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Projekto dalies sudėties žiniaraštis 
Laida 

     
O 

     

Stadija/ 
Etapas: 

TP 
Aleksandro Stulginskio universitetas SN-12-001-TP-III ETAPAS-PDSŽ 

lapas lapų 

1 1 

 

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 

1.   Titulinis lapas  
2.  SN-12-001-TP-III ETAPAS-PDSŽ Projekto dalies sudėties žiniaraštis  
3.   Užduotis  
4.  SN-12-001-TP-III ETAPAS-AR Aiškinamasis raštas  
5.  SN-12-001-TP-III ETAPAS-TS Techninės specifikacijos  
6.  SN-12-001-TP-III ETAPAS-ASŽ Architektūros dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraštis  
7.  SN-12-001-TP-III ETAPAS-KSŽ Konstrukcijų dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

8.  SN-12-001-TP-III ETAPAS-VNSŽ 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. Sąnaudų kiekių 
žiniaraštis 

 

9.  SN-12-001-TP-III ETAPAS-KSŽ 
Kompiuteriniai tinklai bibliotekoje. Sąnaudų kiekių 
žiniaraštis 

 

10.  SN-12-001-TP-III ETAPAS-ESŽ Elektrotechnikos dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraštis  
 

PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Brėž. Nr. 
Lapo 
Nr. 

Laida Brėžinio pavadinimas Lapas 

A_01 1 O A korpusas: Rūsio planas (architektūra)  

A_02 2 O A korpusas: Pirmo aukšto planas (architektūra)  

A_03 3 O A korpusas: Antro aukšto planas (architektūra)  

A_12 4 O A korpusas: Lauko durų specifikacija  
A_15 5 O A korpusas: Naujai įrengiamų vidaus durų specifikacija  

A_16 6 O A korpusas: Naujai įrengiamų vidaus vitrinų specifikacija  

A_PAL 7 O A korpusas: Patalpų apdailos lentelė  

A_21 8 O A korpusas: Rūsio planas (konstrukcijos)  
A_22 9  A korpusas: Pirmo aukšto planas (konstrukcijos)  

A_23 10 O A korpusas: Antro aukšto planas (konstrukcijos)  

A_20 11-12 O A korpusas: Vidinės laiptinės tarp ašių 9'-10'/L'-N' planas (konstrukcijos)  

A_15 13 O A korpusas: Sąramos platinimo sprendinys, SAR-1  

A_16 14 O 
A korpusas: Plieninės sąramos esamame mūre, panaudojant UPN profiliuočius, 
SAR-2 

 

VN-1-09 15 O A korpusas: Rūsio planas su buitinio vandentiekio ir buities  nuotekų tinklais  

VN-1-17 16 O A korpusas: Antro aukšto planas su vandentiekio ir buities nuotekų tinklais  

E-7 17 O A korpusas: Rūsio planas. Jėgos tinklų planas  

E-9 18 O A korpusas: Antro aukšto planas. Jėgos tinklų planas  
E-1 19 O A korpusas: Rūsio planas. Apšvietimo planas  

E-2 20 O A korpusas: Pirmo aukšto planas. Apšvietimo  planas  

E-3 21 O A korpusas: Antro aukšto planas. Apšvietimo  planas  

ERS-P 22 O A korpusas: Elektroninių ryšių sistema. Rūsio planas (kompiuteriniai tinklai)  
ERS-P 23 O A korpusas: Elektroninių ryšių sistema. 2 aukšto planas (kompiuteriniai tinklai)  
ERS-
KFS 

24 O 
A ir C korpusai: Elektroninių ryšių  sistema. 2 aukšto komutacinės spintos S24 
funkcinė schema 

 

  



Sutarties priedas Nr. 1 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

Rangovas savo j�gomis ir rizika �sipareigoja parengti ASU III-i�j� r�m�, esan�i�
adresu Universiteto g. 10, Akademijos mstl., Kauno r., evakuacin�s laiptin�s �rengimo ir 
bibliotekos patalp� remonto darb� technin� projekt�. Projektas turi b�ti parengtas kaip atskiras 
viso pagrindinio III-i�j� r�m� rekonstrukcijos projekto etapas ir suderintas su visais 
pagrindinio III-i�j� r�m� rekonstrukcijos projekto sprendiniais. Techninis projektas turi b�ti 
parengtas pagal šioje projektavimo užduotyje nurodytus užsakovo reikalavimus taip, kad 
atitikt� statybos techninius reglamentus (STR) ir kitus reikalavimus. Rengiant technin�
projekt� turi b�ti parengtos visos reikiamos projekto dalys, pateikti visi statybos darbams 
atlikti reikalingi br�žiniai, numatom� naudoti statybini� medžiag�, �rengim� bei kitos 
inžinierin�s �rangos technin�s specifikacijos, planuojam� vykdyti darb� ir veikl� kiekiai, 
sudarytos suvestin�s, objektin�s ir lokalin�s s�matos. Visos projekto dalys, projektiniai 
sprendiniai turi b�ti suderinti su užsakovu. Parengtas techninis projektas turi atitikti visus 
statybos techninius reglamentus (STR) reikalavimus ir turi b�ti suderintas su visomis 
reikalingomis institucijomis. 

Pagal numatom� atlikti statybos darb� finansavimo šaltinius techninis projektas turi 
b�ti suskirstytas � du etapus: 

I etapas - ASU III-i�j� r�m� bibliotekos patalp� remonto darbai. Remonto darbai 
perkami �gyvendinant ES l�šomis finansuojamo projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-
02-006 „Lietuvos žem�s �kio universiteto studij� infrastrukt�ros, bazin�s �rangos ir 
informacin�s infrastrukt�ros atnaujinimas studij� kokyb�s gerinimui“ veiklas. 
Numatoma suremontuoti bibliotekos skaityklos patalpas Nr. 200 (307,68 m2), 202 
(13,61 m2) ir 203 (30,94 m2) (žr. 2 sutarties pried�). Min�tose patalpose numatoma 
pakeisti patalp� išplanavim� išgriaunant dal� esam� pertvar� ir �rengiant naujas 
pertvaras. Taip pat numatoma �rengti naujas duris ir stiklin� vitrin�. Atliekant 
remonto darbus turi b�ti �rengtos naujos PVC dangos grindys, sutvarkytos, 
perglaistytos ir perdažytos sienos, �rengtos akustin�s pakabinamos lubos. Taip pat turi 
b�ti �rengta nauja elektros instaliacija, kompiuteriniai ir interneto tinklai, gaisrin� ir 
apsaugin� siganalizacija, turi b�ti pastatyta nauja kriaukl� su glaz�ruot� plyteli�
apdaila. Patalpos turi b�ti tvarkomos vadovaujantis bibliotekos skaityklos remonto 
architekt�riniais pasi�lymais (3sutarties priedas). Taip pat numatoma suremontuoti 
bibliotekos saugyklos patalp� Nr. R-16 (110,80 m2) (žr. 4 sutarties pried�). Min�toje 
patalpoje numatoma pakeisti patalp� išplanavim� išgriaunant esamas pertvaras. 
Atliekant remonto darbus min�toje patalpoje turi b�ti �rengtos  PVC dangos ir dažyto 
betono grindys, sutvarkytos, perglaistytos ir perdažytos sienos, �rengtos akustin�s 
pakabinamos lubos. Taip pat turi b�ti �rengta nauja elektros instaliacija, gaisrin� ir 
apsaugin� siganalizacija, turi b�ti pastatyta nauja kriaukl� su glaz�ruot� plyteli�
apdaila. Visi šio etapo projektavimo darbai turi b�ti atlikti ir priduoti užsakovui iki 
2013 m. vasario 15 d. 

II etapas - evakuacin�s laiptin�s tarp r�sio ir antro aukšto �rengimas (žr. 5 sutarties 
pried�). Remonto darbai bus finansuojami Aleksandro Stulginskio universiteto 



l�šomis. �rengiant laiptin� turi b�ti griaunama perdanga tarp r�sio ir pirmo aukšto bei 
perdanga tarp pirmo ir antro aukšto, �rengiami laipt� pamatai, gelžbetoniniai laipt�
maršai ir aikštel�s su metaliniais tur�klais, m�rijamos sienos, �rengiamos vidaus ir 
lauko durys. Laiptai, aikštel�s ir grindys turi b�ti išklojamos plytel�mis, sienos 
tinkuojamos, glaistomos ir dažomos, sutvarkomos, glaistomos ir dažomos lubos. Turi 
b�ti �rengiamas laiptin�s paskirt� atitinkantis apšvietimas. Šalia laiptin�s turi b�ti 
�rengiamos WC (patalpa R-20, plotas 6,12 m2) ir prausyklos (patalpa R-20a, plotas 
4,55 m2) patalpos. Atliekant remonto darbus grindys turi b�ti išklojamos plytel�mis, 
sienos tinkuojamos, išklojamos plytel�mis, glaistomos, dažomos, �rengtos 
pakabinamos lubos, pertvara tarp WC ir prausyklos, iškertamos durys � koridori�, 
�rengiamos durys. WC patalpoje turi b�ti �rengiamas vienas klozetas, prausyklos 
patalpoje turi b�ti �rengiamos dvi kriaukl�s. WC ir prausyklos patalpose turi b�ti 
�rengiamas apšvietimas, ventiliacija. Visi šio etapo projektavimo darbai turi b�ti 
atlikti ir priduoti užsakovui iki 2013 m. vasario 15 d.  

Šiuo metu yra rengiamas ASU III-i�j� r�m� pastat� komplekso rekonstrukcijos 
techninis projektas, kur� rengi� supaprastint� atvir� konkurs� laim�j�s genrangovas UAB 
„LitCon“ ir jo jungtin�s veiklos partneris UAB „Šiltas namas“. ASU III-i�j� r�m�
rekonstravimo darbai bus atliekami �gyvendinant ES l�šomis finansuojamus projektus 
„Aleksandro Stulginskio universiteto III r�m� A ir C korpus� išorini� atitvar� šiltinimas ir 
inžinerini� sistem� modernizavimas“ (projekto kodas VP3-3.4-	M-03-V-03-019) ir 
„Agrobiotechnologij�, miškininkyst�s, biomas�s energetikos, vandens ir biosistem�
inžinerijos MTEP centr�, aukštojo mokslo studij� ir susijusios infrastrukt�ros pl�tra bei 
mokslo ir studij� institucij� reorganizavimas“ (projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-013). 
Pagal projekt� „Aleksandro Stulginskio universiteto III r�m� A ir C korpus� išorini� atitvar�
šiltinimas ir inžinerini� sistem� modernizavimas“ numatoma apšiltinti III-i�j� r�m� sienas, 
stog�, r�sio perdang�, naujai išvedžioti inžinerines elektros, šildymo, vandentiekio, 
kanalizacijos, v�dinimo komunikacijas. Pagal projekt� „Agrobiotechnologij�, miškininkyst�s, 
biomas�s energetikos, vandens ir biosistem� inžinerijos MTEP centr�, aukštojo mokslo 
studij� ir susijusios infrastrukt�ros pl�tra bei mokslo ir studij� institucij� reorganizavimas“ 
numatoma sutvarkyti dal� III-i�j� r�m� vidaus patalp�.  

Šiame pirkime perkami papildomi ASU III-i�j� r�m� rekonstrukcijos projektavimo 
darbai turi papildyti ir turi b�ti technologiškai suderinti su pagrindiniais rekonstrukcijos 
darbais. Pirkimas apima visus projektavimo darbus, kuriuos reikia atlikti tam, kad šiame 
pirkime projektuojami ASU III-i�j� r�m� remonto darbai b�t� suderinti su pagrindiniais ASU 
III-i�j� r�m� rekonstrukcijos darbais. Rangovas taip pat bus atsakingas už tai, kad jo atlikti 
projektavimo darbai ir pagal juos atlikti rekonstrukcijos darbai netrukdyt� priduoti 
Valstybinei pri�mimo komisijai pagrindini� ASU III-i�j� r�m� rekonstrukcijos darb�. 

Rangovas turi parengti atskirus etap� darb� kieki� žiniaraš�ius, lokalines s�matas ir 
bendr� objektin� s�mat�. Užsakovo rezervas negalimas. 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
  

UAB „Šiltas namas“ vadovaudamasis Aleksandro Stulginskio universiteto pirkimo dokumentais, 

projektavimo užduotimi su priedais; specialiosiomis projektavimo sąlygomis statinio architektūrai 

formuoti ir statybos sklypui tvarkyti Nr. SAR-86, išduotomis 2012-02-13 Kauno rajono savivaldybės 

Urbanistikos skyriaus vyriausios architektės; kitomis techninėmis prisijungimo sąlygomis -  parengė 

Mokslo paskirties pastato, Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r. modernizavimo ir rekonstravimo 

techninį projektą. Šioje projekto bendrojoje - suvestinėje dalyje aprašomi ir pateikiami brėžiniai III etapo 

darbams, kurie apima sekančius darbus: 

•  ASU III-iųjų rūmų bibliotekos patalpų remonto darbai (rūsys, antras aukštas); 

• A korpuso evakuacinės laiptinės tarp rūsio ir antro aukšto bei WC patalpų rūsyje šalia naujos 

laiptinės įrengimo darbai. 

 
BENDROS ŽINIOS 

Aleksandro Stulginskio universiteto III-ieji rūmai. III-iuosius rūmus sudaro A, B ir C korpusai. 

Pagrindinis rūmų pastatas (A korpusas – 1C5p) pastatytas 1976 metais, B korpusas (2C3p) – 1984 metais, 

C korpusas (3C2p) – 1978 metais. Pastatų aukštingumas: A korpuso – 5 aukštai (h=19,76 m) yra rūsys, B 

korpuso – 1 aukštas (h=4,50 m) rūsio nėra, C korpuso – 2 aukštai (h=6,80 m) yra rūsys po dalimi 

korpuso.  

A korpuso pamatai – gelžbetonio blokų, išorės sienų konstrukcija – keraminių plytų mūras, iš vidaus 

ir išorės tinkuotas. Stogas – sutapdintas, ruloninė prilydoma danga. Langai plastikinio ir medinio rėmo, 

lauko durys – plastikinio, plieninio ir medinio rėmo.  

POVEIKIS APLINKAI 

Atliekant statybos darbus Rangovinė organizacija privalo garantuoti, kad nebūtu užterštas gruntinis 

vanduo ( į gruntą nepatektu betono ar skiedinio likučiai bei rišamosios medžiagos ir t. t. ). 

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai 

atstatytos pagal pirminę padėtį.  

Susidariusios gamybos atliekos bus surenkamos, sandėliuojamos ir tvarkomos pagal „Atliekų 

tvarkymo taisyklių“ reikalavimus.  

Vykdant rekonstravimo darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR aplinkos 

ministro patvirtintos „Atliekų tvarkymo taisyklės“ („84. ...Statybinės atliekos, susidarančios statant, 
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rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus iki statybos 

darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitose uždarose 

talpyklose iki jų perdavimo atliekų tvarkytojui ar atliekų perdirbėjui.“ ). 

Statybinio laužo išvežimas: šiukšlės rūšiuojamos, išvežamos į antrinio perdirbimo įmones. 

Nerūšiuojamos šiukšlės išvežamos į artimiausią statybinio laužo sąvartyną. Statybinių šiukšlių išvežimo 

važtaraščiai saugomi iki pastato pridavimo valstybinei komisijai. 

 

Numatomi visų etapų projektiniai sprendiniai:  

Techninis projektas SN-12-001-TP rengiamas keturiais etapais pagal skirtingus kiekvieno etapo 

finansavimo šaltinius:  

1. Pirmas etapas – energijos taupymo priemonių įgyvendinimas, ASU III-iųjų rūmų A ir C korpusų 

išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas pagal projektą „Aleksandro 

Stulginskio universiteto III r ūmų A ir C korpusų išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerini ų 

sistemų modernizavimas“ (projekto kodas VP3-3.4-ŪM-03-V-03-019). Numatoma apšiltinti 

III-i ųjų rūmų sienas, stogą, rūsio perdangą, pakeisti langus, duris, naujai išvedžioti inžinerines 

elektros, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, vėdinimo komunikacijas. 

2. Antras etapas - ASU III-iujų rūmų A, B ir C korpusų dalies vidaus patalpų remontas pagal 

projektą „Agrobiotechnologij ų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų 

inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei 

mokslo ir studijų institucij ų reorganizavimas“ (projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-013). 

3. Trečias etapas (šioje byloje nagrinėjamas) – A korpuso antro aukšto bibliotekos patalpų 

perplanavimas ir remontas, bibliotekai priklausančios rūsio patalpos apdailos remontas, bei naujos 

evakuacinės laiptinės iš antro aukšto įrengimas su šalia naujomis WC patalpomis rūsyje. 

4. Ketvirtas etapas (tik esant papildomam finansavimo šaltiniui) – priešgaisrinių reikalavimų 

išpildymas. A korpuse projektuojami išlipimai ant stogo, C korpuse – nauja evakuacinė laiptinė su 

liuku ant stogo per metalines kopėčias.  Taip pat šiuo etapu A ir C korpusuose keičiamos ir 

įrengiamos kai kurios durys  skirtos evakuacijai iš pastato,  įrengiama mechaninė dūmų šalinimo 

sistema su naujomis vertikalinėmis šachtomis per patalpas. 

 
III ETAPO  PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

• ASU III-iųjų rūmų bibliotekos patalpų remonto darbai. Remonto darbai perkami 

įgyvendinant ES lėšomis finansuojamo projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-006 „Lietuvos žemės 

ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas 

studijų kokybės gerinimui“ veiklas. Numatoma suremontuoti bibliotekos A korpuso skaityklos 

patalpas Nr. 200 (307,68 m2), 202 (13,61 m2) ir 203 (30,94 m2). Minėtose patalpose numatoma 

pakeisti patalpų išplanavimą išgriaunant dalį esamų mūro pertvarų ir įrengiant naujas pertvaras, 
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naujas vidaus duris ir stiklinę vitriną. Atliekant remonto darbus įrengiamos naujos PVC dangos 

grindys, tinkuojamos, perglaistomos ir perdažomos sienos, įrengiamos akustinės pakabinamos lubos 

(Armstrong tipo arba analogiškos). Taip pat įrengiama nauja elektros instaliacija - papildomi rozečių 

blokai prie ankstesniame etape suprojektuotų (jėgos tinklai vedami nuo naujai suprojektuoto 

ankstesniuose etapuose skydo SS-200), patalpų apšvietimas į pakabinamas lubas, kompiuteriniai 

tinklai (nuo esamos A korpuso serverinės pirmame aukšte atvedamas optikos kabelis iki bibliotekos 

patalpų, joje įrengiamas komutacinis mazgas su įranga bei bibliotekos patalpose kompiuterinės 

rozetės), turi būti pastatyta ir pajungta nauja kriauklė su glazūruotų plytelių apdaila aplink ją. 

Patalpos tvarkomos vadovaujantis bibliotekos skaityklos remonto architektūriniais pasiūlymais (UAB 

"Dviejų grupė" pasiūlymai). Bibliotekos patalpoms pastatomi praėjimo kontrolės varteliai (patalpa 

Nr. 200). Taip pat numatoma suremontuoti bibliotekos rūsio patalpą Nr. R-16 (110,80 m2). Minėtoje 

patalpoje numatoma pakeisti patalpų išplanavimą išgriaunant esamas mūro pertvaras. Atliekant 

remonto darbus minėtoje patalpoje įrengiamos PVC dangos ir dažyto betono grindys prieš tai esamas 

betonines grindis išlyginant cementiniu išlyginamuoju sluoksniu; tinkuojamos, perglaistomos ir 

perdažomos sienos, įrengiamos akustinės pakabinamos lubos (Armstrong tipo arba analogiškos). Taip 

pat turi būti įrengta nauja elektros instaliacija - rozečių blokai (jėgos tinklai vedami nuo naujai 

suprojektuoto ankstesniuose etapuose skydo SS-R-17), kompiuterinis tinklas jungiamas prie antrame 

aukšte esančio bibliotekos komutacinio mazgo, patalpų apšvietimas į pakabinamas lubas, pastatyta 

nauja kriauklė su glazūruotų plytelių apdaila aplink ją. 

• evakuacinės laiptinės A korpuse tarp rūsio ir antro aukšto įrengimas. Remonto darbai bus 

finansuojami Aleksandro Stulginskio universiteto lėšomis. Įrengiant laiptinę turi būti griaunama 

perdanga tarp rūsio ir pirmo aukšto bei perdanga tarp pirmo ir antro aukšto, įrengiami laiptų pamatai, 

gelžbetoniniai laiptų maršai ir aikštelės su metaliniais turėklais, mūrijamos sienos, įrengiamos vidaus 

ir lauko durys. Laiptai, aikštelės ir grindys turi būti išklojamos plytelėmis, sienos tinkuojamos, 

glaistomos ir dažomos; sutvarkomos, glaistomos ir dažomos lubos. Turi būti įrengiamas laiptinės 

paskirtį atitinkantis apšvietimas. Šalia laiptinės turi būti įrengiamos WC (patalpa R-20, plotas 6,12 

m2) ir prausyklos (patalpa R-20a, plotas 4,55 m2) patalpos. Atliekant remonto darbus grindys ir sienos 

turi būti išklojamos plytelėmis, įrengtos pakabinamos lubos, kertama anga esamoje sienoje tarp WC 

ir prausyklos, iškertamos durys į koridorių, įrengiamos durys. WC patalpoje turi būti įrengiamas 

vienas klozetas, prausyklos patalpoje turi būti įrengiamos dvi kriauklės su visais pajungimais į 

anksčiau suprojektuotus ir įrengtus tinklus. WC ir prausyklos patalpose turi būti įrengiamas 

apšvietimas, ištraukiamoji ventiliacija WC.  

 

Gaminių tipas, kiekis ir jų vieta pateikta specifikacijose, apdailos - patalpų apdailos lentelėse. 
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Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti 
šiame dokumente ar ne. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, 
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti 
normatyvai, būtina vadovautis šiais dokumentais. 

ELEKTRONINIO RYŠIO SISTEMA - TS 

1. SPINTOS  

• Komutacinė spinta 12U, pakabinama 
• Matmenys: 600x600x604 (mm.) 
• Nuimamos šoninės sienelės  
• Rakinamos durys su stiklu  
• Pora 19" slankiojančių rėmų  
• Laidų vedimas per spintos viršų arba apačią  
• Maksimali apkrova 20kg. 
• Su ventiliatoriumi 2x220V, su termostatu 24W 

2. MAITINIMO PANEL ĖS 

• 6 lizdų 230VAC/50Hz; 
• Montuojama į 19“ komutacinę spintą. 

3. LENTYNA ĮRANGAI 

• 2 mm perduoto plieno; 
• Aukštis 3U; 
• Gylis 450 mm; 
• Montuojama į 19“ komutacinę spintą; 
• Tvirtinama 4 taškuose. 

4. KABELI Ų SUTVARKYMO ŽIEDAI VERTIKALUS 

• Vertikalūs 80x80mm; 
• Aukštis 1U; 
• Vertikalių kabelių sutvarkymo žiedai skirti montuoti ant standartinio rėmo; 
• Montuojama į 19“ komutacinę spintą. 

5. KABELI Ų SUTVARKYMO PANEL Ė HORIZONTALUS 

• Su sumontuotais 5 kabelių sutvarkymo žiedais 40x50mm; 
• Aukštis 1U; 
• Montuojama į 19“ komutacinę spintą. 

6. KOMUTACIN ĖS PANELĖS 

Komutacinė 48xRJ45 6kat. panelė 

• Komutacinė 48xRJ45 6 kategorijos ekranuotų lizdų panelė; 
• Su kiekviena numeruota jungties pozicija; 
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• Aukštis 1U; 
• Montuojama į 19“ komutacinę spintą. 

Komutacinė 12 portų optinė panelė: 

• Su kiekviena numeruota jungties pozicija; 
• Aukštis 1U; 
• Montuojama į 19“ komutacinę spintą. 
• Komplekte su SC – SM tipo adapteriais 

7. ROZETĖS 

2xRJ45 rozetė įleidžiama 

• Komplekte su 2xRJ45 6 kat. kištukiniais lizdais, apdailos rėmeliu ir dėžute. 
• Specialiai kanalinei sistemai pritaikyta rozetė; 
• 45x45; 
• Ekranuota; 

1xRJ45 rozetė įleidžiama 

• Komplekte su 1xRJ45 6 kat. kištukiniu lizdu, apdailos rėmeliu ir dėžute. 
• Specialiai kanalinei sistemai pritaikyta rozetė; 
• 45x45; 
• Ekranuota.  

8. KABELIAI 

Komutacinis kabelis UTP 6kat.  

• UTP 6 kategorijos,  
• Keturių porų varinis 24 (7x32) AWG kabelis; 
• Ilgis 1m; 
• Komplekte su RJ45-RJ45 6kat. antgaliais; 
• Darbinė temperatūra:  -10oC iki 60oC. 

Komutacinis optinis kabelis su jungtimis 

• Ilgis – 1 m. 
• Komplekte su SM- LC - LC tipo antgaliais 
• Montuojamas komutacinėse spintose, esančiose tarp aukštų 

Kabelis UTP 6kat.  

• UTP 6 kategorijos,  
• Keturių porų varinis kabelis; 
• Telefoniniam – kompiuteriniam tinklui, skirtas vidaus darbams (atstumas iki tolimiausio 

telekomunikacinio kištukinio lizdo ne daugiau 90 m); 
• Darbinė temperatūra:  -20oC iki 60oC. 

Optinis kabelis 

• LSZH 4C  
• 0.25 µm optinė skaidula  
• Stiklo plastiko stiprumo elementas  
• 4 skaidulos 

9. KOMUTATORIAI 

48xRJ45 6kat. komplekte su GBIC moduliais 

Ports 
• 48 autosensing 10/100 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX) 
• Media Type: Auto-MDIX 
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• Duplex: half or full 
• 1 RJ-45 serial console port 
• 2 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 

802.3ab Type 1000BASE-T) 
• Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 
• 2 open mini-GBIC (SFP) slots 
 
Physical characteristics 
• 17.44(w) x 10(d) x 1.73(h) in (44.3 x 25.4 x 4.39 cm) (1U height) 
 
Weight 
• 6.48 lb (2.94 kg), Fully loaded 
 
Processor 
• Power PC FreeScale 8313 @ 400 MHz, 512 MB flash, 512 MB SDRAM, 4 MB flash ROM; packet 

buffer size: 2 MB 
 
Mounting 
• Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); horizontal 

surface mounting only 
 
Performance 
• IPv6 Ready Certified 
 
100 Mb Latency 
• < 8.3 µs (LIFO) 
 
1000 Mb Latency 
• < 2.9 µs (LIFO) 
 
Throughput 
• up to 13.0 million pps 
 
Routing/Switching capacity 
• 17.6 Gbps 
 
MAC address table size 
• 16000 entries 
Operating temperature 
• 32°F to 131°F (0°C to 55°C) 
 
Operating relative humidity 
• 15% to 95% @ 104°F (40°C), noncondensing 
 
Nonoperating/Storage temperature 
• -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) 
 
Nonoperating/Storage relative humidity 
• 15% to 90% @ 149°F (65°C), noncondensing 
 
Altitude 
• up to 10,000 ft (3 km) 
 
Acoustic 
• Power: 36.5 dB, Pressure: 24.5 dB 
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Electrical characteristics 
Achieved Miercom Certified Green Award 
 
Maximum heat dissipation 
• 148 BTU/hr (156.14 kJ/hr) 
 
Voltage 
• 100-127/200-240 VAC 
 
Power 
• Idle power - 19.4 W 
• Maximum power rating - 43.5 W 
• PoE power –  
 
Frequency 
• 50/60 Hz 
 
Notes 
• Idle power is the actual power consumption of the device with no ports connected. 
• Maximum power rating and maximum heat dissipation are the worst-case theoretical maximum numbers 

provided for planning the infrastructure with fully loaded PoE (if equipped), 100% traffic, all ports 
plugged in, and all modules populated. 

 
Safety 
• EN 60950/IEC 60950CAN/CSA 22.2 No. 60950EN 60825UL 60950 

10. MINI GBIC MODULIS 

Ports 
• One 1000Base-LX port (IEEE 802.3z Type 1000Base-LX) 
• Connector: LC 
• Duplex: full 
 
Dimensions 
• 5.79 x 1.30 x 1.30 cm 
 
Weight 
• 0.02 kg 
 
Cabling 
• Type: either single mode or multimode 
• 9/125 µm (core/cladding) diameter, 1310 nm, low metal content, single mode fiber-optic, complying 

with ITU-T G.652 and ISO/IEC 793-2 Type B1 
• 62.5/125 µm or 50/125 µm (core/cladding) diameter, graded-index, low metal content,multimode fiber-

optic, complying with ITU-T G.651 and ISO/IEC 793-2 Type A1b or A1a, respectively (a mode 
conditioning patch cord may be needed in some multimode fiber installations) 

• Maximum distance: 10 km (single mode) or 550m (multimode) 

11. INSTALIACIN ĖS MEDŽIAGOS 

Kabelinių kopėtėlių sistema 

• L=6 m, B=200 mm, H=56 mm (perforuoti skersiniai) 
• Kronšteinas 110-210 L 

Vamzdis PE d25 

• Instaliacinis apsauginis vamzdis kabeliams; 
• Išorinis vamzdžio skersmuo d-25mm; 
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• Nedegaus polietileno; 
• Komplekte su sujungimo elementais, laikikliais ir kitomis komplektuojančiomis detalėmis. 

Perėjimo dėžutė 

• Kabelių perėjimo dėžutė; 
• Korpuso apsaugos klasė IP 44. 

12. REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS 

• Kabeliai turi būti tiesiami trumpiausiais atstumais, lygiagrečiai sienoms perdengimams, kolonoms su 
minimaliu kiekiu posūkių ir kirtimo taškų.  

• Vamzdžių skirtų apsaugoti kabelius diametras turi būti ne mažiau 1.5 karto didesnis už kabelio diametrą.  
• Kabeliai išeinantys iš vamzdžių užtaisomi izoliacinėmis įvorėmis. Grindyse ir sienose kabelius montuoti 

tik vamzdžiuose arba kanaluose.  
• Kiaurymės, kur kabeliai pereina per pertvaras ir perdangas turi būti užtaisyti nedegiomis medžiagomis. 

Taip pat būtina laikytis galiojančių saugos ir statybinių normų reikalavimų. 
• Klojant ryšio kabelius atviruoju būdu patalpų viduje, jei kitaip nenurodyta projekte, kabeliai tvirtinami 

laidų laikikliais ne mažesniame kaip 2,3 m aukštyje nuo grindų ir 0,1 m nuo lubų ne rečiau kaip kas 0,35 
m horizontalia kryptimi ir 0,5 m vertikalia kryptimi. Jei kabeliai slepiami plastikiniuose TMK tipo laidų 
kanaluose, aukščiau išdėstyti reikalavimai negalioja; Lygiagrečiai elektros tinklo trasai tiesiama ryšio 
linijos trasa turi būti ne arčiau kaip 50 cm atstumu nuo jėgos tinklo. Šis reikalavimas galioja ir naudojant 
bendrus kabelinius kanalus; 

• Jei ryšio linija kerta elektros jėgos ar apšvietimo tinklo laidus, leidžiama praeiti 90 laipsnių kampu. Jeigu 
tiesiamas kabelis metalizuotu paviršiumi, susikirtimo zonoje toks kabelis papildomai izoliuojamas; 

• UTP kabelis vedamas toliau kaip 50 cm. nuo elektros kabelių. 
• Galiniai telekomunikacijų tinklo įrenginiai prijungiami pagal jų techniniame aprašyme pateiktas 

schemas. Visi naudojami telekomunikacijų tinklo galiniai įrenginiai turi būti nustatyta tvarka sertifikuoti; 
• Montavimo darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių tipinių darbų saugos ir 

elektrosaugos taisyklių. 
 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrenginiai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai 
turi b ūti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi b ūti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal gamintojų 
standartus arba technines sąlygas. 

VANDENTIEKIO IR NUOTEK Ų ŠALINIMO DALIS - TS 

0. Bendroji dalis 

Šios techninės specifikacijos taikomos projektuojamo pastato: 

• vamzdynams; 
• reguliavimo ir uždarymo armatūrai; 
• šilumos ir rasojimo izoliacijai. 

Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo, 
montavimo bei kitų darbų paskirtis - sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. 
Sistemos turi būti užbaigtos ir tinkamos eksploatuoti. 

 Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, o tik juos papildo. 
Montuojant turi būti naudojami tik Lietuvoje įteisinti įrenginiai ir gaminiai.  

Montavimo, paleidimo-derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų darbams 
keliamais reikalavimais ir atsako už atliktų darbų kokybę. 

Prieš pradedant darbo projekto ruošimo darbus, rangovas turi gauti raštišką užsakovo sutikimą dėl 
visų neatitikimų, ar nukrypimų nuo brėžinių ir techninių specifikacijų, ir turėti pritarimą naudojamoms 
medžiagoms. 

Priduodant objektą rangovas privalo pateikti užsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo 
aprašymus. Visi darbai turi būti įforminti atitinkamuose aktuose. 
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Kad užtikrinti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos ir kitus reikalavimus, 
projektuojamame objekte turi būti šios sanitarinės sistemos: 

• šalto vandentiekio; 
• karšto vandentiekio; 
• buitini ų nuotekų; 

1. VANDENTIEKIS 
Vandens tiekimo sistema ir įrengimus parinkti atsižvelgiant į RSN 26-90 “Vandens vartojimo 

normos”, STR 2.07.01:2003 reikalavimus, taip pat vadovaujantis kitais Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais įstatymais, techninio normavimo dokumentais ir rekomendacijomis. 

Projektinė šalto vandens temperatūra               +5° C; 
Projektinė karšto vandens temperatūra                        +55° C; 
Nominalus slėgis vandentiekio sistemoje                      0,5 MPa; 

 
1.1 Medžiagos ir gaminiai 
1.1.1 Plieniniai cinkuoti vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Šaltojo ir karštojo vandens tiekimo magistraliniai vamzdynai numatyti iš plieninių cinkuotų 
vamzdžių. Vamzdžiai pagal ISO 65 iš plieno Fe33 SFS200 skirti transportuoti geriamos kokybės vandenį 
iki 200°C temperatūros, ir esant vidiniam slėgiui 1,0<P<1,6Mpa. Jie turi turėti ištisinį cinko paviršių, ne 
mažesnį 20 mikronų storio. 

Vamzdžių paviršius turi būti be purslų ir pašalinių intarpų. Išorės paviršiuje leistinos atskiros 
fliusinės dėmės ir šiurkštumai. 

Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. Leistinas nukrypimas nuo ašies <20 mm. 
Vamzdžio įlinkis per ašį neturi viršyti 2mm, kai vamzdžio skersmuo iki ∅20mm. ir 1,5 mm, didesnio 
skersmens vamzdžiams. 

Plieniniai vamzdžiai jungiami plieninėmis cinkuotomis arba ketinėmis fasoninėmis dalimis. 
Gaminių kokybė privalo atitikti ISO 9000 serijos standartą. 
Srieginės jungties sandarinimui naudojamos linų pakulos, mirkytos švino surike, kai vandens 

temperatūra neviršija 105°C. Jungiant vamzdžius su flanšine armatūra plieniniai flanšai montuojami 
statmenai ašiai. Flanšai su vamzdžiu jungiami sriegine jungtimi.  

Flanšų jungimas sandarinamas intarpais iš termoatsparios gumos, kai vandens temperatūra neviršija 
105°C. Intarpai neturi siekti varžtų kiaurymių ir neišlysti už vamzdžio vidinės angos. Jungties varžtų 
galvutės išdėstomos vienoje flanšų pusėje, vertikaliame vamzdyje - iš apačios. Varžtų galai turi būti ne 
ilgesni kaip 0,5 varžto skersmens nuo veržlės. 

Sąlyginiams vamzdžių skersmenims taikomos DIN standartų ISO rekomendacijos (DIN 2458 ir 
DIN 17100 ar analogiški). 

1 lentelė. Sąlyginis (Dsąl.) ir išorinis (D0)anglinio plieno vamzdžių skersmuo 
Dsąl 10 15 20 25 32 40 50 (65) 80 100 
D0 17.2 21.3 26.9 33.7 42. 48.3 60.3 (76.1) 88. 114.3 

 
 1.1.2 Daugiasluoksniai PE-Xc vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Šaltojo ir karštojo vandens tiekimo sistemos suprojektuotos iš daugiasluoksnių PE-Xc vamzdžių. 
Vamzdžiai pagal DIN 4726-4729, skirti transportuoti geriamos kokybės vandenį. 

Vamzdžių paviršius neturi liestis prie aštrių paviršių nei montavimo metu, nei jau sumontuotas. 
Vamzdis, prakištas pro konstrukciją, negali iš karto lenktis aštriu kampu, nes gali susisukti. Reikia 
saugoti, kad vėliau vykdomi statybos darbai nepažeistų jau sumontuotų vamzdžių. Vamzdžiai tarnaus 50 
metų, jei darbinė temperatūra bus 0-70°C, ir slėgis iki 10 bar. 

Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. Leistinas nukrypimas nuo ašies <20. Vamzdžio 
įlinkis per ašį neturi viršyti 2mm, kai vamzdžio skersmuo iki ∅ 20mm. ir 1,5 mm, didesnio skersmens 
vamzdžiams. 
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Vamzdžiai jungiami bronzinėmis arba plastikinėmis fasoninėmis dalimis su sriegine jungtimi 
(atvirai) arba užspaudžiamosiomis fasoninėmis dalimis (paslėptos konstrukcijoje). Išardomus sujungimus 
montuoti vėliau neprieinamose vietose draudžiama. 

Gaminių kokybė privalo atitikti ISO 9000 serijos standartą. 
Užsakovo pageidavimu šalto ir karšto vandentiekio vamzdynas gali būti montuojamas iš kitokios 

rūšies vamzdžių – polietileninių, polipropileninių ar kt. Visais atvejais gaminių kokybė privalo atitikti 
ISO 9000 serijos standartą. 

Visi vamzdžiai ir jų jungimo dalys turi būti ne mažiau 1,0 MPa slėgio šaltam vandeniui iki 20° C 
temperatūros ir karštam vandeniui iki 60° C. 

Montuojant vandentiekio vamzdyną, vadovautis konkretaus gamintojo reikalavimais. Taikomas 
DIN standartų ISO rekomendacijos (DIN 2458 ir DIN 17100 ar analogiški). 

2 lentelė. Sąlyginis (Dsąl.) ir išorinis (D0) vamzdžių skersmuo 
Dsąl 10 12 14 16 20 26 
D0 14x2 16x2 18x2 20x2 26x3 32x3 

 
1.2  Vamzdynų armatūra 

Šaltojo ir karštojo (temperatūra iki 60°C) vandentiekio sistemose montuojama armatūra (sklendės, 
atbuliniai vožtuvai, ventiliai) turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Armatūra turi turėti ne maisto 
prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 

 
1.2.1 Korozijai atsparūs ventiliai 

Skirti montuoti vamzdynuose ∅15 iki ∅100mm, transportuojančiuose vandenį iki 110C, darbiniu 
slėgiu iki 1,6 MPa, išbandomi 2,4 MPa slėgiu. Tiekiamo vandens maksimali temperatūra - 95°C. 

Ventiliai montuojami gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkančiu 
Europinio sriegio standartą. 

 
1.2.2 Terminiai balansiniai ventiliai 

 Ant karšto grįžtamo vandentiekio stovų įrengiami terminiai balansiniai ventiliai. Tai termostatinis 
tiesioginio veikimo proporcinis ventilis. Jis skirtas palaikyti temperatūrinį balansą karšto vandens 
sistemose, kai temperatūros ribos siekia 40 – 60°C. Jis skirtas temperatūrai matuoti ir turi apsaugą nuo 
nepageidaujamos įtkos. 

Maks. darbinis slėgis 10 barų; 
Bandomasis slėgis 16 barų; 
Maksimali srauto temperatūra 100°C;  
kVS, esant 20°C: DN15 mm – 1,5 m3/h. 
Su vandeniu besiliečiančių dalių medžiagos: 
Ventilio korpusas – raudonoji bronza (Rg 5); 
Spyruoklės korpusas ir kt. – vario lydinio DZR; 
Sandarinimo žiedai – EPDM; 
Spyruoklė, kūgiai – nerūdijantis plienas. 
 

1.2.3 Kalaus ketaus flanšinės sklendės 
Kalaus ketaus armatūra montuojama apskaitos mazge. Geriamojo vandentiekio sistemoje statomos 

sklendės turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Jos turi atitikti Europos standartus. Sklendės turi 
užtikrinti uždarymą be pratekėjimų, būti lengvai išardomos ir valdomos, reikalauti labai mažos priežiūros. 

Sklendės korpusas pagamintas iš kalaus ketaus GGG400, padengtas epoksidiniais milteliais, pleištas 
vulkanizuotas EPDM. sklendės valdymui įrengiamas prailginimo velenas bei smagratis. 

Vamzdynuose montuojamos flanšinės nepasikeliančios ašies konstrukcijos sklendės, korpusas ir 
gaubtas iš SG geležies pagal ISO 1083, ašis iš nerūdijančio plieno su 13% chromo, kūgis iš stipriai 
įtempto žalvario. 

Vidinis ir išorinis paviršiai padengti apsaugine, mitybos reikalavimus atitinkančia, danga, kurios 
minimalus storis 150 mikronų. Sklendžių flanšų matmenys pilnai atitinka ISO 5752,15 seriją, pragręžimai 
pagal ISO 7005 1991, PN 10/16. 
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Sklendės valdymui rankiniu būdu įmontuota apvali rankena, užsidaranti sukant pagal laikrodžio 
rodyklę. 

• maksimalus darbo slėgis - 16 bar; 
• vidinės dalies bandomasis slėgis - 16 bar; 
• korpuso bandomasis slėgis - 24 bar. 

1.2.4 Kalaus ketaus flanšinis atbulinis vožtuvas 
Ant slėginių linijų turi būti naudojami “Swing” tipo arba diskiniai atbuliniai vožtuvai, skirti švariam 

vandeniui. 
Vožtuvai turi būti skirti ne mažesniam kaip PN 10 darbiniam slėgiui. Diskas ir korpusas turi būti 

apsaugoti nuo korozijos. Atbuliniai vožtuvai gali būti montuojami tiek horizontalioje tiek vertikalioje 
padėtyje. Atbulinis vožtuvas turi leisti srautui tekėti tik viena kryptimi. Atbuliniai vožtuvai turi dirbti 
automatiškai, be jokio papildomo energijos šaltinio. Atbuliniai vožtuvai turi užtikrinti laisvą be kliūčių 
vandens tekėjimą. 

Flanšai pagal DIN standartus, slėgio klasė turi būti ne mažesnė už darbinę slėgio klasę. 

1.2.5 Nuorinimo vožtuvai 
Nuorinimo vožtuvas montuojamas aukščiausioje tinklo vietoje. Susikaupus vamzdyne orui, 

gumuotas rutulys nusileidžia ir vožtuvas atsidaro. Vamzdyno atšaka ir uždaromosios sklendės skersmuo 
turi būti ne mažesni negu nuorinimo vožtuvo nominalus skersmuo. Uždaromasis ventilis leidžia bet 
kuriuo laiku patikrinti nuorinimo vožtuvo funkcionalumą, išardyti ar prijungti nuorinimo mazgą. 

Prieš nuorinimo vožtuvo įrengimą, būtina praplauti vamzdyną, kad nešvarumai neužkimštų 
nuorinimo vožtuvo. 

Naudojamas automatinis nuorinimo vožtuvas, slėgio klasė PN1- PN 16. Korpusas - plienas, 
padengtas epoksidiniais milteliais. Visos mechaninės detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Kai 
vamzdynas pripildomas, oras turi būti išleidžiamas dideliais kiekiais. Normalaus darbo metu, vožtuvas 
turi palaikyti suspausto oro pagalvę tarp sandarinimo sistemos ir vamzdyno skysčio ir išleisti jį mažais 
kiekiais. 

Automatinis nuorinimo vožtuvas jungiamas sriegiu. Vidinio sriegio antgalis sustiprintas 
nerūdijančio plieno antgaliu. Vožtuvas montuojamas vertikaliai, su atjungimo sklende. 

Automatinis nuorinimo vožtuvas turi būti skirtas karštam vandeniui. 

 1.2.6 Vandens išleidimo čiaupai 
 Sistemos žemiausioje vietoje turi būti sumontuoti vandens išleidimo čiaupai, kad vandenį iš 

sistemos pro juos būtų galima tinkamai išleisti. Čiaupo korpusas žalvarinis, išsiliejimo vamzdelis 
žalvarinis. Čiaupai jungiami su vamzdžiu sriegio pagalba. 
 
1.4 Plieninių cinkuotų vamzdynų montavimas 

Vamzdžių paviršius turi būti be purslų ir pašalinių intarpų. Išorės paviršiuje leistinos atskiros 
fliusinės dėmės ir šiurkštumai. Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. Leistinas nukrypimas 
nuo ašies < 2°. Vamzdžio įlinkis per ašį neturi viršyti 2 mm, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm ir 1,5 mm 
didesnio skersmens vamzdžiams. Vamzdžiai jungiami plieninėmis cinkuotomis arba ketinėmis 
fasoninėmis dalimis su sriegine jungtimi. Srieginės jungties sandarinimui naudojamos specialios mastikos 
arba linų pakulos mirkytos švino surike, kai vandens temperatūra neviršija 105°C. Jungiant vamzdžius su 
flanšine armatūra plieniniai flanšai montuojami statmenai ašiai. Flanšai su vamzdžiu jungiami suvirinant. 

Gaminių kokybė privalo atitikti ISO 9000 serijos standartą. 
Flanšų jungimas sandarinamas intarpais iš termoatsparios gumos, kai vandens temperatūra neviršija 

105°C. Intarpai neturi siekti varžtų kiaurymių ir neišslysti už vamzdžio vidinės angos. Jungties varžtų 
galvutės išdėstomos vienoje flanšo pusėje, vertikaliame vamzdyne - iš apačios. Varžtų galai turi būti ne 
ilgesni kaip 0,5 varžto skersmens nuo veržlės. 

Vamzdynų posūkiai padaromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį. Cinkuoti vamzdžiai 
lenkiami tik šaltu būdu. 
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Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimų su armatūra vietose ir tose vietose, kur tai 
būtina pagal montavimo ar eksploatavimo sąlygas. Išardomieji sujungimai ir vamzdynų armatūra 
įrengiami aptarnavimui lengvai prieinamose vietose. 

Visi gulstūs vamzdynai tiesiami 0.002 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba į vandens išleistuvų 
pusę. Vandeniui išleisti žemiausiose tinklų vietose įmontuojami trišakiai su srieginiais kamščiais. 

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio 
metrui. Atstumas tarp plieninių šaltojo ir karštojo vandentiekių vamzdžių turi būti 80 mm. 

Neizoliuoto, atvirai pakloto vamzdyno ašies mažiausias atstumas iki statybinės konstrukcijos 
paviršiaus turi būti 35 mm, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm, ir 50 mm, kai skersmuo 40-65 mm. 
Izoliuotų vamzdynų izoliacijos paviršiaus atstumas iki statybinių konstrukcijų paviršiaus arba tarp 
vamzdžių izoliuotų paviršių prošvaistėje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Vamzdynui kertantis su 
statybinėmis konstrukcijomis (sienos, pertvaros ir perdengimai) reikia jį pravesti metaliniame futliare, 
kurio galai turi sutapti su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už 
išorinį vamzdžio skersmenį, o tarpas tarp jų turi būti sandariai užtaisytas nedegia medžiagą netrukdančia 
vamzdžio linijiniam plėtimuisi. 

Plieniniai vamzdynai tvirtinami kas 3 m metalinėmis apkabomis. Tarp vamzdžio ir metalinės 
apkabos įstatomos tarpinės iš gumos. Tarpinės plotis po apkaba turi būti didesnis už apkabos plotį 10 mm 
į abi puses. Armatūros tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Tinklų armatūra ant gulsčių vamzdynų 
įrengiama taip, kad jos suklys būtų nukreiptas vertikaliai į viršų arba nuožulniai vamzdžio viršutinio 
pusapskritimio ribose ir horizontaliai ant vertikalių vamzdynų. 

 
 

2. BUITIES NUOTEK Ų SISTEMA 
2.1 Vamzdynas 
2.1.1 PVC vidaus nuotekų vamzdžių sistema 

Vamzdynai montuojami iš polivinilchloridinių (PVC) storasienių beslėgių vamzdžių ir fasoninių 
dalių. PVC nuotekų vamzdžiai turi atitikti LST EN ISO 90001 reikalavimus. 

Vamzdžių sistema skirta kanalizacijai pastato viduje. Vamzdžiai atsparūs korozijai, jų neveikia 
cheminiais junginiais užterštas vanduo. Sistema taip pat atspari kaštam vandeniui, tačiau 95°C 
temperatūros vanduo neturėtų tekėti ilgiau kaip 1-2 minutes. 

Nuotekų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija 60 °C; 
Maksimali leistina (iki 2 min, 30 l /min) 100 ° C. 

Būdingos vidaus PVC vamzdžių medžiagos fizinės charakteristikos: 

• šiluminė talpa - 1,0 J/g ºC; 
• elastingumo modulis (1 mm/min) - 3000 MPa; 
• tankis - 1410 kg/m3; 
• vamzdžių šiluminio plėtimosi koeficientas - 0.06 mm/m ºC; 
• šilumos laidumo koeficientas - 0,15 W/m°K; 
• maksimalus lenkimo spindulys – 300x∅ (20°C). 

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

2.2 Vamzdžių montavimas 
2.2.1 PVC vamzdžių montavimas. Vidaus darbai 

Nuotekų gulstieji vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami nuolaidžiai vandens 
tekėjimo kryptimi, pagal projekte nurodytas altitudes, neviršijant leistinų norminių nukrypimų. 
Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. 

Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Gulstieji vamzdynai tarp 
savęs jungiami įžambiaisiais trišakiais. 

Buitinių nuotekų atvirai kloti gulstieji vamzdynai tvirtinami metalinėmis apkabomis kas 2 m, o 
stovai - kas 3 m. Tarp vamzdžio ir metalinės apkabos įstatomos tarpinės iš gumos, kad vykstant 
temperatūriniams poslinkiams, vamzdžiai sandūrose „neišsivaikščiotų". 
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Vamzdynai pritvirtinami ir apkabomis prie statybinių konstrukcijų. 
Gulstieji vamzdynai su stovais sujungiami trišakiais. 
Ties revizijomis, dengiančiojo sienelėje paliekama anga su durelėmis, mažiausiai 0.3 x 0.4 m 

dydžio. Revizijos stovuose įrengiamos 1.0 m virš grindų. Revizijos sandarinimui po dangeliu dedamas 
gumos tarpiklis. 

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos dangteliu. Įrengiant pravalą žemiau grindų, ties ja 
paliekamas 0.2 x0.2 m dydžio liukas. 

Stovai negali nukrypti nuo vertikalės daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. 
Buitinių nuotekų išvadai jungiami prie kiemo tinklų taip, kad tekėjimo kryptis pakistų ne didesniu 

kaip 90° kampu. 
Sanitariniai prietaisai montuojami po to, kai sumontuoti vamzdynai ir atlikti statybiniai apdailos 

darbai. Sanitariniai prietaisai įrengiami virš grindų tokiame aukštyje: praustuvas (iki krašto viršaus) - 800 
mm, žemasis plovimo bakelis (iki bakelio apačios) - 450 mm. Nukrypimas nuo šių atstumų neturi viršyti 
±20 mm. 

Išvado hermetizavimas atliekamas pagal kompleksą 7373-4. Viengubas protarpis dedamas ant 
vamzdžio apsaugoti nuo pažeidimų montuojant per šulinio sienelę, dvigubas - per pastato sieną, įmaunant 
išvado vamzdį į kitą vamzdį (dėklą), per visą įvado horizontalios dalies ilgį, jei įvadą numatoma kloti 
žemiau pamato. 
 
2.2.2 Vamzdžių pjovimas 

Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Horizontaliai gulintį vamzdį reikia 
pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad jungiant 
vamzdį su mova nebūtų pažeistas guminis žiedas. 
 
2.2.3 Vamzdžių jungimas 

PVC vamzdžių jungimas: 
Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą, būtina patikrinti: 

• ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių; 
• ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista; 
• ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs. 

Po to reikia patepti vamzdžio ir jungiamosios detalės lygųjį galą silikoniniu tepalu. Lygųjį vamzdžio 
galą įstūmus į movą iki atramos, pažymėti vietą, kur vamzdis sutampa su movos pradžia. 

Būtina patikrinti ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp 
pažymėtos vietos ir movos galo). 

 
2.2.4 PVC slėginių vamzdžių montavimas   

Slėginis PVC vamzdynas montuojamas, tvirtinamas, sandarinamas ir išbandomas analogiškai kaip ir 
neslėginis vamzdynas. Taip pat vadovautis gamintojo instrukcijomis. Lietaus vamzdyną izoliuoti nuo 
rasojimo. Lietaus nuotėkų vamzdyno dalis, galinčias užšalti esant neigiamai oro temperatūrai – įlajas, 
terasų trapus, surinkimo lovius, išorinius lietvamzdžius ir panašiai –numatyti šildyti elektros kabeliais. 
 
2.2.5 Konstrukcijos kirtimas vamzdžiu 

Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus futliaras ar kitas įtaisas, 
leidžiantis vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad futliaras išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant 
vamzdis pertraukiamas per jį. 

 
2.2.6 Triukšmo izoliacija 

Reikia laikytis galiojančių nacionalinių ir vietos statybos normų. Kad būtų užtikrinta optimali 
triukšmo izoliacija, primygtinai rekomenduojama vykdyti tolesnius nurodymus, kurie grindžiami 
daugiamete patirtimi pagal griežtus ir aiškius Vokietijos standartus ir normas (pvz., DIN 4109 ir DIN 
1053). 
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Nuotekų vamzdynų negalima įrengti gyvenamosiose, miegamosiose ir darbo patalpose. Jeigu 
nuotekų vamzdynai tvirtinami prie masyvių sienų, besiribojančių su gyvenamosiomis, miegamosiomis 
ir darbo patalpomis, sienos 1 m2 masė turi būti ne mažesnė kaip 220 kg. 

Šis reikalavimas keliamas ir vamzdynus montuojant šachtose bei tvirtinant prie tarpinių sienų. 
Šachtos turi būti padengtos ne mažesnio kaip 1,5 cm storio tinko sluoksniu ant atitinkamo pagrindo. 
Vamzdynai neturi liestis su tinku, kad nesusidarytų garso tilteliai. Kur negalima išvengti vamzdyno ir 
tinko sąlyčio, rekomenduojama vamzdį apvynioti mineralinės vatos sluoksniu. 

Keliamas triukšmas labai priklauso nuo vamzdyno trasos. Jeigu smūgių zonų nebus visiškai arba 
jų bus kiek galima mažiau, triukšmo generavimas bus mažesnis, todėl rekomenduojama vengti staigių 
krypties pakeitimų. Ten, kur vamzdyno kryptis turi būti pakeista iš vertikalios į horizontalią, reikia 
statyti ne 90° alkūnę, bet dvi 45° alkūnes, sujungtas trumpa (bet ne trumpesne kaip 25 cm) tiesaus 
vamzdžio atkarpa. 
 
2.2.7 PVC vamzdynų klojimas 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus 
pagrindo paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo. 

Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu suplūkti gruntą. Suplūkimui galima naudoti įvairią 
įrangą arba galima sutrambuoti žemę kojomis. Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar 
supurenamas ir vėliau išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų turi būti 
tinkama atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. Išlyginimui ir užpildui 
naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

• dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 
• 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 
• medžiaga neturi būti sušalusi; 
• negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų. 

Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš 
vamzdyno (kelias, grindys ar pan.). 

Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. Nuleidimas privalo būti be 
atsitrenkimų į tranšėjos kraštą. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik patikrinus nuolydžio ir 
padėties tikslumą ir užtvirtinant grunte. 

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti, išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. 
Prieš ir po tranšėjos užpylimo tiesūs tarpai  tarp kontrolinių šulinių tikrinami veidrodžiu 
“prasišvietimui”. Maksimalus nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 5 mm, nukrypimai nuo trasos 
pagal horizontalę ± 10 mm. 

Jungiant vamzdžius movomis, būtina saugoti, kad į sujungimo vietą nepatektų smėlio. 
 
3. KITA ĮRANGA 
3.1 Grindų trapas 

Vandens įvadų ir šiluminio mazgo patalpoje statomas ketinis trapas kvapo sulaikymui turintis 
hidraulinę užtvarą. Kitose patalpose statomi PP arba ABS trapai su nerūdijančio plieno grotelėmis 
(140x140 mm), kvapo sulaikymui turintys hidraulinę užtvarą, o dušinėse - dar ir su plaukų sulaikymo 
elementu. Komplektuojami atsižvelgiant į projekte nurodytą jungtį ir vamzdžio skersmenį DN50, DN100 
arba DN160 mm. Gali būti horizontalaus nuvedimo arba vertikalaus nuleidimo.  

Trapai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 
Trapų grotelės nerūdijančio plieno, ketinės arba plastikinės. Trapų grotelių maksimali apkrova 

150 kg. Trapai , kurie bus rengiami vandens apskaitos ir kitose techninėse patalpose savo 
konstrukcijoje turi turėti atbulinį vožtuvą arba plūdurą, kuris neleidžia nuotekoms išsilieti patalpoje, 
kurioje yra montuojamas. 
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4.VAMZDYN Ų IZOLIAVIMAS 
4.1 Izoliacinės medžiagos ir gaminiai 

Vamzdynai nuo rasojimo, nepriklausomai nuo vamzdžių skersmens, izoliuojami specialiai tam 
skirta 200 mm izoliacija. 

Karšto ir cirkuliacinio vandentiekių magistraliniai vamzdynai, stovų jungės ir stovai izoliuojami 
mineralinės vatos šilumos izoliacijos kevalais. Karšto ir cirkuliacinio vandentiekių sanitarinių prietaisų 
jungės izoliuojami sintetinio putų kaučiuko šilumos izoliacijos kevalais. 

Šilumos izoliacija turi būti be Floro angliavandenilių (CFC ir HCFC). Visos medžiagos turi būti 
tinkamos eksploatacijai esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu 
būdu paveikti izoliuojamus paviršius, tiek sausoje tiek drėgnoje būsenoje. 

Visos medžiagos turėsiančios sąlyt į su oro srautu turi būti nedegios ar sunkiai degios. 
Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti 

pažymėtas gamintojo antspaudu arba ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimu bei 
medžiagos aprašymu. 

Užtikrinti jog šilumos laidumo reikšmės yra pagal BS 874 ir BS 2972. 
Atitikt ų BS 476 dalis 7, klasė 1. 
Mineralinės šilumos izoliacijos kevalai su aliuminio folijos danga: 

• Standartas - BS 3958 Dalis 4. 
• Vardinis tankis - 80 kg/m^ to 120 kg/irA 
• Storis - 20mm iki l00mm. 
• Šilumos laidumas - neviršyti 0.038 W/mK prie vidutinės temperatūros 50°C. 
• Paviršius - armuota aliuminio folija. 
• Storis - kaip nurodyta medžiagų žiniaraščiuose. 

Sintetinio putu kaučiuko izoliacija: 
• Vardinis tankis - 90 -100 kg/m3. 
• Temperatūros ribos - -40to+105°C. 
• Storis: kaip nurodyta medžiagų žiniaraščiuose. 
• Kevalai - nuo 13mm iki 32mm vamzdynams nuo 15mm iki 150mm skersmens. 
• Lakštai - nuo 6mm iki 25mm. 
• Matmenys - 2 m ilgio kevalai. 
• Šilumos laidumas - neviršyti 0.040 W/mK prie vidutinės temperatūros 20°C. 

Akmens vatos šilumos izoliacijos kevalai su aliuminio folijos danga: 
Akmens vatos kevalai naudojami šiluminei karšto ir cirkuliacinio vandentiekio, antikondensacinė 

šalto vandentiekio, taip pat ir nuo triukšmo lietaus bei ūkio buities knuotekų sistemoms. 
Kevalai gaminami iš drėgmės bei vandens neįgeriančios akmens vatos. Kevalai yra padengti 

aliuminio folija su užklijuojama lipnia juostele (per visą kevalo ilgį). Danga turi užtikrinti kevalo formos 
stabilumą, ją lankstant. Kevalai turi būti lankstūs ir, iš anksto neparuošus, gali būti naudojami vamzdžių 
alkūnių izoliacijai. 

• Tankis: Apytiksliai 77 kg/m3. 
• Darbinė temperatūra: 
• Maksimali temperatūra: 
• akmens vatos pusėje . 250°C; 
• aliuminio folijos pusėje . 80°C. 
• Atsparumas ugniai: akmens vata turi būti atspari ugniai. 
• Šilumos laidumas: 110 = 0,038 W/mK 
• Savitoji šiluma: 0,8 kJ/kg • h. 
• Vandens įgeriamumas: Garų pralaidumo koeficientas 0,14kg/(m- s- GPa). 
• Atsparumas drėgmei: pavyzdžiui, esant 90% santykiniam oro drėgnumui, akmens 

vata vandens įgeria tik 0,004% medžiagos tūrio. Praktikoje tai yra absoliučiai nereikšminga. 
• Formos stabilumas: išilginio tąsumo koeficientas = 0; susitraukimo koeficientas = 0. 
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• Cheminės savybės: akmens vata yra chemiškai inertiška ir suderinama su visų rūšių 
statybinėmis medžiagomis bei pramonės įranga (pH -9 pagal ASTM C 871-77 standartą).  

 
4.2 Izoliavimo darbai 

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti 
sausas ir švarus-nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. 

Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir gaminių 
atkarpas, kai tinka visas gaminys. 

Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 16°C temperatūros skystį ar dujas, jo 
izoliacijos garo barjeras turi būti ištisinis ir nepertrukęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip 
pat nuo rasojimo turi būti izoliuotos vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys 
mažiausiai 15 mm atstumu. 

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis iki 
900 mm, gali būti neizoliuojamos. 

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. 
Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta. 

Izoliuojant šaltą vamzdyną, užsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidžia mastika. Taip pat 
izoliuoti metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. Vamzdynus nešildomose 
patalpose, aplinkos temperatūrai esant +5° C ir žemiau, šildyti elektros kabeliu. Elektros kabelis 
įrengiamas prieš vamzdyną izoliuojant.  

Vamzdynų izoliacijos storis standartinis ir pateiktas lentelėje 
Nominalus vamzdžio skersmuo, 25-50 70-200 
Karšto ir cirkuliacinio vandens 40 60 

Karšto vandentiekio vamzdynų izoliacija priimama pagal ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ 
ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ 2 priedą. 
 
6. SANITARINIAI PRIETAISAI 

6.1 Keraminiai prietaisai 
Sanitariniai prietaisai, montuojami patalpose, privalo turėti bendrus bruožus: jų vidaus ir išorės 

paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei 
tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotėkų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti 
pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius. 

Praustuvai ir unitazai su bakeliais pagaminti iš fajanso ar porceliano, glazūruoti. Unitazai - su 
vandens užtvara viduje. Vanduo į unitazų bakelius tiekiamas be garso ir sunaudojant nuplovimui ne 
daugiau 6 l vandens. 

Unitazo puodas komplektuojamas su kietomis sėdynėmis ir dangčiais iš plastmasės. 
Praustuvai komplektuojami su sifonais, kurie gali būti plastmasiniai arba chromuoti ir atitikti 

vandens ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą. 
Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami su jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo 

detalėmis. 

6.4 Vandens maišytuvai 
 Vandens maišytuvai turi atitikti praustuvo konstrukciją ir leistiną garso gesinimo laipsnį. Vonių ir 

dušų maišytuvai komplektuojami su jų padengimo paviršių atitinkančia dušo galvute ir lanksčia žarna. 
Pastate montuojami paprasti svirtiniai maišytuvai. Maišytuvo korpusas chromuotas, be svirtinio dugno 
vožtuvo. Norminė maišytuvo srovė 0,2 l/s; spaudimo praradimas 160 kPa. Maišytuvo prijungimo 
skersmuo DN 10 mm arba DN 15 mm. 

Vandens maišytuvai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Maišytuvai turi: 
• turėti vandens taupymo mechanizmą, 
• būti patikimi,  
• atsparūs sulaužymui. 
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7. DARBŲ KOKYB Ė 
Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti 

Lietuvoje nustatyta tvarka. 
Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai 

priimtų standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais. 
Visi įrengimai ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi būti lengvai pasiekiami. Įrengimų ar 

armatūros dalių keitimas turi būti atliekamas lengvai be didelių ardymų. Jeigu paleidimo – derinimo 
darbų metu, projekto vadovas pastebi, kad kai kurie įrengimų mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie 
turi būti pakeisti kokybiškais. 

Varžtai turi būti tokio ilgio, kad pilnai užveržus veržlę, už jos liktų trys sriegio atsukos. Varžtai turi 
lengvai įsisukti ir išsisukti ir tiksliai atitikti skyles kur jie yra įsukti, o sriegio skersmuo turi būti toks kad 
įsukimo ir išsukimo metu nebūtų pažeisti. Be to jie turi būti sužymėti, kad surinkimo metu būtų lengva 
atsekti koks varžtas kur įsisuka. 

Visi varžtai, veržlės ir medvaržčiai, kuriuos numatoma dažnai atsukti dėl einamojo remonto ar 
reguliavimo, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 

 
8. DARBO SAUGA 

Vamzdžių montavimą ir bandymus gali atlikti tik atestuoti montuotojai, turintys leidimą tokio 
pobūdžio montavimo darbams. Vamzdynų ir įrengimų montavimą atlikti griežtai prisilaikant gamintojų 
pasuose pateikiamų nurodymų. Visų technologinių įrengimų ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti 
LR norminių aktų, reglamentuojančių (įrenginių) projektavimą, jų priėmimo eksploatacijon reikalavimus. 

9. APSAUGA NUO KOROZIJOS 
Visi naudojami vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti atsparūs korozijai. Naujai projektuojamuose 

objektuose numatomi korozijai atsparūs vamzdžiai (ketiniai, plieniniai cinkuoti ir pan. vamzdžiai).  Darbų 
defektai rasti patikrinimo metu turi būti pašalinti išardant ir pervirinant. 
 
10. SISTEMOS PRIĖMIMAS EKSPLOATACIJAI 

Sistema priimama eksploatacijai, kai: 
• Pateikiamas darbo brėžinių komplektas su visais pataisymais atliktais statybos eigoje. 
• Pateikiami hidraulinio išbandymo ir paslėptų darbų aktai. 
• Pateikiami visų naudotų medžiagų ir įrengimų atitikties dokumentai ir sertifikatai. 
• Pateikiamos instrukcijos įrengimų eksploatacijai. 

 
Pastaba: Techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo ir 

bandymo reikalavimai. Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir įrenginius 
reikia vadovautis statybos taisyklėmis. 

 

ARCHITEKT ŪROS DALIS - TS 

TS 00 Techninės specifikacijos. Bendri reikalavimai 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos respublikoje registruotas ir 

atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atliktį reikalingą 
personalą bei įrangą.  

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų 
panašių darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti.  

Inžinierius – Užsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo kuris atstovauja užsakovui statybos metu 
ir vykdo statybos techninio prižiūrėtojo veiklą. Jos pagrindinis tikslas - tikrinti, kad statomas ir pastatytas 
statinys atitiktų statinio projektą, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, kontroliuoti 
statybos darbų kokybę. 

 “Inžinierius” turi būti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose.  
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Ši specifikacija apima statybos darbų atlikimą, statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, 
įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima statybai 
montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei 
reguliavimus kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas 
atitinkantis Lietuvos standartus pastatas.  

Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui 
ir leisti objektui tinkamai veikti.  

Rangovas turi užtikrinti kad Darbas būtų atliktas teisinga seka.  
Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.  
Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose esančią 

erdvę, įskaitant ribotą angų bei ortakių dydį.  
Rangovas turi užtikrinti kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui 

ir kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas 
stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui 
be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame 
stovinčio žmogaus aukštyje. 
 
ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 

Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis 
lietuvos Respublikos įstatymais.  

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir 
reikalavimus.  

Rangovas atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.  
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.  
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 

užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.  
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai 

įforminti aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 
 
RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI 

Rangovai (subrangovai) turi savo sąskaita parengti darbo brėžinius (pagal Pasiūlymo 
dokumentacijos ir techninių specifikacijų sprendinius).  

Brėžiniai turi būti suderinti su Inžinieriumi ir Užsakovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui.  
Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Užsakovas derins tik brėžinių 

koncepciją. 
 Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Architektui 

išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais 
ir kt. patikslinimais natūroje.  

Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Išpildomosios ar kitos dokumentacijos, kurios 
gali pareikalauti Užsakovas, turi būti atlikta Rangovo. 
 
PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla 
kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į 
visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

 Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus 
tokius neatitikimus pries nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių 
nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
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GAMINIAI, MEDŽIAGOS 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji.Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 
produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo 
sutikimas.Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: - gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo 
ženklu; - specifikacija; - nuoroda kam skiriama; - spalvos nuoroda; - pagaminimo data.  

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji 
neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, 
kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas.  

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

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo.  
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.  
Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos.  
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 
papildomas išlaidas,atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

 
GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija 
turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. 
Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar 
standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 
 
GAMINIAI IR MEDŽIAGOS,TURINTYS NURODYTĄ PATVIRTINIMO TIPĄ IR STANDARTĄ, BEI 
KOKYBĖS KONTROLĖ 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 
negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

 
GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ ATITIKTIES NUORODOS JŲ MONTAVIMO METU 

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

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
 
GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ PRISTATYMAI 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 

 
PRISTATYMO PATIKRINIMAS 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui. 
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SAUGOJIMAS AIKŠTELĖJE 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 
laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 
 
UŽ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ NUOSTOLIUS ARBA APGADINIMUS VISIŠKAI ATSAKO RANGOVAS. 
STATYBOS IRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus 
 
MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 
linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą 
reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo 
padėties. Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip 
pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.  

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.  
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 
 Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 

darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių matavimo normatyvų. 
 
DARBŲ KOORDINAVIMAS 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas 
sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų 
teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, 
nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui.  

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.  
Jeigu darbai apima didelių matmenų įrangos (pvz.: liftų, skirstymo spintų ir pan.) instaliavimą, 

Rangovas suderina darbų atlikimo laiką.  
Ypatingai turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos arba lubų montuojama elektros arba 

mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtu išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios 
įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus.  

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, 
turintys įtakos darbų įvykdymui,turi būti numatyti iš anksto. 
 
BANDYMAI IR PAVYZDŽIAI 

Turi būti atlikti visi projekte, sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 
tyrimai.  

Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 
priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 
bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Baigus 
instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Užsakovui ar jo atstovui bei 
Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos. Visos 
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aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami 
Rangovo.  

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 
šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių 
aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

 
PASLĖPTI DARBAI 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Inžinierių kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimų 
rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 
 
APSAUGA 

Nebaigtos ir užbaigtos statinų dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 
būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, 
per didelės kaitros ir per greito džiuvimo. 
 
KITOS SĄLYGOS ANGOS IR NIŠOS 

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 
Inžinieriuas sutikimo neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, 
kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų 
aplinkos reikalavimus. 

 
ANGOS MONTAVIMUI 

Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis įrengti instaliacijų arba kitas 
angas ir turi pateikti visus tokius reikalavimus Inžinieriui. Tik Inžinieriui patvirtinus, galima įrengti 
angas.  

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti 
negalima, nebent tai leistų Inžinierius.  

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų galima lengvai užtaisyti. Rangovas turi 
užtaisyti visas angas prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir 
aptaisymus.  

Angas užtaisyti naudojant tas pačias medžiagas kaip ir greta esančių konstrukcijų. Lakštinėse 
konstrukcijose mažas angas galima užtaisyti elastingomis tarpinėmis. 
 
RIEBOKŠLIAI IR FUTLIARAI 

Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijose turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose zonose 
100 mm aukščiau baigtų grindų lygio. Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename lygyje su 
galutiniu paviršiumi. Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant 
atitinkančius priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose 
nenurodyta konkrečiau.  

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas 
betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. Visi izoliaciniai 
vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštėmis. 
 
VARŽTAI, TVIRTINIMAI IR ATRAMOS 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, 
kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie 
nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, 
liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm.  
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Jei gelžbetoninėse konstrukcijose nenumatyta metalinių įdėtinių detalių, visi elementai prie betono 
konstrukcijų tvirtinami inkarinių varžtų pagalba. 
 
REMONTAS (DEFEKTŲ TAISYMAS) 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 
Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 
stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.  

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą darbo grafiką. 
Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 

 
TS 01 TINKAVIMO DARBAI 

 Techninė specifikacija "Tinkavimo darbai" naudojama šiais pastatų atitvarų rekonstrukcijos atvejais: 
 Keičiant langus ir duris; išimant langus ir duris, palanges, pažeidžiami angokraščiai; šiuo atveju 
padarius pakeitimus angokraščiai tinkuojami kalkiniu tinku. 
 Medžiagos 
 Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui 
keliamus reikalavimus. Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu 
vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau kaip 
0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 
 Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams: 

- grūdelių didumas < 2,0mm; 
- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 

Dengiamajam tinko sluoksniui: 
- grūdelių didumas < 0,5mm; 
- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 

Kalk ės: 
- turi būti gerai išdegtos - CO2 < 6 %; 
- negesiu grūdelių kiekis < 11 %; 
- gesinimo laikas 8 - 25 minutės. 

 Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3. 
 Metalinis tinklas turi būti apie 10x10mm dydžio akučių plonavielio metalo ( vielos storis 0,9 1,2mm), 
galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 
Tinko skiediniai: 

Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis 
Skiedinio paskirtis Cementas: kalkės: smėlis 
Vidiniams paviršiams: 
- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas < 60 %; 
- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas > 60 %; 
Išoriniams paviršiams: 
- mūriniams 
- cokoliui, juostoms 

 
1:4:12 
1:1: 6 
 
1:0,7:3-5 
1:0,3-5,5 

 
Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis 2 tipo tinkui tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis Cementas: kalkės: smėlis 
Mūrinės sienoms ir pertvaroms 
Juostoms, luboms 

1:1:2 - 4 
1:1:2 

 
Skiediniai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

Techniniai reikalavimai skiediniams 
Leistini ribiniai 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis mm: 
- skirti gruntui - 2,5 
- dengiamajam sluoksniui - 2,0 

 
 
- 

Periodinis matavimas 
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Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys paruošiamajam sluoksniui 
turi būti 9 - 14cm slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam 7 - 8cm; 
rankiniu būdu atitinkamai 8 - 12cm ir 7 - 8cm 
Išsisluoksniavimas < 15% 
Vandens išlaikymas >90% 
Sukibimo stiprumas, MPa: 
- vidaus darbams > 0,1 
- išorės > 0,4 
Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm: 
- marmuro granito, stambaus smėlio grūdeliai - 2 
- kvarcinio smėlio - 0,5 
- marmuro miltų - 0,25 
Terazitinių skiedinių užpildo stambumas mm: 
- smulkaus - 1 
- vidutinio – 2 - 2,5 
- stambaus - 4 
Glaisto: 
- sukibimo stiprumas, MPa: 
po 24 h > 0,1 
po 72 h > 0,2 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
10 % 
10 % 
 
 
 
+ 3mm 
+ 1,5mm 
+ 0,25mm 
 
+ 1mm 
+ 1,5mm 
+ 1,5mm 

 
Bandant standartiniu konusu 
 
 
 
Laboratorijoje 
 
3 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 
 
Periodinis matavimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodinis matavimas 

 
Stipris gniuždant, cemento skiedinio sudėtis 

Sąlyginė 
skiedinio 
markė 

Skiedinio stiprio gniuždant 
markė pagal LST 
1346:1997 

Sudėtis tūrio dalimis 
(cementas: smėlis) 

Portlandcementas M 
400 

Smėlis 0/2 frakcijos 

   Kg l kg l 
M 50 
M 100 
M 150 
M 200 
M 300 

S 5 
S 10 
S 15 
S 20 
S 30 

1: 6,7 
1: 4,2 
1: 3,0 
1: 2,5 
1: 2,0 

180 
270 
360 
440 
520 

164 
246 
328 
400 
472 

1600 
1510 
1450 
1420 
1390 

1090 
1035 
993 
973 
952 

 
Cemento- kalkių skiedinių sudėtis 

Sąlyginė 
skiedinio 
markė 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 
pagal LST 
1346:1997 

Sudėtis tūrio 
dalimis 
(cementas: 
smėlis) 

Portlandcementas M 
400 

Kalkių tešla Smėlis 0/2 frakcijos 

   kg l kg l kg l 
M 50 
M 75 
M 100 

S 5 
S 7,5 
S 10 

1:1,27:7,2 
1:0,7:5,6 
1:0,5:4,5 

150 
190 
240 

136 
173 
218 

230 
160 
140 

165 
130 
100 

1440 
1420 
1390 

985 
975 
966 

 
Cemento- kalkių skiedinių sudėtis 

Sąlyginė 
skiedinio 
markė 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 
pagal LST 
1346:1997 

Sudėtis tūrio dalimis 
(cementas: smėlis) 

Portlandcementas M 
400 

Kalkių tešla Smėlis 0/2 frakcijos 

   kg l kg l kg l 
M 50 
M 75 
M 100 

S 5 
S 7,5 
S 10 

1:1,27:7,2 
1:0,7:5,6 
1:0,5:4,5 

150 
190 
240 

136 
173 
218 

230 
160 
140 

165 
130 
100 

1440 
1420 
1390 

985 
975 
966 

 
Reikalavimai tinkavimo darbams 

Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 
Leistinas tinko storis, mm: 
- iki 20 
 
 
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui, 
mm: 
- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cementinio 
skiedinio išlyginamojo sluoksnio 

Matuojama 5 kartus 70-100m2 paviršiaus arba vienoje 
patalpoje mažesniame plote, kur matomos nuokrypos 
 
 
 
 
- iki 5mm; 
- iki 7mm; 
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- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio 
- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio 
- dengiamojo sluoksnio pagerintam tinkui 

- iki 7mm; 
- 2mm. 

 
 Paviršių paruošimas 
 Nuo paruošto tinkavimo paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir 
bitumo dėmės ir paviršius gerai sudrėkintas. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir 
paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu. 
 Glotnus betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų 
siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10 – 15mm. 
 Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku 
 Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. 
Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12mm. 
 Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant 
paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai 
susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamo konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis 
dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį reikia išlyginti. 
Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras 
tinko storis turi būti ne daugiau 20mm. 

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams 

Nukrypimo pavadinimas 
Leistini ribiniai 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

1 2 3 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 
- 1-am metrui 
- visam patalpos aukščiui ar ilgiui 
Kreivų paviršių spindulio 
nukrypimai nuo projektinio 
(tikrinama lekalu), 
 
 
Angokraščių, piliastrų, stulpų, 
kampų, įdubų nukrypimai nuo 
vertikalės ir horizontalės: 
- 1-am metrui 
- vienam elementui 
Tinkuoto angokraščio pločio nuo 
projektinio 
 
 
 
Juostų nuo tiesios linijos tarp 
dviejų kampų ar užkarpų 
 
 
 
Leistinas tinkuotų ir glaistytų 
paviršių drėgnumas 

 
 
1 
5 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
3 
< 2 
 
 
 
 
< 2 
 
 
 
 
< 8 % 

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) 
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) 
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) 
Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 
 

 
 Reikalavimai dekoratyvinei apdailai ir jos panaudojimas: 

- nekeičia spalvos, nebyra, sunkiai užsidega, neskilinėja, gražiai ir patraukliai atrodo; 
- atspari saulės ir atmosferiniams poveikiams; 
- pilnai išdžiuvusią galima plauti vandeniu; 
- ekologiškai švari, laidi orui; 
- džiuvimo laikas nuo 24 iki 48 valandų; 
- išeiga nuo 1,5: 3,5 kg 1m priklausomai nuo frakcijos; 
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- seniau dažytus paviršius reikia nugramdyti ir padengti šviesiu gruntu, geresniam medžiagos 
sukibimui su dengiamu paviršiumi; 

- naudojant šviesių atspalvių apdailą, paviršių reikia padengti baltu gruntu; 
- tinkas išpilamas į didesnės talpos indą, įpilama švaraus vandens ir išmaišoma iki vientisos masės; 
- paruošta masė metaline trintuve užnešama ant tinkuojamo paviršiaus ir išlyginama; 
- paviršius pilnai išlyginamas po 15 - 30 min. Lyginama viena kryptimi; 
- tinkuojamas paviršius turi būti sausas. 

 
TS 02 Glaistymo darbai 

 Medžiagos 
 Pagal rišiklį ir jo kiekį glaistas būna: 
 Aliejinis glaistas (A) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne 
mažiau kaip 8% glaisto masės. Šis glaistas skirtas mediniams paviršiams bei grindims glaistyti prieš 
dažant aliejiniais ir sintetiniais dažais. Aliejinis glaistas gali būti naudojamas ir betono bei tinkuotiesiems 
paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais arba alkidiniais dažais. 
 Aliejinis- klijinis  (AK) glaistas su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), 
kurio yra ne mažiau kaip 4 % glaisto masės. Šis glaistas skirtas pokostu (oksoliu) gruntuotiesiems 
mediniams, išskyrus grindis, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais, 
sintetiniais ir vandens dispersiniais dažais. 
 Klijinis glaistas (K) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra iki 
2%. Jis skirtas betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant vandens dispersiniais, aliejiniais, 
sintetiniais, klijiniais dažais ir prieš tapetuojant. 
 Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiesiems 
mediniams, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais, sintetiniais, vandens 
dispersiniais, klijiniais dažais ir prieš tapetuojant. 
 Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatorių. Šis 
glaistas naudojamas betono ir tinkuotiesiems paviršiams išlyginti prieš dažant ir tapetuojant. 
 Polimerinis glaistas (PM) su polivinilo spiritu ir (2-5)% pokosto (oksolio). Jis skirtas 
gruntuotiesiems mediniams, išskyrus grindis, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant 
aliejiniais ir sintetiniais dažais. 
 Pagal naudojimą glaistas skiriamas į vidaus apdailos (V) ir išorės apdailos (F) glaistą. Išorinei 
apdailai naudojamas akrilinis ir aliejinis (tik gruntuotiesiems mediniams paviršiams glaistyti) glaistas. 
 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. 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 
išdžiuvęs paviršius, šiek tiek patrynus, neturi teptis. 
 Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiuvęs glaisto sluoksnis šlifuojant 
neturi lipti prie švitrinio popieriaus. 
 Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lentelėje nurodytus reikalavimus: 

Eil. 
Nr. Rodiklio pavadinimas 

Norma glaisto tipui 
Bandymų 
metodas vidaus apdailos glaistas (V) išorės apdailos 

glaistas (F) A AK K L AD PM 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 

Slankus (18 ± 2)0C 
temperatūroje, cm 
Džiuvimo laikas (18 ± 
2)0C temperatūroje, h, 
ne daugiau kaip 
Riebalinių medžiagų 
kiekis, %, ne mažiau 
kaip 
Sausųjų medžiagų 
kiekis, %, ne mažiau 
kaip 

- 
 
 
 
 
20 
 
 
4,0 
 
 

6-8 
 
 
 
 
8 
 
 
2,0 
 
 

6-
8 
 
 
 
 
4 
 
 
- 
 

7-
10 
 
 
 
 
5 
 
 
2,0 
 

7-
10 
 
 
 
 
5 
 
 
- 
 

6-8 
 
 
 
 
5 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
5 
 
 
- 
 
 

LST 
1413.1 
 
 
 
8.3 p. 
 
 
8.7 p. 
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- -  
- 

 
- 

 
- 

- 70 8.9 p. 

 
 Pastaba. Glaisto, skirto vidaus apdailai, ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti 
nustatytos sausosios medžiagos, kurių turi būti ne mažiau 65%. 
 Glaistas, skirtas išorės apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 
24h, glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.). 
 Glaistas, skirtas išorės 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.). 
 Glaisto, skirto išorės apdailai, sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne mažesnis kaip: 

- 0,1 N/ mm2 - po 24h; 
- 0,2 N/ mm2 - po 48h. 

 Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akrilinių, epoksidinių dervų bei 
kitais rišikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis, skirtomis glaistomo 
paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui. 
 
TS 03 Dažymo darbai. Betoninių, tinkuotų, medinių, metalinių ir stiklo pavirši ų dažymas 
 Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8%, betoninių ir 
gelžbetoninių < 4-6%, medinių < 12%. Dažomos patalpos temperatūra > 80C, santykinis oro drėgnumas < 
70%. Išoriniai paviršiai nedažomi, kai temperatūra aukštesnė negu 270C , paviršių liečia tiesioginiai 
saulės spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas šlapias po lietaus, pučia vėjas, kurio greitis didesnis nei 10m/s, 
paviršiai apledėję ar apšalę. 
 Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 
 A lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais. 
Technologinė operacija Dažymo rūšys 
 Vandeninis Silikatinis 
 Pagerintas Aukštos kokybės  
Valymas + + + 
Šlapinimas vandeniu - - - 
Išlyginimas + + + 
Plyšių rievėjimas + + + 
Pirminis gruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas + + - 
Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 
Pirminis ištisinis glaistymas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas + + - 
Trečiasis gruntavimas (su dažų pasluoksniu) - + - 
Dažymas + + + 
Tapnojimas - + - 
 
 B lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir sintetiniais 
dažais 
Technologinė operacija Paviršių rūšys 
 Medžio Tinko ir betono Metalo 
Valymas + + + 
Išlyginimas - - - 
Šakų ir smaigalių tarpelių išpjovimas su plyšių rievėjimu + + - 
Plyšių raižymas - + - 
Gruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu + + + 
Užglaistytų vietų svidinimas + + + 
Ištisinis glaistymas + + - 
Svidinimas + + - 
Gruntavimas + + - 
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Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
Pirmasis dažymas +  + 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
Antrasis dažymas + + + 
Fleicavimas arba tapnojimas + + - 
 
 C lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorės paviršius 
Technologinė operacija Alėjiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai 
Valymas + 
Plyšių raižymas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Šlapinimas vandeniu - 
Gruntavimas + 
Pirmasis dažymas + 
Antrasis dažymas + 
 
 Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai 
gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 
 Nuo naujų galvanizuotų metalinių paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos 
tepalų dėmės. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 
 Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą 
technologiją. 
 Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, tik po to dedamas kitas sluoksnis. 
Dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. 
 Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 
 Dažymo būdai 
 Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. Teptuku dažoma taip, 
kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose 
apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. Dažoma pagal 
architekto nurodytą spalvų skalę. 
 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 
užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 
- medžiagos pavadinimas ir savybės; 
- pritaikymo sritis arba sritys; 
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 
- spalvos numeris ir pagaminimo data. 

 Dažymo rūšys 
 1 tipas. Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas vandeniniais matiniais dažais. Jie turi būti 
atsparūs plovimui (atlaikyti ne mažiau kaip 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių chemikalų poveikiui. 
Savybių turi nekeisti 10 metų. 
 Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės. Švarūs ir lygūs paviršiai gruntuojami, o 
išdžiuvę dalinai užglaistomi. Išdžiuvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. Visos plokštumos ištisai 
nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiuvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, 
išdžiovinami ir šlifuojami. Taip paruošti paviršiai gruntuojami. Gruntui išdžiuvus, gruntuojami dar kartą 
su dažų pasluoksniu. Gruntui išdžiuvus, paviršiai du kartus dažomi vandeniniais matiniais dažais ir 
tapnojami( žr. A lentelę). 
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 2 tipas. Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais 
dažais. Jie turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui ir trynimui(atlaikyti ne mažiau kaip 2000 brūkštelėjimų), 
valymo priemonėms. Savybių turi nekeisti 10 metų. 
 Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės. Švarūs ir lygūs paviršiai gruntuojami, o 
išdžiuvę dalinai užglaistomi, gruntuojamos užglaistytos vietos. Gruntui išdžiuvus, užglaistytos vietos 
nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiuvusios vėl nušlifuojamos. 
 Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės. Švarūs ir lygūs paviršiai gruntuojami, o 
išdžiuvę dalinai užglaistomi, gruntuojamos užglaistytos vietos. Gruntui išdžiuvus , užglaistytos vietos 
nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiuvusios vėl nušlifuojamos. 
Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiuvę, vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi 
vieną kartą sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais dažais ir fleicuojami. Išdžiuvę, šlifuojami ir antrą 
kartą dažomi bei tapnojami (žr.B lentelę). 
 3 tipas. Tinkuotų ir betoninių paviršių dažymas silikatiniais vandeniniais dažais. Nuo tinkuotų ir 
betoninių paviršių nuvalomos dulkės. Švarūs ir lygūs paviršiai gruntuojami, o išdžiuvę du kartus 
nudažomi silikatiniais vandeniniais matiniais dažais (žr. A lentelę). Turi atlaikyti ne mažiau kaip 2000 
brūkštelėjimų valant. 
 4 tipas. Medinių vidaus paviršių dažymas akrilo dažais, atspariais plovimui ir trynimui (turi atlaikyti 
ne mažiau kaip 4000 brūkštelėjimų valant). Savybių turi nekeisti 15 - 20 metų. Dažai turi apsaugoti medį 
nuo puvimo. 
 Nuo medinių paviršių nuvalomos dulkės. Švarūs ir lygūs paviršiai gruntuojami, o išdžiuvę dalinai 
užglaistomi, užglaistytos vietos gruntuojamos. Gruntui išdžiuvus, užglaistytos vietos nušlifuojamos ir 
visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiuvusios, vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti 
paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiuvę vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą 
aliejiniais arba emaliniais dažais ir fleicuojami, o išdžiuvę, šlifuojami ir antrą kartą dažomi bei 
fleicuojami (žr. B lentelę). 
 5 tipas. Metalinių vidaus paviršių dažymas sintetiniais akrilo dažais. Jie turi būti atsparūs dėvėjimui 
ir dilimui (turi atlaikyti ne mažiau kaip 4000 brūkštelėjimų valant), visiems įprastiniams valikliams. 
Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15 - 20 metų. 
 Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių turi būti kruopščiai 
tirpikliu pašalintos tepalų dėmės. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti paviršiai gruntuojami, o 
išdžiuvę, dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos gruntuojamos. Gruntui išdžiuvus, užglaistytos vietos 
nušlifuojamos ir visos plokštumos 2 kartus nudažomos sintetiniais emaliniais matiniais dažais (žr. B 
lentelę). 
 6 tipas. Medinių išorės paviršių dažymas aliejiniais dažais, atspariais atmosferos poveikiams. 
Savybių turi nekeisti 15 - 20 metų. Darbų eiliškumas analogiškas 4 tipui. 
 7 tipas. Metalinių išorės paviršių dažymas sintetiniais akrilo blizgančiais dažais, atspariais atmosferos 
poveikiams. Atsparūs dėvėjimui ir dilimui. Darbų eiliškumas analogiškas 5 tipui. 
 8 tipas. Metalinių paviršių dažymas atspariais agresyviai aplinkai perchlorviniliniais dažais. Dažai 
turi būti atsparūs vandeniui, rūgštims ir šarmams iki 25 koncentracijos. Dažoma ant nuvalyto ir nuriebinto 
paviršiaus pirmiausia gruntuojant perchlorvinilinio grunto penkiais sluoksniais, bendru 130 µkm storiu 
pagal gamintojo rekomendacijas. 
 9 tipas. Stiklo , stiklo blokelių patalpų viduje dažymas plovimui atspariais (atlaikyti ne mažiau kaip 
2000 brūkštelėjimų) vidaus paviršiams skirtais akrilo dažais, prieš tai nutepus stiklui skirtu akrilo gruntu. 
 Darbų priežiūra 
 Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. Visi vandeniniais dažais 
dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. 
Reikalavimai dangos sluoksniams 

Techniniai reikalavimai 
Ribiniai 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 
glaisto – 0,5mm 
dažų sluoksnio 25µm 

1,5 
5 matavimai 50 – 70 m2 paviršiaus arba mažesnis 
paviršius su matomais defektais 
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 Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotėkų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai 
sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai 
išdžiuvus. 
 Reikalavimai baigtam paviršiui 

Techniniai reikalavimai 
Leistini 
nuokrypiai, mm 

Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, 
nuotėkų, purslų ir ištrintų vietų 

  

Vietiniai ištaisymai 3m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi - Vizualinė apžiūra 
Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba 
blizgančio paviršiaus 

  

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, 
teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiuvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus ant jo 
neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose 
ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo 
kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

 
 
TS 04 Grindų klijavimas plytelėmis 

 

 Techninė specifikacija naudojama: atliekant grindų remontą 
 Grindų tipai 
Grindys turi būti įrengiamos pagal tipus pateiktus lentelėje 

Tipa
s 

Dangos 
sluoksnis 

Tarpsluoksni
s 

Hidroizoliacijo
s 
sluoksnis 

Išlyginamasi
s arba 
paruošiamasi
s sluoksnis 

Hidroizoliacijo
s sluoksnis 

Garso ir 
šilumos 
izoliacijos 
sluoksnis 

Betonini
s 
pagrinda
s 

Pagrinda
s 

1 

Keraminės 
plytelės 
150x150m
m 
H=10mm 
ant 
klijuojančio
s mastikos 

Cemento 
skiedinys 
M100 
H=15mm 

Du sl. 
ruloninės su 
nepūvančiu 
pagrindu 

Cemento 
skiedinys 
M100 
H=25mm 

  

Esamas 
betoninis 
pagrinda
s 

 

2 

Keraminės 
plytelės 
150x150m
m 
H=10mm 
ant 
klijuojančio
s mastikos 

  

Cemento 
skiedinys  
M100; 
H=50mm 

  

Esamas 
betono 
pagrinda
s 

 

3 

Keraminės 
plytelės 
150x150m
m 
H=10mm 
ant 
klijuojančio
s mastikos 

Mastika  

Cemento 
skiedinys 
M100 
H=40mm 
armatūrinis 
tinklas 
Ø3Bp1 
200x200mm 

Pergamino sl. 

Kietų 
akmens 
vatos 
plokščių 
d=50mm 
r=100kg/m
3 
Leistina 
apkrova 
10KN/m2 

 Perdanga 

4 

Keraminės 
plytelės 
150x150m
m 

Cemento 
skiedinys 
M100 
H=20mm 

2 sl. ruloninės 
su nepūvančiu 
pagrindų 

Cemento 
skiedinys 
M100; 
H=40mm 

Pergamino sl. 

Kietų 
akmens 
vatos 
plokščių 

 Perdanga 
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H=10mm 
ant 
klijuojančio
s mastikos 

armatūrinis 
tinklas 
Ø3Bp1 
200x200 

d=50mm 
r=100kg/m
3 
Leistina 
apkrova 10 
KN/m2 

 
 Grind ų pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimas 
 Pagrindų iš betono įrengimas apima gruntinio pagrindo paruošimą ir betoninių ar cementinio 
skiedinio sluoksnių įrengimą. 
 Įrengiant išlyginamąjį sluoksnį ant perdangos plokščių, turi būti užtaisytos perdangos plokščių siūlės, 
plyšiai sandūrose su sienomis, montažinės skylės ir pan. 
 Grindų pagrindai paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 
5°C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50% stiprumo. 
 Įrengiant pagrindą ant neapšiltintos perdangos, oro temperatūra apačioje esančioje patalpoje turi būti 
ne žemesnė kaip aukščiau nurodyta, o perdanga neturi būti įšalusi. 
 Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai įrengiami iš B7,5 tipo betono, o paruošiamieji ir išlyginamieji 
sluoksniai – iš cementinio skiedinio M150 arba betono B10, o kai sluoksnis skirtas nuolydžiui įrengti – iš 
betono B7,5 arba cementinio skiedinio M100. 
 Pagrindų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai (tolerancijos) pateikti lentelėje. 
 Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai 

Pagrindo paskirtis 
Leistini nuokrypiai, mm 
matuojant 2m ilgio liniuote 

1. Gruntinis pagrindas 20 
2. Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms išskyrus klijuojamas karštomis mastikomis 
ir pagrindus hidroizoliacijai 

10 

3. Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms klijuojamoms karštomis 
mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai sluoksniai 

5 

4. Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, linoleumo, parketo ir 
mastikinėms dangoms 

2 

5. Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje ≤0,2 % patalpos matmens 
 
 Betoniniai pagrindai gali būti įrengiami vakuumavimo metodu. 
 Įrengiant pagrindą šiuo metodu, smėlio kiekis 1m3 betono mišinio turi būti 150-200kg didesnis nei 
paprastame betono mišinyje. Betono mišinio slankumas 8-12cm. Vakuuminio siurblio iškrova turi būti 
0,007-0,08MPa, o vakuumavimo trukmė 1-1,5min. 1cm sluoksniui. 
 Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės 
medžiagos juostomis. 
 Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai užlygintos. 
 Mažiausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos – 20mm, ant šilumos ar 
garso izoliacijos – 40mm. 
 Vamzdžius dengiančio sluoksnio storis turi būti 10-15mm didesnis už vamzdžių diametrą. 
 Klojant išlyginamojo sluoksnio skiedinį betoninis pagrindas sudrėkinamas ir gruntuojamas cemento 
pienu (grindų tipui 4). Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustingę 
ruožai periodiškai laistomi, kad geriau kietėtų. Išlyginamieji sluoksniai ant kurių bus klijuojama 
hidroizoliacinis sluoksnis arba keraminės plytelės gruntuojami (tipai 1, 2, 3, 4, 13, 14) bitumo ir benzino 
mišiniu (1:3 masės dalimis). Paviršius užtrinamas 2 ar 3 dieną, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5-
3MPa. 
 Grindjuost ės 
 Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų jeigu 
nenurodyta kaip. 
 Grindjuostės turi būti iš tos pačios medžiagos, kaip ir grindų danga, nurodyto profilio, storio ir 
aukščio. 
 Grindjuostės iš polivinichlorido turi savo spalva atitikti dangos spalvą, būti ilgaamžiškos. Profilis: 
aukštis – 50mm, storis – 20mm. Tvirtinamos medsraigės kas 1000m. 
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 Betoninės ir cementinės grindjuostės daromos iš to paties skiedinio kaip grindys 50mm aukščio 
30mm pločio su užapvalintu viršumi. Cementinės grindjuostės užgeležinamos. Medinės grindjuostės iš 
pušies medienos H=50mm, storis 30mm su užapvalinimu. Keraminių plytelių grindjuostės daromos iš 
specialaus profilio 50mm aukščio plytelių, tokio pat ilgio ir spalvos kaip ir grindys. Kampai aptaisomi 
pjaustant grindjuosčių plyteles reikiamu ilgiu. 
 
TS 05 Pakabinamos lubos 
 Pakabinamos lubos montuojamos po tinkuotų vidaus atitvarų paruošimo dažymui darbų. 
 Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai: 

- apdailiniai – sukuriantys matomą patalpoje lubų paviršių; 
- kontūriniai – įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis 
vietose; 
- Laikantys – naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, įrengimui; 
- tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t. t.) – naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei 
apdailinius elementus. 

 Apdailinių elementų jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi būti naudojamas 32x32mm 
kontūrinis elementas iš šaltai lenkto aliuminio profilio. Jis kas 100mm tvirtinamas Ø 4,5mm kietvinėmis. 
Matomas paviršius gamykloje padengiamas blizgančia spalvota emaline danga kaip ir apdailiniai 
elementai. 
 Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, 
turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. 
 Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliumininėmis turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai 
cinkuoti arba padengti kadmiu. 
 Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos. 
 Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal 
šviestuvo kontūrą. 
 Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 
 Gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- interjero ar eksterjero naudojimui; 
- spalvos nuoroda; 
- įrengimo instrukcija; 
- pagaminimo data. 

 Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. 
 Medžiagų techninės charakteristikos: 

- Mineralinės pakabinamos lubos:  
- Plokštės storis: 13mm. 
- Plokštės matmenys: modulis 600x600mm arba 600x1200mm. 
- Svoris: ≈ 3,6 kg/m2. 
- Atsparumas drėgmei: iki 70 % RH. (Dušuose ir voniose 100%) 
- Akustika: garso sugėrimo savybės NRC 0.65 – 0.70. 
- Pakabinimo sistema: standartinė 24 arba 15mm pločio T – profilių pakabinimo sistema. Lubos 

surenkamos iš atskirų modulių. 
 Lubų nuleidimo aukštis: minimalus nuleidimas yra apie 6 – 7cm, maksimalus nuleidimo aukštis 
neribojamas. 
 
TS 06 Sanitarinių mazgų sienų apdaila 
 
 Bendroji dalis: techninė specifikacija „Sanitarinių mazgų sienų apdaila“ naudojama šiems atvejams: 

- atliekant sanitarinių mazgų sienų apdailą keramikinėmis glazūruotomis plytelėmis. 
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 Sienų dengimas plytelėmis: keraminės glazūruotos plytelės turi būti iki 6mm storio. Vandens 
sugeriamumas <16 %, stiprumas lenkimui MPa (kgf/cm2) >12 (120), išlinkimas <0,8mm, ant paviršiaus 
neturi atsirasti mikroįtrūkimų jas įkaitinus ir atšaldžius. 
 Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto kaip nurodyta paviršiaus cementiniu skiediniu M150 arba 
M300 plastiškumo 5-7cm) arba rišamąja medžiaga pagal gamintojų rekomendacijas. 
 Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. 
 Cementinio skiedinio sudėtis: cementas – 1 dalis, smėlis - 4ė6 dalys, sluoksnio storis 7-15mm. 
 Plyteles kloti su 2-2,5mm storio siūlėmis. 
 Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis atliekamas įrengus švarias grindis. 
 Skiedinio storis turi būti ne mažiau 7mm ir ne daugiau 15mm. Siūlės užpildyti leidžiama, kai baigti 
visi pagrindiniai statybos darbai. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos. 
 Naudojamų plytelių spalvos turi būti suderintos su architektu. 
 Apžiūros duobių paviršiai turi būti dengiami plytelėmis ant cementinio skiedinio. 
 Paviršiai prieš plytelių klojimą turi būti paruošiami kaip tinkavimui. 
 Plytelės klojamos siūlė į siūlę. Piešinys – stačiakampis tinklas iš horizontalių ir vertikalių siūlių. 
Siūlių plotis 2-2,5mm.  Prieš dengiant plyteles siena sudrėkinama, kad greičiau sukibtų klijuojama 
neužpildant siūlių. Siūlės užpildomos cemento skiediniu M300 po 1-2 dienų. Į skiedinį dedami spalvoti 
pigmentai pagal plytelių spalvą. 
 Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant tinkuotų paviršių naudojant patentuotą mastiką (klijus). 
Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Klojimo piešinys – 
toks pat stačiakampis tinklas iš vertikalių ir horizontalių 2-2,5mm storio siūlių. 
 Techniniai reikalavimai plytelėmis aptaisytam paviršiui 
Techniniai reikalavimai Leistini ribiniai nuokrypiai, mm Kontrolės metodas 
Rišamosios medžiagos storis, mm: 
- iš skiedinio -7 

+8 
Matuojama 5 kartus 70-100 m2 paviršiaus arba 
mažesnis plotas su matomais defektais 

Padengtam paviršiui: 
- nukrypimai nuo vertikalės 1-am 
metrui ilgio 
- aukštui 
- siūlių nukrypimai nuo vertikalės 
ir horizontalės 1-am metrui ilgio 

 
1,5 
 
4 
1,5 

5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

Siūlių nesutapimas 0,5 5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 
Paviršiaus nelygumai matuojant 2 
m kontroline liniuote 2  

Siūlės storio nukrypimai ±0,5 5 matavimai 70-100 m2 paviršiau 
 
 
 
TS 07 PVC dangos įrengimas 
pagalbinėse patalpose įrengiama danga: 

iQ kokyb ės homogenin ė grind ų danga, padengta poliuretanu. Dangos sud ėtyje – ne 
mažiau kaip 47 % gryno PVC. 

Standartai  Rezultatas  

Klasifikavimas 

EN 685 Klasės 
buitinis  

visuomeninis 34 
gamybinis 43 

Bendrasis storis EN 428 2,00 mm 
Bendrasis svoris EN 430 2 950 g/m2 

Paviršiaus apsauga, dangos 
struktūra 

 
Padengta iQ PUR, sutvirtintos 
struktūros 

Dilimo grupė 
Svorio netekimas 

EN 660-2 Grupė T: ≤ 2,00 mm3 

Liekamasis įspaudas EN 433 Iki  0,02 mm 
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Atsparumas kėdžių ratukams EN 425 tinkama 

Matmenų stabilumas EN 434 ≤ 0,40% rulonams;                          
≤ 0,25% plytelėms 

Reakcija į ugnį 

DIN 4102 B1 
EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m2 

EN ISO 13501-1 Bfl s1 
EN ISO 11925-2 Atitinka reikalavimus 
BS 476 : 7dalis 2 Klasė 

Jūrinis sertifikatas 
IMO FTPC 5 dalis 

ir 2 IMO RES. 
A653 

0575 

Antistatiškumas EN 1815 < 2kV 
Atsparumas šviesos poveikiui EN ISO 105-B02 ≥ 6 

Atsparumas chemikalams EN 423 Geras 
Atsparumas grybeliams ir 

bakterijoms 
DIN EN ISO 846-

A/C 
Neskatina 
gyvavimo 

Slydimo koeficientas 
DIN 51130 
EN 13893 

R9 
≥ 0,3 

Atsparumas šilumai DIN 52612 
0,01 m2 K/W 

 
Tinkamumas šildomoms 

grindims 
 Tinkama max. 270C 

Spalvos  29+2 daugiaspalviai 

Pristatymo forma EN 426 
EN 427 

Rulonai 25x2 m 
Plytelės 61x61 cm 

 

Danga įrengiama ant sauso lygaus betoninio pagrindo akriliniais dispersiniais klijais. Siūlės 
suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Siūlės tvirtumas – pagal EN 684 – ne 
mažiau kaip 240 N/50 mm. Dangos paviršius atstatomas sauso poliravimo būdu, jos priežiūrai vaškas ar 
kitokia papildoma paviršiaus apsauga nereikalinga visą dangos naudojimo laiką. 

 
 Darbo sąlygos 
 Dangos klojami vietos turi būti švarios, aptvertos. neprieinamos orui, palaikoma pastovi temperatūra 
mažiausiai 48 valandas prieš klojimą, klojant ir po klojimo. RH patalpoje neturi viršyti 60 %. o 
temperatūra turi būti mažiausiai 18°C. Tokiomis pat sąlygomis reikia laikyti grindų dangos medžiagą. 
 Ritinius laikyti vertikaliai, kad matytųsi etiketės ir būtų lengva perskaityti spalvą, ritinio bei rūšies 
numerius. 
 Jei klojama vienos spalvos danga daugiau kaip iš vieno ritinio, medžiaga turi būti los pačios rūšies, o 
ritiniai imami nuosekliai pagal numerius. Jei naudojama daugiau negu vienos rūšies medžiaga, reikia taip 
suplanuoti darbą, kad skirtingos rūšies danga nebūtų klojama šalia. Dangą visuomet reikia kloti 
priešingomis kryptimis, kad per siūles nepasimatytų mažiausių spalvos skirtumų. 
 
 Dangos klojimas 
 1.Atpjaukite nuo ritinio reikiamų ilgi, įskaitant maždaug 5cm nuo kurio nors krašto užlenkimui ant 
sienos. 
 2. Kaip galima tvirčiau prispauskite atraižą per visą ilgį prie sienos, nuo kurios pradėsite, leisdami 
užsilenkti atliekamam ilgiui ant sienų abiejuose galuose. 
 3. Nustatykite ilgą brėžiklį atstumu ne mažiau kaip 10mm didesniu nei didžiausias atstumas tarp 
medžiagos ir sienos. Nubrėžkite medžiagoje kontūrą palei sieną. Po to nupjaukite atraižų išilgai įbrėžtos 
linijos lenktu peiliu. 
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 4. Dabar glaudžiai prispauskite atraižą prie sienos. Ant juodgrindžių pieštuku nubrėžkite liniją kitoje 
ilgojoje pusėje ir pažymėkite skersinę liniją ant juodgrindžių bei atraižos netoli galo. 
 5. Paskui patraukite atraižą atgal, kol atraižos galas gulės ant juodgrindžių lygiai prie sienos, ir 
atžymėkite skersinę liniją pagal liniją ant juodgrindžių. 
 6. Dabar atstumas tarp dviejų skersinių linijų — ant juodgrindžių ir ant atraižos — yra nustatytas 
ilguoju brėžikliu tarp smaigalio ir ąselės. 
 7. Šitaip nustačius ilgąjį brėžiklį. atraižos galas įbrėžiamas ir nupjaunamas. Atlikus viską taip pat 
kitame gale, atraiža idealiai ir ją bus galima tiesti, prieš tai dar kartą nuvalius grindis. 
 8. Kita atraiža matuojama ir pjaunama taip pat, išilgai ir skersai, jei užtenka dviejų atraižų. Jeigu 
reikia trijų ar daugiau, nupjaunami tik tarpinių atraižų galai. Norint nupjauti siūles, atraižos užleidžiamos 
viena ant kitos per 15—20mm. 
 9. Pusiau atverskite kaip vienų lakštą užleistas vieną ant kitos atraižas. Vinilo dangų grindis atgal 
nevyniokite, nes gali susispausti. Kai atraiža dedama į klijus, dėl susispaudimo gali susidaryti pūslių. 
 10.Paskleiskite atitinkamai įspausta mentele akrilo dispersinius klijus, tepdami 1 litrą 4—5rn2, jei 
juodgrindės sugeriančios, ir 5—6m, jei juodgrindės nesugeriančios. 
 Pastaba: Klojant grindų dangą, naudojami konduktyviniai klijai. 
 Atidžiai sekite, kad klijuose neliktų jokių pūslelių ar per tirštų lopų. Ant neakytų (tankių) 
juodgrindžių klijus truputį palaikykite, kol pradės blizgėti, ir tada dėkite ant jų dangą. Ant akytų grindų 
danga į klijus dedama po kelių minučių.  Laikykitės instrukcijų, kurias nurodo klijų gamintojai. 
 11.Verskite atraižas atgal j klijus .kryptimi link sienos. Tik nemeskite - pateks oro ir susidarys pūslių. 
 12.Atsargiai patrinkite grindis gabalu faneros ar kietlentės. apvyniotu audeklu, ir uždėkite 45 kg. 
ritinį, kad nesusidarytų oro pūslių. 
 13.Pakartokite viską ta pačia tvarka kitoje patalpos pusėje. Žiūrėkite, kad nebūtų užleistos klijų linijos 
ir kad neliktų klijų pūslelių. Tai gali matytis per paklotą dangą. 
 14.Priklijavus dangą, nupjaunamas likutis per sudūrimus. Trumpu brėžikliu (su ašmenimis arba 
smaigaliu) lengvai brėžkite per sudūrimą. Brėžiklio neįsmeikite per visą sudūrimą, kad nesusidarytų 
pūslių ar gūbrių. Ties įbrėžta linija nupjaukite dangos atraižą lenktu peiliu. Šiam darbui taip pat galima 
naudoti peiliuką sudūrimams ir juostelėms. 
 
 Karštas suvirinimas 
 Suvirinti patariama visus sudūrimus — tuomet jie būna stiprūs. nepraleidžiantys vandens ir 
higieniški. Suvirinimo strypas vinilams padarytas iš gryno PVC, kuris lydosi esant tokiai pat 
temperatūrai. kaip ir vinilo dangų PVC. Todėl niekuomet nenaudokite kitų suvirinimo strypų, o tik šiuos, 
pritaikytus jūsų klojamam produktui. 
 Virinti reikia išdžiuvus dangos klijams, paprastai kitą dieną. 
 1.Sudūrimo kraštai turi būti suglausti. Esant tarpams, suvirinimo kokybė būna prasta. 
 2.Įrėžkite griovelį sudūrime, naudodamiesi mechaniniu raižikliu arba rankiniu raižikliu. 
 3.Griovelio gylis turi būti 2/3 medžiagos storio. Žiūrėkite, kad neįrėžtumėte per giliai. Tai labai 
svarbu, kad suvirinimo siūlė būtų stipri ir tvirtai jungianti. 
 4.Sudūrimo galuose, kurių nepasiekia mechaninis raižiklis, užbaikite rankiniu raižikliu. 
 5.Kruopščiai išsiurbkite griovelius. 
 6.Naudokite tik aukštos kokybės suvirinimo prietaisus, kurie palaiko tinkamą temperatūrą. Tai karšto 
oro pūstuvas su 5mm greito suvirinimo antgaliu. 
 7.Pakaitinkite suvirinimo prietaisą kelias minutes prieš pradėdami dirbti. Turi būti pasiekta 350—
400°C temperatūra. Įrengimo skleidžiamas karštas oras išlydo ir grindų dangą, ir suvirinimo strypą. 
 8.Atpjaukite tokio ilgio suvirinimo strypą, kad pakaktų suvirinti daugiau kaip pusę sudūrimo. 
 9.Įkiškite strypą į suvirinimo antgalį, įspauskite suvirinimo strypą į griovelį, sekundę palaikykite ir 
traukite atgaline kryptimi karšto oro pūstuvą. 
 10.Suvirinimo smaigalys visą laiką turi būti lygiagretus dangai ir tiesiai virš griovelio. 
 11.Nustatykite tinkamą suvirinimo greitį stebėdami, kad suvirinimo strypas tikrai išsilydytų 
griovelyje. Kiekviename siūlės gale reikia padaryti po mažą bortelį. 
 12.Kol suvirinimo siūlė dar šilta, nuimkite likutį pusračio formos peiliu ir perbraukite paviršių 
plokštele trynimui vienu ištisiniu judesiu. 
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 13.Pakartokite tuos pačius veiksmus kitoje pusėje, pradėdami nuo priešingos sienos ir dirbdami link 
centro. Užleiskite siūles jų susijungimo vietoje maždaug 20mm. 
 14.Kai siūlė visiškai atvės, atlikite galutinę apdailą pusračio formos peiliu. Suvirintą grindų dangą 
reikia palyginti tik tam tikslui skirtu peiliu. Tai atliekama dviem etapais, kad siūlė taptų lygi. Jei atliksime 
tik vieną operaciją, siūlė bus išgaubta. 
 Įrankiai  
 1. Plieninė vyniojama matuoklė. 
 2. Mentelė klijams. 
 3. Įrankis prislėgimui — prispausti grindų dangai prie klijų. 
 4.Trumpas brėžiklis sudūrimams nupjauti. 
 5. Ilgas brėžiklis linijai įbrėžti. 
 6. Peilis lenktais ašmenimis. 
 7. Peilis tiesiais ašmenimis. 
 8. Rankinis raižiklis įbrėžti sudūrimams prieš suvirinant. 
 9. Mechaninis raižiklis įbrėžti sudūrimams prieš suvirinant. 
 10. Mechaninis raižiklis su dulkių surinktuvu įbrėžti sudūrimams prieš suvirinant. 
 11. Karšto oro prietaisas karštam suvirinimui. 
 12. Greitojo suvirinimo antgalis. naudojamas kartu su karšto oro prietaisu. 
 13. Suvirinimo velenėlis, naudojamas vidinių bei išorinių kampų suvirinimui. 
 14. Peilis su išgaubtais ašmenimis suvirintų siūlių kampuose apdailai. 
 15. Pusračio formos peilis nuimti likučiui karšto suvirinimo siūlėse. 
 16. Plokštelė trynimui, naudojama su pusračio formos peiliu, kai lyginama dviem etapais. 
 17. Mechaninis termogruveris (raižiklis), naudojamas kartu su karšto oro prietaisu ir greito 
suvirinimo antgaliu įrėžti sudūrimams prieš suvirinimą 
 
TS 08 Vidaus durys 
 
 BENDROJI DALIS 
     Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, su  
visiškai baigta paviršiaus apdaila, spynomis, rankenomis, užrakto mechanizmu. 

 
Techniniai  reikalavimai  aklinoms  metalinėms priešgaisrinėms ar priešdūminėms durims: 

- sąvara – ne mažiau 45mm storio, skardos storis – ne mažiau 0,9÷1,0mm, su mineralinės 
vatos užpildu ir plieniniu sustiprinimu; 

- falcavimas – iš dviejų pusių; 
- paviršius – durys ir stakta – iš cinkuotos medžiagos, padengtos milteliniu sluoksniu; 
- sandarinimas – 4 pusių EPDM sandarinimo profilis; 
- spyna – įleistinė su profiliniu cilindru; 
- rankenos – apvalaus profilio iš plieno, aptraukto juoda plastmase; 
- vyriai – konstrukciniai vyriai pagal DIN 18272; 
- garso izoliacija – ne mažiau 30dB; 
- atsparumas ugniai – EW 30-C0; 
- atsparumas dūmams – C5Sm 

 
Techniniai  reikalavimai  įstiklintoms  metalinėms priešgaisrinėms ar priešdūminėms durims: 

- sąvara – ne mažiau 45mm storio, skardos storis – ne mažiau 0,9÷1,0mm, su mineralinės 
vatos užpildu ir plieniniu sustiprinimu; 

- falcavimas – iš dviejų pusių; 
- paviršius – durys ir stakta – iš cinkuotos medžiagos, padengtos milteliniu sluoksniu; 
- sandarinimas – 4 pusių EPDM sandarinimo profilis; 
- spyna – įleistinė su profiliniu cilindru; 
- rankenos – apvalaus profilio iš plieno, aptraukto juoda plastmase; 
- vyriai – konstrukciniai vyriai pagal DIN 18272; 
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- garso izoliacija – ne mažiau 30dB; 
- atsparumas ugniai – EW 30-C0; 
- atsparumas dūmams – C5Sm; 
- stiklas grūdintas - atsparumas smūgiams 1 klasė 
- Stiklo dužimo būdas C klasė 

 
Techniniai  reikalavimai  įstiklintoms  plastikinėms durims: 

- durų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 
- durų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 
- durų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 

mm, nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm; 
- durys turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne 

mažesnis kaip 2,0 mm; 
           durų furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta DIN EN ISO 9001 

- duryse naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos 
(EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono; 

- durų orinio garso izoliacijos indeksas ≥ 34dB; 
- Stiklo atsparumas smūgiams 1 klasė; 
- Stiklo dužimo būdas C klasė. 

 
DURŲ TVIRTINIMAS 
       Durų komplektai tiekiami su gamybos pasu, kur nurodomi techniniai duomenys, pagristi 
normatyviniais dokumentais. 

  Durų stakta tvirtinama medvaržčiais su dengiama galvute prie medinių ar kitokios  
medžiagos kamščių, mūrijant įdėtų į angokraščius (3 kamščiai kas 900 mm per durų aukštį). Stakta 
turi būti izoliuota nuo mūro sluoksniu klijuotinės hidroizoliacijos. Plyšiai užsandarinami  
nesiplečiančia polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais. 
 
 DURŲ  MONTAVIMAS  IR  PRIDAVIMAS 
Tarpai  tarp  išorės  durų  ir  langų  staktų  ir  varčių  turi  būti  ne  didesni  kaip  1 mm. 
Tarpai  tarp  vidaus  durų  varčios ir  grindų  dangos  durims  be  slenksčių  turi  būti  5 mm. 
  Leistini  langų  ir  durų  įrengimo  nuokrypiai 
  
Nuokrypio  pavadinimas 
 

Leistinas  
nuokrypis, 
mm 

Langų, durų  ir  vartų  blokų  nuokrypis  nuo  vertikalės 3 
Apvadų  nukrypimas  nuo  vertikalės 3 
Gaminių  persikreipimas  ( kreivumas ) bet  kuria  kryptimi 2 
Palanginių  lentų  nuokrypis  nuo  horizontalės 3 
Apvadų  pločio  nuokrypis  nuo  projekto ± 3 
Horizontalių  elementų  nesutapimas  langų  rėmuose  arba  duryse 2 
 
  Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
  Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių  
arba įskilimų. 
  Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 
  Langai, durys turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 
 
TS 09 Durų furnit ūra, spynos ir rankenos 
Cilindrai (spynų šerdys): 

• Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą.  
• Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų. 

Raktai: 
• Simetriškas raktas. 
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• Patentuotas raktas. Raktų dublikatai gaminami tik su rakto arba rakinimo sistemos kortele pas 
įgaliotus pardavėjus. 

• Raktas iš nerūdijančio metalo lydinio. 
Mechaniniai spynų korpusai: 

• Mechaninių spynų  korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą.  
• Sertifikuotas spynų patikimumas (aukšta naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas 

(rakinimo ciklų skaičius ne mažiau 200 000 bei didelė liežuvėlio apkrova). 
Durų pritraukikliai: 

• Priešgaisrinėse duryse bei ten kur nurodyta, turi būti įrengtas Užsakovo patvirtintas durų 
pritraukiklis. 

• Durų pritraukikliai klasifikuojami pagal LST EN 1154 standartą.  
• Reguliuojama pritraukiklių uždarymo jėga -  EN 2 - 6 klasės. 
• Pritraukiklių traukių tipai: standartinė, standartinė fiksuojanti, slankiojanti, slankiojanti 

fiksuojanti.  
• Pritraukikliai privalomi su BC („back-check“ arba „priešvėjinė“) funkcija.   
• Sertifikuotas pritraukiklių atidarymo-uždarymo ciklų skaičius 2 mln. 
• Priešgaisrinėse duryse naudojami CE ženklinti pritraukikliai.  
• Traukės tipą ar pritraukiklio spalvą derinti su projekto autoriumi. 
• Dvivėrių durų pritraukikliai konplektuojami su uždarymo sekos koordinatoriais ir kitais būtinais 

priedais. 
Rankenos ir kita durų furnit ūra 

• Lauko duryse naudojamos aliuminio, žalvario masyvo arba nerūdijančio plieno rankenos.  
• Rankenų tipą ir formą derinti su projekto autoriumi. 
• Lauko (išorinėse) duryse, laiptinių bei intensyvaus varstymo duryse montuoti traukiamas 

rankenas. 
• Traukiamos rankenos parenkamos patikimos konstrukcijos, su kiauryminiais tarpusavio tvirtinimo 

varžtais. 
• Nulenkiamos rankenos parenkamos patikimos konstrukcijos, su kiauryminiais tvirtinimo varžtais. 

Pritaikytos intensyviam naudojimui, visuomeniniams pastatams. 
• Durų atmūšėjai turi būti visur, kur tik varčia ar rankenos gali atsitrenkti į sieną ar kitus paviršius.  

Evakuacinių išėjimų durų spynos ir furnitūra (Antipanik įrenginiai) 
• Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos 

standartų reikalavimais.  
• Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 15 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai 

parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus.  
• Evakuacinių durų, pro kurias evakuojasi 100 ir daugiau žmonių, – pagal LST EN 1125 standarto 

serijos reikalavimus.  
• Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus 

arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. 
• Antipanik strypai ir rankenos gali būti komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis 

mechaninėmis arba elektromechaninėmis spynomis.  
• Antipanik įtaisų tipą numato projekto autorius. 

Priešgaisrinių durų uždarymo mechanizmai (FD sistema) 
• Ten kur nurodyta, montuojami priešgaisrinių durų uždarymo mechanizmai (FD sistema). Jie skirti 

laikyti priešgaisrines duris atidarytas, o gavus gaisro pavojaus signalą arba nutraukus maitinimą 
uždaro duris.  

• FD sistema sukomplektuota su elektromagnetiniais įtaisais, laikančiais duris atidarytas. Gaisro 
metu arba nutraukus maitinimą jie automatiškai atsiblokuoja ir durys užsidaro durų pritraukiklių 
pagalba.  
Dvivėrių durų FD sistema komplektuojama su durų uždarymo koordinatoriumi, kad durys 
užsidarytų teisinga seka – pirmiausia užsidaro pasyvioji varčia, tik tuomet pradeda užsidarinėti 
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aktyvioji varčia. Pasyvioje varčioje montuojami automatiniai fiksatoriai, aktyvioje varčioje – 
mechaninis arba elektromechaninis spynos korpusas su nulenkiama rankena, nuspaudžiama 
plokštele arba horizontaliu strypu. 
 
TS 10 Gipso kartono pertvarų įrengimas 

 Gipso kartono plokštės naudojamos vidaus pertvarų įrengimui. Pertvaroms įrengti naudojami 
metaliniai cinkuoti karkaso profiliai, statomi vertikaliai kas 600 mm arba kaip nurodyta brėžiniuose ar 
tiekėjo rekomendacijose ir ties horizontaliomis siūlėmis. Prie grindų ir prie lubų statomi specialūs loviniai 
karkaso profiliai. Karkasas užpildomas 100 mm storio stiklo vata. Siūlės užglaistomos, klijuojamas 
specialus tinklelis – galimiems įtrūkimams panaikinti, glaistoma. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos ir 
užglaistomos. Pertvarų iš gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui 
reikalavimus. Gipso kartono plokščių paviršiai turi būti lygus, be įtrūkimų, briaunos be ištupėjimų, neturi 
būti riebalinių ar kitų dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės turi būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo). 
Visos pertvaros tūri būti absoliučiai sandarios. Jungtys su sienomis ir perdangomis turi būti hermetiškos, 
nedegios ir izoliuojančios garsą. Pertvaros turi būti ištisinės nuo grindų iki perdangos arba kaip nurodyta 
brėžiniuose. Visur, kur nurodyta brėžiniuose, pertvarų konstrukcijoje tūri būti sumontuoti inžineriniai 
tinklai ir įrengti revizijų liukai. Pertvarose montuojama elektros instaliacija, jokiu būdu, negali pažeisti 
vatos garso ar šilumos izoliacinių savybių. Visur kur reikia prie pertvaros tvirtinti santechnikos ar kitą 
įrangą, pertvaros konstrukcijoje turi būti įrengtas papildomas cinkuotas karkasas, impregnuota medžio 
drožlių plokštė ar cinkuota plokštelė, vamzdynų laikikliai pagal naudojamos sistemos gaminius. Durų 
angoms turi būti naudojamos sustiprintos plieninės atramos ir mediniai tašai. Triukšmo lygis patalpose 
turi atitikti HN 33 – 2003 „Akustinis triukšmas“ 1 lentelės reikalavimus. Visos pertvaros turi atlaikyti 
norminę apkrovą q≥0,3 kN/m2. Visi gaminiai turi atitikti LST 1441:1996 reikalavimus. Pradėjus pertvarų 
montavimo darbus montavimo pavyzdys turi būti pateikimas Inžinieriaus patvirtinimui. Prieš 
užsakydamas gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės patvirtinimo dokumentacija 
Užsakovui ir Inžinieriui patvirtinti. 
 
Leistini paklaidų lygiai: 
 Matavimo atstumas, mm Maksimali paklaida, mm 
Įlinkiai 
 
 
Vertikali paklaida 
Jungties plotis prieš užpildant, galinė jungtis 
Susitraukimas  

200 
1000 
2000 

1 
2 
3 
4 
2 
1 

 
Drėgnose patalpose naudoti drėgnoms patalpoms skirtą gipso kartoną. 
 
TS 11 Turėklų ir aptvėrimų įrengimas 

Turėklai ir aptvėrimai gaminami iš min. 40 mm plieno profilio su cinkuotu paviršiumi vamzdelių. 
Skersiniai vamzdeliai iš 10mm plieno profilio su cinkuotu paviršiumi. Lenkimo vietose vamzdelis 
sulenkiamas iki reikiamo kampo jo nedeformuojant. Prireikus turėklai jungiami kompensaciniais 
sujungiamais. Viršutinio turėklo vidurio ašis turi būti ne mažiau 0,9 m virš montavimo plokštės ir turi 
atlaikyti horizontalią 800 N/m jėgą. Tarpai tarp statramsčių neturi viršyti 1,5 m.  

Turėklai turi būti gerai įtvirtinti: jie neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį. Dažai turi būti 
atsparūs trinčiai, valymo priemonėms, drėgmei ir atmosferos poveikiams. Jungtys turi būti lygios, visuose 
paviršiuose neturi būti aštrių kampų ir briaunų. Turėklai prie pandusų (tiek išorėje, tiek ir lauke) turi būti 
pritaikyti ŽN. 

Užsakovo atstovui pateikiami darbiniai brėžiniai, nurodant matmenis ir tvirtinimo metodus. Sieniniai 
turėklai tvirtinami prie sienos 
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KONSTRUKCIJ Ų DALIS- TS 
 
TS 02. Žemės darbai 

Bendrosios nuostatos 
Žemės darbai yra statybos darbų rūšis, kai statybos reikmėms kasama natūrali žemė, pilama atvežtinė 
žemė ar atliekami požeminiai darbai. 

Įmonė, vykdydama žemės darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR 1.07.01:2010 “ Statybą 
leidžiantys dokumentai”, STR 1.07.02:2005 “Žemės darbai”  ir STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai”. 

Statinio statybos vadovas privalo: 

− pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės ir 
valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektą arba su žemės 
darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais 
(naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą (kai nereikalingas 
statinio projektas), statybos darbų žurnalą (kai jis privalomas) ir statinio nužymėjimo vietoje aktą 
su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais); 

− iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų 
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios 
pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia 
vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos įstaigas; 

− žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros 
paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir 
imtis priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos; 

− nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta  
tvarka neįrengtos suderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

− žemės darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam 
viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, privažiuojamojo geležinkelio kelio savininko 
(naudotojo, valdytojo) ir geležinkelio želdinių apsaugos įmonės atstovui, kuris prireikus privalo 
iškviesti kompetentingus savo darbuotojus; 

− jei statinio (geležinkelio kelio ir jo įrenginių, kelio (gatvės), inžinerinių tinklų ir kt.) apsaugos 
zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų paveldo objektų, žemės darbus vykdyti vadovaujantis 
Kultūros paveldo departamento nustatytomis sąlygomis; 

− prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų statinių apsaugos zonose 
suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros, 
šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei 
priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į statybos 
darbų žurnalą); 

− prieš žemės darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos leidimas 
arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai (kai jie yra reikalingi) gauti 
daugiau nei prieš l metus. 

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, 
juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinklų 
bei kitų statinių vieta. 

Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inžineriniai statiniai 
ar archeologinės  vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą išdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo 
reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas) išsiaiškina, kam priklauso šie statiniai, 
pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros 
tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus. 
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Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radaviečių ar 
augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statybos vadovas. Apie padarytą žalą 
surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas žalos 
pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai žalos padariniams pašalinti. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis 
želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius 
ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos 
zonas. 

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, žemės darbai  vykdomi griežtai vadovaujantis suderintu statybos 
ar žemės darbų technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, 
žemės darbų vykdymo aprašu ir schema, bei saugos darbe taisyklėmis. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens 
Prieš darbų pradžią, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius, organizuojamas paviršinio vandens 
nuvedimas. Kad paviršinis vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami pylimai, 
o statybvietė lyginama su nuolydžiu i > 0,005.   

Grunto užpylimas 
Negalima pradėti konstrukcijų užpylimo, kol jų nepatikrins Konsultantas ir nepadarys atitinkamų įrašų 
aikštelės knygose. 
Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių priemaišų ar tirpstančių druskų, kurios gali sukelti 
agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 
Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. 
Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 
Sutankinimas atliekamas iki tol, kol bus pasiektas sutankinimo rodiklis DPr  ≥ 0,92. 
 
Pamatų užpylimą atlikti: 
smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 
vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto darbo 
brėžiniuose koeficiento; 
Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000 m3, jei projekte 
nenurodyta kitaip. 
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250 iki 600 mm priklausomai nuo naudojamo 
grunto ir tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama 
prietaisais ne rečiau kaip 700 m2 sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius. 
Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 

Pamatų pagrind ų įrengimas 
 

Įrengian pagrindus būtina vadovautis LST EN 1997-1. 

Įrengiant pamatines duobes, paskutinis 10 cm storio sluoksnis kasamas rankiniu būdu. Po pamatais 
įrengiamas nekilsnus, šalčiui atsparus 300 mm. storio sutankintas stambaus smėlio ar žvyro pagrindas. 
Atsitiktiniai grunto perkasimai, įrengiant pamatinių duobių pagrindus, užpilami smėliniu gruntu, jį 
kruopščiai sutankinant. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra 
silpnų gruntų, išmirkusio grunto, iškasų.  
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TS 03. Monolitinio betono ir gelžbetonio darbai 

Bendrosios nuostatos  
Monolitinio gelžbetonio gamybos procesas susideda iš būsimosios konstrukcijos klojinių ruošimo, 
armavimo, betonavimo ir kietėjančio betono priežiūros. 

Betono sudėtis ir sudedamosios dalys turi būti parinktos taip, kad atitiktų mišinio konsistencijos, betono 
tankio, stiprio, ilgalaikiškumo, armatūros apsaugos nuo korozijos, betonavimo darbų atlikimo būdo 
reikalavimus. 

Reikalavimai betono komponentams 

Cementai 
Betonui gaminti turi būti naudojamas 42,5 arba 52,5 klasės portlandcementis (CEM I), kuris atitinka 
LST EN 197-1 reikalavimus. 

Užpildai 
Betonui gaminti turi būti naudojami užpildai, kurie atitinka LST EN 12620 reikalavimus.  

Didžiausias užpildo grūdelių matmuo neturi viršyti: 

− vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 
− atstumo tarp armatūros strypų minus 5 mm; 
− armatūros apsauginio betono sluoksnio storio. 

Technologiniai priedai 
Betono mišinio arba betono savybių modifikavimui naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-2 
reikalavimus. 

Betono priedų naudojimas statybos aikštelėje turi būti suderintas su Konsultantu. 

Vanduo 
Betonui gaminti naudojamas vanduo turi atitikti LST EN 1008 reikalavimus. 

Vanduo betono mišiniui ruošti, kietėjančiam betonui laistyti turi būti be kenksmingų priemaišų - sulfatų, 
mineralinių ir organinių rūgščių, riebalų, cukraus ir kt., trukdančių betonui normaliai kietėti. Vanduo, 
kuriame druskų yra ne daugiau kaip 5000 mg/l,  sulfatų  mažiau  kaip 2700 mg/l ir kurio pH < 4, tinka 
mišiniui ruošti ir kietėjančiam betonui laistyti. Geriausiai tinka geriamasis bei švarus upių ir ežerų 
vanduo. 

Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Konsultantui pilną vandens analizės ataskaitą. 

Reikalavimai klojiniams 
Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 

− būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 
− atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 
− užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 
− būti lengvai surenkami ir išardomi; 
− būti daugkartinio naudojimo be papildomų remonto darbų. 
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Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, 
nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir 
galimybės atlikti jo galutinę apdailą glaistant, dažant ir pan. 

Klojiniams gaminti pjautos miško medžiagos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25%. 
Nerekomenduojama gaminti klojinių iš deformatyvios (drebulė, alksnis, topolis) medienos. 

Klojinių lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu  nepraleistų cementinės 
pastos.  Lentų ir skydų paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms 
keliamus reikalavimus. Jei monolitinių konstrukcijų paviršiai apdailinami užtrynimu, klojinių lentos 
obliuojamos. 

Klojinių ardymo metu neapkrautų monolitinių konstrukcijų vertikalių paviršių betono  stipris turi būti ne 
mažesnis kaip 0,2…0,3 MPa, kai anga yra iki 6 m konstrukcijų betono stipris turi pasiekti 70% 
projektinio stiprio, o kai anga didesnė kaip  6 m – 80% projektinio stiprio. 

Leistini klojinių nuokrypiai: 

− nuokrypis nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nuo projektinio nuolydžio: 
vieno metro ilgyje      5 mm, 

visame pamatų aukštyje     20 mm, 

visame sienų iki 5 m aukštyje     20 mm, 

sijų        5 mm. 

− klojinių ašių poslinkis nuo projektinės padėties: 
pamatų       15 mm, 

sienų ir kolonų      8 mm, 

sijų ir ilginių       10 mm, 

pamatai po plieninėmis kolonomis    1,1L (L – angos plotis arba kolonų žingsnis); 

− surenkamų klojinių ašių poslinkis statinio ašių atžvilgiu  10 mm; 
− sijų, kolonų matmenų nuokrypiai nuo projektinių  - 3 mm; + 6 mm; 
− klojinių nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote     3 mm. 

Sumontuotus klojinius turi priimti Konsultantas. 

Reikalavimai armavimo darbams 
Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į 
betonuojamos konstrukcijos klojinius. 

Betono armavimui naudojamas plienas turi atitikti  standartus: 

− LST EN 10080  Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai. 
− LST EN ISO 15630-1  Armatūrinis plienas betonui sutvirtinti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 

dalis. Sutvirtinantieji strypai, vielos ruošiniai ir viela. 
Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementų keitimas turi būti suderintas  su projekto 
autoriais ir Užsakovu. 

Darbo armatūros apsauginio sluoksnio storis, mm turi būti ne mažesnis kaip: 

− armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 
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− užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 
− užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 
− surenkamuosiuose pamatuose      – 30 mm; 
− monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu   – 35 mm; 
− monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio    – 70 mm. 
− plokštėse iš sunkiojo betono, kurių storis iki  100 mm    – 10 mm; 
− plokštėse iš lengvojo betono       – 15 mm; 
− storesnėse kaip  100 mm plokštėse       – 15 mm; 
− sijose ir kolonose, kai darbo armatūros skersmuo yra iki  200 mm   – 20 mm; 
− sijose ir kolonose, kai darbo armatūros skersmuo –20…35 mm    – 25 mm; 
− sijose ir kolonose, kai darbo armatūros skersmuo didesnis kaip 35 mm    – 30 mm; 
− kai armuojama valcuotu profiliniu plienu       –50 mm; 
− sankabų ir skersinių strypų        –15 mm. 

 

Apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais fiksatoriais, o atstumai tarp 
armatūros strypų ir eilių - reikiamo ilgio armatūros strypeliais. 

Sudėti į klojinius armatūros strypai, tinklai ir strypynai surišami minkšta viela arba  suvirinami elektros 
lankiniu būdu, tai nurodoma darbo projekto brėžiniuose. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 
neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. 

Atvežto į statybvietę armatūrinio plieno techniniai rodikliai turi būti surašyti atitikties dokumente. Tuo 
atveju, kai nėra tokio dokumento arba abejojama duomenimis  ir kai armatūra naudojama įtemptam 
armavimui, plieno savybės nustatomos laboratorijose. 

Skylių, nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių tvirtinami taip, kad dėl jų 
neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų. 

Įdėtinėms detalėms naudojamas lakštinis plienas turi atitikti: 

− LST EN 10164  Plieno gaminiai su pagerintomis deformacijos statmenai gaminio paviršiui 
savybėmis. Techninės tiekimo sąlygos. 

Visi matomi įdėtinių detalių paviršiai turi būti patikimai apsaugoti nuo korozijos. 

Reikalavimai betonavimo darbams 

Bendrieji reikalavimai 
Kiekvienam betonavimo etapui turi būti paruoštas raštiškas betonavimo planas, kurį tvirtina Konsultantas. 

Betono ir gelžbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasės betonas. 

Betono mišinio konsistencija pagal slankumą turi būti S2 klasės (kai kūgio nuoslūgis nuo 50 iki 90 mm), 
jeigu brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Gabenant betono mišinį į statybvietę turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų praradimo, 
užteršimo. Betonas turi būti kuo mažiau kartų perkraunamas. Mišinį iškraunant iš transporto priemonių 
laisvas kritimo aukštis turi būti ne didesnis kaip 2,0 m. 

Statybvietėje turi būti asmuo, atsakingas už betono mišinio gabenimą, priėmimą, klojimą ir priežiūrą. 

Gamintojas, prieš iškraudamas betono mišinį iš transporto priemonės, turi pateikti lydraštį (važtaraštį), 
kuriame turi būti nurodyti tokie duomenys: 
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− gamintojo pavadinimas; 
− lydraščio eilės numeris; 
− data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo sąlyčio laikas; 
− automobilio numeris arba transporto priemonės indentifikavimas; 
− pirkėjo pavadinimas; 
− statybvietės vieta ir pavadinimas; 
− techninių reikalavimų nuorodos; 
− betono mišinio kiekis, m³; 
− atitikties deklaracija su nuorodomis į specifikaciją ir LST EN 206-1; 
− sertifikavimo įstaigos pavadinimas arba ženklas, jei įstaiga jį turi; 
− laikas per kurį betonas pristatomas į statybvietę; 
− iškrovimo pradžios laikas; 
− iškrovimo pabaigos laikas. 

Betono mišinio kritimo aukštis betonuojant kolonas negali būti didesnis kaip  5,0 m, betonuojant 
perdangas - 1,0 m, sienas - 4,5 m, nearmuotas konstrukcijas - 6,0 m ir mažai armuotas konstrukcijas - 4,5 
m. 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa 
betoninė 

konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, 
kurio cementas dar 

nepradėjo stingti. 

Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau 
kaip 15 minučių, arba pagal laiką, nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio, 
Tankinant 

paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 
250 mm, o su dviguba 

armatūra -120 mm. 

Labai svarbu, kad tankinant betono mišinys nesisluoksniuotų ir iš jo nebūtų išspausta cementinė pasta. 

Tankinant vibraciniais būdais mechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių tvirtinimo 
elementų. Giluminis vibratorius į tankinamą betono mišinį panardinamas  5…10 cm, perkėlimo žingsnis 
ne didesnis kaip 1,5 poveikio spindulio.  

Paviršinis vibratorius turi dengti apie  10 cm sutankinto betono zonos. Vibravimo trukmė vienoje 
tankinimo zonoje priklauso nuo betono mišinio technologinių savybių, sluoksnio storio. Klojamas 
mišinys turi būti tankinamas aplink armatūros atskirus strypus ir ypač klojinių kampuose, siekiant, kad 
būtų suformuota tanki betono struktūra. 

Darbo siūlės  turi būti statmenos konstrukcijų ašims arba paviršiams. Tęsti betonavimą galima anksčiau 
suklotam betonui pasiekus ne mažesnį kaip 1,5 MPa stiprį. Darbo siūles reikia įrengti tokiose vietose, kad 
jos nesumažintų konstrukcijų stiprumo, nepablogintų paviršių kokybės ir, jei įmanoma, jos būtų 
konstruktyviai apiformintos. Betonavimo darbo siūlių padėtis derinama su Konsultantu. 

Betonavimas neigiamoje temperat ūroje 
Darbai gali būti vykdomi suderinus su Užsakovu. 
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Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose, naudojant pašildytą vandenį, 
atitirpintus ir pašildytus užpildus, užtikrinant pagaminto betono mišinio temperatūrą ne žemesnę negu 
skaičiuojamoji. Leidžiama naudoti nešildytus užpildus, kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tuomet 
betono maišymo trukmė turi būti 25 % ilgesnė negu vasarą. 

Transportuojant turi būti numatytos priemones, kurios užtikrintų betono mišinio temperatūros pastovumą. 

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. Betono jungimosi su 
surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą. 

Kai oro temperatūra žemiau -10° C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros 
diametras yra daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės 
temperatūros.  

Betono priežiūra šaltyje priklauso nuo konstrukcijų masyvumo, kuris apibūdinamas  paviršiaus moduliu  
"M" (šaldomo paviršiaus ploto ir betono tūrio santykis). Masyvios konstrukcijos (M<3) šildomos termoso 
būdu, o kai aplinkos temperatūra yra žemesnė kaip -20° C, papildomai į mišinį pridedama kietėjimo 
greitiklių bei vandens užšalimo temperatūrą žeminančių priedų. Betonuojant kolonas, sijas (M=6…10), 
plonasienes konstrukcijas (M=10…20), pridedama vandens užšalimo temperatūrą žeminančių priedų, 
betonuojama karštuoju būdu ir šildoma elektra. 

Termoso būdas.  

Karštas betono mišinys klojamas į apšiltintus klojinius ir laisvi betono paviršiai uždengiami šilumą 
izoliuojančia medžiaga. Betonui kietėti teigiama temperatūra palaikoma šiluma, kuri buvo pasiekta 
ruošiant mišinį ir egzotermijos t. y. išsiskiriant šilumai  vykstant fiziniams – cheminiams cemento 
kietėjimo reiškiniams. 

Prieššaltiniai priedai.  

Tokios medžiagos sukuria sąlygas betonui kietėti neigiamoje temperatūroje. Tai druskos rūgštis (HCl);  
kalcio chloridas (CaCl2);  natrio chloridas (NaCl);  kalcio chloridas (CaCl2);  potašas (K2CO3);  natrio 
nitritas (NaNO2). Šios medžiagos,  sužemindamos vandens užšalimo temperatūrą, pailgina kietėjimo 
trukmę, pagreitina betono rišimąsi ir kietėjimą. Chloro jonai sukelia armatūros koroziją, todėl jų kiekis 
yra ribojamas. Pagal  LST EN 206-1,  nearmuotame betone leistinas chloro jonų kiekis yra 1% (cemento 
masės), gelžbetonyje – 0,4% (cemento masės), įtemptai armuotame gelžbetonyje – 0,2% (cemento 
masės). 

Pridėjus į betono mišinį didesnį (iki 10…15%) medžiagų, sužeminančių vandens užšalimo temperatūrą, 
kiekį gaunami “šaltieji betonai”, kuriuose cemento hidratacijos procesai sustoja tik esant žemoms (pvz. -
25°C) aplinkos  temperatūroms. Tokie betono mišiniai ruošiami su nepašildytu vandeniu, kuriame 
ištirpinami priedai. Betonuojama neapšiltintuose klojiniuose, tačiau betono paviršių būtina uždengti 
šilumą izoliuojančia medžiaga, kad neužšaltų konstrukcijų paviršinis vanduo. 

Betono mišinio temperatūra betonavimo metu, kai betonas kietėja termoso būdu turi būti 25°C, kai 
naudojami prieššaltiniai priedai ar elektrinis šildymas – ne žemesnė kaip +5°C. 

Ruošiant betono mišinius su 32,5 stiprio klasės portlandcemenčiu aukščiausia leistina mišinio temperatūra 
turi būti ne aukštesnė kaip 45°C. Atitinkamai ruošiant mišinius su 42,5 stiprio klasės portlandcemenčiu – 
ne aukštesnė kaip 40°C, o su 52,5 stiprio klasės portlandcemenčiu  - ne aukštesnė kaip 35°C. 

Tokios temperatūros mišiniai gaunami naudojant iki 40…90°C pašildžius vandenį. 

Kai betonas pasiekia 5,0 MPa stiprį gniuždant, saugoti jį nuo šalčio nebereikia. 
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Betonavimas karštoje aplinkoje 
Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip +25° C ir santykinė drėgmė 
žemesnė už 50%, turi būti naudojami greitai kietėjantys portlandcemenčiai, kurių stiprio klasė 1,5 karto 
aukštesnė už projektinę betono klasę.  

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis M>3 neturi viršyti 
30…35°C. 

Cemento rišimosi ir intensyvaus kietėjimo metu dėl vykstančių fizinių – cheminių procesų betonas gali 
supleišėti. Plastiškasis pleišėjimas, kai vidiniai įtempimai viršija betono stiprumą, gali būti pašalintas 
pakartotinai vibruojant praėjus ne daugiau kaip 0,5…1 valandos.  

Betonuojant karštoje aplinkoje betono struktūros formavimosi proceso priežiūrą reikia pradėti tuoj po 
betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio.  

Šviežiai išlietas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens išgaravimo. 

Kai betono stiprumas pasiekia 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus 
drėgnumą, purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių periodinis laistymas vandeniu 
neleistinas. 

Tam, kad betonas intensyviau kietėtų galima išnaudoti saulės radiaciją, uždengiant paviršių vandeniui 
nelaidžia juoda plėvele. 

Kietėjantį betoną reikia apsaugoti ir nuo per didelio įkaitimo veikiant tiesioginiams saulės spinduliams 
uždengiant jį, šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. 

Kiet ėjančio betono prieži ūra 
Betono savybės, o tuo pačiu ir gaminamos konstrukcijos kokybė  priklauso nuo tinkamos kietėjančio 
betono priežiūros ir apsaugos nuo kenksmingų poveikių. Suklotą betoną reikia apsaugoti nuo lietaus, 
smūgių, didelių temperatūros pokyčių, išdžiūvimo. Atviri betono paviršiai uždengiami  ne vėliau kaip po 
10…12 valandų nuo betonavimo pabaigos, o  karštomis dienomis periodiškai drėkinami. Uždengiama 
polietileno plėvele, drėgna medžiaga, pjuvenomis ir pan.  

Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono 
savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūros 
trukmė būna nuo  2 iki 10 parų. 

Klojini ų nuėmimas 
Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 
konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

Betono stiprumas prieš nuimant klojinius turi būti ne mažesnis kaip 60% jo projektinio stiprumo.  

Minimalus betono stiprumas nuimant klojinius: 

 

Eil.Nr
. 

 

Parametras 

 

Parametro dydis 

 

Kontrolės metodas 

 

1 

 

Minimalus neapkrautų konstrukcijų 
betono stiprumas nuimant klojinius: 

  

 - vertikalių, įvertinant formos išlaikymą 0,2…0,3 MPa Matavimai, fiksuojant 
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statybos darbų žurnale 
 - horizontalių ir pasvirusių   
   iki 6 m angos 70 % projektinio  
   virš 6 m angos 80 % projektinio  

 

2 

 

Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius 

 

Nustatomas 
Rangovo suderinus 
su Konsultantu 

 

Matavimai, fiksuojant 
statybos darbų žurnale  

Reikalavimai betono paviršiui 
Konstrukcijų betono paviršiai turi atitikti lentelėje nurodytas kategorijas: 

Konstrukcija ir paviršius Paviršiaus kategorija  
  
1. Poliai - visi paviršiai A6 
  
2. Pamatų ir aprišimo sijos:  

- matomas (fasadinis) paviršius A3 
- nematomi eksploatacijos metu paviršiai A6 

  
3. Pakoloniai A6 
  
4. Cokolinės plokštės  

- eksploatacijos metu matomi paviršiai A3 
- nematomi paviršiai A6 

  
5. Gelžbetoninės kolonos  

- eksploatacijos metu matomi paviršiai A2 
  
6. Gelžbetoninės perdangos  

- eksploatacijos metu matomi paviršiai:  
- lubos A3 
- grindys A2 

- nematomi paviršiai A7 
  
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betono paviršių klasifikacija: 

 
Konstrukcijos 

betoninio paviršiaus 
kategorija 

 
Įdubos skersmuo 
arba didžiausias 

išmatavimas, mm 

 
Iškilimo aukštis 

arba įdubos gylis, 
mm 

Betono 
briaunos 

nuskilimo gylis, 
matuojamos 

nuo 
konstrukcijos 

paviršiaus, mm 

 
Bendras betono 

nuskilimų ilgis 1 m 
ilgio briaunoje, mm 

     
A1  Matomas 

paviršius (pagal 
etaloną) 

2 20 

     
A2 1 1 5 50 
A3 4 2 5 50 
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A4 10 1 5 50 
A5 Nereglamentuoja

mas 
3 10 100 

A6 15 5 10 100 
A7 20 Nereglamentuoja

mas 
20 Nereglamentuojamas 

     
 

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame  išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje. 

Neleistini betono paviršiaus plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, nurodytus 
atskiroms konstrukcijoms. 

Neleistinos riebalinės ir rūdžių dėmės. 

Kokyb ės kontrol ė 
Betono stipris gniuždant nustatomas vadovaujantis standartais: 

− LST EN 12390-3  Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti bandinių bei formų 
reikalavimai; 

− LST EN 12390-2  Betono bandymas. 2 dalis. Bandinių stipriui nustatyti pagaminimas ir 
kietinimas; 

− LST EN 12390-3  Betono bandymas. 3 dalis. Bandinių gniuždomasis stipris. 
Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai  negali atstoti gaminio (labai standūs mišiniai, tankinama 
presuojant, vakuumuojant ar kt.), betono stipris gali būti nustatomas bandant bandinius, išgręžtus iš 
gaminių.  

Apytiksliai stiprį galima nustatyti betono struktūrą neardančiu metodu pagal LST EN 12504-2,  bei 
ultragarsu pagal LST EN 12504-4.  

Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų kokybės kontrolė yra priemonės, būtinos betono kokybei 
palaikyti ir reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymų rezultatų naudojimas. Tikrinamas 
ruošimasis betonavimui, betono mišinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir kietėjančio betono 
priežiūra. 

Sudarant sutartį su betono mišinio tiekėju ar kilus abejonėms dėl kokybės, būtina patikrinti sertifikacijos 
institucijos išduotą sertifikatą ir ar kontroliuojama betono mišinio gamyba. 

Kiekvienu atveju prieš atsakingų konstrukcijų betonavimą betono stiprio kontrolės organizavimą 
Rangovas  suderina su Konsultantu.  

Prekinio betono kontrolė statybvietėje: 

KONTROL Ė
S POBŪDIS 

KONTROL Ė TIKSLAS MAŽIAUSIAS 
DAŽNUMAS 

1. Mišinio 
siuntos 
lydraštis 

lydraščio duomenų  
tikrinimas 

užtikrinti, kad 
siunta atitiktų 
užsakymą 

kiekvieną kartą, gavus 
siuntą 

2. Mišinio 
konsistencija 

apžiūrint patikrinti, ar įprasta 
išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus 
siuntą 

3. Mišinio konsistencijos įvertinti, ar atitinka 1) gaminant bandinius 
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konsistencija 

 

kontrolė reikiamą 
konsistenciją 

betono bandymams 

2) kilus abejonei po 
apžiūrėjimo 

4. Mišinio  

vienalytiškum
as 

apžiūrint palyginti su įprasta 
išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus 
siuntą 

5. Mišinio 
vienalytiškum
as 

 

bandinių iš maišinio 
skirtingų imčių 
savybių palyginimas 

įvertinti 
vienalytiškumą 

kilus abejonei 

6. Betono 
išvaizda 

apžiūrint palyginti su įprasta 
išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus 
siuntą 

7. Kontrolės 
lygis mišinį  
tiekiančioje 
gamykloje 

susipažinimas su  
sertifikacijos įstaigos 
išduotu sertifikatu, 
įsitikinant, ar 
kontroliuojama 
gamyba. jei  
nekontroliuojama, 
susipažįstama su 
prekinio mišinio 
gamyklos gamybos 
kontrolės lygiu 

įsitikinti, ar 

kontroliuojama 
gamyba 

1) sudarant sutartį su nauju 
tiekėju 2) kilus abejonei 

8. Betono 
stipris 
gniuždant 

pavyzdžių bandymas 
pagal LST EN 
12390-3 

įvertinti iš mišinio 
gaminamo betono 
stiprį 

1) pagal statytojo 
dokumentus 

2) kilus abejonei 

9. Oro kiekis 
mišinyje, kai 
numatytas 
reikalavimas 

pavyzdžių bandymas 

 

nustatyti, ar 
atitinka reikiamą 
oro kiekį  

kilus abejonei 

10. Kitos 
savybės 

pagal pasirinktus 

 standartus ar 
susitarimą 

įvertinti, ar atitinka 
reikiamas savybes 

pagal susitarimą 

Monolitinių konstrukcijų betonavimo kontrolė: 

Kontroliuojama operacija Kas 
kontroliuoj

a 

Kaip 
kontroliuoja

ma 

Dalyvau
ja 

1. PRIEŠ BETONAVIMĄ:    

   - klojinių matmenys, armatūros padėtis Rangovas rulete Konsultantas 
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   - ar nuvalyti klojiniai Rangovas vizualiai  

   - ar sudrėkinti klojiniai Rangovas vizualiai  

   - ar sandarūs klojiniai Rangovas vizualiai  

2. BETONAVIMO METU:    

   - mišinio konsistencija ir homogeniškumas  Rangovas vizualiai Konsultantas 

   - betono mišinio laisvo kritimo aukštis  Rangovas rulete  

   - mišinio sutankinimo kokybė Rangovas vizualiai Konsultantas 

   - betonuojamų sluoksnių storis Rangovas rulete  

   - trukmė tarp mišinio sumaišymo ir 
betonavimo pradžios 

Rangovas   

   - vartojamos priemonės, kai betonuojama 
esant  

šaltam ar karštam orui 

Rangovas  Konsultantas 

   - betonavimo siūlės Rangovas vizualiai Konsultantas 

   - konstrukcijų sandūrų kokybė Rangovas vizualiai Konsultantas 

   - kietėjančio betono priežiūra Rangovas  Konsultantas 

Darbų pri ėmimas 

Priimant monolitines betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis tikrinama: 

− atitikimas darbo brėžiniams; 
− betono stiprio ir kitų kontroliuojamų rodiklių atitikimas projektiniams; 
− panaudotų medžiagų ir pusfabrikačių kokybė;  
− konstrukcijų paviršių kokybė; 
− ar konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėtis ir skaičius atitinka projektinius; 
− įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtis ir įtvirtinimas; 
− deformacinės siūlės ir jų kokybė. 

Priimant užbaigtas betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis surašomi paslėptų darbų, atsakingų konstrukcijų 
priėmimo, laboratorinių tyrimų aktai ir kiti dokumentai. Tarp jų pateikiami: 

− darbo brėžiniai, kuriuose pažymėti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;      
− dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti; 
− paslėptų darbų aktai; 
− monolitinių konstrukcijų, armatūros, įdėtinių detalių, klojinių patikrinimo prieš      betonavimą, 

monolitinių konstrukcijų apžiūrėjimo nuėmus klojinius aktai, kontrolinių betono bandinių tyrimo 
duomenys; 

statybos darbų žurnalas. 
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TS 05. Metalo gaminiai ir metalo darbai 

Bendroji dalis 
Ši specifikacija taikoma plieninių konstrukcijų ir jų elementų gamybai ir montavimui.  

Plienas ir statybiniai profiliai 
Plienas metalinėms konstrukcijoms gaminti turi atitikti standartus: 

− LST EN 10025-1  Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo 
sąlygos. 

− LST EN 10025-2  Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo 
konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos. 

− LST EN 10164  Pagerintų statmenai gaminio paviršiui deformacijos savybių plieno gaminiai. 
Techninės tiekimo sąlygos. 

− LST EN 10219-1  Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai 
statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos. 

−  
Visi naudojami profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių ir turi turėti kokybę 
patvirtinančius dokumentus.  

Reikalavimai konstrukcij ų gamybai 

Bendrosios nuostatos 
Plieninės konstrukcijos turi būti gaminamos gamykloje pagal detalizuotus brėžinius, kurie ruošiami darbo 
projekto stadijoje. 
Gamykla  turi būti apžiūrėta bei aprobuota Užsakovu prieš Rangovui pateikiant savo užsakymą.  
Montažinių varžtų kiaurymių išdėstymas konstrukcijose turi tiksliai atitikti darbo brėžinius. Kiaurymės 
turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 
Jungiamųjų elementų kraštų apdirbimas turi būti atliktas frezavimo būdu. Neleistina jungiamus paviršius 
palikti apšerpėtus, pjautus dujiniu pjovimo būdu. 
Kiekvienas pagamintas konstrukcinis elementas turi būti markiruotas. 

Konstrukcijų gamyklinių ir montažinių jungčių tipai bei elementai turi būti smulkiai apibūdinti darbo 
projekto brėžiniuose. 

Virintin ės jungtys 

Bendrieji reikalavimai 

Vykdant plieno konstrukcijų suvirinimą reikia vadovautis: 

− LST EN ISO 9692-1  Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo rekomendacijos. 1 
dalis. Plienų rankinis lankinis suvirinimas, lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu apsauginėse 
dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas. 

− LST EN ISO 9692-2  Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimas. 2 dalis. Plienų lankinis 
suvirinimas po fliusu. 

− LST EN ISO 14175  Suvirinimo medžiagos. Lydomojo suvirinimo ir panašių procesų dujos ir 
dujų mišiniai. 

− LST EN 760  Suvirinimo medžiagos. Lankinio suvirinimo po fliusu fliusai. Klasifikavimas. 
− LST EN ISO 14341  Suvirinimo medžiagos. Nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų lankinio 

suvirinimo apsauginėse dujose elektrodinės vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikacija. 
− LST EN ISO 2560  Suvirinimo medžiagos. Glaistytieji nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų 

rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija. 



 

SN-12-001-TP-III ETAPAS-TS 
Lapas Lapų Laida 

49 55 O 

Suvirinimui turi būti naudojamos tik brėžiniuose  numatytos medžiagos ir suvirinimo būdai. Kitų 
medžiagų panaudojimas ar suvirinimo būdo keitimas turi būti suderinti su projekto autoriais. 

Suvirinimo medžiagos ir technologija turi užtikrinti virintinės siūlės metalo laikinąjį stipri pagal stiprumo 
ribą, ne mažesni nei pagrindinio metalo charakteristinio plieno stiprio pagal stiprumo ribą reikšmė fu, taip 
pat virintinių jungčių metalo kietumo, smūginio tąsio ir santykinio pailgėjimo reikšmes, atitinkančias 
norminius dokumentus. 
Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti 
liekamieji įtempimai. 
Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių 
deformacijų. 
Visos suvirinimo siūlės turi būti ištisinės ir be defektų, nurodytų lentelėje: 

 

Suvirinimo siūlių elementai, 
išoriniai defektai 

Kokybės reikalavimai, leistini defektų dydžiai 

Suvirinimo siūlių paviršius Tolygiai banguotas, be pradeginimų, gumbų, susiaurėjimų 
ir nutraukimų. 

Įpjovos Gylis iki 5 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 1 
mm. 

Pailgi ir sferiniai vienetiniai 
defektai 

Gylis iki 10 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 3 
mm. 

Ilgis iki 20 % tinkamo ruožo ilgio. 

Pailgi sferiniai defektai, sankaupų 
arba grandinėlių pavidalo 

Gylis iki 5 % suvirinamo elemento storio, bet ne daugiau 2 
mm.   

Ilgis iki 20 % tikrinamo ruožo ilgio. 

Defektai (nepravirinimai, porų 
sankaupos ir grandinėlės), esantys 
gretimai pagal siūlės ilgį 

Atstumas tarp artimiausių galų – ne mažiau 200 mm. 

Reikalavimai suvirintojams 

Rangovas privalo pateikti Užsakovui ir Konsultantui suvirintojų, kurie bus samdomi darbui, pavardes 
kartu su paliudijimu, jog kiekvienas jų išlaikė kvalifikacinius egzaminus pagal Užsakovui priimtiną lygį. 
Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. 
Jei Užsakovas reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, 
suvirinimo bandinius. Rangovas turi pareikalauti iš bet kurio suvirintojo naujai laikyti egzaminą, kai, 
Užsakovo nuomone, suvirintojo darbas kelia pagrįstų abejonių dėl jo profesionalumo. Suvirintojas gali 
būti grąžintas į darbą tik po to, kai jo pakartotino egzamino rezultatus aprobuos Užsakovas. 

Kokybės kontrolė 

Užsakovas gali pareikalauti iš Rangovo paruošti mechaniniams bandymams kiekvieno suvirinimo tipo 
kontrolinius pavyzdžius. Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią konstrukcijose esančią plokštę ir 
su šiam darbui pasiūlytais įranga bei suvirintojais. Kontrolinių pavyzdžių mechaninius bandymus turi 
atlikti nepriklausoma atestuota laboratorija. 
Užsakovas gali patikrinti bet kurią sudurtinę arba užpildymu atliktą virintinę siūlę neardančiu metodu: 

− vizualiniu apžiūrėjimu,  
− prasiskverbimo (sandarumo) bandymu,  
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− ultragarsiniu tikrinimu. 
Virintinių siūlių tikrinimo būdai ir apimtis: 

 

Virintinės jungties tipas Tikrinimo būdas ir apimtis 
Suvirinimas sudūrimu visu gyliu 100% ultragarsinio tikrinimo ir 100% tikrinimo 

magnetinėmis dalelėmis ar prasiskverbimo 
tikrinimo 

Suvirinimas sudūrimu daliniu gyliu Bent 20% ultragarsinio tikrinimo ir bent 20% 
tikrinimo magnetinėmis dalelėmis ar 
prasiskverbimo tikrinimo 

Suvirinimas užpildymu Bent 10% tikrinimo magnetinėmis dalelėmis ar 
prasiskverbimo tikrinimo 

 
Rangovas apmoka visų bandymų ir tikrinimų išlaidas.  

Antikorozin ė apsauga 

Bendrieji reikalavimai 

Metalo paviršių antikorozinės dangos turi atitikti projekto sprendinius. Antikorozinės dangos tipai ir 
sluoksnių storiai turi būti smulkiai apibūdinti darbo projekto brėžiniuose. 

Dažymas 

Vykdant plieno konstrukcijų apsaugos nuo korozijos darbus apsauginėmis dažų sistemomis reikia 
vadovautis: 

− LST EN ISO 12944-1:2000. Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 
apsauginėmis dažų sistemomis. 1-oji dalis. Bendrasis įvadas; 

− LST EN ISO 12944-2:2000.  Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 
apsauginėmis dažų sistemomis. 2-oji dalis. Aplinkos klasifikacija;  

− LST EN ISO 12944-3:2000.  Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 
apsauginėmis dažų sistemomis. 3-oji dalis. Projekto ypatumų aptarimas;  

− LST EN ISO 12944-4:2000.  Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 
apsauginėmis dažų sistemomis. 4-oji dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas;  

− LST EN ISO 12944-5:2000.  Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 
apsauginėmis dažų sistemomis. 5-oji dalis. Apsauginės dažų sistemos. 

Konstrukcijos gruntuojamos gamykloje, galutinis dažymas atliekamas statybvietėje po konstrukcijų 
sumontavimo.  
Plieno paviršius turi būti nugruntuotas prieš susiformuojant oksidacijai. Atsiradus oksidacijai, plieno 
paviršius turi būti paruoštas iš naujo. 
Jei konstrukcijas numatyta dengti priešgaisriniais dažais, grunto storis turi neviršyti nurodyto storio 
atitinkamų priešgaisrinių dažų sertifikate. 

Cinkavimas 

Vykdant plieno konstrukcijų cinkavimą reikia vadovautis: 
−  LST EN ISO 1461:2009. Lydalinės cinko dangos ant geležies ir plieno gaminių. Reikalavimai ir 

bandymų metodai. 
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Reikalavimai metalini ų konstrukcij ų montavimo darbams 

Bendrieji reikalavimai 
 Montuojant plienines konstrukcijas turi būti prisilaikoma darbo brėžinių, konstrukcijų gamintojų 
rekomendacijų ir statybos darbų technologinio projekto (toliau SDTP) nurodymų. 
Gamykloje gruntuotos plieninės konstrukcijos į statybvietę tiekiamos komplektais pagal SDTP numatytą 
tvarką.  
Kėlimo mechanizmais keliant laikančiąsias konstrukcijas, turi būti naudojama įranga, apsauganti 
konstrukcijas nuo galimų įtempimų, didesnių kaip 85% plieno takumo ribos ir atitinkamų liekamųjų 
deformacijų. 
Plieninių konstrukcijų sertifikuoti tvirtinimo inkariniai varžtai turi būti išdėstyti pagal projektą ir 
užbetonuoti betonuojant pamatus. Inkarinių varžtų sriegiai turi būti apsaugoti nuo pažeidimų. 
Jei darbo brėžiniuose nenurodyti specialūs reikalavimai, ribiniai matmenų nuokrypiai, (elementų ilgio, 
atstumo tarp montažinių kiaurymių ir pan.), turintys įtakos surenkamųjų konstrukcijų kokybei surenkant 
atskirus konstrukcinius elementus ir blokus, neturi viršyti dydžių, surašytų lentelėje: 
 

Nominalių intervalų 
matmenys, mm 

Ribiniai nuokrypiai, mm 

 Kontrolė (metodas, 

apimtis, registracija) linijini ų matmenų įstrižaininių 
matmenų 

nuo 2500 iki 4000 

nuo 4000 iki 8000 

nuo 8000 iki 16000 

nuo 16000 iki 25000 

nuo 25000 iki 40000 

5 

6 

8 

10 

12 

12 

15 

20 

25 

30 

Matuojant kiekvieną 
konstrukcinį 
elementą ir bloką , 
statybos darbų 
žurnalas 

Konstrukcij ų montažinis sujungimas varžtais  
Varžtinių jungčių elementai turi atitikti standartus: 

− LST EN ISO 4014  Varžtai su šešiakampėmis galvutėmis. A ir B klasių gaminiai. 
− LST EN ISO 4032  Šešiakampės veržlės, 1 tipas. A ir B klasių gaminiai. 
− LST EN ISO 4033  Šešiakampės veržlės, 2 tipas. A ir B klasių gaminiai. 
− LST EN ISO 7089  Poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės gaminiai. 
− LST EN ISO 7090  Nusklembtosios poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės gaminiai. 

Varžtai turi būti karštai galvanizuoti arba nerūdijančio plieno. 
Profiliuoto pakloto tvirtinimui prie laikančiųjų konstrukcijų naudojami sraigtai turi atitikti standartą: 

− LST EN ISO 15480  Gręžiantieji sraigtai su šešiakampe poveržlės galvute ir savisriegio sraigto 
sriegiu. 

Projekte numatyto skersmens varžtai turi pralysti pro 100 % kiaurymių. Leistina 20 % kiaurymių 
pravalyti grąžtu, kurio skersmuo lygus kiaurymės, nurodytos projekte,  skersmeniui. Jungtyse, kai varžtai 
dirba kirpimui ir yra sujungtų elementų glemžiami, leidžiamas jungiamų detalių kiaurymių nesutapimas 
iki 1,0 mm – 50 % kiaurymių, iki 1,50 mm – 10 % kiaurymių.  
Kai šių reikalavimų neįmanoma prisilaikyti, leidus projekto autoriams kiaurymes galima pragręžti 
artimiausio didesnio skersmens grąžtu, sujungimui naudojant atitinkamai didesnio skersmens varžtą.  
Jungtyse, kuriose varžtai yra tempiami, ir jungtyse, kai varžtai įstatyti konstruktyviai, gretimų detalių 
kiaurymių nesutapimas neturi būti didesnis už kiaurymės ir varžto skersmenų skirtumą.  



 

SN-12-001-TP-III ETAPAS-TS 
Lapas Lapų Laida 

52 55 O 

Varžtų sriegis neturi įeiti į kiaurymę daugiau kaip per pusę jungiamo elemento storio iš veržlės pusės, ir 
nedaugiau kaip 5 mm.  
Sprendimai, apsaugantys jungtį nuo savaiminio veržlių atsisukimo (spyruoklinės poveržlės, 
kontraveržlės), turi būti nurodyti darbo brėžiniuose.  
Spyruoklinių poveržlių naudoti neleidžiama esant ovalinėms kiaurymėms, kai kiaurymės ir varžto 
skersmenų skirtumas yra didesnis kaip 3,0 mm. Spyruoklinių poveržlių neleidžiama dėti kartu su apvalia 
poveržle. 
Draudžiama fiksuoti veržles užkalant varžto sriegį arba privirinant jas prie varžto.  
Suveržtos varžtų galvutės ir veržlės turi glaudžiai susiliesti su konstrukcijų elementų plokštumomis, o 
varžto strypas turi būti išsikišęs iš veržlės ne mažiau kaip 3,0 mm. 
Suveržimo kokybė tikrinama 0,30 mm storio tarpumačiu, kurios zonos, apribotos poveržle, ribose neturi 
pralįsti tarp surinktų detalių daugiau kaip 20 mm. Padaužius 0,40 kg svorio plaktuku, suveržti varžtai 
neturi pasislinkti. 

Darbų pri ėmimas 
Baigus statinių metalo konstrukcijų montavimo darbus organizuojamas statybos etapo priėmimas, kurio 
metu sudaromos konstrukcijų padėties išpildomosios geodezinės schemos, nurodomi nuokrypiai ir 
palyginami su leistinais. 
Priimant metalo konstrukcijų montavimo darbus surašomi priėmimo aktai prie kurių pridedama: 

− sumontuotų metalo konstrukcijų projektiniai darbo brėžiniai; 
− pagamintų metalo konstrukcijų gamykliniai pasai; 
− naudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai; 
− paslėptų darbų aktai; 
− sumontuotų sudėtingų metalo konstrukcijų tarpiniai priėmimo aktai; 
− geodezinės sumontuotų metalo konstrukcijų schemos; 
− statybos darbų žurnalas; 
− suvirintų sujungimų kokybės kontrolės dokumentai; 
− sumontuotų metalo konstrukcijų bandymų aktai (jeigu numatyta projekte); 
− suvirintojų kvalifikacijos pažymėjimų kopijos; 
− kiti, nurodyti projekte, dokumentai. 

Metalo pavirši ų priešgaisrin ė apsauga 
Naudojamos apsaugos priemonės turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje. 
Metalo paviršių priešgaisrinės dangos turi atitikti projekto sprendinius. Priešgaisrinės dangos tipai ir 
sluoksnių storiai turi būti smulkiai apibūdinti darbo projekto brėžiniuose. 
Priešgaisrinė danga turi būti suderinta su gruntine, ir taip pat su apsaugine danga, jei numatoma, kad 
priešgaisrinė danga privalo būti apsaugota nuo aplinkos poveikio. Metalinės konstrukcijos, nudažytos 
priešgaisriniais dažais be apsauginio dažų sluoksnio, gali būti eksploatuojamos ne aukštesnėje 
nei C1 kategorijos aplinkoje (pagal LST EN ISO 12944-2). Visais kitais atvejais priešgaisriniais dažais 
padengtos konstrukcijos dengiamos viršutiniu (apsauginiu) dangos sluoksniu, kurio storis neturi viršyti 
nurodyto atitinkamų priešgaisrinių dažų sertifikate. 
Metalinių konstrukcijų atsparumas ugniai yra patenkinamas, kai priešgaisrinės dangos sluoksnio storis, 
nustatytas pagal priešgaisrinės dangos sertifikato nurodymus ir konstrukcijos skerspjūvio koeficientą, 
atitinka nurodytą atitikties įvertinimo dokumente. Priešgaisrinių dažų sausos dangos storio aritmetinis 
vidurkis atitinkamoje matavimo vietoje turi būti ne mažesnis nei nurodyta priešgaisrinių dažų sertifikate.  
 
TS 09. Gaisrinė sauga  
 

 Laikančių ir atitvarinių konstrukcijų ugniaatsparumas turi atitikti Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 
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1-338 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas. Taip pat būtina vadovautis projekto 
gaisrinės saugos dalimi SN-12-001-TP-GSD. 

Konstrukcijų gaisrinės gebos išlaikymo reikalavimai: 
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*- Konstrukcijoms  įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.  

**- Konstrukcijoms  įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

TS 11. Apsauga nuo triukšmo  

Bendrieji reikalavimai 
 Rekonstruojant pastatus, kai atliekami statybos darbai, susiję su atitvarų konstrukciniais pakeitimais, 
pastatų (patalpų) bei gretimai esančių patalpų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė turi 
nepablogėti ir atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas E garso klasei, – jei pastato ar jo 
atskirų patalpų paskirtis nekeičiama. 

 Keičiant pastato (patalpų) paskirtį, apsaugos nuo triukšmo kokybė turi atitikti ne žemesnes atitinkamų 
rodiklių vertes, taikomas atitinkamos paskirties pastatų (patalpų) C garso klasei. 

 Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R′w arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio 
DnT,W vertės pagal 

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“. 

 
Vidinių atitvarų garso klasė 

B C D E 

Apsaugomos erdvės tipas 
Rodiklis 

R′w arba DnT,W (dB) 

Tarp mokymo patalpų  52 48 46 44 
Tarp bendrojo naudojimo patalpų  58 55 52 50 
Tarp auditorijų  62 58 55 53 

Durys į koridorių 
35 (B) 
40 (A) 

30 (C) 
35 (B) 

25(D) 
30(C) 

20(E) 
25(D) 
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 Didžiausios normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L′n,w vertės 

 
Perdangų garso klasė 

B C D  E 

Apsaugomos erdvės tipas 
Rodiklis 

L′n,w  (dB) 

Mokymo patalpos nuo virš jų esančių 
kitų klasių   

58 60 62 64 

Mokymo patalpos nuo triukšmingų 
darbo bei pramogų patalpų, aukštųjų 
mokyklų auditorijų, muzikos patalpų 

43 48 53 58 

 

Esamų atitvarinių konstrukcijų (perdangų ir pertvarų) apskaičiuotieji garso izoliavimo rodikliai turi būti 
tikslinami darbo projekte. Rangovas privalo atidengti dalį atitvarinės konstrukcijos ar kitais būdais 
nustatyti atitvarų medžiagas ir jų storius. 

Reikalavimai medžiagoms ir darbams 
Įrenginėjant lengvų konstrukcijų atitvaras turi būti prisilaikoma projekto sprendinių ir gamintojų 
rekomendacijų. Montuojant sistemas draudžiama palikti garso tiltus pvz. kištukiniai lizdai negali būti 
išdėstyti vienas prieš kitą. Jungiant atitvarą su kitomis pastato dalimis (lubos, siena) turi būti naudojamos 
elastingos tarpinės ribojančios šoninį garso sklidimą. Visi plyšiai, skylės, įtrūkimai turi būti užsandarinti, 
draužiama atitvaros konstrukcijoje palikti šiukšles, gipso kartono atraižas. 

Gipso kartono atitvaros užpildomos lengva stiklo vata savitoji orinė varža r ≥ 5 kPa*s/m². Parinktas vatos 
nominalus storis gali būti iki 20%  didesnis už erdvę konstrukcijoje. 

TS 13. Mūro darbai 

Bendrieji reikalavimai 
Statinyje esančios mūro medžiagos turi atlaikyti poveikius, kurie juos gali veikti, įskaitant ir aplinkos 
poveikius 
Plytos, įvairių tipų blokeliai ir skiediniai, skirti mūro darbams, turi atitikti stiprio gniuždant, atsparumo 
šalčiui, tankio ir kt. reikalavimus. Bendrieji reikalavimai šioms medžiagoms pateikti standartuose: 

− LST EN 771-1.  Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai mūro gaminiai;  
− LST EN 771-2.  Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai;  
− LST EN 771-3.  Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su 

tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais);   
− LST EN 771- 4. Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 4 dalis. Autoklavinio akytojo betono mūro 

gaminiai; 
− LST EN 998-2.  Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mūro skiedinys;  
− LST L 1346.  Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai. 

Plytų mūro horizontalių siūlių vidutinis storis turi būti   10…12 mm,  vertikalių – 10 mm. Vertikalios ir 
horizontalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu, išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurių neužpildytų siūlių 
gylis turi būti ne didesnis kaip  15 mm. 
Mūrijimo skiediniai, paruošti gamyklose ar statybvietėse, turi atitikti LST 1346 reikalavimus.   
Skiedinio reikalingo tankio nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 10%. Pilnavidurių plytų mūrijimui 
naudojami Sk3  konsistencijos markės skiedinių mišiniai (kūgio įsmigimo gylis daugiau kaip 10 cm), 
skylėtų plytų - Sk2 ( kūgio įsmigimo gylis - 5…10 cm), 
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Leistini nuokrypiai 
 
Matmenis ir plokštumą būtina tikrinti atliekant mūrijimo darbus. Nuokrypiai neturi viršyti leidžiamų kaip 
tai nurodyta LST EN 1996-2, standarte 3.4  punkte. 

Reikalavimai statybos darbams 
Atliekant mūro darbus būtina prisilaikyti reikalavimų nurodytų LST EN 1996-2.  
Užbaigtą mūrą reikia saugoti nuo tiesioginio lietaus, kol skiedinys galutinai nesukietėjęs. Mūrą reikia 
apsaugoti, kad iš siūlių nebūtų išplautas skiedinys ir nepaveiktų drėkimo džiūvimo ciklais. Negalima 
mūro darbų vygdyti lyjant stipriam lietui. Pabaigus mūro darbus turi būti imamasi priemonių, kad butų 
išvengta ką tik užbaigto mūro pažaidų dėl ciklinio užšalimo ir atšilimo, žr. mūrijimas šaltyje. 

Reikalavimai darbo br ėžiniams 
Muro konstrukcijų darbai turi būti vygdomi pagal darbo projekto stadijos brėžinius. Rangovas turi 
paruošti darbo brėžinius kurie turi tenkinti STR 2.05.09:2005 XIII skyriaus nurodymus.  

Mūrijimas neigiamoje temperat ūroje 
Pasirinktas mūrijimo būdas esant minusinei temperatūrai turi užtikrinti konstrukcijų stabilumą, tvirtumą ir 
jų statybos periodu, ir vėliau naudojant. 
Neigiamoje temperatūroje galima mūryti:  

− neužšąlančiais, ne žemesnės kaip S5 stiprio markės skiediniais, kurie turi šalčiui  atsparių 
cheminių priedų, nesukeliančių mūrijimo medžiagų korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti 
papildai ir pan.), kietėjančiais šaltyje nešildant; 

− paprastais skiediniais, mūrinį dirbtinai šildant;  
− užšaldymo būdu naudojant paprastus ne žemesnės kaip S1 markės skiedinius be cheminių priedų. 

Konstrukcijos elementai privalo būti pakankamai stabilūs ir tvirti;  
− pirmojo mūro atitirpimo laikotarpiu (esant atitirpstančio skiedinio mažiausiam stipriui) ir tolesnio 

pastato naudojimo periodu.  
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Poz. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Papildomi duomenys 

1 2 3 4 5 6 

ARCHITEKT ŪROS DALIS 

III ETAPO DARBAI  

NAUJOS LAIPTIN ĖS ĮRENGIMAS 

A KORPUSAS 

Lauko durų įrengimas 
1. Esamų lauko durų demontavimas  m2 2,52  

2. 

Dažytų plieninių šiltų lauko durų įstatymas 
į mūro sienų angas (tvirtinant mūrvinėm) 
virš  2m2. Palenkiama rankena iš patalpos 
vidaus, pritraukėjas, atmušėjas. 

 
vnt. 
m2 

1 
2,73 

 

3. Automatinių pritraukėjų montavimas  vnt. 1  

4. Staktų sandūrų su sienomis sandarinimas 
putomis 

 m 5,5 
 

5. Garo izoliacinė juosta (patalpos vidus)  m 5,5  

6. 
Vidaus angokraščių (200 mm pločio) 
tinkavimas, glaistymas, šlifavimas ir 
dažymas 

TS 04, 
05, 06 

m2 1,1 
 

7. Lauko angokraščių (150 mm pločio) 
tinkavimas  

TS 04 m2 0,83 
 

Naujos laiptinės apdaila 
8. Lubų glaistymas ir dažymas  m2 70,91  
9. Sienų valymas  m2 34,65  
10. Sienų tinkavimas TS 04 m2 163,05  
11. Sienų glaistymas, šlifavimas TS 05 m2 197,70  

12. Tinkuotų sienų gruntavimas ir gerasis 
dažymas 2 kartus 

TS 06 m2 197,70 
 

13. Teraco plytelių demontavimas  m2 38,40  
14. Akmens masės plytelių grindų danga TS 07 m2 48,06  
15. Akmens masės plytelių laiptų maršo danga TS 07 m2 27,88 Tik pakopos 
16. Akmens masės plytelių grindjuostės  m 38,05  
17. Nerūdijančio plieno turėklai TS 14 m 16,63  
Naujų sanitarinių patalpų prie laiptin ės įrengimas ir remontas (R-20, R-20a patalpų) 
18. Cementinis grindų išlyginamasis sluoksnis  m2 10,67  
19. Akmens masės plytelių grindų danga TS 07 m2 10,67  
20. Sienų tinkavimas TS 04 m2 47,46  

21. Keraminių glazuruotų plytelių sienos 
apdailos įrengimas 

TS 09 m2 47,46 
 

22. Lubų gruntavimas, glaistymas ir dažymas  m2 10,67  
Naujai įrengiamos durys 

23. Priešdūminių (C5Sm) durų įrengimas 
    <1 m2 

 
 

 
m2 

 
0,00 

Su užrakto mechanizmu, 
automatiniu pritraukėju ir 
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    1<s<2 m2 

    s>2 m2 
m2 

m2(vnt.) 
0,00 

2,40(1) 
atmušėju 

24. 

Priešdūminių (C5Sm) durų įrengimas 
    <1 m2 
    1<s<2 m2 

    s>2 m2 

 
 

 
m2 
m2 

m2(vnt.) 

 
0,00 
0,00 

5,20(2) 

Su grūdintu stiklu atspariu 
smūgiams, užrakto 

mechanizmu, automatiniu 
pritraukėju ir atmušėju 

25. 

PVC profilio durys 
    <1 m2 
    1<s<2 m2 

    s>2 m2 

 
 

 
m2 

m2(vnt.) 
m2 

 
0,00 

3,60(2) 
0,00 

Su užrakto mechanizmu, 
automatiniu pritraukėju ir 

atmušėju 

26. Sandarinimas putomis  m 26,4  
27. Angokraščių glaistymas ir dažymas  m2 6,6  
28. Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas  m 26,4  
29. Apvadai  m 26,4  

A KORPUSO BIBLIOTEKOS PATALP Ų PERPLANAVIMO IR REMONTO DARBAI  

Demontavimo darbai 
30. Mūrinių pertvarų demontavimas  m3 8,55  

31. Esamos PVC grindų dangos su paklotu 
demontavimas 

 m2 334,70 
 

32. 
Esamos teraco plyteliu grindų dangos 
demontavimas 

 m2 17,53  

33. Sienų valymas  m2 394,54  
34. Lubų valymas  m2 352,23  
Remonto darbai 
35. Angų užmūrijimas  m3 2,29  
36. Cementinis grindų išlyginamasis sluoksnis  m2 352,23  

37. Homogeninės PVC grindų dangos 
įrengimas 

TS 10 m2 352,23  

38. 
Užleidžiama 100 mm ant sienų vietoj 
grindjuosčių 

 m 111,08  

39. Sienų tinkavimas TS 04 m2 393,04  

40. 
Sienų glaistymas, šlifavimas, gruntavimas ir 
dažymas du kartus 

TS 05, 
06 

m2 397,51  

41. Keraminių glazuruotų plytelių sienos 
apdailos įrengimas 

TS 09 m2 1,50  

42. Pakabinamos akustinės lubos TS 08 m2 352,23  
Bibliotekai priklausančios rūsio patalpos (R-16) remonto darbai 
43. Mūrinių pertvarų demontavimas  m3 6,30  

44. Sienų tinkavimas, glaistymas, šlifavimas 
TS 04, 
05, 06 

m2 125,88  

45. 
Keraminių glazuruotų plytelių sienos 
apdailos įrengimas 

TS 09 m2 1,50  

46. Cementinis grindų išlyginamasis sluoksnis  m2 110,80  
47. Betoninių grindų dažymas  m2 57,50  

48. 

Homogeninės PVC grindų dangos 
įrengimas 
 
Užleidžiama 100 mm ant sienų vietoj 
grindjuosčių 

TS 10 

m2 

 

 

m 

53,30 
 
 

21,62 

 

49. Pakabinamos akustinės lubos TS 08 m2 110,80  
Naujai įrengiamos durys bibliotekoje 

50. 

Priešgaisrinių (EW30-C0) durų įrengimas 
    <1 m2 
    1<s<2 m2 

    s>2 m2 

 
 

 
m2 

m2(vnt.) 
m2 

 
0,00 

1,80(1) 
0,00 

Su grūdintu stiklu atspariu 
smūgiams, užrakto 

mechanizmu, automatiniu 
pritraukėju ir atmušėju 

51. Sandarinimas putomis  m 5,1  
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52. Angokraščių glaistymas ir dažymas  m2 1,27  
53. Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas  m 5,1  
54. Apvadai  m 5,1  
Naujai įrengiamos vidaus vitrinos bibliotekoje 

55. PVC rėmo vitrinos įrengimas (Va-3)  m2 19,14 
Su varstomomis durimis 0,9 x 

2,1 m 
56. Sandarinimas putomis  m 12,38  
Naujai įrengiamos vidaus vitrinos bibliotekoje 
57. Praėjimo kontrolės - vartelių įrengimas  kompl 1 (Statytojas pateikia įrenginį) 
 

 

PASTABOS: 

1. Žiniaraštyje pateikti pagrindinių konstrukcijų ir medžiagų sustambinti kiekiai. Statinio darbo projekto 
vykdymo metu turi būti labiau detalizuoti techninio projekto priimti sprendimai, atitinkamai tikslinant 
konstrukcijų ir medžiagų kiekius. 
2. Statybos rangovai, bet kokiu atveju, skaičiuodami sąmatas rangos darbams atlikti, privalo perskaičiuoti 
medžiagų kiekius vadovaujantis techninio projekto visa dokumentacija. 
3. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų 
nomenklatūrą (STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 6.15 p.). 



Atestato 
 Nr. UAB „Šiltas namas“

Ateities g. 21, 06326 Vilnius, tel./faks. (8~5)  269 69 10
ŠILTAS NAMAS  

Mokslo paskirties pastato, Universiteto g. 10, 
Akademija, Kauno r. modernizavimo ir 
rekonstravimo projektas 1512 

 PAREIGOS V.PAVARDĖ PARAŠAS DATA 

Konstrukcijų dalis. Sąnaudų kiekių 
žiniaraštis 

Laida 
25748 

 
PV  A. Žukauskas  2013 01 

O 27409 PDV  A. Rudys  2013 01 
     

Stadija 
DP Aleksandro Stulginskio universitetas SN-12-001-TP-III ETAPAS-KSŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

 

III ETAPAS 

Poz. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi duomenys 

1 2 3 4 5 6 

KONSTRUKCIN Ė DALIS 

1. PLIENINI Ų SĄRAMŲ MŪRE ĮRENGIMAS BIBLIOTEKOJE 

 Angų kirtimas mūre  m3 11,0  

 
Karšto valcavimo lovinio tipo profiliuočiai 
S275 

LST EN 
10025 t 0,23 

 

 
Karšto valcavimo plieniniai kampuočiai 
S275 

EN 
10056 t 0,18 

 

 Lakštinis plienas S275 EN 
10058 t 0,05  

 
Cementinis skiedinys S10, armuotas 
tinkleliu, apibetonavimui   m3 0,1  

 Silikatinių plytų mūras   m3 0,72  

2. LAIPTIN ĖS ĮRENGIMAS TARP AŠI Ų 9‘-10‘/N‘-L‘ 

2.1 Ardymo darbai  
 Grindų dangos demontavimas  m2 42,0  
 Perdangos plokščių demontavimas  m2 42,0 Surenkamos kiaurymėtos 

2.2 Pamatų įrengimas 

 
Grindų ant grunto demontavimas iki 
grunto 

 m2 21,0 
 

 
Geologiniai tyrimai nustatant  gruntų 
stiprumines savybes 

   
 
 

 Betonas paruošiamajam sluoksniui C8/10  
LST EN 
206-
1:2002 

m3 1,20 
 

 Betonas pamatų monolitinimui C16/20  
LST EN 
206-
1:2002 

m3 3,3 
 

 Armatūra S400 išilginė LST EN 
15630 t 0,08  

 Armatūra S2400 skersinė LST EN 
15630 t 0,03  

2.3 Mūro darbai 

 
Ruloninė hidroizoliacija tarp pamato ir 
mūro 

 m2 3,60 
 

 
Apkrovas laikantis lengvų silikatinių 
blokelių mūras 250 mm. ρ~600 kg/m3  m3 31,0 

 

 
Silikatinių blokelių mūras 150 mm. 
pervaroms ρ~600 kg/m³ 

 m2 27,0 
 

 
Monolitinio vainiko tarpinių aikštelių ir 
perdangų lygyje įrengimas, betonas 
C16/20  

LST EN 
206-
1:2002 

m3 1,5 
 

 Armatūra S400, vainiko armavimui LST EN t 0,05  
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15630 
 Surenkamos sąramos 120x90, l=1550 mm.  vnt. 2  

2.4 Monolito darbai  

 
Betonas maršų ir aikštelių monolitinimui 
C20/25  

LST EN 
206-
1:2002 

m3 9,00 
 

 Armatūra išilginiam armavimui S400  LST EN 
15630 t 1,00  

 Armatūra skersiniam armavimui S240  LST EN 
15630 t 0,17  

 
Karšto valcavimo HEA 180 profiliuotis 
S275 

LST EN 
10034 t 0,49 

 

 

 

PASTABOS: 

1. Žiniaraštyje pateikti pagrindinių konstrukcijų ir medžiagų sustambinti kiekiai. Statinio darbo projekto 
vykdymo metu turi būti labiau detalizuoti techninio projekto priimti sprendimai, atitinkamai tikslinant 
konstrukcijų ir medžiagų kiekius. 
2. Statybos rangovai, bet kokiu atveju, skaičiuodami sąmatas rangos darbams atlikti, privalo perskaičiuoti 
medžiagų kiekius vadovaujantis techninio projekto visa dokumentacija. 
3. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų 
nomenklatūrą (STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 6.15 p.). 



 

Atestato 
Nr. 

 

UAB „Šiltas namas“ 
Ateities g. 31, LT-06325 Vilnius, 

tel./faks. (8 5) 269 69 10, tel. (8 5) 269 69 60 

Mokslo paskirties pastato, Universiteto g. 10, 
Akademija, Kauno r. modernizavimo ir 
rekonstravimo projektas 

1512 

 PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS DATA 

25748 PV A. Žukauskas  2013 01 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. 
Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Laida 

19932 PDV V. Žukauskienė  2013 01 
O 

     

Stadija/ 
Etapas: 

TP 
Aleksandro Stulginskio universitetas SN-12-001-TP-III ETAPAS-VNSŽ 

lapas lapų 

1 4 
 

BYLOS VN-1 SĄNAUDŲ KIEKI Ų ŽINIARAŠ ČIAI 

Eil.  
Nr . 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pasta
bos 

1 2 3 4 5 6 

A KORPUSAS 
SISTEMA V1 

(III etapas – WC patalpos) 
1. Plieniniai cinkuoti vamzdžiai: VN-1.TS    
 DN 15 mm (21,3x2,5mm)  m 3,0  

2. Plieniniai cinkuoti stovai: VN-1.TS    
 DN 15 mm (21,3x2,5mm)  m 3,0  

3. Plieninių cinkuotų vamzdžių  fasoninės dalys VN-1.TS k-tas 1  
4. Daugiasluoksniai PE-X vamzdžiai su tvirtinimais:  VN-1.TS    

 DN 15 mm (20x2,8mm)  m 12,0  
5. Šarvas daugiasluoksniam PE-X vamzdžiui:  VN-1.TS    

 DN 15 mm (20x2,8mm)  m 12,0  
6. Daugiasluoksnių PE-X vamzdžių fasoninės dalys VN-1.TS k-tas 1  

7. Vamzdynų  šiluminė izoliacija kevalais 20 mm storio su 
aliuminio folijos danga: 

VN-1.TS    

 DN 15 mm (21,3x2,5mm)  m 3,0  

8. 
Stovų  šiluminė izoliacija kevalais 20 mm storio su 
aliuminio folijos danga: 

VN-1.TS    

 DN 15 mm (21,3x2,5mm)  m 3,0  
9. Vamzdžių laikikliai su gumos tarpine vamzdžiams:  VN-1.TS    

 DN 15 mm  vnt 3  
10. Kampiniai uždarymo ventiliai DN 15 mm VN-1.TS vnt 3  
11. Uždaromieji rutuliniai ventiliai ir sklendės:  VN-1.TS    

 DN 15 mm  vnt 1  

12. 
Galiniai taškai prietaisų pajungimui PE–X vamzdžiams:  
DN 20-Rp 1/2“ 

VN-1.TS vnt 5  

13. Pajungimas prie esamos šalto vandentiekio sistemos VN-1.TS vnt 1  
14. Sistemos sterilizavimas ir praplovimas VN-1.TS sist 1  
15. Sistemos hidraulinis išbandymas VN-1.TS sist 1  
PASTABOS: 

1. Medžiagų kiekius tikslinti brėžiniuose. 
2. Medžiagų  ir darbų žiniaraščių kiekius tikslinti atlikus darbo  projektą, atsižvelgiant i STR 

1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“ p.44-p.48. 
3. Pasikeitus aukštų patalpų išplanavimui, medžiagų kiekiai turi būti perskaičiuojami. 

 
SISTEMA V1 

(III etapas – Bibliotekos patalpos) 
1.  Daugiasluoksniai PE-X vamzdžiai su tvirtinimais:  VN-1.TS    
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 DN 15 mm (20x2,8mm)  m 2,0  
2.  Šarvas daugiasluoksniam PE-X vamzdžiui:  VN-1.TS    
 DN 15 mm (20x2,8mm)  m 2,0  
3.  Daugiasluoksnių PE-X vamzdžių fasoninės dalys VN-1.TS k-tas 1  
4.  Kampiniai uždarymo ventiliai DN 15 mm VN-1.TS vnt 2  

5.  
Galiniai taškai prietaisų pajungimui PE–X vamzdžiams:  
DN 20-Rp 1/2“ 

VN-1.TS vnt 4  

6.  Pajungimas prie esamos šalto vandentiekio sistemos VN-1.TS vnt 2  
7.  Sistemos sterilizavimas ir praplovimas VN-1.TS sist 2  
8.  Sistemos hidraulinis išbandymas VN-1.TS sist 2  
PASTABOS: 

1. Medžiagų kiekius tikslinti brėžiniuose. 
2. Medžiagų  ir darbų žiniaraščių kiekius tikslinti atlikus darbo  projektą, atsižvelgiant i STR 

1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“ p.44-p.48. 
3. Pasikeitus aukštų patalpų išplanavimui, medžiagų kiekiai turi būti perskaičiuojami. 

 
SISTEMOS T3; T4 

(III etapas – WC patalpos) 
1. Daugiasluoksniai PPR vamzdžiai: VN-1.TS    
 DN 15 mm (20x2,8mm)  m 3,0  

2. Daugiasluoksniai PPR stovai: VN-1.TS    
 DN 15 mm (20x2,8mm)  m 3,0  

3. Daugiasluoksniai PPR vamzdžiai atsišakojimams su 
tvirtinimais:  

VN-1.TS    

 DN 15 mm (20x2,8mm)  m 6,0  
4. Šarvas daugiasluoksniam PPR vamzdžiui:  VN-1.TS    
 DN 15 mm (20x2,8mm)  m 6,0  

5. Daugiasluoksnių PPR vamzdžių fasoninės dalys VN-1.TS k-tas 1  

6. 
Vamzdynų  šiluminė izoliacija kevalais 40 mm storio su 
aliuminio folijos danga: 

VN-1.TS 
  

 

 DN 15 mm (20x2,8mm)  m 3,0  

7. 
Stovų  šiluminė izoliacija kevalais 40 mm storio su 
aliuminio folijos danga: 

VN-1.TS    

 DN 15 mm (20x2,8mm)  m 3,0  
8. Kampiniai uždarymo ventiliai DN 15 mm VN-1.TS vnt 2  
9. Uždaromieji rutuliniai ventiliai ir sklendės:  VN-1.TS    
 DN 15 mm  vnt 1  

10. Pajungimas prie esamos karšto vandentiekio sistemos VN-1.TS vnt 1  
11. Sistemos sterilizavimas ir praplovimas VN-1.TS sist 1  
12. Sistemos hidraulinis išbandymas VN-1.TS sist 1  
PASTABOS: 

1. Medžiagų kiekius tikslinti brėžiniuose. 
2. Medžiagų  ir darbų žiniaraščių kiekius tikslinti atlikus darbo  projektą, atsižvelgiant i STR 

1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“ p.44-p.48. 
3. Pasikeitus aukštų patalpų išplanavimui, medžiagų kiekiai turi būti perskaičiuojami. 

 
 

SISTEMOS T3; T4 
(III etapas – Bibliotekos patalpos) 

1. 
Daugiasluoksniai PPR vamzdžiai atsišakojimams su 
tvirtinimais:  

VN-1.TS    
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 DN 15 mm (20x2,8mm)  m 2,0  
2. Šarvas daugiasluoksniam PPR vamzdžiui:  VN-1.TS    
 DN 15 mm (20x2,8mm)  m 2,0  

3. Daugiasluoksnių PPR vamzdžių fasoninės dalys VN-1.TS k-tas 1  
4. Kampiniai uždarymo ventiliai DN 15 mm VN-1.TS vnt 2  
5. Pajungimas prie esamos karšto vandentiekio sistemos VN-1.TS vnt 2  
6. Sistemos sterilizavimas ir praplovimas VN-1.TS sist 2  
7. Sistemos hidraulinis išbandymas VN-1.TS sist 2  
PASTABOS: 

1. Atskirų fasoninių dalių kiekius patikslinti vietoje pagal sąlygas ir montavimo būdą. 
2. Medžiagų ir darbų žiniaraščių kiekius tikslinti atlikus darbo  projektą, atsižvelgiant i STR 

1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“ p.44-p.48. 
 

SISTEMOS F1 
(III etapas – WC patalpos) 

1. PVC buities nuotekų stovai (WAVIN OPTIMA arba 
analogiški): 

VN-1.TS    

 DN 110 mm  m 3,0  

2. 
PVC buities nuotekų vamzdžiai (WAVIN OPTIMA arba 
analogiški): 

VN-1.TS    

 DN 110 mm  m 6,0  
3. PVC nuotekų vamzdžių fasoninės dalys DN 110 mm VN-1.TS k-tas 1  
4. PVC lygūs moviniai rudi nuotekų vamzdžiai S klasės:  VN-1.TS    
 DN 50 mm  m 2,0  
 DN 110 mm  m 12,0  

5. 
PVC lygių movinių S klasės vamzdynų fasoninės dalys 
DN 50-110 mm 

VN-1.TS k-tas 1  

6. 
PVC stovų  šiluminė izoliacija kevalais 20 mm storio su 
aliuminio folijos danga nuo triukšmo: 

VN-1.TS    

 DN 110 mm  m 3,0  

7. Vamzdynų laikikliai PVC buities nuotekų stovams su 
gumine tarpine: 

VN-1.TS    

 DN 110 mm  vnt 3  

8. 
Vamzdynų laikikliai PVC buities nuotekų vamzdžiams su 
gumine tarpine: 

VN-1.TS    

 DN 110 mm  vnt 6  
9. PVC revizija buities nuotekų stovams: VN-1.TS    
 DN 110 mm  vnt 1  

10. PVC pravala buities nuotekų magistralėms: VN-1.TS    
 DN 110 mm  vnt 1  

11. Durelės revizijoms 0,4 x 0,4 m VN-1.TS k-tas 2  
12. Vagų iškirtimas ir atstatymas 20x20 (cm) VN-1.TS m 3  
13. Pajungimas prie esamo ūkio – buities nuotekų tinklo VN-1.TS vnt 3  
14. Sistemos hidraulinis bandymas VN-1.TS sist 1  

15. 
Esamų betoninių rūsio grindų demontavimas magistralių 
įrengimui grindyse  

 m 14  

16. 
Esamo grunto/smėlio iškasimas ir užpylimas atgal po 
magistralinių nuotekų tinklų įrengimo rūsyje 

 m 14  

17. Grindų betonavimas įrengtų magistralinių tinklų vietoje  m 14  
PASTABOS: 

1. Medžiagų kiekius tikslinti brėžiniuose. 
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2. Medžiagų  ir darbų žiniaraščių kiekius tikslinti atlikus darbo  projektą, atsižvelgiant i STR 
1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“ p.44-p.48. 

3. Pasikeitus aukštų patalpų išplanavimui, medžiagų kiekiai turi būti perskaičiuojami. 
 

SISTEMOS F1 
(III etapas – Bibliotekos patalpos) 

1.  
PVC buities nuotekų vamzdžiai (WAVIN OPTIMA arba 
analogiški): 

VN-1.TS    

 DN 50 mm  m 2,0  
2.  PVC nuotekų vamzdžių fasoninės dalys DN 50 mm VN-1.TS k-tas 1  
3.  Pajungimas prie esamo ūkio – buities nuotekų tinklo VN-1.TS vnt 2  
4.  Sistemos hidraulinis bandymas VN-1.TS sist 2  
PASTABOS: 

1. Medžiagų kiekius tikslinti brėžiniuose. 
2. Medžiagų  ir darbų žiniaraščių kiekius tikslinti atlikus darbo  projektą, atsižvelgiant i STR 

1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“ p.44-p.48. 
3. Pasikeitus aukštų patalpų išplanavimui, medžiagų kiekiai turi būti perskaičiuojami. 
 

SANITARINIAI PRIETAISAI 
(III etapas – WC patalpos) 

1.  Keraminis praustuvas komplekte su sifonu VN-1.TS k-tas 2  

2.  
Klozetas su bakeliu bei vandens užtvara viduje, komplekte 
su pajungimo alkūne bei dangčiu 

VN-1.TS k-tas 1  

3.  Maišytuvas praustuvui   VN-1.TS vnt 2  
PASTABOS: 

1. Prieš rengiant darbo projektą, visų įrengimų tipą ir gamintoją būtina derinti su užsakovu. 
2. Pasikeitus patalpų išplanavimui, medžiagų kiekiai turi būti koreguojami. 

 
SANITARINIAI PRIETAISAI 

(III etapas – Bibliotekos patalpos) 
1. Keraminis praustuvas komplekte su sifonu VN-1.TS k-tas 2  
2 Maišytuvas praustuvui   VN-1.TS vnt 2  
PASTABOS: 

1. Prieš rengiant darbo projektą, visų įrengimų tipą ir gamintoją būtina derinti su užsakovu. 
2. Pasikeitus patalpų išplanavimui, medžiagų kiekiai turi būti koreguojami. 

 
DEMONTAVIMAS 

(III etapas – Bibliotekos patalpos) 
1. Plieninių vamzdžių iki DN 15 mm  m 2,0  
2. Sanitarinių prietaisų  vnt 2  
3. Ketinių vamzdžių DN 50 mm  m 2,0  
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UAB „Šiltas namas“ 
Ateities g. 21, LT-06326 Vilnius, 

tel./faks. (8 5) 269 69 10, tel. (8 5) 269 69 60 

Mokslo paskirties pastato, Universiteto g. 10, 
Akademija, Kauno r. modernizavimo ir 
rekonstravimo projektas 

1512 

 PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS DATA 

25748 PV A. Žukauskas  2013 02 
Kompiuteriniai tinklai bibliotekoje. Sąnaudų 
kiekių žiniaraštis 

Laida 

24783 PDV O. Repovas  2013 02 
O 

25840 PROJ A. Afanasjevas  2013 02 

Stadija/ 
Etapas: 

TP 
Aleksandro Stulginskio universitetas SN-12-001-TP-III ETAPAS-KSŽ 

lapas lapų 

1 1 

Eil.Nr. Įrengimų ir medžiagų pavadinimas Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 
A Korpusas 

Kompiuteriniai tinklai bibliotekoje 

1.  
Komunikacinė spinta ( 19“, 12U, su 
rakinamomis durimis, ventiliatoriais ir 
apšvietimo panele) 

1 Vnt. 1  

2.  Maitinimo panelė 6 lizdų 1U 2 Vnt. 1  

3.  Kabelių sutvarkymo žiedai vertikalus 4 Vnt. 1  

4.  Komutacinė 48xRJ45 panelė 6 Vnt. 1  

5.  
48 portų kompiuterinio tinklo 
komutatorius su 2 GBIC moduliais 

14 Vnt. 1  

6.  
Optinė panelė 12 portų komplekte su 
adapteriais 

6 Vnt. 1  

7.  Įleidžiama rozetė 2xRJ45 su lizdais 11 Vnt. 16  

8.  Įleidžiama rozetė 1xRJ45 su lizdu 11 Vnt. 14  

9.  Kabelis UTP 2x4x0,5 6 kat. 12 m. 698  

10.  
Komutacinis kabelis UTP 2x4x0,5 6 
kat.; 

12 Vnt. 48  

11.  
Komutacinis optinis kabelis su 
jungtimis; 

12 Vnt. 2  

12.  Optinis kabelis 12 m. 100  

13.  Vamzdis PE d25 16 m 56  

14.  Kabelių kopėtėlės 16 m. 50  

15.  Instaliacinės medžiagos  Komp. 1  

16.  Sistemos instaliavimo, derinimo darbai  Komp. 1  
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Mokslo paskirties pastato, Universiteto g. 10, 
Akademija, Kauno r. modernizavimo ir 
rekonstravimo projektas 

1512 

 PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS DATA 

25748 PV A.Žukauskas  2013 01 
Elektrotechnikos dalis. Sąnaudų kiekių 
žiniaraštis 

Laida 

24293 PDV I.Kirsanov  2013 01 
O 

     

Stadija/ 
Etapas: 

TP 
Aleksandro Stulginskio universitetas  SN-12-001-TP-III ETAPAS-ESŽ 

lapas lapų 

1 1 

 
 

 
 
 
 
 

Eil.
Nr. 

Medžiagos pavadinimas, techninės 
charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Papildomi 
duomenys 

1. BIBLIOTEKOS ELEKTROS INSTALIACIJA 
2. Kištukinių lizdų blokas grindyse (230V– 10 vnt), IP67  vnt. 1 žiūr.tech.spec. 6.2 
3. Kištukinis lizdas, 16A, 230V, IP20, potinkinis  vnt. 98 žiūr.tech.spec. 6.2 
4. Montažinė dėžutė jungiklių, perjungiklių, kištukini lizdų 

pajungimui, potinkinė  
 

vnt. 100 
žiūr.tech.spec. 6.3 

5. Kabelis Cu3x2,5mm2, dviguba pvc izoliacija  m 784 žiūr.tech.spec. 4 
6. PVC vamzdis Ø20mm  m 200 žiūr.tech.spec. 6.4 
7. Plastmasinis montavimo kanalas  m 200  
8. -1P automatinis jungiklis „C“ ch-ka 16A vnt. 5 SS-200 skyde 
9. -1P automatinis jungiklis „C“ ch-ka 16A vnt. 2 SS-R-17 skyde 
10. Sienų štrabavimas kabeliams ir atstatymas  m 784  
11. Šviestuvas lium.lempų 4x18W, IP65  vnt. 14 žiūr.tech.spec. 5 
12. Dvejų klavišų jungiklis, 10A, 230V, IP44, potinkinis  vnt. 2 žiūr.tech.spec. 6.1 
13. Kabelis Cu3x1,5mm2, dviguba pvc izoliacija  m 70 žiūr.tech.spec. 4 
14. LAIPTINĖS IR WC PATALPŲ ELEKTROS INSTALIACIJA 
15. Kabelis Cu3x1,5mm2, dviguba pvc izoliacija  m 150 žiūr.tech.spec. 4 
16. Šviestuvas lium.lempų 2x18W, IP65 su judesio davikliu  vnt. 1 žiūr.tech.spec. 5 
17. Evakuacinis šviestuvas-rodyklė, 3,6W LED IP42, su 1 val. 

akum. 
 

vnt. 3 
žiūr.tech.spec. 5 

18. Šviestuvas kompakt.lium.lempų 2x26W, IP20  vnt. 4 žiūr.tech.spec. 5 
19. Vieno klavišo perjungiklis, 10A, 230V, IP44, potinkinis  vnt. 2 žiūr.tech.spec. 6.1 
20. Šviestuvas kompakt.lium.lempų 2x26W, IP65  vnt. 3 žiūr.tech.spec. 5 
21. Šviestuvas kompakt.lium.lempų 2x18W, IP65  vnt. 4 žiūr.tech.spec. 5 
22. Atsišakojimo dežutė su gnybtynu, IP44   vnt. 15 žiūr.tech.spec. 6.3 
23. Sienų štrabavimas kabeliams ir atstatymas  m 50  
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esamos sienos

Projektuojamas mūras (iš silikatinių medž.)

2 sluoksnių gipso kartono pertvaros su garso
izoliacija (projektuojamos)

Apšiltinimas (projektuojamas)

Kertamos angos

Demontuojamos sienos

±0.00 = +74.10

Stadija:

PV

V. Pavardė Parašas Data Laida

Lapas

Pareigos Mastelis

SN-12-001-TP-A-
Lapų

Atestato Nr.

1512 ŠILTAS NAMAS

TP

UAB „Šiltas namas“
 Ateities g. 21, LT-06326 Vilnius,

tel./faks. (8 5)  269 69 10, tel. (8 5)  269 69 60

O

25748 A. Žukauskas

A. LapinskasPDV

1

A. TautvaišasArch.

A1690

Mokslo paskirties pastato, Universiteto g. 10, Akademija,
Kauno r. modernizavimo ir rekonstravimo projektas

1

A korpusas:

Vardas Pavardė Pareigos Parašas Data Padalinys

 1 : 100

2012 10
Rūsio planas

Aleksandro Stulginskio universitetas

2012 10

A_01

2012 10

A korpuso rūsio patalpų eksplikacija
Numeris Pavadinimas Plotas,m²

R-17 Koridorius 138.09 m²
R-18 El. skydinė 32.69 m²
R-19 Nauja laiptinė 29.24 m²
R-20 WC 6.12 m²
R-20a Prausykla 4.55 m²
R-26 Paruoš. pat. 12.00 m²
R-27 Paruoš. pat. 23.52 m²
R-28 Rūsio pagalbinė patalpa 63.60 m²
R-28a Rūsio pagalbinė patalpa 32.62 m²
R-29 Rūsio pagalbinė patalpa 19.86 m²
R-30 Koridorius 43.18 m²
R-31 Koridorius 70.40 m²
R-32 Rūsio pagalbinė patalpa 148.65 m²
R-33 Rūsio pagalbinė patalpa 34.01 m²
R-34 Rūsio pagalbinė patalpa 34.49 m²
R-35 Rūsio pagalbinė patalpa 34.49 m²
R-36 Rūsio pagalbinė patalpa 25.10 m²
R-36a Rūsio pagalbinė patalpa 8.36 m²
R-37 Rūsio pagalbinė patalpa 31.35 m²
R-38 Koridorius 102.41 m²
R-39 Rūsio pagalbinė patalpa 34.49 m²
R-40 Rūsio pagalbinė patalpa 34.49 m²
R-41 Rūsio pagalbinė patalpa 34.03 m²
R-42 Rūsio pagalbinė patalpa 70.51 m²
R-42a Rūsio pagalbinė patalpa 25.52 m²
R-42b Rūsio pagalbinė patalpa 43.59 m²
R-42c Rūsio pagalbinė patalpa 8.09 m²
R-43 El. skydinė 22.39 m²
R~1~2 Rūsio pagalbinė patalpa 17.83 m²
R~38~1 Rūsio pagalbinė patalpa 4.56 m²

2287.78 m²

A korpuso rūsio patalpų eksplikacija
Numeris Pavadinimas Plotas,m²

A korpusas
R-1 Holas 62.11 m²
R-2 Rūsio pagalbinė patalpa 28.23 m²
R-3 Holas 293.05 m²
R-3a Rūsio pagalbinė patalpa 50.61 m²
R-4 Rūsio pagalbinė patalpa 5.83 m²
R-5 Rūsio pagalbinė patalpa 8.67 m²
R-6 Rūsio pagalbinė patalpa 8.68 m²
R-7 Rūsio pagalbinė patalpa 5.83 m²
R-8 Šilum. punktas 87.40 m²
R-9a Vent. kam. 102.73 m²
R-9b Rūsio pagalbinė patalpa 8.48 m²
R-10 Rūsio pagalbinė patalpa 56.86 m²
R-10a Rūsio pagalbinė patalpa 1.40 m²
R-10b Rūsio pagalbinė patalpa 0.77 m²
R-11 Rūsio pagalbinė patalpa 63.94 m²
R-11a Vandens įvad. 20.03 m²
R-11b Vent. kam. 29.94 m²
R-12 Rūsio pagalbinė patalpa 14.64 m²
R-13 Rūsio pagalbinė patalpa 35.13 m²
R-13a Rūsio pagalbinė patalpa 15.67 m²
R-14 Rūsio pagalbinė patalpa 6.28 m²
R-15 Rūsio pagalbinė patalpa 23.50 m²
R-15a Rūsio pagalbinė patalpa 6.76 m²
R-16 Rūsio pagalbinė patalpa 110.80 m²
R-16c Biokristalizacijos kameros

pat.
29.01 m²

R-16d Biokristalizacijos kameros
pat.

21.20 m²

remontuojama 413.27 m²
neremontuojama 1723.80 m²
`remontuojama III etapu 150.71 m²

2287.78 m²
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Pirmo auksto planas

Aleksandro Stulginskio universitetas
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A_02

2012 10

A korpuso pirmo aukšto patalpų eksplikacija
Numeris Pavadinimas Plotas,m²

1-123a Pagalbinė pat. 2.40 m²
1-124 Kabinetas 19.69 m²
1-125 WC_ŽN 3.43 m²
1-125a WC mot. 12.23 m²
1-125b Koridorius 3.41 m²
1-126 WC_ŽN 3.38 m²
1-126a WC vyr. 13.39 m²
1-126b Koridorius 3.36 m²
1-127 Cheminių preparatų

pat.
33.11 m²

1-128 Valytojos pat. 5.30 m²
1-128a Pagalbinė pat. 1.70 m²
1-129 Kabinetas 32.93 m²
1-129a Kabinetas 8.28 m²
1-129b Kabinetas 6.45 m²
1-130 Medžiagų atspar. kab. 43.83 m²
1-131 Medžiagų atspar.

labor. dirbtuvės
41.27 m²

1-131a Kabinetas 8.93 m²
1-132 Auditorija 64.35 m²
1-133 Medžiagų atspar. kab. 46.29 m²
1-133a Medžiagų atspar.

labor.
49.73 m²

1-134 Statyb. medž. ir
geotech. labor

100.01 m²

1-135 Mechaninių bandymų
lab.

46.45 m²

1-136 Kabinetas 9.20 m²
1-137 Vent. kam. 31.36 m²
1-138 Tambūras 7.67 m²

2262.78 m²

A korpuso pirmo aukšto patalpų eksplikacija
Numeris Pavadinimas Plotas,m²

A korpusas
1-100 Kompiuterių klasė 53.53 m²
1-100a Holas 105.59 m²
1-100b Laiptinė 134.07 m²
1-100b2 Holas 16.27 m²
1-100c Koridorius 80.00 m²
1-100d Koridorius 103.18 m²
1-100e Kiosko pat. 9.60 m²
1-100f Holas 66.57 m²
1-100g Holas 324.40 m²
1-100h Budinčios/apsaugos

posto pat.
14.17 m²

1-101 Vent. kam. 31.30 m²
1-102 Kompiuterių klasė 45.07 m²
1-103 Kabinetas 46.59 m²
1-104 Kabinetas 52.01 m²
1-106 Kabinetas 28.78 m²
1-107 Kabinetas 31.91 m²
1-108 Serverinė 43.27 m²
1-109 Kabinetas 31.91 m²
1-111 Kabinetas 31.91 m²
1-112 Kabinetas 32.69 m²
1-113 Kabinetas 31.91 m²
1-114 Kabinetas 16.80 m²
1-115 Kabinetas 16.62 m²
1-115a Kabinetas 11.53 m²
1-116 Kompiuterių klasė 75.14 m²
1-117 Kabinetas 30.60 m²
1-118 Kompiuterių klasė 82.82 m²
1-119 Kompiuterių klasė 48.16 m²
1-121 Kompiuterių klasė 63.81 m²
1-123 Valytojos pat. 4.43 m²

remontuojama 1730.44 m²
neremontuojama 532.33 m²

2262.78 m²

VISO A korpuse tvarkomos patalpos
remontuojama 6614.27 m²
neremontuojama 5203.96 m²
`remontuojama III etapu 502.94 m²

12321.17 m²

 1 : 50Pirmo aukšto fragmentas
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Antro auksto planas

Aleksandro Stulginskio universitetas

2012 10

A_03

2012 10

A korpuso antro aukšto patalpų eksplikacija
Numeris Pavadinimas Plotas,m²

220a WC vyr. 13.39 m²
220b Koridorius 3.36 m²
221 Kabinetas 12.58 m²
222 Valytojos pat. 5.30 m²
222a Pagalbinė pat. 1.70 m²
223 Valytojos pat. 4.43 m²
223a Pagalbinė pat. 2.40 m²
224 Kabinetas 23.28 m²
224a Kabinetas 13.97 m²
224b Tambūras 5.77 m²
225 WC_ŽN 3.43 m²
225a WC mot. 12.23 m²
225b Koridorius 3.41 m²
226 Kabinetas 16.86 m²
227 Kabinetas 32.63 m²
227a Kabinetas 30.34 m²
227b Kabinetas 19.63 m²
228 Kabinetas 32.67 m²
228a Kabinetas 15.33 m²
229 Kabinetas 16.13 m²
230 Kompiuterių

klasė
50.85 m²

231 Kabinetas 32.63 m²
231a Kabinetas 15.48 m²
232 Kabinetas 47.38 m²
233 Kabinetas 33.17 m²
233a Kabinetas 12.64 m²
235 Kabinetas 16.86 m²
237 Kabinetas 48.40 m²
237a Kabinetas 30.52 m²
239 Vent. kam. 31.36 m²

1933.88 m²

A korpuso antro aukšto patalpų eksplikacija
Numeris Pavadinimas Plotas,m²

A korpusas
200 Skaitykla 307.68 m²
200b Koridorius 116.96 m²
200c Laiptinė 125.25 m²
200d Koridorius 92.46 m²
200e Kabinetas 18.30 m²
200g Koridorius 13.10 m²
201 Vent. kam. 31.30 m²
202 Kabinetas 13.61 m²
202a Kabinetas 18.48 m²
203 Kn. saug. 30.94 m²
204 Kabinetas 12.15 m²
206 Kabinetas 48.40 m²
206a Kabinetas 15.04 m²
208 Kabinetas 16.86 m²
209 Kabinetas 32.63 m²
210 Kabinetas 49.24 m²
211 Kabinetas 16.86 m²
212 Auditorija 66.79 m²
212a Kabinetas 16.86 m²
212b Kabinetas 8.28 m²
212c Koridorius 4.92 m²
213 Kabinetas 32.40 m²
213a Kabinetas 11.60 m²
214 Kabinetas 16.67 m²
215 Muziejus 44.39 m²
216 Kabinetas 30.82 m²
216a Kabinetas 13.79 m²
217 Auditorija 52.74 m²
218 Auditorija 51.75 m²
219 Kabinetas 16.86 m²
219a Kabinetas 15.29 m²
220 WC_ŽN 3.38 m²

remontuojama 626.81 m²
neremontuojama 954.85 m²
`remontuojama III etapu 352.22 m²

1933.88 m²
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A korpuso rūsio apdailos lentelė 

Pat. Nr. 
Patalpos 

pavadinimas 

GRINDYS LUBOS SIENOS 

Plotas 
(m2) 

Apdailos tipas 
Grindjuostės 

TS 
Plotas 
(m2) 

Apdailos tipas TS 
Plotas 
(m2) 

1 apdailos tipas 
Plotas 
(m2) 

2 apdailos tipas TS 
Tipas 

Kiekis 
(m) 

R-16 
Rūsys 

(remontuojama 
III etapu) 

57,44 
 

53,36 

Betoninės dažytos grindys 
 

Homogeninė PVC danga 
- -  110,80 Pakabinamos akustinės 

lubos  125,88 

Tinkuoti, glaistyti, 
šlifuoti, gruntuoti, dažyti 

du kartus (plovimui 
atspariais vandens 
emulsiniais dažais) 

1,5 Keraminių glazūruotų 
plytelių sienos apdaila  

R-19 
Nauja 

laiptinė(remontu
ojama III etapu) 

75,94 Akmens masės plytelės Akmens masės plytelės 38,05  70,91 

Lubų valymas, 
gruntavimas, glaistymas 

ir dažymas (vandens 
emulsiniais dažais) 

 197,70 

Tinkuoti, glaistyti, 
šlifuoti, gruntuoti, dažyti 

du kartus(plovimui 
atspariais vandens 
emulsiniais dažais) 

- -  

R-20 
WC 

(remontuojama 
III etapu) 

6,12 Akmens masės plytelės Akmens masės plytelės 10,42  6,12 

Lubų valymas, 
gruntavimas, glaistymas 

ir dažymas (vandens 
emulsiniais dažais) 

 26,55 Keraminių glazūruotų 
plytelių sienos apdaila - -  

R-20a 
Prausykla 

(remontuojama 
III etapu) 

4,55 Akmens masės plytelės Akmens masės plytelės 8,66  4,55 

Lubų valymas, 
gruntavimas, glaistymas 

ir dažymas (vandens 
emulsiniais dažais) 

 20,91 Keraminių glazūruotų 
plytelių sienos apdaila - -  

A korpuso antro aukšto apdailos lentelė 

Pat. Nr. 
Patalpos 

pavadinimas 

GRINDYS LUBOS SIENOS 

Plotas 
(m2) 

Apdailos tipas 
Grindjuostės 

TS 
Plotas 
(m2) 

Apdailos tipas TS 
Plotas 
(m2) 

1 apdailos tipas 
Plotas 
(m2) 

2 apdailos tipas TS 
Tipas 

Kiekis 
(m) 

200 
Skaitykla 

(remontuojama 
III etapu) 

307,68 Homogeninė PVC danga Užleidžiama 100 mm 
ant sienų 119,88  307,68 

Pakabinamos akustinės 
lubos  311,35 

Tinkuoti, glaistyti, 
šlifuoti, gruntuoti, dažyti 

du kartus (plovimui 
atspariais vandens 
emulsiniais dažais) 

- -  

202 
Kabinetas 

(remontuojama 
III etapu) 

13,61 Homogeninė PVC danga Užleidžiama 100 mm 
ant sienų 10,36  13,61 Pakabinamos akustinės 

lubos  29,75 

Tinkuoti, glaistyti, 
šlifuoti, gruntuoti, dažyti 

du kartus (plovimui 
atspariais vandens 
emulsiniais dažais) 

- -  

203 
Kn. saugykla 

(remontuojama 
III etapu) 

30,94 Homogeninė PVC danga Užleidžiama 100 mm 
ant sienų 20,32  30,94 Pakabinamos akustinės 

lubos  56,41 

Tinkuoti, glaistyti, 
šlifuoti, gruntuoti, dažyti 

du kartus (plovimui 
atspariais vandens 
emulsiniais dažais) 

1,5 Keraminių glazūruotų 
plytelių sienos apdaila  
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Projektuojama mūrinė siena
iš silikatinių blokelių

Projektuojama mūrinė siena
iš silikatinių blokelių

6560

Pozi-
cija,

eil.nr.

Pavadinimas ir techninės
charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis
Papildomi
duomenys

kg1 Profiliuotis  HEA180 S275  EN 10034 (13600 mm) kg 483
2
3
4
5

kg 1080
200

Armatūra S400 LST EN 15630
kgArmatūra S240 LST EN 15630

Betonas (laiptams) C20/25 LST EN 206-1:2002 m³ 9,0

Apkrovas laikantis silikatinių blokelių mūras 250 mm. ~600 kg/m³

PASTABOS:
1. Visi matmenys pateikiami milimetrais, altitudės metrais;
2. Laiptų betonavimui naudojamas C20/25 klasės betonas pagal LST EN 206-1:2002;
3. Laiptų išilginiam armavimui naudojama S400 klasės armatūra skersiniam S240 pagal LST EN 15630.
4. Brėžiniuose pateikti principiniai sprendimai,  konstrukcijų gamyba ir montavimas, bei monolitinės dalies armavimo
darbai turi būti vygdomi tik pagal darbo projekto stadijos brėžinius.

5. Tarpinės laiptų aikštelės betonuojamos sumūrijus sieną iki reikiamos altitudės, laiptų maršai betonuojami jau įrengus
laiptų aikšteles.

6. Turėklai sąlyginai nerodomi, specifikaciją žr. architektūrinėje dalyje.
7. Apkrovas būtina tikslinti darbo projekte.

6
7
8
9

Betonas C16/20 pamatų įrengimui.

m³ 31,0

Silikatinių blokelių mūras 150 mm. pervaroms ~600 kg/m³ m² 27,0

Sąrama 120x90, l=1550 mm. vnt. 2

10
Perdangos plokščių demontavimas.

11 Kiekių žiniaraštis turėklams pateiktas architektūrinėje dalyje.

m³ 3,3

m² 42,0

Betonas C8/10 paruošiamajam pamatų sluoksniui, LST EN 206-1:2002 m³ 1,2

Stadija:
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1512 ŠILTAS NAMAS

TP

UAB „Šiltas namas“
 Ateities g. 21, LT-06326 Vilnius,

tel./faks. (8 5)  269 69 10, tel. (8 5)  269 69 60

25748 A. Žukauskas

PDV A. Rudys27409

Mokslo paskirties pastato, Universiteto g. 10, Akademija,
Kauno r. modernizavimo ir rekonstravimo projektas

Aleksandro Stulginskio universitetas

DataLaida Keitimų pavadinimas (priežastis)

A_20
1 2

A korpusas:
2012 05

Vidinės laiptinės tarp ašių
9'-10'/L'-N' planas2012 05

2012 05

M:50



N' M' L'

9'

 LAIPTINĖS PAMATŲ PLANAS
M1:50

3100 3400

Esami rūsio sienų blokai

Esami rūsio sienų blokai
Naujai įrengiami monolitiniai
pamatai 500x500 mm.

50
0

50
0

6040

Nuolatinė apkrova nuo savojo svorio 35,8 kN/m, (charakteristinė)
Naudojamoji apkrova 7 kN/m, (charakteristinė).

2

2

PASTABOS:
1. Visi matmenys pateikiami milimetrais, altitudės metrais;
2. Laiptų betonavimui naudojamas C20/25 klasės betonas pagal LST EN 206-1:2002;
3. Laiptų išilginiam armavimui naudojama S400 klasės armatūra skersiniam S240 pagal LST EN 15630.
4. Brėžiniuose pateikti principiniai sprendimai,  konstrukcijų gamyba ir montavimas, bei monolitinės dalies armavimo
darbai turi būti vygdomi tik pagal darbo projekto stadijos brėžinius.
5. Tarpinės laiptų aikštelės betonuojamos sumūrijus sieną iki reikiamos altitudės, laiptų maršai betonuojami jau įrengus
laiptų aikšteles.

6. Turėklai sąlyginai nerodomi, specifikaciją žr. architektūrinėje dalyje.
7. Apkrovas būtina tikslinti darbo projekte.

PJŪVIS 2-2
M1:20

Monolitinis pamatas Sutankintas stambus smėlis

50
0

10
0

Paruošiamasis betono sluoksnis
Sutankintas gruntas
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