
Aleksandro Stulginskio universiteto bendrabučio Nr. 6 kapitalinio remonto ir modernizacijos 
 

Projektavimo užduotis 
 

Aleksandro Stulginskio universitetas numato kapitališkai remontuoti ir modernizuoti studentų 
bendrabutį Nr. 6, esantį adresu Universiteto g. 4, Akademijos mstl., Kauno r., pagal aukštųjų 
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą 
JESSICA. Paruoštas pastato kapitalinio remonto ir modernizavimo darbų techninis projektas 
turi atitikti 2011 m. gruodžio 29 d. LR Švietimo ir mokslo ministro bei LR Aplinkos ministro 
įsakymą Nr. V-2551/D1-1038 „Dėl aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 
bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ ir minėtu įsakymu 
patvirtintą Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo 
(modernizavimo) programą. Pastato kapitalinio remonto ir modernizavimo darbų techninis 
projektas ir jame siūlomi sprendiniai turi atitikti aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo 
įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos JESSICA reikalavimus.   

 
Statinio projekto 
pavadinimas, adresas 

Aleksandro Stulginskio universiteto bendrabutis  Nr. 6 Universiteto 
g. 4, Akademijos mstl., Kauno r. 

Projektavimo etapas 
(stadija) 

Kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų techninis projektas 

Lėšų pobūdis Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių 
atnaujinimo (modernizavimo) programa JESSICA 

Statinio kategorija Ypatingas statinys 

Statybos rūšis Kapitalinis remontas ir modernizacija (esant būtinybei koreguojama 
pagal Statybos įstatymą ir STR) 

Statinio paskirtis Gyvenamosios paskirties pastatas 

Projektavimo paslaugų 
apimtys 

Įprastos paslaugos: projektavimo darbai nurodyti konkurso sąlygose 
ir prieduose (techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra).  
Papildomos paslaugos: energetinio - techninio audito parengimas, 
investicinio projekto parengimas, kitos paslaugos reikalingos pagal 
2011 m. gruodžio 29 d. LR Švietimo ir mokslo ministro bei LR 
Aplinkos ministro įsakymą Nr. V-2551/D1-1038 „Dėl aukštųjų 
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo 
(modernizavimo) programos patvirtinimo“ 

Statytojas (užsakovas), 
adresas 

Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g. 11, Akademijos 
mstl., Kauno r. 

Kontaktiniai asmenys Techninės tarnybos vadovas Juozas Lisauskas, ASU centriniai rūmai, 
kab. 248 Tel. 8 37 752399, faks. 837 752201, mob. tel. 8 686 01466, 
el.p. tt@asu.lt 

Planuojama statybos 
pradžia 

2012 m. 

Planuojama investicija ~ 6 000 000 Lt. (2012 m. kovo 22 d. LR Švietimo ir mokslo ministro 
įsakymas Nr. V-525 „Dėl aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo 
įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos 
planuojamų atnaujinti (modernizuoti) bendrabučių sąraųo 

 



Esamo statinio 
techninės 
charakteristikos 

• bendras plotas pagal kadastrinę bylą 5340,92 m2; 
• pastatytas 1973 m.; 
• aukštų skaičius – 5; 
• pamatai – gelžbetonio blokai; 
• sienos – dujų silikato plokštės ir plytų mūras; 
• perdangos – gelžbetonio plokštės; 
• stogo tipas – sutapdintas; 
• stogo danga - bituminė ritininė prilydoma danga su apšiltinimu; 
• pertvaros – gipso – betono plokštės, plytų, blokelių mūras; 
• grindys - betonas, teracas, keraminės plytelės, PVC danga; 
• langai – plastikiniai; 
• lauko durys – plastikinės; 
• vidaus apdaila - tinkas, dažymas, vietomis keraminės plytelės; 
• centrinis šildymas; 
• komunalinis vandentiekis; 
• komunalinis nuotekų šalinimas; 
• gamtinės dujos. 

Privalomieji statinio 
projekto rengimo 
dokumentai 

• Projektavimo sąlygos; 
• Projektavimo užduotis; 
• Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 

Kauno rajono žemėtvarkos skyrius sutikimas; 
• Žemės sklypo registracijos pažymėjimas; 
• Žemės sklypo ribų planas; 
• Valstybinės žemės panaudos (nuomos) sutartis;  
• Topografinė nuotrauka (rengia paslaugų teikėjas); 
• Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus 

statinius ir teises į juos; 
• Kadastro duomenų byla; 



Statytojo pageidavimai, 
projektavimo darbų 
apimtys 

Aleksandro Stulginskio universiteto bendrabučio Universiteto g. 4, 
Akademijos miestelis, Kauno rajonas kapitalinio remonto ir 
modernizacijos darbų techniniame projekte numatyti: 
1. aplinkos (šalia esančių takų bei šaligatvių) sutvarkymą, jų 
pritaikymą žmonėms su fizine negalia, drenažo aplink pastatą 
remontą ir nuogrindos įrengimą;  
2. pagrindinio įėjimo į pastatą sutvarkymą (remontuojant esamus 
laiptus ir stogelį); 
3. pastato pritaikymą žmonėms su negalia, panduso įrengimą, lifto 
įrengimą; 
4. lauko fasadų remontą šiltinant iš lauko pusės ir įrengiant naujas 
lauko palanges bei naują parapetų skardinimą; 
5. stogo dalinį remontą įrengiant ir sutvarkant vėdinimo kaminėlius, 
sutvarkant stogo liuką, apskardinant esamus ventiliacijos kanalus;  
6. esamos lietaus kanalizacijos sistemos rekonstrukciją įrengiant 
įlajas bei stovus iš PVC vamzdžių; 
7. tambūro ir lauko durų keitimą; 
8. susidėvėjusių ar sugadintų langų keitimas naujais plastikiniais 5 
kamerų 2 paketų selektyviniais stiklais; 
9. visų vidaus patalpų remontą;  
10. dalies patalpų perplanavimą:  
10.1. vietoj kiekviename aukšte esančių rūkomųjų patalpų įrengti 
virtuvių patalpas. Turi būti numatyta po 4 virtuvių patalpos 
kiekvienam aukšte (trys esamos sutvarkytos virtuvių patalpos ir viena 
pertvarkant rūkomuosius kiekviename aukšte). Virtuvėse turi būti 
numatomos elektrinės viryklės; 
10.2. išgriauti pertvaras ir atstatyti fojė visuose aukštuose įrengiant 
priėjimus prie balkonų; 
10.3. įrengti po 4 dušo patalpas kiekviename aukšte (šiuo metu yra 
kiekviename aukšte yra po 2 sutvarkytas dušo patalpas); 
10.4. kiekviename aukšte įrengti kompiuterinius komutacinius 
mazgus atskirose tarnybinėse patalpose jungiamus nuo naujai 
įrengiamo centrinio komutacinio mazgo.  
10.5. perplanuoti ir minimaliai sutvarkyti rūsio patalpas numatant 
jose įrengti tarnybines ir buitines patalpas, savitarnos skalbyklą,; 
10.6. panaikinti esamas dušo patalpos rūsyje; 
11. naujai įrengti kompiuterinį tinklą. Kambariuose ir kitose 
patalpose įrengti ne mažiau darbo vietų nei numatyta gyventojų ar 
darbo vietų toje patalpoje. Kabeliai ne prastesni kaip 6 ACAT tarp 
komutacinių mazgų ir 6 CAT iki darbo vietų. Suprojektuoti bendrą 
nepertraukiamos srovės šaltinį komutaciniams mazgams. Prijungti 
naujai įrengiamą kompiuterinį tinklą prie esamo Universiteto 
kompiuterinio tinklo; 
12. pakeisti visas vidaus duris naujomis skydinėmis su pilnu užpildu; 



 13. įrengti ar pakeisti vidaus plastikines palanges pagal poreikį; 
14. laiptinių, koridorių, fojė remontą, įrengiant naują grindų dangą ar 
kapitališkai atnaujinant esamą teraco grindų dangą. Esamą plytelių 
grindų dangą atnaujinti pagal poreikį. PVC danga keisti visur. 
Laiptinėse įrengti naujus turėklus; 
15. pilnai pakeisti šildymo sistemą įrengiant naujus šildymo 
prietaisus bei naujus vamzdynus. Rekonstruoti šilumos mazgą ir 
naujai įrengti automatiką; 
16. pilnas pakeisti elektros instaliaciją, rekonstruoti elektros skydinę, 
įrengti naujus šviestuvus, rozetes, kitus elektros prietaisus; 
17. įrengti naujas vandentiekio ir nuotekų sistemas; 
18. naujai įrengti karšto vandens cirkuliacinį vamzdyną; 
19. įrengti apsauginę ir priešgaisrinę signalizaciją; 
20. įrengti televizijos tinklą; 
21. pakeisti priešgaisrinį vamzdyną; 
22. įrengti žaibosaugą; 
23. rekonstruoti ventiliacijos sistemą; 
24. įrengti telefonizacijos tinklus; 
25. įrengti lauko ir vidaus vaizdo stebėjimo sistemą; 
26. įrengti elektroninės įeigos ir kontrolės sistemą; 
Projektavimas ir projektiniai sprendiniai turi atitikti visus galiojančius 
statybos techninius reglamentus, higienos normas, kitus galiojančius 
teisinius dokumentus nepriklausomai nuo to, ar jie yra aprašyti 
Statytojo pageidavimuose bei projektavimo darbų apimtyse, ar ne. 
Paslaugų teikėjas taip pat turės suderinti su užsakovu ir pateikti viso 
pastato baldų išdėstymo principinį sprendimą. 

Techninių sprendinių 
bei specifikacijų 
reikalavimai, detalumo 
bei komplektavimo 
reikalavimai 

Techninis projektas turi atitikti savo paskirtį, kad Statytojas galėtų: 
• atlikti sutartyje numatytų, sutartos apimties projekto dalių 

ekspertizę (paslaugų teikėjas privalo taisyti projektą pagal 
ekspertizės paslaugas); 

• pradėti ir vykdyti pastato kapitalinio remonto ir modernizacijos 
darbus. 

Projekto derinimas Projektas derinamas: 
• su universiteto Techninės tarnybos viršininku; 
• su universiteto Bendrabučių tarnybos vadovu; 
• su universiteto Plėtros ir investicijų paieškos skyriaus vedėju; 
• su Informatikos skyriaus vedėju; 
• su Energetikos grupės vadovu; 
• su Santechnikų grupės vadovu; 
• su visomis kontroliuojančiomis ir derinančiomis institucijomis 

Projekto tvirtinimas Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius 

 
PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 
Parengtas projektas turi atitikti visus galiojančius įstatymus, statybos techninius reglamentus, 
visus projektavimą ir statybą reglamentuojančius teisinius ir normatyvinius dokumentus ir jų 
aktualias redakcijas: 
 
1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI 
Eil. Nr. Pavadinimas 

1 LR statybos įstatymas 



2 LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas 
3 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

 
2. STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI 

STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai 
STR 1.05.05:2000 Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis 
STR 1.05.06:2005 Statinio projektavimas 
STR 1.05.07:2002 Statinio projektavimo sąlygų sąvadas 
STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė 
STR 1.07.01:2002 Statybos leidimas 
STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka 

STR .01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR .01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR .01.01(4):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
STR .01.01(5):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
STR .01.01(6):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas 
STR 2.01.04:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai. 
STR 2.01.06:2003 Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo 
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
STR 2.02.07:2004 Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai 
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. 

Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 
STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika 
STR 2.05.02:2001 Statinių konstrukcijos. Stogai 
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inž. tinklai 
STR 2.08.01:2004 Dujų sistemos pastatuose 
STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
STR 2.09.03:1999 Šilumos tiekimo tinklų Šiluminė izoliacija 
STR 2.09.04:2002 Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui. 
STR 3.01.01:2002 Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka 

 
3. RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS 

RSN 26-90 Vandens vartojimo normos 
RSN 38-75 Stogų terasų projektavimo ir įrengimo instrukcija 
RSN 127-91 Civilinė apsauga. Projektavimo taisyklės 
RSN 139-92 Pastatų ir statinių žaibosauga 
RSN 145-92 Gelžbetoninių konstrukcijų statistinis skaičiavimas 
RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

 
4. APLINKOS APSAUGOS NORMINIAI DOKUMENTAI 

LAND 10-96 Nuotekų užterštumo normos 

LAND 21-97 
Buitinių nuotekų filtravimo įrenginių projektavimo, įrengimo ir 
eksploatavimo gamtosauginės taisyklės 



 
5. APLINKOS APSAUGOS NORMINIAI DOKUMENTAI. HIGIENOS NORMOS 

HN 47-1:2003 
Sveikatos priežiūros įstaigos. 
Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai. 

HN 42:1999 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas 
HN 69-1997 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose 

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

 
FUNKCINIAI NAUDOJIMO RODIKLIAI IR REIKALAVIMAI 
Aleksandro Stulginskio universiteto studentų bendrabutis Universiteto g. 4, Akademijos 
miestelis, Kauno rajonas. Ypatingas statinys. Kapitalinis remontas ir modernizacija 
 
Techninio projekto apimtis: 
Techninio projekto apimtį apsprendžia skiriamų lėšų dydis ir užsakovo pageidavimai. 
Techninis projektas turi apimti visus užsakovų pageidavimus ir atitikti visus galiojančius 
statybos techninius reikalavimus, kitus įstatymus, normas, reikalavimus.  

 
Bendri principiniai architektūros sprendiniai ir technologiniai sprendiniai: 
Projekte turi būti numatytas Aleksandro Stulginskio universiteto studentų bendrabučio pastato 
kapitalinis remontas ir modernizacija, esamų fasadų apšiltinimas ir naujos estetinės išvaizdos 
sukūrimas, visų inžinerinių sistemų ir komunikacijų atnaujinimas, pagrindinių lauko ir 
tambūrinių durų pakeitimas, pagrindinio įėjimų į pastatą sutvarkymas, aplinkos sutvarkymas, 
pritaikymas žmonės su negalia. 
Visi projektiniai sprendiniai turi būti suderinami su užsakovu. 
Atnaujintas pastatas turi atitikti visus galiojančius įstatymus, reikalavimus, normas (pastatų 
išorinių atitvarų šilumos izoliaviamui, žmonėms su negalia ir t.t.). 
 
Išorės apdaila 
Apšiltinami pastato fasadai (fasadų apšiltinimo medžiagos storis nustatomas remiantis 
skaičiavimais). Po pastato fasadų apšiltinimo įrengiama apdaila - esamas pastato fasadas 
tinkuojamas spalvotu struktūriniu tinku, dengiamas lakštinėmis medžiagomis (fasadine 
plokšte, akmens masės plytelėmis ar skardos kasetėmis). Cokolio apdailai naudojamos 
lakštinės medžiagos. Keičiamos pagrindinės išorės durys. Išorės durys keičiamos naujomis 
plastikinėmis durimis arba aliuminio vitrinomis atsižvelgiant į keičiamų durų varstymo 
intensyvumą. Tvarkomi patekimai į pastatą - laiptų aikštelės aptaisomos neslidžiomis akmens 
masės plytelėmis, esant reikalui įrengiami turėklai, virš pagrindinių įėjimų įrengiami stogeliai. 
Stoge sutvarkomi vėdinimo kanalai, ventiliacijos šachtos ir kitos inžinierių komunikacijų 
pralaidos, pagal poreikį naujai atliekami parapetų, prieglaudų, vėdinimo kanalų šachtų 
skardinimo darbai.  
Visi projektiniai sprendiniai turi būti suderinami su užsakovu. 
 
Vidaus erdviu perplanavimas 
Numatomas visų vidaus erdvių ir patalpų kapitalinis remontas. Dalis patalpų perplanuojama. 
Vietoj kiekviename aukšte esančių rūkomųjų patalpų įrengiamos virtuvių patalpos. Turi būti 
numatyta po 4 virtuvių patalpos kiekvienam aukšte (trys esamos sutvarkytos virtuvių patalpos 
ir viena pertvarkant rūkomuosius kiekviename aukšte). Išgriaunamos pertvaros ir atstatomos 
fojė visuose aukštuose įrengiant priėjimus prie balkonų. Įrengiama po 4 dušo patalpas 
kiekviename aukšte (šiuo metu yra kiekviename aukšte yra po 2 sutvarkytas dušo patalpas). 
Naikinama esama serverinė įrengiant gyvenamąją patalpą. Kiekviename aukšte įrengiamos 
komutacijos mazgų patalpos. Perplanuojamos ir sutvarkomos rūsio patalpos numatant jose 
įrengti tarnybines ir buitines patalpas, savitarnos skalbyklą, patalpas studentų centrui, tarybai, 



laisvalaikiui. Esamos dušo patalpos rūsyje naikinamos. Esamos bufeto patalpos tvarkomos 
nekeičiant jų paskirties. 
Tvarkomų gyvenamų patalpų apdaila numatoma atlikti naujai dažant sienas ir lubas, grindys 
klojant dilimui atspariu linoleumu ar marmaliaumu. Vestibiulio, koridorių ir kitų bendrų 
patalpų grindys dedamos akmens masės plytelės arba kapitališkai atnaujinamas teracas, sienos 
ir lubos dažomos. Virtuvių ir sanitarinių mazgų grindys dedamos akmens masės plytelės, 
sienos dedamos glazūruotomis ar akmens masės plytelėmis, lubos dažomos. 
 
Grindys: 
Tvarkomų gyvenamų patalpų grindys klojamos dilimui atspariu linoleumu ar marmaliaumu. 
Vestibiulio, koridorių ir kitų bendrų patalpų grindys dedamos akmens masės plytelės arba 
kapitališkai atnaujinamas teracas. Virtuvių ir sanitarinių mazgų grindys dedamos akmens 
masės plytelės.  
 
Sienų ir lubų apdaila: 
Tvarkomų gyvenamų patalpų sienos ir lubos dažomos vandeniui atspariais dažais. Vestibiulio, 
koridorių ir kitų bendrų patalpų sienos ir lubos dažomos vandeniui atspariais dažais. Virtuvių 
ir sanitarinių mazgų sienos dedamos glazūruotomis ar akmens masės plytelėmis, lubos 
dažomos vandeniui atspariais dažais. 
 
Technologinė įranga: 
Numatoma būtina įranga pagal poreikį ir galiojančius reikalavimus. 
 
Konstrukcijos: 
Šiuo projektu pastatų laikančios konstrukcijos (pamatai, laikančios sienos, denginiai) 
nekeičiamos. Perplanavimas atliekamas įrengiant sienas iš plytų, blokelių arba dvigubo 
gipskartonio. 
 
Inžineriniai sprendiniai - vidaus inžineriniai tinklai: 
Visame pastate numatyti šildymo sistemos modernizavimą su naujais šildymo prietaisais ir 
galimybe reguliuoti juos. Pilnai keičiami elektros jėgos ir apšvietimo tinklai, vėdinimas, 
vandentiekio ir nuotėkų, priešgaisriniai, kompiuteriniai, lietaus nuvedimo tinklai. Įrengiama 
priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija.  
 
Projekto derinimas: 
Projekto rengimo metu su Užsakovu suderinami visi principiniai sprendimai. Paruoštas 
projektas derinamas pagal projektavimo sąlygų nurodymus su sąlygas išdavusiomis 
institucijomis.  
 
Projekto sudėtis ir komplektavimas 
Paruošiami ir perduodami Užsakovui 5 techninio projekto dokumentacijos popieriniai ir 
elektroniniai komplektai. 
 
Projektavimo darbu apimtis: 
• Projektavimo užduoties tikslinimas pagal galiojančius statybos techninius 
reikalavimus, kitus įstatymus, normas, reikalavimus (kartu su Užsakovu); 
• Privalomų projekto dokumentų gavimas ir patikrinimas; 
• Bendrieji sprendinių duomenys ir aiškinamasis raštas; 
• Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai; 
• Sprendinių techninės specifikacijos; 
• Sprendinių brėžiniai, schemos; 
• Kiti reikiami darbai. 



 
Pastaba: Paruoštas techninis projektas skirtas statybos leidimui gauti, statybos rangovui 
konkurso būdu parinkti, darbo projektui rengti. 
 
Statytojo projektavimo konsultavimo paslaugoms paskirtas personalas, įranga, aprūpinimas ir 
paskirtieji subrangovai 
Eil 
Nr. Sritis Paskirtas personalas ir kit. duomenys 

1. 

Užsakovo atstovas 
konsultavimui pastato statybinei 

daliai ir operatyviniais 
projektavimo klausimais 

Techninės tarnybos vadovas 
Juozas Lisauskas 

Tel. 837 752399, faks. 
837 752201, mob. tel. 

8686 01466, el.p. 
tt@asu.lt 

3. Įranga, aprūpinimas Nėra  
4. Paskirtieji subrangovai Nėra  

 
Statytojo pateikiamų Projektuotojui Privalomųjų projekto dokumentų pateikimo grafikas 

Eil. 
nr. Pavadinimas Pastabos 

1. Inventorizacinė medžiaga Projektavimo pradžiai 

2. Statinio projektavimo užduotis 

Projektavimo pradžiai, pagal 
galiojančius statybos techninius 
reikalavimus, kitus įstatymus, 

normas, reikalavimus tikslinama 
kartu su projektuotoju 

3. Patikslinti duomenys apie numatomą naudoti 
technologinę įrangą Nėra 

 
 

 
Parengė: 
Techninės tarnybos vadovas    Juozas Lisauskas 
Techninės tarnybos vyr. inžinierius  Žydrūnas Vyčius 

  



Aleksandro Stulginskio universiteto bendrabučio Nr. 6 kapitalinio remonto ir modernizacijos 
 

Energetinio – techninio audito užduotis 
 

Aleksandro Stulginskio universitetas numato kapitališkai remontuoti ir modernizuoti studentų 
bendrabutį Nr. 6, esantį adresu Universiteto g. 4, Akademijos mstl., Kauno r., pagal aukštųjų 
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą 
JESSICA. Pastato energetinis – techninis auditas turi įvertinti esamus išorinius atitvarus, 
pastato vidaus inžinerinius tinklus bei pasiūlyti bei pagrįsti jų renovavimo poreikį ir 
galimybes pagal šiuolaikinius reikalavimus. Energijos vartojimo audito metu įvertinama 
esama pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų būklė, nustatomi veiksniai, lemiantys 
energijos ir šalto vandens sąnaudas, parenkamos tinkamos priemonės, kurių įgyvendinimas 
leistų sumažinti ne tik pastato energijos ir šalto vandens sąnaudas, bet ir pagerintų 
komfortines sąlygas, padidintų pastato ar jo atskirų dalių gyvavimo trukmę.  

Auditas turi būti atliektas atestuotų specialistų vadovaujantis „IŠSAMIOJO ENERGIJOS, 
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ŠALTO VANDENS VARTOJIMO AUDITO ATLIKIMO 
VIEŠOJO NAUDOJIMO PASKIRTIES PASTATUOSE METODIKA“, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 bei kitais galiojančiais 
įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir kitais dokumentais.  

Pastato energetinis – techninis auditas ir audite siūlomi sprendiniai turi atitikti užsakovo 
reikalavimus nurodytus Projektavimo užduotyje (konkurso sąlygų priedas Nr. 6) bei aukštųjų 
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos 
JESSICA reikalavimus.   

Paruoštas pastato energetinis – techninis auditas turi atitikti 2011 m. gruodžio 29 d. LR 
Švietimo ir mokslo ministro bei LR Aplinkos ministro įsakymą Nr. V-2551/D1-1038 „Dėl 
aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) 
programos patvirtinimo“ ir minėtu įsakymu patvirtintą Aukštųjų mokyklų ir profesinio 
mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą. 

Pastato energetinis – techninis auditas ir investicinis projektas gali būti ruošiami kaip  atskiri 
dokumentai ar kaip vienas dokumentas pagal visus galiojančius reikalavimus. 

PASTATO ENERGETINIO – TECHNINIO AUDITO RENGIMO TEISINIAI IR 
NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Parengtas energetinis – techninis auditas turi atitikti visus galiojančius įstatymus, statybos 
techninius reglamentus, kitus reglamentus, normas, kitus galiojančius dokumentus. 

Pastato energetinio – techninio audito projekto apimtis: 
Pastato energetinio – techninio audito apimtį apsprendžia skiriamų lėšų dydis ir užsakovo 
pageidavimai. Pastato energetinis – techninis auditas turi apimti visus užsakovų pageidavimus 
ir atitikti visus galiojančius statybos techninius reikalavimus, kitus įstatymus, normas, 
reikalavimus.  
 
Pastato energetinio – techninio audito derinimas: 
Pastato energetinio – techninio audito rengimo metu su Užsakovu suderinami visi principiniai 
sprendimai.  
 



Pastato energetinio – techninio audito sudėtis ir komplektavimas 
Paruošiami ir perduodami Užsakovui 5 energetinio – techninio audito dokumentacijos 
popieriniai ir elektroniniai komplektai. 
 
Pastaba: energetinis – techninis auditas skirtas gauti finansavimą pastato kapitalinio remonto 
ir modernizacijos darbams pagal aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių 
atnaujinimo (modernizavimo) programą JESSICA, investiciniam, techniniam projektams 
ruošti ir techninio projekto ekspertizei. 
 
 

Parengė: 
 
Plėtros ir investicijų paieškos skyriaus vedėjas Alvydas Žibas 
Techninės tarnybos vadovas    Juozas Lisauskas 

  



Aleksandro Stulginskio universiteto bendrabučio Nr. 6 kapitalinio remonto ir modernizacijos 
 

Investicinio projekto užduotis 
 

Aleksandro Stulginskio universitetas numato kapitališkai remontuoti ir modernizuoti studentų 
bendrabutį Nr. 6, esantį adresu Universiteto g. 4, Akademijos mstl., Kauno r., pagal aukštųjų 
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą 
JESSICA. Investiciniame projekte pagal paruoštą pastato energetinį – techninį auditą ir jame 
siūlomus sprendinius turi būti numatytos ir pagrįstos pastato kapitaliniam remontui ir 
modernizacijai reikalingos lėšos apskaičiuojant reikalingas investicijas ir jų atsiperkamumą. 
Investicinis projektas - tai dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai 
pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą bei kitus efektyvumo 
rodiklius, nurodo projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius. Tai 
detalus būsimos veiklos planas, kuriame išnagrinėjami visi pagrindiniai planuojamos veiklos 
aspektai.  

Investicinis projektas turi atitikti aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių 
atnaujinimo (modernizavimo) programos JESSICA reikalavimus ir pagrįsti pastato kapitalinio 
remonto ir modernizacijos darbų finansavimą iš šios programos.  

Pastato investicinis projektas turi atitikti užsakovo reikalavimus nurodytus Projektavimo 
užduotyje (konkurso sąlygų priedas Nr. 6), energetinį – techninį auditą ir jo sprendinius bei 
aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) 
programos JESSICA reikalavimus.   

Paruoštas pastato investicinis projektas turi atitikti 2011 m. gruodžio 29 d. LR Švietimo ir 
mokslo ministro bei LR Aplinkos ministro įsakymą Nr. V-2551/D1-1038 „Dėl aukštųjų 
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos 
patvirtinimo“ ir minėtu įsakymu patvirtintą Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 
bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą. 

Pastato investicinis projektas ir energetinis – techninis auditas gali būti ruošiami kaip  atskiri 
dokumentai ar kaip vienas dokumentas pagal visus galiojančius reikalavimus. 

INVESTICINIO PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI IR NORMATYVINIAI 
DOKUMENTAI 
Parengtas investicinis projektas turi atitikti visus galiojančius įstatymus, statybos techninius 
reglamentus, kitus reglamentus, normas, kitus galiojančius dokumentus. 
 
Investicinio projekto apimtis: 
Investicinio projekto apimtį apsprendžia skiriamų lėšų dydis ir užsakovo pageidavimai. 
Investicinis projektas turi apimti visus užsakovų pageidavimus ir atitikti visus galiojančius 
statybos techninius reikalavimus, kitus įstatymus, normas, reikalavimus.  

 
Investicinio projekto derinimas: 
Investicinio projekto rengimo metu su Užsakovu suderinami visi principiniai sprendimai.  
 
Investicinio projekto sudėtis ir komplektavimas 
Paruošiami ir perduodami Užsakovui 5 investicinio projekto dokumentacijos popieriniai ir 
elektroniniai komplektai. 
 



Pastaba: investicinis projektas skirtas gauti finansavimą pastato kapitalinio remonto ir 
modernizacijos darbams pagal aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių 
atnaujinimo (modernizavimo) programą JESSICA, techniniam projektui ruošti ir techninio 
projekto ekspertizei. 
 
 
 

Parengė: 
 
Plėtros ir investicijų paieškos skyriaus vedėjas Alvydas Žibas 
Techninės tarnybos vadovas    Juozas Lisauskas 


