi 
atsirasti įtrūkimų. 

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. 
Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius 
vandenyje 24 h, glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.). 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus šalčiui. Po 25 šaldymo ciklų 
glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo 
pagrindo, neturi atsirasti įtrūkių ir pan.). 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne 
mažesnis kaip: 

0,1 N/ mm 2 - po 24 h; 
0,2 N/ mm 2 - po 48 h. 
Glaistas turi būti naudojamas pagal gamintojo instrukciją. Glaistomi paviršiai turi būti 

sausi, nedulkėti, be riebalų dėmių ir statybinio skiedinio likučių, neturi reaguoti su glaisto 
komponentais, neturi tepti. Tepantys paviršiais parą prieš glaistymą gruntuojami. Antrą kartą 
glaistyti galima, tik visiškai išdžiūvus ankstensiam sluoksniui. 

Gamintojas turi garantuoti, kad glaistų kokybė atitiks LST 1519:1998 standarto 
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reikalavimus, jei vartotojas laikysis gabenimo ir laikymo taisyklių. 
Dažymas. Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas. Visi paviršiai turi būti vientisi, 

švarūs ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas <8%, santykinis oro drėgnumas <72%. Išoriniai 
paviršiai nedažomi, esant aukštesnei negu 27ºC temperatūrai, esant tiesioginiams saulės 
spinduliams, lyjant ar esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas, kurio greitis didesnis 
kaip 10m/s, o taip pat apledėję ir apšalę paviršiai žiemos metu.  Tinkuotų paviršių plyšiai 
užrievėjami ir užtaisomi skiediniu, po to gruntuojami. Paruošti paviršiai gruntuojami pagal 
technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje. 

Grunto dugnas turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur 
galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti prieš dedant kitą, 
dengiamasis sluoksnis nedaromas kol Užsakovo atstovas nepriima anksčiau atliktų darbų. Jei 
kitaip nenurodyta turi būti dažoma du sluoksniai ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

Dažymo būdas. Jis turi būti parenkamas pagal darbo vietą ir pagal gamintojo 
nurodymus. 

Dažymas teptuku turi būti atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje 
nesimatytų teptuko žymių. Dažant gretimi paviršiai turi būti uždengti. Dažoma pagal nurodytą 
spalvų paletę. Dažymas paprastas. 

Medžiagos. Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai 
turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos 
naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotos, sandarioje taroje su tokia informacija: 

 gamintojo rekvizitai; 
 medžiagos pavadinimas ir savybės; 
 pritaikymo sritys; 
 reikalavimai paviršiams, skiediklio tipai, dažymo būdui; 
 spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 
 siuntos numeris ir pagaminimo data. 

Darbų priežiūra. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už netinkamą darbų 
vykdymą.  

Visi akriliniais – lateksiniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo 
pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. Dažyti paviršiai turi būti atsparūs trynimui. Jie turi atlaikyti 
10000 kartų trynimo bandymų. 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs be nutekėjimų.  
Dažų sluoksnis turi būti tvirtai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 
Dažų kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus. 
Dažymo darbų kokybės kontrolės schema 

DARBAI KAIP KONTROLIUOJA A* D* K* 

Paviršių valymas Vizualiai SV  TP 

Paviršių lyginimas Vizualiai SV  TP 

Paviršių gruntavimas Vizualiai SV  TP 

Paviršių glaistymas Vizualiai SV  TP 

Dažymo užbaigimas Vizualiai SV  TP 

A – atsako, D – dalyvauja, K – kontroliuoja, SV – statybos vadovas, K- techninis prižiūrėtojas 
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                                   SUSTAMBINTAS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
BENDRI NURODYMAI: 

1.Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema, 
kurią turi sudaryti vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys 
(komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ, arba 
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos pagal šio reglamento reikalavimus naudojant CE ženklu 
ženklintus statybos produktus. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“ 12.1 p.). 

2.Ventiliuojamo karkaso Tiekėjas remiantis komplektuojančiomis medžiagomis ar gaminiais turi 
parengti tikrinamuosius statinius skaičiavimus ir prisiimti pilną atsakomybę vieningai vėdinamai šiltinimo 
sistemai. Rangovas ir Techninės priežiūros inžinierius privalo Tiekėją informuoti tokiais atvejais kaip bet 
kurios ventiliuojamo fasado komplektuojamosios medžiagos ar gaminiai buvo pakeisti kitais, 
nesuderintais su Tiekėju. 

3.Techniniame darbo projekte pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų 
pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todėl skaičiuojant statybos darbų kainą, neprivaloma vadovautis 
pateiktais konkrečių statybos produktų pavadinimais, vietoje jų galima naudoti analogiškus - lygiaverčius 
statybos produktus, tačiau jų techninės charakteristikos ir savybės privalo būti ne blogesnės negu 
nurodytos šiame techniniame projekte. 

Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medžiagas, prioritetas 
suteikiamas atsparumui, ilgaamžiškumui, didesnei pradinei investicijai ir mažesnėms eksploatacinėms 
sąnaudoms. 

4.Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją 
ar sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu susijusias išlaidas. 

5.Dėl specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizės reikalingumo. Statybos darbų 
technologijos projektas privalomas (darbai bus vykdomi -  eksploatuojamo pastato teritorijoje bei 
tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių). 
Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. 

7.Dalyvis privalo išnagrinėti visą su pirkimu susijusią dokumentaciją, susipažinti su padėtimi 
vietoje/ objekte. Kiekius tikslinti vietoje. 

8. Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrėmimo mazgus, angų dydžius tikslinti vietoje. 
9. Montavimui reikalingas fasonines dalis, angų darymą bei užtaisymą nusimato rangovas. 
10. Inžinerinių tinklų darbų kiekių žiniaraščiai pateikiami atitinkamose TDP dalyse. 
11.Tiekėjas visus statybos darbus atlieka, užtikrina jų kokybės kontrolę, taip pat jiems atlikti taiko 

statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama 
Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43), Statybos įstatymu, nacionaliniais 
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties dokumentais, taip pat iš 
tarptautinių, Europos organizacijų ir užsienio valstybių perimtais ir Lietuvos Respublikos įgaliotos 
institucijos nustatyta tvarka įteisintais statybos techniniais dokumentais. 
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt 

Kiekis 

1. Pastato cokolio antžeminės dalies, taip pat angokraščių, šitinimas 
iš išorės tinkuojama sistema, apdaila – klijuotos akmens masės 
plytelės. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo 
koeficientas - U≤0,22W/(m2·K). 

1.Atitvarų paviršiaus paruošimas (valymas, plovimas, 

dezinfekavimas, plyšių, įtrūkimų, betono remontas, išdaužų remontas, 

išlyginimas ir kt.).  

2.Cokolio antžeminės dalies šiltinimas iš išorės polistireniniu 

putplasčiu,  EPS N 100 λ/D=0,030 W/mK 180mm, angokraščiai 20-

30mm,  termoizoliacinėmis plokštėmis, apdaila – klijuotos akmens 

masės plytelės. 

3.Cokolio antžeminės dalies šiltinimas iš išorės polistireniniu 

putplasčiu,  EPS N 100 λ/D=0,030 W/mK 160mm,  termoizoliacinėmis 

plokštėmis, apdaila – klijuotos akmens masės plytelės. 

4.Cokolio antžeminės dalies šiltinimas iš išorės polistireniniu 

putplasčiu,  EPS N 100 λ/D=0,030 W/mK 100mm,  termoizoliacinėmis 

plokštėmis, apdaila – klijuotos akmens masės plytelės. 

5.Cokolio antžeminės dalies piliastrų šiltinimas iš išorės 

polistireniniu putplasčiu,  EPS N 100 λ/D=0,030 W/mK 30mm 

termoizoliacinėmis plokštėmis, apdaila – klijuotos akmens masės 

plytelės. 

Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Paviršiaus paruošimas, 
valymas, plovimas, dezinfekavimas (antigrybelinėmis priemonėmis, 
aukštu slėgiu, gruntavimas), remontas, išlyginimas; 2.Atvirų laidų, 
kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes; 3.Hidroizoliacijos 
įrengimas 2 sl; 4.Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir 
papildomai tvirtinant smeigėmis; 5.Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, 
tvirtinant tinklelį (2 sl. tinklelio); 7. Angokraščių aptaisymas; 
6.Papildomas kampų armavimas; 7.Apdailinio sluoksnio įrengimas: 
klijuotos akmens mases plytelės.  

Dalyvis privalo išnagrinėti visą su pirkimu susijusią 
dokumentaciją, susipažinti su padėtimi vietoje/ objekte. Kiekius 
tikslinti vietoje. 

 
 
 
 
 
 
 
TS-01 
TS-04 
TS-05 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
140 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas ir montavimas 
naujų 

 m' 24 

2. Cokolio paviršiaus paruošimas (valymas, plovimas, pelėsio 
dezinfekavimas) 

 m2 140 

3. Cokolio tinko remontas  m2 140 

4. Teptinės hidroizoliacijos įrengimas 2 sluoksniai  m2 140 
5.1. Antžeminės cokolio dalies šiltinimas EPS N 100 180mm  m2  101 

5.2. Antžeminės cokolio dalies šiltinimas EPS N 100 160mm  m2  4 

5.3. Antžeminės cokolio dalies šiltinimas EPS N 100 100mm  m2  3 

5.4. Antžeminės cokolio dalies piliastrų šiltinimas EPS N 100 30mm  m2  32 

6. Akmens masės plytelės  m2 140 
7. Silikato-silikoninis struktūrinis tinkas  m2 43 
8. Lauko palangės cinkuotos poliesteriu dengtos skardos (langai)  m‘ 24 
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9. Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.3m  m‘ 215 
10. Alsuoklių atitraukimas  vnt 2 
11. Ventiliacijos grotelių montavimas  vnt 2 
12. Statybinės šiukšlės  t 0.5 
2. Pastatų sienų, taip pat angokraščių, šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis plokštėmis vėdinama sistema, apdaila – 
akmens masės plytelės. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos 
perdavimo koeficientas - U≤0,18W/(m2·K). 

1.Fasado sienų, paviršiaus paruošimas (valymas, plovimas, 

dezinfekavimas, plyšių, įtrūkimų, mūro remontas, stiprinimas, tinko 

remontas, išdaužų remontas, išlyginimas ir kt.).  

2.Fasado šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne 

šilumos izoliacija - mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 

180mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm, angokraščiai 

20-30mm, apdaila – akmens masės plytelės. 

3.Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, 

dvisluoksne šilumos izoliacija - mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 

W/mK 150mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm, 

apdaila – akmens masės plytelės. 

4.Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, 

dvisluoksne šilumos izoliacija - mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 

W/mK 100mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm, 

apdaila – akmens masės plytelės. 

5.Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, 

dvisluoksne šilumos izoliacija - mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 

W/mK 50mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm, apdaila 

– akmens masės plytelės. 

6.Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, 

priešvėjine izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm, apdaila – akmens 

masės plytelės. 

7.Lodžijų sienų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 

100 λ/D=0,030 W/mK 100mm/160mm/50mm, angokraščiai 20-30mm, 

apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas. 

8.Lodžijų 1 aukšto perdangos plokštės šiltinamos iš apačios 

polistireninio putplasčio plokštėmis EPS N 100 λ/D=0,030 W/mK 

100mm, apdaila – silikato-silikoninis struktūrinis tinkas.  

9.Įėjimo stogelių ir lodžijų lubų šiltinimas iš apačios 

polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 70 λ/D=0,039 W/mK 50mm, 

apdaila – silikato-silikoninis struktūrinis tinkas. 

10.Fasado sienų ties įėjimu šiltinimas tinkuojamomis akmens 

vatos plokštėmis λ/D=0,036 W/mK 50mm, angokraščiai tinkuojamomis 

akmens vatos plokštėmis λ/D=0,037 W/mK 20-30mm, apdaila - 

klijuotos akmens masės plytelės. 

11.Kabelių paklotų ant sienų įvedimas į laidadėžes. 

12.Namo priklausinių montavimas (namo numerio, vėliavos 

laikiklio ir kt.). 

Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):1.Pastolių sumontavimas ir 
išmontavimas; 2.Fasadinių sienų paruošimas (valymas, plovimas 
antigrybelinėmis priemonėmis, aukštu slėgiu, dezinfekavimas, plyšių, 
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įtrūkimų, mūro, išdaužų, įtrūkusių vietų remontas, hermetinimas, 
išlyginimas, pelėsio pažeistų sienų dezinfekavimas ir kitas remontas, 
gruntavimas); 3.Lodžijų apsauginių tvorelių remontas; 4.Metalinių 
profilių karkaso sistemos įrengimas; 5.Sienų šiltinimas, pritvirtinant 
termoizoliacines plokštes šiltinama mineraline vata; 6.Vėjo izoliacijos 
įrengimas; 7.Sienų  aptaisymas fibrocementinėmis plokštėmis; 8.Lauko 
palangių ir lodžijų skardinimas iš pural dengtos skardos; 9.Antenų, 
vėliavos laikiklių, signalizacijos daviklių, namo numerių, ženklų, lauko 
šviestuvų, dėžių ir kt. ant fasado veikiančių įrenginių nuėmimas ir 
atstatymas po apšiltinimo; 10.Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, 
įvedimas į laidadėžes; 11.Lodžijų sienų ir lubų remontas, šiltinimas ir  
apdaila, sienos aptaisomos apdailiniu struktūriniu tinku, dažomos 
fasadiniais dažais; 12.Lodžijų apsauginių tvorelių šiltinimas ir apdaila 
fibrocemetinėmis plokštėmis. 14.Fasado spalvos parenkamos 
vadovaujantis specialiais architektūriniais reikalavimais, suderinus su 
miesto architektu. 

Dalyvis privalo išnagrinėti visą su pirkimu susijusią 
dokumentaciją, susipažinti su padėtimi vietoje/ objekte. Kiekius 
tikslinti vietoje. 

1. Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas  m2 2600 
2. Palangių ir atskirų karnizų dangos nuardymas  m‘ 729 
3. Paviršių paruošimas, valymas, plovimas   m2 3726 
4. Paviršių valymas dezinfekuojamu skysčiu  m2 500 

5. Mūro remontas  m2 1000 
6. Išdaužų, atviros armatūros, betono remontas  m2 50 
7. Plyšių, įtrūkimų remontas  m‘ 200 
8. Įėjimo stogelių remontas  m2 10 
9. Lodžijų stogelių remontas  m2 45 
10. Lodžijų apsauginių tvorelių remontas  m2 220 
11. Sienų šiltinimas vėdinama sistema:  m2 2511 
11.1 180+30mm šiltinimas  m2 1752 
11.2 Angokraščiai 20-30mm  m2 248 
11.3 150+30mm šiltinimas  m2 18 
11.4 100+30mm šiltinimas  m2 28 
11.5 50+30mm šiltinimas  m2 45 
11.6 30mm šiltinimas   m2 420 
11.7 Akmens masės plytelės  m2 2511 

11.8 Metalinių konstrukcijų karkasas  m2 2511 

12. Sienų šiltinimas tinkuojama sistema:  m2 1215 
12.1 Lodžijų sienų šiltinimas EPS N 100 100mm  m2 366 
12.2 Angokraščiai 20-30mm  m2 260 
12.3 Lodžijų šoninių sienų šiltinimas EPS N 100 160mm   m2 84 
12.4 Lodžijų piliastrų šiltinimas EPS N 100 50mm   m2 185 
12.5 Lodžijų lubų šiltinimas EPS 70 50mm  m2 225 
12.6 1 aukšto lodžijų perdangų šiltinimas iš apačios EPS N 100 100mm  m2 45 
12.7 Įėjimo stogelių šiltinimas iš apačios EPS 70 50mm  m2 10 
12.8 Fasado sienų ties įėjimais šiltinimas tinkuojamų fasadų akmes vata 

50mm 
 m2 19 

12.9 Angokraščiai 20-30mm  m2 21 
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12.10 Silikato-silikoninis struktūrinis tinkas  m2 1175 

12.11 Klijuotos akmens masės plytelės  m2 40 

13. Klijuotų klinkerio plytelių apdaila ties lodžijų durimis  m2 10 
14. Esamų langų izoliacijos atnaujinimas, įrengiant difuzinę izoliaciją  m‘ 909 
15. Esamų langų izoliacijos atnaujinimas termoputomis  m‘ 909 
16. Esamų durų izoliacijos atnaujinimas, įrengiant difuzinę izoliaciją  m‘ 42 
17. Esamų durų izoliacijos atnaujinimas termoputomis  m‘ 42 
18. Papildomas kampų aptaisymas profiliais  m‘ 1000 
19. Lauko palangės cinkuotos pural dengtos skardos   m‘ 150 
20. PVC palangės lodžijose  m‘ 117 
21. Nuolajos  m‘ 462 
22. Vėliavos laikiklis  vnt 1 

23. Namo numeris  vnt 1 
24. Statybinės šiukšlės  t 0.5 
3. Lodžijų apsauginių tvorelių atitvarų remontas, sutvirtinimas, 

sandarinimas perimetru, šiltinimas vėdinama sistema, apdaila iš 
išorės – fibrocementinės plokštės, iš vidaus cemento pjuvenų 
plokštės - armavimas tinkliuku ir apdaila silikato-silikoniniu 
struktūriniu tinku.  

1.Lodžijų apsauginių tvorelių šiltinimas vėdinama sistema, iš 

išorės - mineralinės vatos plokštėmis λ/D=0,035 W/mK 75mm ir 

priešvėjine izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm, iš vidaus -  tvorelių 

atitvarų remontas, sutvirtinimas, sandarinimas perimetru, šiltinimas 

mineralinės vatos plokštėmis λ/D=0,035 W/mK 50mm. Apdaila iš 

išorės - fibrocementinės plokštės, iš vidaus - cemento pjuvenų plokštės. 

Dalyvis privalo išnagrinėti visą su pirkimu susijusią 
dokumentaciją, susipažinti su padėtimi vietoje/ objekte. Kiekius 
tikslinti vietoje. 

 
TS-01 
TS-02 
TS-03 
TS-05 
 

 
 
 
 
 
 
 
m2 

 

 
 
 
 
 
 
 
500 
 

1. Lodžijų apsauginių tvorelių remontas, sutvirtinimas, sandarinimas 
perimetru, armavimas tinkliuku  

 vnt 
m‘ 
m2 

39 
200 
220 

2. Lodžijų g/b tvorelių stiprinimas   vnt 
m‘ 
m2 

39 
200 
220 

3. Lodžijų g/b tvorelių tvirtinimo elementų remontas, stiprinimas,  
Antikorozine danga, dažymas 

 vnt 
m‘ 
m2 

39 
200 
220 

4. Lodžijų apsauginių tvorelių šiltinimas iš vidaus 50mm  vnt 
m‘ 
m2 

39 
200 
220 

5. Lodžijų apsauginių tvorelių šiltinimas iš išorės 75+30mm  vnt 
m‘ 
m2 

39 
200 
280 

6. Lodžijų apsauginių tvorelių apdaila iš vidaus - cemento pjuvenų 
plokštės 

 m2 220 

7. Lodžijų apsauginių tvorelių apdaila iš išorės - fibrocementinės plokštės  m2 280 
8. Metalinių konstrukcijų karkasas  m2 280 
9. Statybinės šiukšlės  t 0.5 
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4. Langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus (įskaitant 
susijusius apdailos darbus). Šilumos perdavimo koeficientas – 
U≤1,1 W/(m2·K).  

1.Keičiami butų ir bendro naudojimo patalpose (laiptinėje ir 

rūsyje) langai ir lodžijų durys PVC profilių gaminiais.  

2.Keičiami negyvenamosios paskirties patalpų langai ir durys 

PVC profilių gaminiais. 

3.Montuojamos vidaus PVC, lodžijose esantiems langams PVC,  

ir lauko cinkuotos skardos dengtos pural palangės. 

4. Angokraščių šiltinimas iš vidaus, pilna vidaus ir lauko 

angokraščių apdaila. 

5.EPDM tarpinių įrengimas visuose nesandariuose languose. 

Jeigu nėra galimybės pasiekti viršutinio aukšto laiptinės lango ir 

atidaryti ranka (arba prailginta rankena) nuo laiptų aikštelės tuomet 

būtina įrengti stacionarias kopėčias. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Senų blokų 
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.Palangių išėmimas; 
3.Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 
4.Vidaus palangės iš PVC plokščių, o lauko palangių įrengimas pural 
dengta skarda; 5.Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 
6.Angokraščių apdaila. 7.Apsauginių vidinių laiptinės langų aptvarų 
(jeigu tokie būtini) atstatymas, įrengimas. 8.Laiptinių langų stiklo 
paketai atsparūs dūžiams su selektyvine danga. 9.Varstomų dalių  
kiekis turi atitikti  norminius reikalavimus. 10.Varstymas dviejų 
padėčių su trečia padėtimi "mikroventiliacija". 11.Pakeistų langų 
staktos profilio storis turi būti  ne mažesnis kaip 70 mm. Langų profilių 
gamybai  neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti 
stabilizatoriai, langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno 
profiliais. 

Dalyvis privalo išnagrinėti visą su pirkimu susijusią 
dokumentaciją, susipažinti su padėtimi vietoje/ objekte. Kiekius 
tikslinti vietoje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TS-01 
TS-02 
TS-03 
TS-05 
 

 
 
 
 
 
 
L-1 
 
 
L-2 
 
 
L-3 
 
 
L-4 
 
 
BLD
-1 
 
BLD
-2 
 
RL-
1 
 
 
 
 
 

vnt/m2 
 
 
 
 
 
3/ 
7.83 
 
3/ 
5.49 
 
5/ 
11.35 
 
1/ 
16.20 
 
1/ 
4.11 
 
1/ 
6.02 
 
17/ 
8.16 
 
 

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą 
montavimas 

 vnt / 
m2 

31 
59.16 

2. Naujų langų blokų montavimas  vnt / 
m2 

31 
59.16 

3. Papildomas tarpo tarp langų rėmo ir sienos izoliavimas termoputomis  m‘ 106 
4. Naujų langų garo izoliacijos įrengimas  m‘ 106 
5. Naujų langų hidroizoliacijos įrengimas  m‘ 106 
6. Keičiamų langų sandūrų vidinės pusės aptaisymas apdailos juostomis 

(m) 
 m‘ 106 

7. PVC vidaus palangių montavimas   m‘ 55 
8. Langų angokraščių iš vidaus šiltinimas 20-50mm, tinko remontas, 

gruntavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas 
 m2 53 

9. EPDM tarpinių įrengimas  m‘ 909 
10. Statybinės šiukšlės  t 2 
5. Esamų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo durimis 

(įskaitant susijusius apdailos darbus). Šilumos perdavimo 
koeficientas - U ≤1,4 W/(m2·K). 

 
 
 

 
 
 

vnt/m2 
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1.Keičiamos tambūro durys naujomis PVC profilio durimis. 

Durys turi tenkinti STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas" 

reikalavimus ir pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus. 

2.Angokraščių šiltinimas iš vidaus, pilna vidaus ir lauko 

angokraščių apdaila. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Senų blokų 
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.Naujų montuojamų 
blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas (durys su ventiliacija, 
stiklo paketais (ne mažiau 0,2 kv. ploto vienos kameros stiklo) atsparūs 
dūžiams); 3.Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4.Durų 
pritraukikliai, durų atmušėjai bei atraminių kojelių įrengimas; 
5.Angokraščių apdaila.  

Dalyvis privalo išnagrinėti visą su pirkimu susijusią 
dokumentaciją, susipažinti su padėtimi vietoje/ objekte. Kiekius 
tikslinti vietoje. 
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TS-02 
TS-03 
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3/ 
8.19 
 
 

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą  vnt / 
m2 

3 
8.19 

2. Naujų durų blokų montavimas  vnt / 
m2 

3 
8.19 

3. Keičiamų durų papildomas tarpo tarp durų rėmo ir sienos izoliavimas 
termoputomis 

 m‘ 21 

4. Keičiamų durų garo izoliacijos įrengimas  m‘ 21 
5. Keičiamų durų hidroizoliacijos įrengimas  m‘ 21 
6. Keičiamų durų sandūrų vidinės pusės aptaisymas apdailos juostomis 

(m) 
 m‘ 21 

7. Angokraščių iš vidaus šiltinimas 20-50mm, tinkavimas, gruntavimas, 
glaistymas, dažymas 

 m2 11 

8. EPDM tarpinių įrengimas  m‘ 42 
9. Statybinės šiukšlės  t 0.5 
6. Lodžijų stiklinimas nuo apsauginės tvorelės iki lubų. Šilumos 

perdavimo koeficientas – U≤1,3 W/(m2·K).  
1.Stiklinamos lodžijos PVC profilių gaminiais su praplatinimais, 

nuo apsauginės tvorelės iki lubų. 

2.Montuojamos lauko cinkuotos skardos dengtos pural ir vidaus 

PVC  palangės.  

3.Pilna vidaus ir lauko angokraščių apdaila. 

4.Visuose nesandariuose lodžijų languose įrengti EPDM 

tarpines. 

Įstiklintas lodžijas PVC profilio gaminiais nuo turėklo iki lubų, 

rangovas išsaugoja. 

Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Senų blokų išėmimas; 
2.Lodžijų atitvarų remontas; 3.Naujų montuojamų lodžijų blokų 
įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas, vidaus apdaila. Varčių kryptis turi 
būti patogi butų savininkams, patogu prieiti išvalyti langus iš išorės; 
4.Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas, aptaisymas apdaila; 
5.Angokraščių pilna apdaila.  

Dalyvis privalo išnagrinėti visą su pirkimu susijusią 
dokumentaciją, susipažinti su padėtimi vietoje/ objekte. Kiekius 
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48.00 
 
 
 
7/ 
64.96 
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25.60 
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tikslinti vietoje.  
 *Nenustatyti, tačiau IP numatyti lodžijų stiklinimo PVC blokai  m2 165.00 
1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą  vnt / 

m2 
17 
144 

2. Naujų PVC blokų montavimas  vnt / 
m2 

17 
144 

3. Papildomas tarpo tarp lodžijų įstiklinimo rėmo ir sienos izoliavimas 
termoputomis 

 m‘ 523 

4. Garo izoliacijos įrengimas  m‘ 523 
5. Hidroizoliacijos įrengimas  m‘ 523 
6. EPDM tarpinių įrengimas  m‘ 288 
7. Statybinės šiukšlės  t 2 
7. Laiptinės (sienų, lubų, grindų, turėklų) remontas.  

1.Sienų remontas, paruošimas dažymui, dažymas. 

2.Lubų remontas, paruošimas dažymui,dažymas. 

3.Grindų ir laiptų remontas (įskaitant pažeistų vietų iškirtimą ir 

išmušų užtaisymą), paruošimas dažymui,dažymas. 

4.Turėklų remontas (įskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą bei 

netinkamų porankių keitimą), paruošimas dažymui, dažymas. 

Dalyvis privalo išnagrinėti visą su pirkimu susijusią 
dokumentaciją, susipažinti su padėtimi vietoje/ objekte. Kiekius 
tikslinti vietoje. 
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1. Sienų remontas, paruošimas dažymui, dažymas  m2 800 
2. Lubų remontas, paruošimas dažymui,dažymas  m2 300 
3. Grindų ir laiptų remontas (įskaitant pažeistų vietų iškirtimą ir išmušų 

užtaisymą), paruošimas dažymui,dažymas 
 m2 250 

4. Turėklų remontas (įskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą bei 
netinkamų porankių keitimą), paruošimas dažymui, dažymas 

 m2 80 
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Lapas

UAB  "POLISTATYBA" STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PV

2021

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida

0

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2021

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

1014-1A5p-PA(PM)-TDP-2110-SA-B-1

G.Aleknaitė 2021PDA14380

I.Garmuvienė 2021PDV18876

A1235 PDV 2021R.Giedraitis
RŪSIO PLANAS M 1:200

PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS,D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖ
(UN., NR., 8799-1000-1014)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖS M., ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“, MAIRONIO G. 20B, LT-75136,
ŠILALĖ, ĮM.K. 176502533
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UWVCTVKPKCK"™[OブLKOCK
Rcocvq"rqžgokpプu"fcnkgu"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"vkpmwqlcoc"ukuvgoc."rqnkuvktgpkpkw"rwvrncu7kw.
EPS N 100 そD=0,030 W/mK 180mm."rcfgpikocu"ftgpcžkpg"ogodtcpc
Eqmqnkq"cpvžgokpプu"fcnkgu"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"vkpmwqlcoc"ukuvgoc."rqnkuvktgpkpkw"rwvrncu7kw.
EPS N 100 そD=0,030 W/mK 180mm, angokraš7kck"42/52oo,"crfcknc"/"mnklwqvqu"cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu

Rcocvq"rqžgokpプu"fcnkgu"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"vkpmwqlcoc"ukuvgoc."rqnkuvktgpkpkw"rwvrncu7kw.
EPS N 100 そD=0,030 W/mK 160mm."rcfgpikocu"ftgpcžkpg"ogodtcpc
Eqmqnkq"cpvžgokpプu"fcnkgu"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"vkpmwqlcoc"ukuvgoc."rqnkuvktgpkpkw"rwvrncu7kw.
EPS N 100 そD=0,030 W/mK 160mm,"crfcknc"/"mnklwqvqu"cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu

Rcocvq"rknkcuvt┧"rqžgokpプu"fcnkgu"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"vkpmwqlcoc"ukuvgoc."rqnkuvktgpkpkw"rwvrncu7kw.
EPS N 100 そD=0,030 W/mK 30mm."rcfgpikocu"ftgpcžkpg"ogodtcpc
Cokolio "rknkcuvt┧"cpvžgokpプu"fcnkgu"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"vkpmwqlcoc"ukuvgoc."rqnkuvktgpkpkw"rwvrncu7kw.
EPS N 100 そD=0,030 W/mK 30mm."crfcknc"/"mnklwqvqu"cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu

Xkuq"rcuvcvq"rgtkogvtw"┊tgpikcoc"dgvqpkpk┧"vtkpmgnk┧"pwqitkpfc"kt"xglqu"dqtvgnku

┉tgpikcoqu"pcwlqu"┊プlkoq"ckmšvgnプu"kš"dgvqpkpk┧"vtkpmgnk┧
*┊プlkoq"ckmšvgnプu"cnvkvwfプ"uwvcorc"uw"rプu7k┧l┧"vcmq"cnvkvwfg+

Cvuvcvqoc"dgvqpkpk┧"vtkpmgnk┧"fcpic"rq"rcocv┧"cršknvkpkoq

Gucoc"dgvqpkpk┧"vtkpmgnk┧"fcpic

Rq"nqfžklqoku"┊tgpikcoc"ftgpwqlcoc"pwqitkpfc"kt"xglqu"dqtvgnku

Atitraukiami

alsuokliai

Įrengiamos naujos batų valymo grotelės

Įrengiamos naujos batų valymo grotelės

Įrengiamos naujos batų valymo grotelės

Dažomi esami porankiai
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PASTABOS:
1. Cokolio šknvkpkoq darbams naudojama kšqtkpプ pgxプfkpcoc vgtoqk¦qnkcekpプ sistema, mwtk> turi

sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos rtqfwmv┧
rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis GV┉ ir rcžgpmnkpvqu CE žgpmnw0 STR 2.04.01:2018
ãRcuvcv┧"cvkvxctqu0"Ukgpqu."uvqick."ncpick"kt"kšqtkpプu"┊プlkoq"fwt{uÐ"503"r0+0

2. Modernizuojamas pastatas yra crt┣rkpvcu vandentiekio, pwqvgm┧. elektros, centrinio šknf{oq.
fwlqvkgmkq"kt"mkvcku"kpžkpgtkpkcku"vkpmncku0

3. Rtkgš šknvkpkoq fctd┧ rtcfžk> vykdomi rctwqškcokglk darbai -  grunto atkasimas, rcocv┧ kšqtkpkq
rcxktškcwu"xgtvkpkocu."rctwqškocu."tgoqpvcu0

4. ┉tgpikcoc nauja dgvqpkpk┧ vtkpmgnk┧ nuogrinda su betoniais xgl┧ borteliais visu pastato perimetru,
┊tgpikcoqu"┊プlkoq"ckmšvgnプu"kš"dgvqpkpk┧"vtkpmgnk┧0

5. Mgk7kcoqu"ncwmq"rcncpiプu"umctfqu"ncmšv┧"fcpic"fgpivc"rwtcn0
6. Sklypo reljefas yra pgmgk7kcocu (grunto cwmš7kck ir pwqn{fžkck pgmgk7kcok+. dangos ir veja po

remonto atstatoma tuose rc7kwqug cwmš7kwqug0 Kšum{twu tuos atvejus, kai gruntas rccwmšvkpcocu
fプn"vkpmcoq"nkgvcwu"xcpfgpu"pwxgfkoq"pwq"rcuvcvq"pwqn{fžkq"uwhqtocxkoq0

7. Statybos fctd┧ metu guco┧ kpžkpgtkpk┧ vkpmn┧ *šknwoqu. vandentiekio, elektros, dujotiekio ir kt.)
┊xcfck ┊ rcuvcv> ir pwqvgm┧ kšxcfck turi d┣vk kšucwiqok ir pgrcžgkfžkcok0 Gruntas ties kpžkpgtkpkcku
vkpmncku"cvmcucocu"tcpmkpkw"d┣fw."fcn{xcwlcpv"kpžkpgtkpk┧"vkpmn┧"cvuvqxwk0

8. ̅kwq projektu, sklypo cržgnfkpkocu pプtc urtgpfžkcocu0 Atstatoma veja po pastato rqžgokpプu dalies
cršknvkpkoq0

9. Xkuk"umn{rg"gucpv{u"ogfžkck"kt"mt┣ock""{tc"xgtvkpik0
10. Tcpiqxcu"rcvgkmkc"ukuvgo┧"dgk"ogfžkci┧"ugtvkhkmcvwu0
11. Ocvogpku"vkmunkpvk"xkgvqlg."rtkgš"wžucmcpv"icokpkwu"kt"cvnkgmcpv"oqpvcxkoq"fctdwu0

T┣ukq"rcvcnr┧"gmurnkmceklc

Cwmšvq
Nr.

Patal

pos

Nr.

Patalpos

pavadinimas

Plotas

(m2)

0

1 Patalpa 4.32

2 Patalpa 25.66

3 Patalpa 2.69

4 Patalpa 2.52

5 Patalpa 2.54

6 Patalpa 2.69
7 Patalpa 2.59

8 Patalpa 2.60

9 Patalpa 3.18

10 Patalpa 3.18

11 Patalpa 3.20
12 Patalpa 19.03

13 Patalpa 2.64

14 Patalpa 2.64

15 Patalpa 3.73

16 Patalpa 2.62

17 Patalpa 2.62
18 Patalpa 2.75

19 Patalpa 8.77

20 Patalpa 4.75

21 Patalpa 5.01

22 Patalpa 32.59

23 Patalpa 3.68
24 Patalpa 15.18

25 Patalpa 5.11

26 Patalpa 4.79

27 Patalpa 4.86

28 Patalpa 4.79

29 Patalpa 4.30

30 Patalpa 10.74

31 Patalpa 2.66

32 Patalpa 17.23

33 Patalpa 16.35

34 Patalpa 1.86

35 Patalpa 5.57

36 Patalpa 5.57

37 Patalpa 3.73

38 Patalpa 22.87

39 Patalpa 3.17

40 Patalpa 3.25

41 Patalpa 3.23

42 Patalpa 3.21

43 Patalpa 3.29

44 Patalpa 3.16

45 Patalpa 14.95

46 Patalpa 3.37

47 Patalpa 3.37

48 Patalpa 24.30

49 Patalpa 4.84

50 Patalpa 6.15

51 Patalpa 4.05

52 Patalpa 3.85

53 Patalpa 8.56

54 Patalpa 6.74

55 Patalpa 4.81

56 Patalpa 3.34

57 Patalpa 5.24

58 Patalpa 6.07

59 Patalpa 22.44

60 Patalpa 4.07

61 Patalpa 3.78

62 Patalpa 3.64

63 Patalpa 4.83

64 Patalpa 3.97

65 Patalpa 4.03

66 Patalpa 4.08

67 Patalpa 7.19

68 Patalpa 1.51

69 Patalpa 2.81
452.91

Rcocvq"rqžgokpプu"fcnkgu"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"vkpmwqlcoc"ukuvgoc."rqnkuvktgpkpkw"rwvrncu7kw.
EPS N 100 そD=0,030 W/mK 100mm."rcfgpikocu"ftgpcžkpg"ogodtcpc
Eqmqnkq"cpvžgokpプu"fcnkgu"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"vkpmwqlcoc"ukuvgoc."rqnkuvktgpkpkw"rwvrncu7kw.
EPS N 100 そD=0,030 W/mK 100mm,"crfcknc"/"mnklwqvqu"cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu

Montuojamos naujos

ventiliacijos grotelės

Esant poreikiui (kas nesikauptų skalda ir
žvyras) iš vejos bortelių įrengiamos
šviesduobės
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Montuojamas polimerbetonio latakas su grotelėmis

Montuojamas polimerbetonio latakas su grotelėmis

Montuojamas

polimerbetonio latakas

su grotelėmis
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Fasado šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija - mineralinės
vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 180mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm,
angokraščiai 20-30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, priešvėjine izoliacija
λ/D=0,033 W/mK 30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Lodžijų piliastrų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 50mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas

Lodžijų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 100mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, angokraščiai 20-30mm, apdaila - silikato-silikoninis
struktūrinis tinkas
Lodžijų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 160mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 50mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033
W/mK 30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Lodžijų apsauginių tvorelių šiltinimas vėdinama sistema, iš išorės - mineralinės vatos plokštėmis
λ/D=0,035 W/mK 75mm ir priešvėjine izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm, iš vidaus -  tvorelių atitvarų
remontas, sutvirtinimas, sandarinimas perimetru, šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis λ/D=0,035
W/mK 50mm. Apdaila iš išorės - fibrocementinės plokštės, iš vidaus - cemento pjuvenų plokštės

PASTABOS:

1. Išorinių sienų šiltinimo darbams naudojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema, kurią turi sudaryti kaip
vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011,
turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 12.1 p.).

2. Sienų atnaujinimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
išorinės įėjimo durys".

3. Sienų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus "Gaisrinės saugos
pagrindiniai reikalavimai". Sienų apšiltinimo vėdinama konstrukcija  naudojami ne žemesnės kaip A2-s1,d0
degumo klasės statybos produktai.

4. Sienų  apšiltinimo tinkuojamos konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus
"Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai". Sienų apšiltinimo tinkuojama sistema naudojami ne žemesnės
kaip B-s1, d0 degumo klasės statybos produktai.

5. Prieš fasado sienų šiltinimą atliekami paruošiamieji darbai - nuvalomas fasadas, esant pelėsiui nupurškiamas
antipelėsiniu priešgrybeliniu skysčiu, remontuojamas plytų mūras, remontuojamas tinkas, jei reikia -
paaukštinamas parapetas.

6. Projektuojama vėdinama fasado šiltinimo sistema, apdaila - akmens masės plytelės. Lodžijų sienų apdaila -
silikato-silikoninis struktūrinis tinkas. Lodžijų apsauginių tvorelių išorės apdaila - fibrocementinės plokštės,
vidaus apdaila - cemento pjuvenų plokštės. Elementų skardinimui naudoti pural dengtą dangą.

7. Iki 3 metrų aukščio ribos įrengiama I kategorijos atsparumo smūgiams sistema. Virš 3 metrų aukščio ribos
įrengiama III kategorijos atsparumo smūgiams sistema.

8. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti statinio statybos techninis

prižiūrėtojas. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
10. Rangovas pateikia sistemų bei medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
11. Visi elementai turi būti suderinti tarpusavyje pagal medžiagiškumą.
12. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
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Kšngkfkoq"fcvcLaida

0

Nckfqu"uvcvwucu."mgkvkoq"rtkgžcuvku

K0Ictowxkgpプ 2021

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

1014-1A5p-PA(PM)-TDP-2110-SA-B-2

I0Cngmpckvプ 2021PDA14380

K0Ictowxkgpプ 2021PDV18876

A1235 PDV 2021R.Giedraitis
PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:200

RCUVCVCU"/"I[XGPCOCUKU"PCOCU.F0"RQ̅MQU"I0"9."̅KNCNブ
(UN., NR., 8799-1000-1014)

FCWIKCDW6KQ"I[XGPCOQLQ"PCOQ."F0"RQ̅MQU"I0"9."̅KNCNブU"O0."CVPCWLKPKOQ
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

UVCV[VQLCU"*W™UCMQXCU+<
WCD"ã̅KNCNブU"̅KNWOQU"VKPMNCKÐ."MAIRONIO G. 20B, LT-75136,
̅KNCNブ, ┉O0M0"398724755
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Rktoq"cwmšvq"rcvcnr┧"gmurnkmceklc
Auk

švq
Nr.

Buto

Nr.

Patal

pos

Nr.

Patalpos

pavadinimas

Plotas

(m2)

1

1

1 Koridorius 6.56

2 WC 1.34

3 Xktvwxプ 9.08

4 Kambarys 14.44

5 Vonia 2.59

6 Kambarys 18.53

52.54

2

1 Koridorius 4.24

2 Kambarys 18.03

3 Xktvwxプ 7.69

4 Vonia 3.11

5 Ucpfプnku 1.23

34.30

3

1 Koridorius 6.60

2 Kambarys 18.25

3 Vonia 2.12

4 Kambarys 14.56

5 Xktvwxプ 9.58

6 WC 1.18

52.29

16

1 Koridorius 5.36

2 WC 1.34

3 Xktvwxプ 9.54

4 Kambarys 14.82

5 Vonia 3.59

6 Kambarys 18.59

53.24

17

1 Koridorius 5.45

2 Vonia 3.62

3 Kambarys 14.39

4 Xktvwxプ 9.62

5 WC 1.29

6 Kambarys 18.80

53.17

18

1 Koridorius 11.74

2 Kambarys 17.77
3 Xktvwxプ 7.87

4 Kambarys 12.13

5 Kambarys 10.39

6 Ucpfプnku 1.88

7 Vonia 2.25

8 WC 1.16

65.19

31

1 Koridorius 8.14

2 WC 1.11
3 Xktvwxプ 9.58

4 Kambarys 13.05

5 Vonia 2.17

6 Kambarys 18.51

7 Kambarys 11.49

64.05

32

9

Prekybos

ucnプ"uw
kavine

8.84

10 Koridorius 13.01

11 Prausykla 11.05

12 WC 18.05

13 Xktvwxプ 2.17

14
Personalo

patalpa
13.02

85.15
Kš"xkuq<451.87

840

┉tgpikcoqu"pcwlqu"dcv┧"xcn{oq"itqvgnプu

┉tgpikcoqu"pcwlqu"dcv┧"xcn{oq"itqvgnプu

┉tgpikcoqu"pcwlqu"dcv┧"xcn{oq"itqvgnプu

Įrengiamos naujos įėjimo aikštelės iš betoninių trinkelių
(įėjimo aikštelės altitudė sutampa su pėsčiųjų tako altitude)
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32-11
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32-10
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Fcžqok"gucok"rqtcpmkck14
0

14
01950

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 100mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK
30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 150mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK
30mm, apdaila - akmens masės plytelės

D
-1

D-1

D-1

L-2L-3

BL-2

BL-4

L
-4

BLD-2

Fasado sienų ties įėjimu šiltinimas tinkuojamomis akmens vatos plokštėmis λD=0,036 W/mK
50mm, angokraščiai tinkuojamomis akmens vatos plokštėmis λD=0,037 W/mK 20-30mm,
apdaila - klijuotos akmens masės plytelės

K
S

Esama elektros spinta

BL-1
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Lodžijų piliastrų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 50mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas

Lodžijų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 100mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, angokraščiai 20-30mm, apdaila - silikato-silikoninis
struktūrinis tinkas
Lodžijų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 160mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas
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Išleidimo dataLaida

0

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2021

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

1014-1A5p-PA(PM)-TDP-2110-SA-B-3

G.Aleknaitė 2021PDA14380

I.Garmuvienė 2021PDV18876

A1235 PDV 2021R.Giedraitis
ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:200

PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS,D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖ
(UN., NR., 8799-1000-1014)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖS M., ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“, MAIRONIO G. 20B, LT-75136,
ŠILALĖ, ĮM.K. 176502533
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Cpvtq"cwmšvq"rcvcnr┧"gmurnkmceklc
Auk

švq
Nr.

Buto

Nr.

Patal

pos

Nr.

Patalpos

pavadinimas

Plotas

(m2)

2

4

1 Koridorius 6.59

2 WC 1.29

3 Xktvwxプ 8.95

4 Kambarys 14.45

5 Vonia 2.56

6 Kambarys 18.56

52.40

5

1 Koridorius 4.26

2 Kambarys 18.03

3 Xktvwxプ 7.75

4 Vonia 3.07

5 Ucpfプnku 1.23

34.34

6

1 Koridorius 6.67

2 Kambarys 18.17

3 Vonia 2.10

4 Kambarys 14.57

5 Xktvwxプ 9.42

6 WC 1.32

52.25

19

1 Koridorius 5.45

2 WC 1.37

3 Xktvwxプ 9.45

4 Kambarys 14.74

5 Vonia 3.62

6 Kambarys 18.55

53.18

20

1 Koridorius 5.50

2 Vonia 3.63

3 Kambarys 14.31

4 Xktvwxプ 9.60

5 WC 1.15

6 Kambarys 18.76

52.95

21

1 Koridorius 11.65

2 Kambarys 17.91

3 Xktvwxプ 7.85

4 Kambarys 12.09

5 Kambarys 10.43

6 Ucpfプnku 1.87

7 Vonia 2.23

8 WC 1.15

65.18

33

1 Koridorius 8.16

2 WC 1.20

3 Xktvwxプ 9.50

4 Kambarys 13.13

5 Vonia 2.17

6 Kambarys 18.42

7 Kambarys 11.47

64.05

34

1 Koridorius 8.79

2 Kambarys 12.96

3 Kambarys 10.96

4 Kambarys 18.14

5 Vonia 2.16

6 Kambarys 13.13

7 Xktvwxプ 9.68

8 WC 1.12

76.94
Kš"xkuq<451.29

Įėjimo stogelių šiltinimas iš išorės mineraline vata λD=0,038 W/mK 50mm,
gniuždymo stipris 50 kPa, 2-jų sluoksnių hidroizoliacinės dangos įrengimas

Montuojamas lietaus surinkimo latakas (b110, i ≥ 3-5mm/1m')
su lietvamzdžiu (d90)k"œ4.7'

Įėjimo stogelio apskardinimas

k"œ4.7'
Montuojamas lietaus surinkimo latakas

(b110, i ≥ 3-5mm/1m') su lietvamzdžiu (d90)

Įėjimo stogelio apskardinimas

k"œ
4.

7'

Montuojamas lietaus surinkimo latakas (b110, i ≥ 3-5mm/1m')
su lietvamzdžiu (d90)

Įėjimo stogelio apskardinimas

840

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Fasado šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija - mineralinės
vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 180mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm,
angokraščiai 20-30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, priešvėjine izoliacija
λ/D=0,033 W/mK 30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 50mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033
W/mK 30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 100mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK
30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 150mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK
30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Esamas įėjimo stogelis atitraukiamas per apšiltinimo sluoksnį

B
L
-2

B
L
-1

BL-1

BL-3

BL-4

BL-2

PASTABOS:

1. Išorinių sienų šiltinimo darbams naudojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema, kurią turi sudaryti kaip
vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011,
turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 12.1 p.).

2. Sienų atnaujinimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
išorinės įėjimo durys".

3. Sienų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus "Gaisrinės saugos
pagrindiniai reikalavimai". Sienų apšiltinimo vėdinama konstrukcija  naudojami ne žemesnės kaip A2-s1,d0
degumo klasės statybos produktai.

4. Sienų  apšiltinimo tinkuojamos konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus
"Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai". Sienų apšiltinimo tinkuojama sistema naudojami ne žemesnės
kaip B-s1, d0 degumo klasės statybos produktai.

5. Prieš fasado sienų šiltinimą atliekami paruošiamieji darbai - nuvalomas fasadas, esant pelėsiui nupurškiamas
antipelėsiniu priešgrybeliniu skysčiu, remontuojamas plytų mūras, remontuojamas tinkas, jei reikia -
paaukštinamas parapetas.

6. Projektuojama vėdinama fasado šiltinimo sistema, apdaila - akmens masės plytelės. Lodžijų sienų apdaila -
silikato-silikoninis struktūrinis tinkas. Lodžijų apsauginių tvorelių išorės apdaila - fibrocementinės plokštės,
vidaus apdaila - cemento pjuvenų plokštės. Elementų skardinimui naudoti pural dengtą dangą.

7. Iki 3 metrų aukščio ribos įrengiama I kategorijos atsparumo smūgiams sistema. Virš 3 metrų aukščio ribos
įrengiama III kategorijos atsparumo smūgiams sistema.

8. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti statinio statybos techninis

prižiūrėtojas. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
10. Rangovas pateikia sistemų bei medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
11. Visi elementai turi būti suderinti tarpusavyje pagal medžiagiškumą.
12. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

Lodžijų apsauginių tvorelių šiltinimas vėdinama sistema, iš išorės - mineralinės vatos plokštėmis
λ/D=0,035 W/mK 75mm ir priešvėjine izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm, iš vidaus -  tvorelių atitvarų
remontas, sutvirtinimas, sandarinimas perimetru, šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis λ/D=0,035
W/mK 50mm. Apdaila iš išorės - fibrocementinės plokštės, iš vidaus - cemento pjuvenų plokštės
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Lapas

UAB  "POLISTATYBA" STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PV

2021

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida

0

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2021

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

1014-1A5p-PA(PM)-TDP-2110-SA-B-4

G.Aleknaitė 2021PDA14380

I.Garmuvienė 2021PDV18876

A1235 PDV 2021R.Giedraitis
TREČIO AUKŠTO PLANAS M 1:200

PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS,D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖ
(UN., NR., 8799-1000-1014)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖS M., ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“, MAIRONIO G. 20B, LT-75136,
ŠILALĖ, ĮM.K. 176502533
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Vtg7kq"cwmšvq"rcvcnr┧"gmurnkmceklc
Auk

švq
Nr.

Buto

Nr.

Patal

pos

Nr.

Patalpos

pavadinimas

Plotas

(m2)

3

7

1 Koridorius 6.56

2 WC 1.17

3 Xktvwxプ 9.20

4 Kambarys 14.44

5 Vonia 2.59

6 Kambarys 18.53

52.49

8

1 Koridorius 4.24

2 Kambarys 18.03

3 Xktvwxプ 7.69

4 Vonia 3.11

5 Ucpfプnku 1.23

34.30

9

1 Koridorius 6.57

2 Kambarys 18.25

3 Vonia 2.12

4 Kambarys 14.56

5 Xktvwxプ 9.68

6 WC 1.18

52.36

22

1 Koridorius 5.36

2 WC 1.34

3 Xktvwxプ 9.64

4 Kambarys 14.82

5 Vonia 3.59

6 Kambarys 18.59

53.34

23

1 Koridorius 5.45

2 Vonia 3.62

3 Kambarys 14.39

4 Xktvwxプ 9.72

5 WC 1.12

6 Kambarys 18.80

53.10

24

1 Koridorius 11.74

2 Kambarys 17.77
3 Xktvwxプ 7.87

4 Kambarys 12.13

5 Kambarys 10.39

6 Ucpfプnku 1.88

7 Vonia 2.25

8 WC 1.16

65.19

35

1 Koridorius 8.13

2 WC 1.12
3 Xktvwxプ 9.69

4 Kambarys 13.05

5 Vonia 2.17

6 Kambarys 18.51

7 Kambarys 11.49

64.16

36

1 Koridorius 8.85

2 Kambarys 13.01

3 Kambarys 11.05

4 Kambarys 18.05

5 Vonia 2.17
6 Kambarys 13.02

7 Xktvwxプ 9.94

8 WC 1.12

77.21
Kš"xkuq<452.15

Montuojamas lietaus surinkimo latakas (b110, i ≥ 3-5mm/1m')
su lietvamzdžiu (d90)k"œ4.7'

Įėjimo stogelio apskardinimas

k"œ4.7'
Montuojamas lietaus surinkimo latakas

(b110, i ≥ 3-5mm/1m') su lietvamzdžiu (d90)

Įėjimo stogelio apskardinimas

k"œ
4.

7'

Montuojamas lietaus surinkimo latakas (b110, i ≥ 3-5mm/1m')
su lietvamzdžiu (d90)

Įėjimo stogelio apskardinimas

840

Lodžijų piliastrų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 50mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas

Lodžijų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 100mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, angokraščiai 20-30mm, apdaila - silikato-silikoninis
struktūrinis tinkas
Lodžijų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 160mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas

Įėjimo stogelių šiltinimas iš išorės mineraline vata λD=0,038 W/mK 50mm,
gniuždymo stipris 50 kPa, 2-jų sluoksnių hidroizoliacinės dangos įrengimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Fasado šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija - mineralinės
vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 180mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm,
angokraščiai 20-30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, priešvėjine izoliacija
λ/D=0,033 W/mK 30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 50mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033
W/mK 30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 100mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK
30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 150mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK
30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Esamas įėjimo stogelis atitraukiamas per apšiltinimo sluoksnį
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PASTABOS:

1. Išorinių sienų šiltinimo darbams naudojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema, kurią turi sudaryti kaip
vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011,
turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 12.1 p.).

2. Sienų atnaujinimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
išorinės įėjimo durys".

3. Sienų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus "Gaisrinės saugos
pagrindiniai reikalavimai". Sienų apšiltinimo vėdinama konstrukcija  naudojami ne žemesnės kaip A2-s1,d0
degumo klasės statybos produktai.

4. Sienų  apšiltinimo tinkuojamos konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus
"Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai". Sienų apšiltinimo tinkuojama sistema naudojami ne žemesnės
kaip B-s1, d0 degumo klasės statybos produktai.

5. Prieš fasado sienų šiltinimą atliekami paruošiamieji darbai - nuvalomas fasadas, esant pelėsiui nupurškiamas
antipelėsiniu priešgrybeliniu skysčiu, remontuojamas plytų mūras, remontuojamas tinkas, jei reikia -
paaukštinamas parapetas.

6. Projektuojama vėdinama fasado šiltinimo sistema, apdaila - akmens masės plytelės. Lodžijų sienų apdaila -
silikato-silikoninis struktūrinis tinkas. Lodžijų apsauginių tvorelių išorės apdaila - fibrocementinės plokštės,
vidaus apdaila - cemento pjuvenų plokštės. Elementų skardinimui naudoti pural dengtą dangą.

7. Iki 3 metrų aukščio ribos įrengiama I kategorijos atsparumo smūgiams sistema. Virš 3 metrų aukščio ribos
įrengiama III kategorijos atsparumo smūgiams sistema.

8. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti statinio statybos techninis

prižiūrėtojas. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
10. Rangovas pateikia sistemų bei medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
11. Visi elementai turi būti suderinti tarpusavyje pagal medžiagiškumą.
12. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

Lodžijų apsauginių tvorelių šiltinimas vėdinama sistema, iš išorės - mineralinės vatos plokštėmis
λ/D=0,035 W/mK 75mm ir priešvėjine izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm, iš vidaus -  tvorelių atitvarų
remontas, sutvirtinimas, sandarinimas perimetru, šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis λ/D=0,035
W/mK 50mm. Apdaila iš išorės - fibrocementinės plokštės, iš vidaus - cemento pjuvenų plokštės
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UAB  "POLISTATYBA" STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PV

2021

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida

0

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2021

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

1014-1A5p-PA(PM)-TDP-2110-SA-B-5

G.Aleknaitė 2021PDA14380

I.Garmuvienė 2021PDV18876

A1235 PDV 2021R.Giedraitis
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS M 1:200

PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS,D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖ
(UN., NR., 8799-1000-1014)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖS M., ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“, MAIRONIO G. 20B, LT-75136,
ŠILALĖ, ĮM.K. 176502533
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Mgvxktvq"cwmšvq"rcvcnr┧"gmurnkmceklc
Auk

švq
Nr.

Buto

Nr.

Patal

pos

Nr.

Patalpos

pavadinimas

Plotas

(m2)

4

10

1 Koridorius 6.21

2 WC 1.24

3 Xktvwxプ 9.07

4 Kambarys 14.30

5 Vonia 2.60

6 Kambarys 18.41

51.83

11

1 Koridorius 4.32

2 Kambarys 17.95

3 Xktvwxプ 7.73

4 Vonia 3.04

5 Ucpfプnku 1.22
34.26

12

1 Koridorius 6.69

2 Kambarys 18.34

3 Vonia 2.23

4 Kambarys 14.49

5 Xktvwxプ 9.64

6 WC 1.24

52.63

25

1 Koridorius 5.25

2 WC 1.38

3 Xktvwxプ 9.57

4 Kambarys 14.87

5 Vonia 3.55

6 Kambarys 18.59

53.21

26

1 Koridorius 5.47

2 Vonia 3.66

3 Kambarys 14.40

4 Xktvwxプ 9.48

5 WC 1.14

6 Kambarys 18.79

52.94

27

1 Koridorius 11.58

2 Kambarys 17.73

3 Xktvwxプ 7.90

4 Kambarys 12.16

5 Kambarys 10.42

6 Ucpfプnku 1.82

7 Vonia 2.22

8 WC 1.13

64.96

37

1 Koridorius 8.09

2 WC 1.27
3 Xktvwxプ 9.51

4 Kambarys 13.03

5 Vonia 2.16

6 Kambarys 18.40

7 Kambarys 11.54

64.00

38

1 Koridorius 8.79

2 Kambarys 13.14

3 Kambarys 10.93

4 Kambarys 18.21

5 Vonia 2.21
6 Kambarys 13.07

7 Xktvwxプ 9.62

8 WC 1.26

77.23
Kš"xkuq<451.06

Montuojamas lietaus surinkimo latakas (b110, i ≥ 3-5mm/1m')
su lietvamzdžiu (d90)k"œ4.7'

Įėjimo stogelio apskardinimas

k"œ4.7'
Montuojamas lietaus surinkimo latakas

(b110, i ≥ 3-5mm/1m') su lietvamzdžiu (d90)

Įėjimo stogelio apskardinimas

k"œ
4.

7'

Montuojamas lietaus surinkimo latakas (b110, i ≥ 3-5mm/1m')
su lietvamzdžiu (d90)

Įėjimo stogelio apskardinimas

840

Lodžijų piliastrų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 50mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas

Lodžijų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 100mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, angokraščiai 20-30mm, apdaila - silikato-silikoninis
struktūrinis tinkas
Lodžijų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 160mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas

Įėjimo stogelių šiltinimas iš išorės mineraline vata λD=0,038 W/mK 50mm,
gniuždymo stipris 50 kPa, 2-jų sluoksnių hidroizoliacinės dangos įrengimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Fasado šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija - mineralinės
vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 180mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm,
angokraščiai 20-30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, priešvėjine izoliacija
λ/D=0,033 W/mK 30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 50mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033
W/mK 30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 100mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK
30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 150mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK
30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Esamas įėjimo stogelis atitraukiamas per apšiltinimo sluoksnį

BL-2

BL-4

PASTABOS:

1. Išorinių sienų šiltinimo darbams naudojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema, kurią turi sudaryti kaip
vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011,
turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 12.1 p.).

2. Sienų atnaujinimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
išorinės įėjimo durys".

3. Sienų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus "Gaisrinės saugos
pagrindiniai reikalavimai". Sienų apšiltinimo vėdinama konstrukcija  naudojami ne žemesnės kaip A2-s1,d0
degumo klasės statybos produktai.

4. Sienų  apšiltinimo tinkuojamos konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus
"Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai". Sienų apšiltinimo tinkuojama sistema naudojami ne žemesnės
kaip B-s1, d0 degumo klasės statybos produktai.

5. Prieš fasado sienų šiltinimą atliekami paruošiamieji darbai - nuvalomas fasadas, esant pelėsiui nupurškiamas
antipelėsiniu priešgrybeliniu skysčiu, remontuojamas plytų mūras, remontuojamas tinkas, jei reikia -
paaukštinamas parapetas.

6. Projektuojama vėdinama fasado šiltinimo sistema, apdaila - akmens masės plytelės. Lodžijų sienų apdaila -
silikato-silikoninis struktūrinis tinkas. Lodžijų apsauginių tvorelių išorės apdaila - fibrocementinės plokštės,
vidaus apdaila - cemento pjuvenų plokštės. Elementų skardinimui naudoti pural dengtą dangą.

7. Iki 3 metrų aukščio ribos įrengiama I kategorijos atsparumo smūgiams sistema. Virš 3 metrų aukščio ribos
įrengiama III kategorijos atsparumo smūgiams sistema.

8. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti statinio statybos techninis

prižiūrėtojas. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
10. Rangovas pateikia sistemų bei medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
11. Visi elementai turi būti suderinti tarpusavyje pagal medžiagiškumą.
12. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

Lodžijų apsauginių tvorelių šiltinimas vėdinama sistema, iš išorės - mineralinės vatos plokštėmis
λ/D=0,035 W/mK 75mm ir priešvėjine izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm, iš vidaus -  tvorelių atitvarų
remontas, sutvirtinimas, sandarinimas perimetru, šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis λ/D=0,035
W/mK 50mm. Apdaila iš išorės - fibrocementinės plokštės, iš vidaus - cemento pjuvenų plokštės
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Rgpmvq"cwmšvq"rcvcnr┧"gmurnkmceklc
Auk

švq
Nr.

Buto

Nr.

Patal

pos

Nr.

Patalpos

pavadinimas

Plotas

(m2)

5

13

1 Koridorius 6.21

2 WC 1.25

3 Xktvwxプ 9.25

4 Kambarys 14.36

5 Vonia 2.62

6 Kambarys 18.49

52.18

14

1 Koridorius 4.27

2 Kambarys 17.84

3 Xktvwxプ 7.75

4 Vonia 3.06

5 Ucpfプnku 1.21
34.13

15

1 Koridorius 6.63

2 Kambarys 18.29

3 Vonia 2.17

4 Kambarys 14.57

5 Xktvwxプ 9.63

6 WC 1.26

51.29

28

1 Koridorius 5.35

2 WC 1.35

3 Xktvwxプ 9.57

4 Kambarys 14.83

5 Vonia 3.56

6 Kambarys 18.60

53.26

29

1 Koridorius 5.50

2 Vonia 3.61

3 Kambarys 14.40

4 Xktvwxプ 9.69

5 WC 1.17

6 Kambarys 18.71

53.08

30

1 Koridorius 11.65

2 Kambarys 17.83

3 Xktvwxプ 7.77

4 Kambarys 12.20

5 Kambarys 10.38

6 Ucpfプnku 1.89

7 Vonia 2.23

8 WC 1.16

65.11

39

1 Koridorius 8.18

2 WC 1.25

3 Xktvwxプ 9.63

4 Kambarys 13.10

5 Vonia 2.17

6 Kambarys 18.42

7 Kambarys 11.56

64.31

40

1 Koridorius 8.91

2 Kambarys 13.13

3 Kambarys 11.12

4 Kambarys 18.12

5 Vonia 2.15

6 Kambarys 13.06

7 Xktvwxプ 9.86

8 WC 1.25

77.60
Kš"xkuq<450.96

Montuojamas lietaus surinkimo latakas (b110, i ≥ 3-5mm/1m')
su lietvamzdžiu (d90)k"œ4.7'

Įėjimo stogelio apskardinimas

k"œ4.7'
Montuojamas lietaus surinkimo latakas

(b110, i ≥ 3-5mm/1m') su lietvamzdžiu (d90)

Įėjimo stogelio apskardinimas

k"œ
4.

7'

Montuojamas lietaus surinkimo latakas (b110, i ≥ 3-5mm/1m')
su lietvamzdžiu (d90)

Įėjimo stogelio apskardinimas

840

Lodžijų piliastrų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 50mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas

Lodžijų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 100mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, angokraščiai 20-30mm, apdaila - silikato-silikoninis
struktūrinis tinkas
Lodžijų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK 160mm
termoizoliacinėmis plokštėmis, apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas

Įėjimo stogelių šiltinimas iš išorės mineraline vata λD=0,038 W/mK 50mm,
gniuždymo stipris 50 kPa, 2-jų sluoksnių hidroizoliacinės dangos įrengimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Fasado šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija - mineralinės
vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 180mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm,
angokraščiai 20-30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, priešvėjine izoliacija
λ/D=0,033 W/mK 30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 50mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033
W/mK 30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 100mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK
30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Fasado piliastrų šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija -
mineralinės vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 150mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK
30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Esamas įėjimo stogelis atitraukiamas per apšiltinimo sluoksnį

L-1

L-1

L
-1

L-3

BL-2

PASTABOS:

1. Išorinių sienų šiltinimo darbams naudojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema, kurią turi sudaryti kaip
vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011,
turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 12.1 p.).

2. Sienų atnaujinimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
išorinės įėjimo durys".

3. Sienų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus "Gaisrinės saugos
pagrindiniai reikalavimai". Sienų apšiltinimo vėdinama konstrukcija  naudojami ne žemesnės kaip A2-s1,d0
degumo klasės statybos produktai.

4. Sienų  apšiltinimo tinkuojamos konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus
"Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai". Sienų apšiltinimo tinkuojama sistema naudojami ne žemesnės
kaip B-s1, d0 degumo klasės statybos produktai.

5. Prieš fasado sienų šiltinimą atliekami paruošiamieji darbai - nuvalomas fasadas, esant pelėsiui nupurškiamas
antipelėsiniu priešgrybeliniu skysčiu, remontuojamas plytų mūras, remontuojamas tinkas, jei reikia -
paaukštinamas parapetas.

6. Projektuojama vėdinama fasado šiltinimo sistema, apdaila - akmens masės plytelės. Lodžijų sienų apdaila -
silikato-silikoninis struktūrinis tinkas. Lodžijų apsauginių tvorelių išorės apdaila - fibrocementinės plokštės,
vidaus apdaila - cemento pjuvenų plokštės. Elementų skardinimui naudoti pural dengtą dangą.

7. Iki 3 metrų aukščio ribos įrengiama I kategorijos atsparumo smūgiams sistema. Virš 3 metrų aukščio ribos
įrengiama III kategorijos atsparumo smūgiams sistema.

8. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti statinio statybos techninis

prižiūrėtojas. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
10. Rangovas pateikia sistemų bei medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
11. Visi elementai turi būti suderinti tarpusavyje pagal medžiagiškumą.
12. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

Lodžijų apsauginių tvorelių šiltinimas vėdinama sistema, iš išorės - mineralinės vatos plokštėmis
λ/D=0,035 W/mK 75mm ir priešvėjine izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm, iš vidaus -  tvorelių atitvarų
remontas, sutvirtinimas, sandarinimas perimetru, šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis λ/D=0,035
W/mK 50mm. Apdaila iš išorės - fibrocementinės plokštės, iš vidaus - cemento pjuvenų plokštės
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Montuojamas lietaus surinkimo latakas (b110, i ≥ 3-5mm/1m')
su lietvamzdžiu (d90)i ≥2,5%

Įėjimo stogelio apskardinimas

i ≥2,5%
Montuojamas lietaus surinkimo latakas

(b110, i ≥ 3-5mm/1m') su lietvamzdžiu (d90)

Įėjimo stogelio apskardinimas

i ≥
2,

5%

Montuojamas lietaus surinkimo latakas (b110, i ≥ 3-5mm/1m')
su lietvamzdžiu (d90)

Įėjimo stogelio apskardinimas
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Nqfžkl┧"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"vkpmwqlcoc"ukuvgoc.""GRU"P"322"そD=0,030 W/mK 160mm
vgtoqk¦qnkcekpプoku"rnqmšvプoku,"crfcknc"/"uknkmcvq/uknkmqpkpku"uvtwmv┣tkpku"vkpmcu

Uvqiq"šknvkpkocu"kš"kšqtプu.""GRU"P":2"そD=0,031 W/mK 160mm, mineraline vata そD=0,038 W/mK 40mm ir mineraline vata
そD=0,039 W/mK"42oo."ipkwžf{oq"uvkrtku":2"mRc."4/l┧"unwqmupk┧"jkftqk¦qnkcekpプu"fcpiqu"┊tgpikocu

Rctcrgvq"*72oo+."xgpvknkceklqu"mcokp┧"*72oo+."uvqiq"nkwmq"*422oo+"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"okpgtcnkpg"xcvc"そD=0,038 W/mK,
ipkwžf{oq"uvkrtku"72mRc."4/l┧"unwqmupk┧"jkftqk¦qnkcekpプu"fcpiqu"┊tgpikocu

┉プlkoq"kt"nqfžkl┧"uvqignk┧"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"okpgtcnkpg"xcvc"そD=0,038 W/mK 50mm,
ipkwžf{oq"uvkrtku"72"mRc."4/l┧"unwqmupk┧"jkftqk¦qnkcekpプu"fcpiqu"┊tgpikocu
Rctcrgv┧"kt"xgpvknkceklqu"mcokp┧"umctfkpkocu
┉tgpikcok"uvqiq"mqpuvtwmeklqu"xプfkpkoq"mcokpプnkck
Oqpvwqlcoqu"pcwlqu"┊nclqu
Gucok"pwqvgm┧"uvqxq"cnuwqmnkck"*rccwmšvkpcok+."┊tgpikcok"pcwlk"uvqignkck
Mqrプ7kqu"┊tgpikcoqu"kš"pg"žgogupプu"mckr"C4Îu5."f4"fgiwoq"mncuプu"uvcv{dqu"rtqfwmv┧
┉tgpikcoc"crucwikpプ"ogvcnkpプ"uvqiq"vxqtgnプ

PASTABOS:

1. Stogo atnaujinimo darbai vykdomi vadovaujantis UVT"4026023<423:"$Rcuvcv┧"cvkvxctqu0"Ukgpqu."uvqick."ncpick"kt"kšqtkpプu"┊プlkoq"fwt{u$.
2. Stogo konstrukcijos turi atitikti rtkgšickutkpk┧ pqtokpk┧ fqmwogpv┧ reikalavimus $Ickutkpプu saugos pagrindiniai reikalavimai". Stogo

cršknvkpkoq"mqpuvtwmeklc"vwtk"d┣vk"pg"žgogupプu"mckr"D"TQQH"*v3+"mncuプu0
3. Rtkgš stogo atnaujinimo darbus vykdomi rctwqškcokglk darbai - nuvaloma stogo danga, demontuojamos antenos, laikikliai, skardos

elementai, vykdomas esamos dangos remontas,  ┊プlkoq ir nqfžkl┧ uvqignk┧ remontas, parapeto ir ventiliacijos mcokp┧ remontas ir
rccwmšvkpkocu"kmk"tgkmkcoq"cwmš7kq."xgpvknkceklqu"mcpcn┧"xcn{ocu0

4. Formuojamas nuolydis. Sutapdinto stogo šknvkpkocu vgtoqk¦qnkcekpプoku rnqmšvプoku0 Parapeto, ventiliacijos mcokp┧. ┊プlkoq ir nqfžkl┧
uvqignk┧"šknvkpkocu0"┉tgpikcok"4"unwqmupkck"pcwlqu"jkftqk¦qnkcekpプu"fcpiqu0

5. Rctcrgv┧"kt"xgpvknkceklqu"mcokp┧"crumctfkpkocu"urcnxqvc"rwtcn"fgpivc"fcpic"ctdc"n{ikcxgtvg"umctfc0
6. Xgpvknkceklqu"cpi┧"wžfgpikocu"ogvcnkpkw"xkgnqu"vkpmngnkw"pwq"rcwmš7k┧0
7. ┉ncl┧"dgk"nkgvcwu"pwxgfkoq"ukuvgoqu"xco¦f{pq"mgkvkocu"kt"rtkgincwf┧"crvcku{ocu0"Crnkpm"┊nclcu""hqtowqlcocu"722oo""urkpfwnkq"pwqn{fku0
8. Uvqiq"mqpuvtwmeklqu"xgpvknkcekpk┧"mcokpプnk┧"┊tgpikocu0
9. Patekimo ant stogo pcwl┧ nkwm┧ ir mqrプ7k┧  prie stogo nkwm┧  ┊tgpikocu0 Mqrプ7kqu ┊tgpikcoqu kš ne žgogupプu kaip C4/u5."f4 degumo

mncuプu"uvcv{dqu"rtqfwmv┧0
10. Crucwikpプu"vxqtgnプu"┊tgpikocu0
11. Cpvgp┧"kt"mv0"cpv"uvqiq"uwoqpvwqv┧"┊tgpikpk┧"cvuvcv{ocu"rq"cršknvkpkoq0
12. Gngogpv┧"umctfkpkowk"pcwfqvk"rwtcn"fgpiv>"fcpi>0
13. Rangovas turi atlikti savo u>umckvc tiek ir vqmk┧ dcpf{o┧. mqmk┧ gali pareikalauti statinio statybos techninis rtkžk┣tプvqlcu0 Turi d┣vk

cvnkmvk"xkuk"u>n{iqug."pqtoqug"kt"Nkgvwxqu"Tgurwdnkmqu"uvcpfctvwqug"pwocv{vk"v{tkock0
14. Tcpiqxcu"rcvgkmkc"ukuvgo┧"dgk"ogfžkci┧"ugtvkhkmcvwu"uw"dcpf{o┧"rtqvqmqncku0
15. Kadangi stogo konstrukcija yra esama ir škwq projektu neprojektuojama, Rangovas turi ┊ukxgtvkpvk jkftqk¦qnkcekpk┧ fcpi┧ rtkxgfko> ir

uwlwpiko>"uw"mkvqoku"mqpuvtwmeklqoku0
16. Ocvogpku"vkmunkpvk"xkgvqlg."rtkgš"wžucmcpv"icokpkwu"kt"cvnkgmcpv"oqpvcxkoq"fctdwu0

Montuojamas

naujas stogo liukas

Montuojamas

naujas stogo liukas

UWVCTVKPKCK"™[OブLKOCK
Hcucfq"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"xプfkpcoc"ukuvgoc."fxkunwqmupg"šknwoqu"k¦qnkceklc"/"okpgtcnkpプu
xcvqu"rnqmšvプu"そ1F?2.256"Y1oM"3:2oo"kt"rtkgšxプlkpプ"k¦qnkceklc"そ/D=0,033 W/mK 30mm,
angokraš7kck"42/52oo."crfcknc"/"cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu

Hcucfq"rknkcuvt┧"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"xプfkpcoc"ukuvgoc."rtkgšxプlkpg"k¦qnkceklc
そ/D=0,033 W/mK 30mm, apdaila - akmens masプu"rn{vgnプu

Hcucfq"rknkcuvt┧"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"xプfkpcoc"ukuvgoc."fxkunwqmupg"šknwoqu"k¦qnkceklc"/
okpgtcnkpプu"xcvqu"rnqmšvプu"そ1F?2.256"Y1oM"72oo"kt"rtkgšxプlkpプ"k¦qnkceklc"そ/D=0,033
W/mK 30mm, apdaila - akmens masプu"rn{vgnプu

Hcucfq"rknkcuvt┧"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"xプfkpcoc"ukuvgoc."fxkunwqmupg"šknwoqu"k¦qnkceklc"/
okpgtcnkpプu"xcvqu"rnqmšvプu"そ1F?2.256"Y1oM"322oo"kt"rtkgšxプlkpプ"k¦qnkceklc"そ/D=0,033 W/mK
30mm, apdaila - akmens masプu"rn{vgnプu

Hcucfq"rknkcuvt┧"šknvkpkocu"kš"kšqtプu"xプfkpcoc"ukuvgoc."fxkunwqmupg"šknwoqu"k¦qnkceklc"/
okpgtcnkpプu"xcvqu"rnqmšvプu"そ1F?2.256"Y1oM"372oo"kt"rtkgšxプlkpプ"k¦qnkceklc"そ/D=0,033 W/mK
30mm, apdaila - akmens masプu"rn{vgnプu

Esamas įėjimo stogelis atitraukiamas per apšiltinimo sluoksnį
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40170

Lapas

UAB  "POLISTATYBA" STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PV

2021

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida

0

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2021

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

1014-1A5p-PA(PM)-TDP-2110-SA-B-8

G.Aleknaitė 2021PDA14380

I.Garmuvienė 2021PDV18876

A1235 PDV 2021R.Giedraitis
FASADAS  19-1 M 1:100 2 VARIANTAS

PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS,D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖ
(UN., NR., 8799-1000-1014)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖS M., ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“, MAIRONIO G. 20B, LT-75136,
ŠILALĖ, ĮM.K. 176502533

L-1

L-2 L-3

L-3

L-3 L-2

L-1

RL-1 RL-1

RL-1

UWVCTVKPKCK"™[OブLKOCK

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"3422z822oo"/"TCN";232"*WTCNITGUU"OCVV"WH223T"ctdc"cpcnqikšmqu+

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"3422z822oo"/"TCN"3235"*WTCNITGUU"OCVV"[322T"ctdc"cpcnqikšmqu+

Skardos elementai - RAL 7022

Langai PVC

Durys; RAL 7022

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"3422z822oo"/"TCN"3257"*WTCNITGUU"OCVV"WH227T"ctdc"cpcnqikšmqu+

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"822ooz522oo"/"eqmqnku"/"TCN"9244"*WTCNITGUU"OCVV"WH235T"ctdc"cpcnqikšmqu+

BLD-2

Pgi{xgpcoqukqu"rcumktvkgu"rcvcnr┧"fwt┧"uw"ncpiw"tプocu"/"RXE"="TCN"5254

PASTABOS:

1. Kšqtkpk┧ ukgp┧ šknvkpkoq darbams naudojama kšqtkpプ xプfkpcoc vgtoqk¦qnkcekpプ sistema, mwtk> turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo
statybos produktas rinkai pateiktas statybos rtqfwmv┧ rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis GV┉ ir rcžgpmnkpvcu CE žgpmnw. arba šku
tkpmkp{u."vwtkpvku"PV┉0"UVT"4026023<423:"ãRcuvcv┧"cvkvxctqu0"Ukgpqu."uvqick."ncpick"kt"kšqtkpプu"┊プlkoq"fwt{uÐ"3403"r0+0

2. Ukgp┧"cvpcwlkpkoq"fctdck"x{mfqok"xcfqxcwlcpvku"UVT"4026023<423:"$Rcuvcv┧"cvkvxctqu0"Ukgpqu."uvqick."ncpick"kt"kšqtkpプu"┊プlkoq"fwt{u$0
3. Ukgp┧ konstrukcijos turi atitikti rtkgšickutkpk┧ pqtokpk┧ fqmwogpv┧ reikalavimus $Ickutkpプu saugos pagrindiniai reikalavimai". Ukgp┧

cršknvkpkoq"xプfkpcoc"mqpuvtwmeklc""pcwfqlcok"pg"žgogupプu"mckr"C4/u3.f2"fgiwoq"mncuプu"uvcv{dqu"rtqfwmvck0
4. Ukgp┧  cršknvkpkoq tinkuojamos konstrukcijos turi atitikti rtkgšickutkpk┧ pqtokpk┧ fqmwogpv┧ reikalavimus $Ickutkpプu saugos

pagrindiniai reikalavimai". Ukgp┧ cršknvkpkoq tinkuojama sistema naudojami ne žgogupプu kaip B-s1, d0 degumo mncuプu statybos
produktai.

5. Iki 3 ogvt┧ cwmš7kq ribos ┊tgpikcoc I kategorijos atsparumo uo┣ikcou sistema. Xktš 3 ogvt┧ cwmš7kq ribos ┊tgpikcoc II kategorijos
cvurctwoq"uo┣ikcou"ukuvgoc0

6. Rangovas turi atlikti savo u>umckvc tiek ir vqmk┧ dcpf{o┧. mqmk┧ gali pareikalauti statinio statybos techninis rtkžk┣tプvqlcu0 Turi d┣vk
cvnkmvk"xkuk"u>n{iqug."pqtoqug"kt"Nkgvwxqu"uvcpfctvwqug"pwocv{vk"v{tkock0

7. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP ┊xctfkpvcu mqpmtg7kcu ogfžkcicu. gaminius, ┊tgpikpkwu galima
keisti n{ikcxgt7kcku. su pgdnqigupプoku ucx{dプoku. nurodytomis vgejpkpプug specifikacijose, pgmgk7kcpv fasado urcnxkpk┧ urtgpfkpk┧.
uwfgtkpv┧ su ucxkxcnf{dプu vyr. architektu. Fasado apdailai parenkamos ogfžkciqu integralios aplinkoje, dgukfgtkpcp7kqu su
itgvko{dプoku0

8. Rtkgš"x{mfcpv"fctdwu"rcmctvqvkpck"uwfgtkpvk"ogfžkci┧"cvurcnxkwu"uw"okguvq"x{tkcwukw"ctejkvgmvw."rcicn"icokpvqlq"urcnxkpC"ico>0
9. Rtkgš fasado ukgp┧ šknvkpko> atliekami rctwqškcokglk darbai - nuvalomas fasadas, esant rgnプukwk pwrwtšmkcocu cpvkrgnプukpkw

rtkgšit{dgnkpkw"um{u7kw."tgoqpvwqlcocu"rn{v┧"o┣tcu."tgoqpvwqlcocu"vkpmcu."lgk"tgkmkc"/"rccwmšvkpcocu"rctcrgvcu0
10. Matmenis tikslinti vietoje.

Wžuwm#
Informacinių
iškabų atstatymas
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Lapas

UAB  "POLISTATYBA" STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PV

2021

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida

0

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2021

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

1014-1A5p-PA(PM)-TDP-2110-SA-B-9

G.Aleknaitė 2021PDA14380

I.Garmuvienė 2021PDV18876

A1235 PDV 2021R.Giedraitis
FASADAS  A-L M 1:100 2 VARIANTAS

PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS,D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖ
(UN., NR., 8799-1000-1014)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖS M., ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“, MAIRONIO G. 20B, LT-75136,
ŠILALĖ, ĮM.K. 176502533

L-3 L-2

L-1

RL-1 RL-1
RL-1

UWVCTVKPKCK"™[OブLKOCK

Skardos elementai - RAL 7022

Langai PVC

Durys; RAL 7022

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"3422z822oo"/"TCN";232"*WTCNITGUU"OCVV"WH223T"ctdc"cpcnqikšmqu+

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"3422z822oo"/"TCN"3235"*WTCNITGUU"OCVV"[322T"ctdc"cpcnqikšmqu+

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"3422z822oo"/"TCN"3257"*WTCNITGUU"OCVV"WH227T"ctdc"cpcnqikšmqu+

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"822ooz522oo"/"eqmqnku"/"TCN"9244"*WTCNITGUU"OCVV"WH235T"ctdc"cpcnqikšmqu+

PASTABOS:

1. Kšqtkpk┧ ukgp┧ šknvkpkoq darbams naudojama kšqtkpプ xプfkpcoc vgtoqk¦qnkcekpプ sistema, mwtk> turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo
statybos produktas rinkai pateiktas statybos rtqfwmv┧ rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis GV┉ ir rcžgpmnkpvcu CE žgpmnw. arba šku
tkpmkp{u."vwtkpvku"PV┉0"UVT"4026023<423:"ãRcuvcv┧"cvkvxctqu0"Ukgpqu."uvqick."ncpick"kt"kšqtkpプu"┊プlkoq"fwt{uÐ"3403"r0+0

2. Ukgp┧"cvpcwlkpkoq"fctdck"x{mfqok"xcfqxcwlcpvku"UVT"4026023<423:"$Rcuvcv┧"cvkvxctqu0"Ukgpqu."uvqick."ncpick"kt"kšqtkpプu"┊プlkoq"fwt{u$0
3. Ukgp┧ konstrukcijos turi atitikti rtkgšickutkpk┧ pqtokpk┧ fqmwogpv┧ reikalavimus $Ickutkpプu saugos pagrindiniai reikalavimai". Ukgp┧

cršknvkpkoq"xプfkpcoc"mqpuvtwmeklc""pcwfqlcok"pg"žgogupプu"mckr"C4/u3.f2"fgiwoq"mncuプu"uvcv{dqu"rtqfwmvck0
4. Ukgp┧  cršknvkpkoq tinkuojamos konstrukcijos turi atitikti rtkgšickutkpk┧ pqtokpk┧ fqmwogpv┧ reikalavimus $Ickutkpプu saugos

pagrindiniai reikalavimai". Ukgp┧ cršknvkpkoq tinkuojama sistema naudojami ne žgogupプu kaip B-s1, d0 degumo mncuプu statybos
produktai.

5. Iki 3 ogvt┧ cwmš7kq ribos ┊tgpikcoc I kategorijos atsparumo uo┣ikcou sistema. Xktš 3 ogvt┧ cwmš7kq ribos ┊tgpikcoc II kategorijos
cvurctwoq"uo┣ikcou"ukuvgoc0

6. Rangovas turi atlikti savo u>umckvc tiek ir vqmk┧ dcpf{o┧. mqmk┧ gali pareikalauti statinio statybos techninis rtkžk┣tプvqlcu0 Turi d┣vk
cvnkmvk"xkuk"u>n{iqug."pqtoqug"kt"Nkgvwxqu"uvcpfctvwqug"pwocv{vk"v{tkock0

7. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP ┊xctfkpvcu mqpmtg7kcu ogfžkcicu. gaminius, ┊tgpikpkwu galima
keisti n{ikcxgt7kcku. su pgdnqigupプoku ucx{dプoku. nurodytomis vgejpkpプug specifikacijose, pgmgk7kcpv fasado urcnxkpk┧ urtgpfkpk┧.
uwfgtkpv┧ su ucxkxcnf{dプu vyr. architektu. Fasado apdailai parenkamos ogfžkciqu integralios aplinkoje, dgukfgtkpcp7kqu su
itgvko{dプoku0

8. Rtkgš"x{mfcpv"fctdwu"rcmctvqvkpck"uwfgtkpvk"ogfžkci┧"cvurcnxkwu"uw"okguvq"x{tkcwukw"ctejkvgmvw."rcicn"icokpvqlq"urcnxkpC"ico>0
9. Rtkgš fasado ukgp┧ šknvkpko> atliekami rctwqškcokglk darbai - nuvalomas fasadas, esant rgnプukwk pwrwtšmkcocu cpvkrgnプukpkw

rtkgšit{dgnkpkw"um{u7kw."tgoqpvwqlcocu"rn{v┧"o┣tcu."tgoqpvwqlcocu"vkpmcu."lgk"tgkmkc"/"rccwmšvkpcocu"rctcrgvcu0
10. Matmenis tikslinti vietoje.
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39970

Lapas

UAB  "POLISTATYBA" STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PV

2021

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida

0

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2021

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

1014-1A5p-PA(PM)-TDP-2110-SA-B-10

G.Aleknaitė 2021PDA14380

I.Garmuvienė 2021PDV18876

A1235 PDV 2021R.Giedraitis
FASADAS  L-A M 1:100 2 VARIANTAS

PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS,D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖ
(UN., NR., 8799-1000-1014)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖS M., ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“, MAIRONIO G. 20B, LT-75136,
ŠILALĖ, ĮM.K. 176502533

7
D. POŠKOS G.

BL-1

BL-1

BL-2

BL-2

RL-1 RL-1 RL-1 RL-1 RL-1

Nqfžkl┧"xkfwu"/"uknkmcvq/uknkmqpkpku"uvtwmv┣tkpku"vkpmcu="TCN"3235

UWVCTVKPKCK"™[OブLKOCK

Skardos elementai - RAL 7022

Langai PVC

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"822ooz522oo"/"eqmqnku"/"TCN"9244"*WTCNITGUU"OCVV"WH235T"ctdc"cpcnqikšmqu+

Hkdtqegogpvkpプu"rnqmšvプu"/"nqfžkl┧"vxqtgnプu"/"TCN"3257"*Cembrit Patina P313 ctdc"cpcnqikšmqu+

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"3422z822oo"/"TCN";232"*WTCNITGUU"OCVV"WH223T"ctdc"cpcnqikšmqu+

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"3422z822oo"/"TCN"3235"*WTCNITGUU"OCVV"[322T"ctdc"cpcnqikšmqu+

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"3422z822oo"/"TCN"3257"*WTCNITGUU"OCVV"WH227T"ctdc"cpcnqikšmqu+

BLD-1L-3

L-4

Pgi{xgpcoqukqu"rcumktvkgu"rcvcnr┧"ncpiq"tプocu"/"RXE"="TCN"5254

PASTABOS:

1. Kšqtkpk┧ ukgp┧ šknvkpkoq darbams naudojama kšqtkpプ xプfkpcoc vgtoqk¦qnkcekpプ sistema, mwtk> turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo
statybos produktas rinkai pateiktas statybos rtqfwmv┧ rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis GV┉ ir rcžgpmnkpvcu CE žgpmnw. arba šku
tkpmkp{u."vwtkpvku"PV┉0"UVT"4026023<423:"ãRcuvcv┧"cvkvxctqu0"Ukgpqu."uvqick."ncpick"kt"kšqtkpプu"┊プlkoq"fwt{uÐ"3403"r0+0

2. Ukgp┧"cvpcwlkpkoq"fctdck"x{mfqok"xcfqxcwlcpvku"UVT"4026023<423:"$Rcuvcv┧"cvkvxctqu0"Ukgpqu."uvqick."ncpick"kt"kšqtkpプu"┊プlkoq"fwt{u$0
3. Ukgp┧ konstrukcijos turi atitikti rtkgšickutkpk┧ pqtokpk┧ fqmwogpv┧ reikalavimus $Ickutkpプu saugos pagrindiniai reikalavimai". Ukgp┧

cršknvkpkoq"xプfkpcoc"mqpuvtwmeklc""pcwfqlcok"pg"žgogupプu"mckr"C4/u3.f2"fgiwoq"mncuプu"uvcv{dqu"rtqfwmvck0
4. Ukgp┧  cršknvkpkoq tinkuojamos konstrukcijos turi atitikti rtkgšickutkpk┧ pqtokpk┧ fqmwogpv┧ reikalavimus $Ickutkpプu saugos

pagrindiniai reikalavimai". Ukgp┧ cršknvkpkoq tinkuojama sistema naudojami ne žgogupプu kaip B-s1, d0 degumo mncuプu statybos
produktai.

5. Iki 3 ogvt┧ cwmš7kq ribos ┊tgpikcoc I kategorijos atsparumo uo┣ikcou sistema. Xktš 3 ogvt┧ cwmš7kq ribos ┊tgpikcoc II kategorijos
cvurctwoq"uo┣ikcou"ukuvgoc0

6. Rangovas turi atlikti savo u>umckvc tiek ir vqmk┧ dcpf{o┧. mqmk┧ gali pareikalauti statinio statybos techninis rtkžk┣tプvqlcu0 Turi d┣vk
cvnkmvk"xkuk"u>n{iqug."pqtoqug"kt"Nkgvwxqu"uvcpfctvwqug"pwocv{vk"v{tkock0

7. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP ┊xctfkpvcu mqpmtg7kcu ogfžkcicu. gaminius, ┊tgpikpkwu galima
keisti n{ikcxgt7kcku. su pgdnqigupプoku ucx{dプoku. nurodytomis vgejpkpプug specifikacijose, pgmgk7kcpv fasado urcnxkpk┧ urtgpfkpk┧.
uwfgtkpv┧ su ucxkxcnf{dプu vyr. architektu. Fasado apdailai parenkamos ogfžkciqu integralios aplinkoje, dgukfgtkpcp7kqu su
itgvko{dプoku0

8. Rtkgš"x{mfcpv"fctdwu"rcmctvqvkpck"uwfgtkpvk"ogfžkci┧"cvurcnxkwu"uw"okguvq"x{tkcwukw"ctejkvgmvw."rcicn"icokpvqlq"urcnxkpC"ico>0
9. Rtkgš fasado ukgp┧ šknvkpko> atliekami rctwqškcokglk darbai - nuvalomas fasadas, esant rgnプukwk pwrwtšmkcocu cpvkrgnプukpkw

rtkgšit{dgnkpkw"um{u7kw."tgoqpvwqlcocu"rn{v┧"o┣tcu."tgoqpvwqlcocu"vkpmcu."lgk"tgkmkc"/"rccwmšvkpcocu"rctcrgvcu0
10. Matmenis tikslinti vietoje.
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Lapas

UAB  "POLISTATYBA" STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PV

2021

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida

0

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2021

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

1014-1A5p-PA(PM)-TDP-2110-SA-B-11

G.Aleknaitė 2021PDA14380

I.Garmuvienė 2021PDV18876

A1235 PDV 2021R.Giedraitis
FASADAS  1-19 M 1:100 2 VARIANTAS

PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS,D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖ
(UN., NR., 8799-1000-1014)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖS M., ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“, MAIRONIO G. 20B, LT-75136,
ŠILALĖ, ĮM.K. 176502533

BL-1

BL-1

BL-1

BL-2

BL-2

BL-2

BL-2

BL-2

BL-3 BL-4

BL-4

BL-4

BL-4

RL-1
RL-1 RL-1 RL-1 RL-1 RL-1

Nqfžkl┧"xkfwu"/"uknkmcvq/uknkmqpkpku"uvtwmv┣tkpku"vkpmcu="TCN"3235

UWVCTVKPKCK"™[OブLKOCK

Skardos elementai - RAL 7022

Langai PVC

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"822ooz522oo"/"eqmqnku"/"TCN"9244"*WTCNITGUU"OCVV"WH235T"ctdc"cpcnqikšmqu+

Hkdtqegogpvkpプu"rnqmšvプu"/"nqfžkl┧"vxqtgnプu"/"TCN"3257"*Cembrit Patina P313 ctdc"cpcnqikšmqu+

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"3422z822oo"/"TCN";232"*WTCNITGUU"OCVV"WH223T"ctdc"cpcnqikšmqu+

Cmogpu"ocuプu"rn{vgnプu"3422z822oo"/"TCN"3235"*WTCNITGUU"OCVV"[322T"ctdc"cpcnqikšmqu+

PASTABOS:

1. Kšqtkpk┧ ukgp┧ šknvkpkoq darbams naudojama kšqtkpプ xプfkpcoc vgtoqk¦qnkcekpプ sistema, mwtk> turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo
statybos produktas rinkai pateiktas statybos rtqfwmv┧ rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis GV┉ ir rcžgpmnkpvcu CE žgpmnw. arba šku
tkpmkp{u."vwtkpvku"PV┉0"UVT"4026023<423:"ãRcuvcv┧"cvkvxctqu0"Ukgpqu."uvqick."ncpick"kt"kšqtkpプu"┊プlkoq"fwt{uÐ"3403"r0+0

2. Ukgp┧"cvpcwlkpkoq"fctdck"x{mfqok"xcfqxcwlcpvku"UVT"4026023<423:"$Rcuvcv┧"cvkvxctqu0"Ukgpqu."uvqick."ncpick"kt"kšqtkpプu"┊プlkoq"fwt{u$0
3. Ukgp┧ konstrukcijos turi atitikti rtkgšickutkpk┧ pqtokpk┧ fqmwogpv┧ reikalavimus $Ickutkpプu saugos pagrindiniai reikalavimai". Ukgp┧

cršknvkpkoq"xプfkpcoc"mqpuvtwmeklc""pcwfqlcok"pg"žgogupプu"mckr"C4/u3.f2"fgiwoq"mncuプu"uvcv{dqu"rtqfwmvck0
4. Ukgp┧  cršknvkpkoq tinkuojamos konstrukcijos turi atitikti rtkgšickutkpk┧ pqtokpk┧ fqmwogpv┧ reikalavimus $Ickutkpプu saugos

pagrindiniai reikalavimai". Ukgp┧ cršknvkpkoq tinkuojama sistema naudojami ne žgogupプu kaip B-s1, d0 degumo mncuプu statybos
produktai.

5. Iki 3 ogvt┧ cwmš7kq ribos ┊tgpikcoc I kategorijos atsparumo uo┣ikcou sistema. Xktš 3 ogvt┧ cwmš7kq ribos ┊tgpikcoc II kategorijos
cvurctwoq"uo┣ikcou"ukuvgoc0

6. Rangovas turi atlikti savo u>umckvc tiek ir vqmk┧ dcpf{o┧. mqmk┧ gali pareikalauti statinio statybos techninis rtkžk┣tプvqlcu0 Turi d┣vk
cvnkmvk"xkuk"u>n{iqug."pqtoqug"kt"Nkgvwxqu"uvcpfctvwqug"pwocv{vk"v{tkock0

7. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP ┊xctfkpvcu mqpmtg7kcu ogfžkcicu. gaminius, ┊tgpikpkwu galima
keisti n{ikcxgt7kcku. su pgdnqigupプoku ucx{dプoku. nurodytomis vgejpkpプug specifikacijose, pgmgk7kcpv fasado urcnxkpk┧ urtgpfkpk┧.
uwfgtkpv┧ su ucxkxcnf{dプu vyr. architektu. Fasado apdailai parenkamos ogfžkciqu integralios aplinkoje, dgukfgtkpcp7kqu su
itgvko{dプoku0

8. Rtkgš"x{mfcpv"fctdwu"rcmctvqvkpck"uwfgtkpvk"ogfžkci┧"cvurcnxkwu"uw"okguvq"x{tkcwukw"ctejkvgmvw."rcicn"icokpvqlq"urcnxkpC"ico>0
9. Rtkgš fasado ukgp┧ šknvkpko> atliekami rctwqškcokglk darbai - nuvalomas fasadas, esant rgnプukwk pwrwtšmkcocu cpvkrgnプukpkw

rtkgšit{dgnkpkw"um{u7kw."tgoqpvwqlcocu"rn{v┧"o┣tcu."tgoqpvwqlcocu"vkpmcu."lgk"tgkmkc"/"rccwmšvkpcocu"rctcrgvcu0
10. Matmenis tikslinti vietoje.



Durų žiniaraštis

Žym.
Gaminio

schema angoje

Angos
matmenys

bxh, mm
Vnt.

Gaminio

plotas m2
Bendras

plotas m2 Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

Pastabos:

1. Darbai vykdomi vadovaujantis UVT"4026023<423:"$Rcuvcv┧"cvkvxctqu0"Ukgpqu."uvqick."ncpick"kt"kšqtkpプu"┊プlkoq"fwt{u$.

40"Fwt{u"F/3"vwtk"cvkvkmvk"UVT"4025023<423;"$Uvcvkpk┧"rtkgkpcowocu$."™p"rtkvckm{v┧"fwt┧."lcu"cvkfctkwu."cpiqu"dg"mnk┣vkgu"rnqvku."ocvwqlcpv"vctr
xct7kqu"kt"uvcmvqu"xkfcwu."pg"ocžgupku"mckr";22oo0"Ungpmu7kck"vkgu"ncwmq"fwtkoku"vwtk"d┣vk"┊tgpikcok"pg"cwmšvgupk"pgk"42oo0
50"Rtkgš"fwt┧"ico{d>."cpi┧"ocvogpku"kt"mgk7kco┧"fwt┧"mkgm┊"rcvkmunkpvk"xkgvqlg0
60"Ucpfctkpkoq"vgtoqrwvqoku"┊tgpikocu."ictq"kt"jkftqk¦qnkcekpk┧"lwquv┧"┊tgpikocu"xkuw"rgtkogvtw0
5. Xkuqug"gucoqug"pgucpfctkqug"fwt{ug"┊tgpivk"GRFO"vctrkpgu0

KEIČIAMŲ DURŲ ŽINIARAŠTIS  M 1:100

PVC profilio tambūro durys.
Kitus reikalavimus žr. SA-TS, TS-02.

D-1

2100

1300
3 2.73 8.19

1300

900400
2
1
0
0
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0
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11
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0
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I.Garmuvienė 2021
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A1235 PDV 2021R.Giedraitis
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖS M., ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“, MAIRONIO G. 20B, LT-75136,
ŠILALĖ, ĮM.K. 176502533



Langų žiniaraštis

Žym. Gaminio schema angoje
Angos

matmenys

bxh, mm
Vnt.

Gaminio

plotas, m2
Bendras

plotas, m2 Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

L-1

Pastabos:
1.Darbai vykdomi vadovaujantis UVT"4026023<423:"$Rcuvcv┧"cvkvxctqu0"Ukgpqu."uvqick."ncpick"kt"kšqtkpプu"┊プlkoq"fwt{u$.

40"Rtkgš"ncpi┧"ico{d>"cpi┧"ocvogpku"kt"mgk7kco┧"ncpi┧"mkgm┊"vkmunkpvk"xkgvqlg0
50"Ncpicou"┊tgpikcoqu"rwtcn"fgpivqu"ekpmwqvqu"umctfqu"ncwmq"rcncpiプu."nqfžklqug"gucpvkgou"ncpicou"RXE"rcncpiプu"kt"RXE"xkfcwu"rcncpiプu0
60"Ucpfctkpkoq"vgtoqrwvqoku"┊tgpikocu."ictq"kt"jkftqk¦qnkcekpk┧"lwquv┧"┊tgpikocu"xkuw"rgtkogvtw0
70"Lgkiw"pプtc"icnko{dプu"rcukgmvk"xktšwvkpkq"nckrvkpプu"ncpiq"kt"cvkfct{vk"tcpmc"pwq"nckrv┧"ckmšvgnプu."vwqogv"d┣vkpc"┊tgpivk"uvcekqpctkcu"mqrプ7kcu0
80"Xkuwqug"gucowqug"pgucpfctkwqug"ncpiwqug"┊tgpivk"GRFO"vctrkpgu0

PVC laiptinės langas.
Kitus reikalavimus
žr. SA-TS, TS-02.

BLD-2

Negyvenamosos paskirties

patalpų PVC langas su durimis.
Kitus reikalavimus žr. SA-TS,
TS-02.2150

2800
6.021 6.02

RL-1
PVC rūsio langas. Kitus

reikalavimus žr. SA-TS, TS-02.400

1200
0.4817 8.16

1450

1
8
0
0

1800

1450
2.613 7.83

L-2

PVC langas.

Kitus reikalavimus žr.
SA-TS, TS-02.

1500

1220
1.833 5.49

1220
1
5
0
0

L-3

1510

1500
2.275 11.35

1510

1
5
0
0

1200

4
0
0

KEIČIAMŲ LANGŲ ŽINIARAŠTIS  M 1:100
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L-4

PVC langas su durimis.

Kitus reikalavimus žr.
SA-TS, TS-02.2300

2310
4.111 4.11BLD-1

1510 800

2310

8
0
0

1
5
0
0

2
3
0
0

Negyvenamosos paskirties

patalpų PVC langas.
Kitus reikalavimus žr.
SA-TS, TS-02.2700

6000
16.201 16.20

2
1
5
0

2800

10001800

6000

2
7
0
0



Lodžijų stiklinimo žiniaraštis

Žym. Gaminio schema angoje
Angos

matmenys

bxh, mm
Vnt.

Gaminio

plotas, m2
Bendras

plotas, m2 Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

5 9.60 48.00BL-1

1600

6000

Pastabos:

1. Darbai vykdomi vadovaujantis UVT"4026023<423:"$Rcuvcv┧"cvkvxctqu0"Ukgpqu."uvqick."ncpick"kt"kšqtkpプu"┊プlkoq"fwt{u$.

40"Rtkgš"nqfžkl┧"┊uvkmnkpko┧"ico{d>."cpi┧"ocvogpku"kt"mgk7kco┧"┊uvkmnkpko┧"mkgm┊"vkmunkpvk"xkgvqlg0
50"Rtqlgmvwqlcok"RXE"rtqhknkq"nqfžkl┧"┊uvkmnkpkock."pwq"crucwikpプu"vxqtgnプu"kmk"nwd┧0
60"Xctuvqo┧"nqfžkl┧"┊uvkmnkpko┧"fcnk┧"xctuv{ocu"hkmuwqlcocu"vtkoku"rcfプvkoku<"cvkfct{ocu."cvxgtvkocu"kt"okmtqxgpvknkceklc0
70"Ucpfctkpkoq"vgtoqrwvqoku"┊tgpikocu."ictq"kt"jkftqk¦qnkcekpk┧"lwquv┧"┊tgpikocu"xkuw"rgtkogvtw0
80"Xkuwqug"gucowqug"pgucpfctkwqug"nqfžkl┧"┊uvkmnkpkowqug"┊tgpivk"GRFO"vctrkpgu0

Lodžijų
įstiklinimas PVC

profiliais su

praplatinimais.

Kitus reikalavimus
žr. SA-TS, TS-02.

BL-2

BL-3

BL-4

6000

1
6
0
0

7 9.28 64.96

1600

5800

3400

1
6
0
0

1 5.44 5.44

1600

3400

4 6.40 25.60

1600

4000

4000

1
6
0
0

LODŽIJŲ STIKLINIMO ŽINIARAŠTIS  M 1:100

Lapas

UAB  "POLISTATYBA" STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PV

2021

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida

0

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2021

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

1014-1A5p-PA(PM)-TDP-2110-SA-B-14

G.Aleknaitė 2021PDA14380

I.Garmuvienė 2021PDV18876

A1235 PDV 2021R.Giedraitis

PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS,D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖ
(UN., NR., 8799-1000-1014)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖS M., ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“, MAIRONIO G. 20B, LT-75136,
ŠILALĖ, ĮM.K. 176502533

5800

1
6
0
0



Fasado sienų ties įėjimu šiltinimas tinkuojamomis akmens vatos plokštėmis
λD=0,036 W/mK 50mm, angokraščiai tinkuojamomis akmens vatos plokštėmis
λD=0,037 W/mK 20-30mm, apdaila - klijuotos akmens masės plytelės
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PASTATO SKERSINIS PJŪVIS SU DETALIŲ NUORODOMIS
M 1:100

Lapas

UAB  "POLISTATYBA" STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PV

2021

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida
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G.Aleknaitė 2021PDA14380

I.Garmuvienė 2021PDV18876

A1235 PDV 2021R.Giedraitis

PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS,D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖ
(UN., NR., 8799-1000-1014)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, D. POŠKOS G. 7, ŠILALĖS M., ATNAUJINIMO
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pamato požeminės dalies šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema, polistireniniu putplasčiu,
EPS N 100 λD=0,030 W/mK 180mm, padengimas drenažine membrana
Cokolio antžeminės dalies šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema, polistireniniu putplasčiu,
EPS N 100 λD=0,030 W/mK 180mm, angokraščiai 20-30mm, apdaila - klijuotos akmens masės plytelės

Lodžijų šiltinimas iš išorės tinkuojama sistema,  EPS N 100 λD=0,030 W/mK
100mm termoizoliacinėmis plokštėmis, angokraščiai 20-30mm, apdaila -
silikato-silikoninis struktūrinis tinkas

Fasado šiltinimas iš išorės vėdinama sistema, dvisluoksne šilumos izoliacija - mineralinės
vatos plokštės λ/D=0,034 W/mK 180mm ir priešvėjinė izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm,
angokraščiai 20-30mm, apdaila - akmens masės plytelės

Stogo šiltinimas iš išorės,  EPS N 80 λD=0,031 W/mK 160mm, mineraline vata λD=0,038 W/mK 40mm ir mineraline
vata λD=0,039 W/mK 20mm, gniuždymo stipris 80 kPa, 2-jų sluoksnių hidroizoliacinės dangos įrengimas

Parapeto (50mm), ventiliacijos kaminų (50mm), stogo liuko (200mm) šiltinimas iš išorės mineraline vata
λD=0,038 W/mK, gniuždymo stipris 50kPa, 2-jų sluoksnių hidroizoliacinės dangos įrengimas

Įėjimo ir lodžijų stogelių šiltinimas iš išorės mineraline vata λD=0,038 W/mK 50mm,
gniuždymo stipris 50 kPa, 2-jų sluoksnių hidroizoliacinės dangos įrengimas

Įėjimų stogelių ir lodžijų lubų šiltinimas iš apačios tinkuojama sistema, EPS 70 λD=0,039 W/mK 50mm,
apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas

Lodžijų 1 aukšto plokščių šiltinimas iš apačios tinkuojama sistema, EPS N 100 λD=0,030 W/mK 100mm,
apdaila - silikato-silikoninis struktūrinis tinkas
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Lodžijų apsauginių tvorelių šiltinimas vėdinama sistema, iš išorės - mineralinės vatos plokštėmis λ/D=0,035
W/mK 75mm ir priešvėjine izoliacija λ/D=0,033 W/mK 30mm, iš vidaus -  tvorelių atitvarų remontas,
sutvirtinimas, sandarinimas perimetru, šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis λ/D=0,035 W/mK 50mm.
Apdaila iš išorės - fibrocementinės plokštės, iš vidaus - cemento pjuvenų plokštės
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