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OBJEKTAS 

LŽŪU MOKYMO ĮSTAIGOS MOKOMASIS-LABORATORINIS KORPUSAS 17C4/p 
 

P R O J E K T A V I M O   U Ž D U O T I S 
(pagal  STR 1.05.06:2005 “Statinio projektavimas”) 

 
 Statinio projekto 

pavadinimas, adresas 
 

LŽŪU mokymo įstaigos mokomasis-laboratorinis korpusas 
17C4/p, Kauno raj. sav., Noreikiškių k. 

 Projektavimo darbo etapas 
(stadija) 

Techninis projektas 

 Lėšų pobūdis Valstybinės 
 Statinio kategorija Ypatingas statinys 
 Statybos darbų ir įrenginių 

pirkimo būdas 
Viešas konkursas pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą 

 Statybos rūšis Nauja statyba (*pastatas numatomas rekonstruoti pristatant 
priestatą, tačiau remiantis STR 1.01.08:2002 priestato statyba 
priskiriama naujo statinio staybai, jei jo visų aukštų, taip pat rūsio 
(pusrūsio), antstatų, pastogės paltalpų plotų suma didesnė kaip 
10% už tokiu pat būdu apskaičiuotą statinio, prie kurio jis 
pristatomas, plotų sumą.) 

 Statinio paskirtis  Mokymo paskirties pastatas 
 Statinio projekto pagrindas Projektavimo užduotis ir projektavimo sutartis 
 Projektavimo paslaugų 

apimtys, darbų atlikimo 
grafikas 

Įprastos paslaugos: statybos projektavimo darbai ir terminai, 
nurodyti sutartyje ir sutarties priede (pagal STR.1.05.06:2005). 
 

 Statytojas (užsakovas), 
adresas 

Lietuvos Žemės ūkio universitetas, Studentų 11, Akademija, 
Kauno raj. 

 Kontaktiniai asmenys Techninės tarnybos vadovas inž. Juozas Lisauskas  
LŽŪU centriniai rūmai, kab. 228 
Tel./faks.8 37 752399 mob.tel. 8 686 01466 
tt@lzuu.lt 

 Planuojama statybos pradžia 2009 m.  
 Statinio techniniai rodikliai  bendras plotas 4304,28 m2* 

 užstatymo plotas 1509 m2* 
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 tūris 16 898 m3 
*informacija visam pastatui pateikta iš kadastrinių davinių 

 Privalomieji statinio projekto 
rengimo dokumentai 
(statytojo lydimuoju raštu 
perduodami projektuotojui) 

 Projektavimo užduotis 
 KAVA sutikimas statinių statybai, rekonstravimui 
 Žemės sklypo registracijos pažymėjimas 
 Žemės sklypo ribų planas 
 Valstybinės žemės panaudos (nuomos) sutartis 
 Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre 

įregistruotus statinius ir teises į juos 
 Kadastro duomenų bylos kopija 
 Galiojanti topografinė nuotrauka 

 Turima statinio tyrimų ar 
kita dokumentacija 

Inventorinė byla, energetinis auditas - investicinis pasiūlymas 
(2004 m. UAB „Cedra”), projekto pagrindimas-investicinis 
pasiūlymas (2008 m. VšĮ “Statybos idėjų centras”) 

 Projektuojamo pastato 
charakteristika 

 Pastatytas 1985 m* 
 Aukštų skaičius 3-4 
 Pamatai – betono blokų ir monolitinio betono* 
 Sienos – skersinės ir išilginės laikančiosios silikatinių 

plytų mūro* 
 Perdangos – surenkamos g/b plokštės* 
 Stogo tipas – sutapdintas 
 Stogo konstrukcija – gelžbetonis 
 Stogo danga – bituminė ritininė danga 
 Išorės apdaila – baltos silikatinės plytos 
 Pertvaros – plytų 
 Grindys – betonas, keraminės plytelės, PVC danga 
 Langai –dalis PVC – 5 kamerų, dalis mediniai 

suporintais rėmais 
 Lauko durys, vartai - mediniai 
 Vidaus apdaila – tinkas, dažymas, vietomis keraminės 

plytelės 
*informacija visam pastatui pateikta iš kadastrinių davinių  

 Statytojo pageidavimai, 
projektavimo darbų apimtys 

Ruošiant LŽŪU mokymo įstaigos mokomojo -laboratorinio 
korpuso 17C4/p techninį projektą privalu vadovautis 2009 m. 
paruoštu projekto pagrindimu-investiciniu pasiūlymu (2009m. 
UAB “VšĮ “Statybos idėjų centras”) ir energetiniu auditu-
investiciniu pasiūlymu (2004m. UAB „Cedra”) bei juose 
numatytomis priemonėmis: 

 Perplanuoti esamas patalpas pagal naujus funkcinius 
reikalavimus 

 Išplėsti pastato plotą – pristatyti 1000-1200 m2 ploto 
priestatą 

 Įrengti naują vidaus patalpų apdailą (grindys, sienos, 
lubos) atitinkančią funkcinius, higieninius ir 
priešgaisrinius reikalavimus 

 Apstatyti įrengtas laboratorines patalpas ir auditorijas 
bei kitas studijoms skirtas patalpas  suprojektuotais 
vieningo tipo baldais 

 Šalia pastato įrengti 240- 600 m2 šiltnamius ir modelinių 
tyrimų aikštelę 

 Apšiltinti esamą pastatą pagal normose reikalaujamą 
šilumos perdavimo koeficientą , įrengti naują fasadų 
apdailą 

 Pakeisti langus - plastikiniais, ne mažiau kaip 7 kamerų 
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su pastorintais rėmais 
 Pakeisti  vidaus ir lauko duris  
 Pakeisti  mediniai vartai  
 Apšiltinti sutapdintą stogą pagal normose reikalaujamą 

šilumos perdavimo koeficientą, pakeisti stogo dangą 
nauja, geros kokybės hidroizoliacine ritinine danga, 
kapitaliai suremontuoti visus likusius stogo elementus 

 Įrengti drenažą ir vertikalią pamatų hidroizoliaciją, 
apšiltinti juos iš išorės, įrengti naują cokolio apdailą, 
kuri turi būti atspari fiziniam pažeidimui  

 Įrengti naują ir modernią šildymo sistemą 
 Įrengti užtikrinančią galiojančios normos vėdinimo 

sistemą 
 Įrengti naujas jėgos tinklų ir apšvietimo sistemas 
 Įrengti silpnų srovių ir ryšių sistemas 
 Įrengti vandentiekio bei nuotekų sistemas 
 Automatizuoti inžinerinių komunikacijų sistemas 
 Pastato pritaikymas ŽN (įrengiamas pandusas patekimui 

į pastatą, san.mazgai, liftas – keltuvas, durų plotis pagal 
neįgaliųjų reikalavimus)  

 Atnaujinti vidaus laiptus 
 Sutvarkyti nuogrindą aplink visą senąjį pastatą ir 

tinkamai sujungti su visu planuojamu gerbūviu 
 Sutvarkyti teritoriją - formuojami nauji nuolydžiai bei 

įrengiamos naujos dangos, sutvarkomi teritorijos 
nuolydžiai aplink pastatą, įrengiami pėsčiųjų takai, 
pravažiavimai sunkiajai technikai, automobilių laikymo 
aikštelė, sutvarkoma lietaus vandens surinkimo sistema.  

 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 

 pradėti ir vykdyti pastato atnaujinimo ir inžinerinio 
pertvarkymo darbus. 

 Projekto derinimas Projektas derinamas: 
 Su Universiteto rektoriumi; 
 Su techninės tarnybos viršininku. 
 Su projektavimo sąlygų sąvade numatytomis 

institucijomis 
 Projekto tvirtinimas Lietuvos Žemės ūkio universitetas  

rektorius Romualdas Deltuvas 
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A priedas:  
 
Projekto rengimo teisiniai ir normatyviniai dokumentai: 
1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas 

 IX-583 2001.11.08 LR statybos įstatymas 
 

 1994 m. gruodžio 22 d. 
nr.I-733, 2002m. birželio 
25 d. nr.IX-991 

LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas. 
Įstatymo 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymas 

 
I-2223,1352 VIII-308 

LR Aplinkos apsaugos įstatymas (1992 01 21; 1996 05 28; 1997 
06 26) 

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 
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3. RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS (RSN) 
3.1 RSN 26-90 Vandens vartojimo normos 
3.2 RSN 38-75 Stogų terasų projektavimo ir įrengimo instrukcija 
3.3 RSN 127-91 Civilinė apsauga. Projektavimo taisyklės 
3.4 RSN 139-92 Pastatų ir statinių žaibosauga 
3.5 RSN 145-92 Gelžbetoninių konstrukcijų statistinis skaičiavimas 
3.6 RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
 
4. APLINKOS APSAUGOS NORMINIAI DOKUMENTAI 
4.1 LAND 10-96 Nuotekų užterštumo normos 
4.2 LAND 21-97 Buitinių nuotekų filtravimo įrenginių projektavimo, 

įrengimo ir eksploatavimo gamtosauginės taisyklės 
 
5. APLINKOS APSAUGOS NORMINIAI DOKUMENTAI HIGIENOS NORMOS  
5.1 HN 47-1:2003 Sveikatos priežiūros įstaigos. 

Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai. 
5.2 HN 42:1999 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas 
5.3 HN 69-1997 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo 

patalpose 
5.4 HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės 

vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai 
 
FUNKCINIAI NAUDOJIMO RODIKLIAI IR REIKALAVIMAI 
 
LŽŪU mokymo įstaigos mokomasis-laboratorinis korpusas 17C4/p, Kauno raj. sav., Noreikiškių k. 
Ypatingas statinys. Nauja statyba 
 
Techninio projekto apimtis: 
Techninio projekto apimtį apsprendžia skiriamų lėšų dydis ir užsakovo pageidavimai. Remiantis 
planuojamų skirti lėšų dydžiu numatyta toka techninio projekto apimtis: 

 Perplanuoti esamas patalpas pagal naujus funkcinius reikalavimus. 
 Išplėsti pastato plotą – pristatyti 1000-1200 m² ploto priestatą. 
 Įrengti naują vidaus patalpų apdailą (grindys, sienos, lubos) atitinkančią funkcinius, higieninius ir 

priešgaisrinius reikalavimus. 
 Apstatyti įrengtas laboratorines patalpas ir auditorijas bei kitas studijoms skirtas patalpas  

suprojektuotais vieningo tipo baldais. 
 Šalia pastato įrengti 240-600 m² šiltnamius ir modelinių tyrimų aikštelę. 
 Apšiltinti esamą pastatą pagal normose reikalaujamą šilumos perdavimo koeficientą , įrengti naują 

fasadų apdailą. 
 Pakeisti langus - plastikiniais, ne mažiau kaip 7 kamerų su pastorintais rėmais. 
 Pakeisti  vidaus ir lauko duris.  
 Pakeisti  mediniai vartai. 
 Apšiltinti sutapdintą stogą pagal normose reikalaujamą šilumos perdavimo koeficientą, pakeisti 

stogo dangą nauja, geros kokybės hidroizoliacine ritinine danga, kapitaliai suremontuoti visus 
likusius stogo elementus. 

 Įrengti drenažą ir vertikalią pamatų hidroizoliaciją, apšiltinti juos iš išorės, įrengti naują cokolio 
apdailą, kuri turi būti atspari fiziniam pažeidimui.  

 Įrengti naują ir modernią šildymo sistemą. 
 Įrengti užtikrinančią galiojančios normos vėdinimo sistemą. 
 Įrengti naujas jėgos tinklų ir apšvietimo sistemas. 
 Įrengti silpnų srovių ir ryšių sistemas. 
 Įrengti vandentiekio bei nuotekų sistemas. 
 Automatizuoti inžinerinių komunikacijų sistemas 
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 Pastato pritaikymas ŽN (įrengiamas pandusas patekimui į pastatą, san.mazgai, liftas – keltuvas, 
durų plotis pagal neįgaliųjų reikalavimus) . 

 Atnaujinti vidaus laiptus. 
 Sutvarkyti nuogrindą aplink visą senąjį pastatą ir tinkamai sujungti su visu planuojamu gerbūviu. 
 Sutvarkyti teritoriją - formuojami nauji nuolydžiai bei įrengiamos naujos dangos, sutvarkomi 

teritorijos nuolydžiai aplink pastatą, įrengiami pėsčiųjų takai, pravažiavimai sunkiajai technikai, 
automobilių laikymo aikštelė, sutvarkoma lietaus vandens surinkimo sistema. 

 
Numatomi remontuojamos pastato dalies techniniai rodikliai: 
 
Eil. 
Nr. 
 
 

Rodiklio pavadinimas 
 
 

Mato 
vnt. 
 
 

Iki 
rekonstrukcijos 
 

Po 
rekonstrukcijos 

2.1. paskirties rodikliai  Darbuo- 
tojai 

  

2.2. bendrasis plotas: m2 4304,28 5300 - 5500 
2.2.1 pagrindinis m2 3983,05 4920 - 5115 
2.2.2 pagalbinis m2 321,23 385 - 600 
2.3. pastato tūris m3 16 898* 18 000-19 000 
2.4. aukštų skaičius vnt. 3 - 4 3 - 4 
2.5. pastato atsparumas ugniai (I,II ar III)   I 
2.6. gaisrinė apkrova MJ/m2 -------------- 300 
2.7. atitvarų šilumos perdavimo 

koeficientas: 
   

2.7.1 sienų W/m2K ~1,05 ~0,3 
2.7.2 grindų (virš rūsio) W/m2K ~0,88 ~0,88 
2.7.3 durų W/m2K ~2,6 ~1,6-1,30 
2.7.4 langų W/m2K ~1,6-1,30 ~1,6-1,30 
2.7.5 denginio W/m2K ~0,83 ~0,20 
2.8 Pastato (patalpų) akustinio komforto 

sąlygų klasė 
 C C 

 
Sklypo sutvarkymas 
Senos apgriuvusios dangos išardomos, formuojami nauji nuolydžiai bei įrengiamos naujos dangos, 
remontuojma nuogrinda visu pastato perimetru, sutvarkomi teritorijos nuolydžiai aplink pastatą.  
Įrengiami pėsčiųjų takai, pravažiavimai sunkiajai technikai, automobilių laikymo aikštelė. Sutvarkoma 
lietaus vandens surinkimo sistema. Suplanuojamas sklypo apželdinimas. Taip pat įrengiamas teritorijos 
apšvietimas. 
Teritoriją būtina sutvarkyti taip, kad joje laisvai galėtų judėti žmonės su negalia. 
Vykdant korpuso rekostrukcijos darbus pastato teritorijos tvarkymas numatytas minimalus, tačiau siekiat 
sukurti vieningą universitetinio miestelio urbanistinį vaizdą,  atliekant šiuos darbus būtina įvertinti 
perspektyvinius ryšius su centriniais rūmais, univesitetinio miestelio išplanavimą ir apželdinimo sistemą. 
 
Bendri principiniai architektūros sprendiniai  
Dislokacijos sklypo plane sprendimas 
Sprendimą ŽŪM pastate po rekonstrukcijos įrengti Žemės ir miškų ūkio jungtinio tyrimų centro bei 
Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centro administracines patalpas bei 
laboratorijas lėmė tai, kad pastatas yra centrinėje Universiteto miestelio dalyje, greta Centrinių rūmų ir šiuo 
metu nėra pilnai išnaudojamams (pagal LŽŪU poreikius reikalinga šiek tiek mažiau nei ½  dabartinio 
pastato ploto). Šiuo metu pastate yra įsikūrusi Žemės ūkio mašinų katedra ir naujų laboratorijų įrengimas 
leis atnaujinti mokymo bazę bei prisidės prie kvalifikuotų specialistų rengimo bei Universiteto 
bendradarbiavimo su agroverslu ir pramone.  
Esama padėtis 
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Esamos ŽŪM patalpos šiuo metu yra per mažos sudaryti sąlygas užsiimti deklaruojama veikla bei 
numatomoms jose įrengti Žemės ir miškų ūkio jungtinis tyrimų centro ir Biosistemų inžinerijos, biomasės 
energetikos ir vandens inžinerijos centro laboratorijoms. Todėl ŽŪM pastatą numatoma rekonstruoti 
išplečiant reikalingų patalpų plotą. 
Pasirinktas ploto išplėtimo variantas - suplanuoti prie esamo pastato 1000-1200 m2 priestatą, taip pat šalia 
pastato numatyti 240-600 m2 šiltnamius ir modelinių tyrimų aikštelę. 
Funkcinės schemos principas, architektūrinė koncepcija. 
Planuojama kompozicija – 3 aukštų priestatas rytinėje esamo 3-aukščio korpuso dalyje, kaip pastato 
dominantė išlieka 4aukštų esamo pastato korpusas. Šiltnamiai ir modelinių tyrimų aikštelė planuojama 
vietoje dabar esančio pietinėje pastato pusėje metalinio arkinio angaro. 
Naujai projektuojamo priestato ir esamo, atnaujinti numatyto, pastato erdvinė kompozicija bus moderni, 
šiuolaikiška ir harmoningai pritaikyta prie vietos kraštovaizdžio, esamos urbanistinės situacijos. 
Šiltnamiams bus naudojamos žiemos sodo konstrukcijos, taip bus sprendžiamos ūkinės paskirties statinio 
harmoningas įkomponavimas prie administracinių pastatų bei viso LŽŪU miestelio centrinės dalies 
kontekstu. 
Ateityje, atsiradus papildomam patalpų poreikiui, ŽŪM pastatą galima plėsti formuojant “U” formos 
užsatymą, uždaruoju galu pasuktą į Studentų gatvę (taip atkartojant Centrinių ir 2-ųjų rūmų formas ir 
orientaciją), pastato dominante paliekant  4 aukštų esamą korpusą (esant poreikiui jį aukštinant dar 1 
aukštu). 
Rekonstruotame pastate numatoma įrengti Žemės ir miškų ūkio jungtinio tyrimų centro administracines 
patalpas, dalį laboratorijų, taip pat jame  lieka Žemės ūkio inžinerijos fakulteto katedros.  
3-aukščiame naujai statomame priestate planuojamam įrengti Žemės ir miškų ūkio jungtinio tyrimų centro 
bei Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centro laboratorijas. 
Rekonstruojant pastatą numatytos bendros patalpos – pasitarimų kambarys, sanitarinių patalpų grupė 
(rūbinės, sanmazgai, valytojos patalpa ir pan.), techninės patalpos (katilinė, ventkameros, vandens įvado 
patalpa ir pan.). 
Patalpos grupuojamos aplink koridorius ar holus, vertiklus susisiekimas vyksta laiptinėmis ir liftu. 
Šiltnamiai ir bandymų aikštelės tiesioginio susisiekimo su pastatu koridoriais neturės –  į juos patenkama iš 
lauko, tačiau kaip galimas variantas gali būti ir jungtis galerija. 
Patalpų poreikis, vidaus erdvių perplanavimas,  
ŽŪM pastato dalis dabartinės patalpų sudėties neatitinka planuojamų poreikių, todėl numatomas esminis 
patalpų perplanavimas pagal naują funkcinę schemą. Papildomoms funkcijoms reikalingas papildomas 
plotas, dėl to statomas naujas priestatas.  
Perplanuojant patalpas, dalis esamų pertvarų griaunama, ardomos grindys dėl inžinerinių tinklų įrengimo. 
Nuimama senoji nekokybiška sienų apdaila. Pagal naują funkcinę schemą mūrijamos naujos pertvaros, 
dalyje patalpų pertvaros montuojamos iš gipso kartono. 
Pastate numatoma įrengti: 

 Žemės ūkio inžinerijos fakulteto katedrų patalpas (Žemės ūkio mašinų, Šilumos ir biotechnologijų 
inžinerijos, Agroenergetikos). Reikalingas plotas ~1600 m². 

 Žemės ir miškų ūkio jungtinio tyrimų centro patalpas  (administracinės patapos, laboratorijos- 
agrobiologijos, mikrobiologijos, augalinių žaliavų kokybės, biologinių žymenų, 
agrobiotechnologijos ir kt.). Reikalingas plotas ~1900 m². 

 Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centro patalpas (laboratorijos - 
progresyvios augalininkystės inžinerijos, geomatikos, termoenerginių procesų ir emisijos, mašinų, 
technologinių sistemų ir procesų automatinio valdymo, sintezės dujų, 2 kartos skystųjų biodegalų ir 
biovandenilio, biodyzelinio, bioetanolio ir biologinių tepalų, biomasės paruošimo, logistikos ir 
kieto kuro procesų, biodujų, biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo ir kt.). 
Reikalingas plotas ~1350 m². 

 Techninės patalpos, san.mazgai, pagalbinės patalpos, koridoriai. Reikalingas plotas ~ 450 – 650 m2 
Greta pastato naujai įrengiami 240-600 m² šiltnamiai ir modelinių tyrimų aikštelė. 

Išorės apdaila, stogas 
Numatoma apšiltinti esamą pastatą pagal normose reikalaujamą šilumos perdavimo koeficientą , įrengti 
naują fasadų apdailą. Pastatų išorės apdailai numatyta: 
a) senosios dalies sienoms - dekoratyvinis tinkas ir lakštinės apdailos medžiagos (aukšto slėgio laminatas, 
dažytas mineritas); 
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b) priestatui – lakštinės apdailos medžiagos (aukšto slėgio laminatas, dažytas mineritas); 
c) šiltnamiai – spalvoto aliuminio konstrukcijos, specialus stiklas su šilumos kontrole. 
Cokolio apdailai naudojama. apdaila, kuri turi būti atspari fiziniam pažeidimui. 
Šiluminės izoliacijos suoksniu papildomai apšiltinamas sutapdintas stogas pagal normose reikalaujamą 
šilumos perdavimo koeficientą. Keičiama stogo danga nauja, geros kokybės hidroizoliacine ritinine danga, 
įrengiant  sujungimo su sienomis ir parapetais detales. Kapitaliai suremontuojami visi likę stogo elementai: 
lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema, vėdinimo kaminėliai, alsuokliai, stoginiai liukai, ižinerinių 
komunikacijų išvedimai ir pan. 
Priestato denginiui planuojama naudoti taip pat gelžbetonio konstrukcijų panelius, juos apšiltinti pagal 
normose reikalaujamą šilumos perdavimo koeficientą, įrengti geros kokybės ritininės hidroizoliacinės 
dangos du sluoksnius ir tinkamai įrengti visas stogo detales ir privedimus prie vertikalių konstrukcinių 
elementų. 
Langai, durys, vartai 
Keičiami langai  į plastikinius , ne mažiau kaip 7 kamerų su pastorintais rėmais, didžioji dalis iš jų varstomi, 
su vienkameriniu įstiklinimu, vienas stiklas selektyvinis. Rėmas iš lauko ir vidaus pusės spalvotas. Lauko 
palangės skardinės, dengtos poliesteriu ar plastizoliu ir spalva derinama prie langų rėmų spalvos arba prie 
fasado pasirinktos spalvos. Vidaus palanginės lentos iš dekoratyvinio monolitinio teraco, laminuotų medžio 
plaušo plokščių ar keraminių plytelių (tai priklausys nuo patalpų paskirties). Spalvinis sprendimo variantas 
parenkamas pagal interjero sprendinius, tai daroma projekto vykdymo priežiūros metu. 
Vitrinos aliuminio, spalvotos iš vidaus ir išorės, su sudalinimu, pateiktu techniniame projekte, lauko vitrinos 
su šalčio tilteliu ir saugiu laminuotu ar grūdinto stiklo įstiklinimu. 
Planuojamos naujos lauko durys - aliuminio profilių su šalčio tilteliu ir vienkameriniu įstiklinimu arba 
metalinės šiltintos. Stiklas grūdintas arba dengtas apsaugine plėvele, durys rakinamos su pritraukėjais. 
Keičiami vartai į metalinius, segmentinius, pakabinamus, apšiltintus, su įmontuotomis durimis, spalvoti iš 
vidaus ir išorės. Jų spalva derinama prie langų, vitrinų ir viso statinio spalvinio sprendimo. 
Keičiamos vidaus medinės durys - metalinės, nešiltintos, pagal situaciją  - priešgaisrinės. Durys rakinamos, 
spalva – pagal bendrą interjero sprendimą. Privaloma generalinio rakto sistema, grindiniai ar sieniniai durų 
atmušėjai. 
Patalpų apdaila 
Įrengiamos pakabinamos lubos (giso kartono, surenkamų plokščių) ir atliekama lubų apdaila, kur nėra 
pakabinamų lubų. 
Įrengiami visi grindų būti techniniame projekte numatyti pasluoksniai ir viršutinė grindų danga, atitinkanti 
patalpos naudojimo režimą. 
Atliekama sienų apdaila pagal techniniame projekte pateiktą apdailos darbų lentelę ir pateiktus reikalavimus 
kiekvienai atskirai patalpai ir pagal konkrečias darbams pateiktas technines specifikacijas. 
Priestate apdaila įrengiama naujai, atsižvelgiant į patalpų funkcinę paskirtį, higienos normų, priešgaisrinius 
reikalavimus, kitus reiklavimus bei užsakovo pateiktą projektavimo darbų užduotį. 
Pastato pritaikymas neįgaliesiems 
Įrengiamas pandusas patekimui į pastatą, taip pat  liftas – keltuvas, užtikrinantis patekimą į visus aukštus. 
Įrengiamas  bent 1 san.mazgas kiekviename aukšte, pritaikytas neįgaliesiems. Durų plotis – 1,00 m. 
 
Technologinė įranga 
Technologinę įrangą numatyti pagal technologinę projekto dalį, suderintą su Užsakovu projektavimo eigoje. 
Po pastato rekonstrukcijos esamame pastate ir priestate numatoma: apstatyti įrengtas laboratorines patalpas 
suprojektuotais vieningo tipo laboratoriniais baldais, apstatyti įrengtas auditorijas ir kitas studijoms skirtas 
patalpas vieningo tipo baldais. 
 
Konstrukcijos 
Šiuo projektu numatomoje rekonstrukcijoje pastato laikančios konstrukcijos (pamatai, laikančios sienos, 
denginiai) nekeičiamos. Naujai planuojamas sienų apšiltinimas ir apdaila turi neviršyti leistinų joms 
apkrovų. Stogo apšiltinimas neturi viršyti leistinų denginio konstrukcijai apkrovų. Planuojamo priestato 
konstruktyvinė schema – gelžbetoninis karkasas su mūro (blokelių ar plytų) užpildu. 
Pamatai 
Esamo pastato pamatai betono blokų ir monolitinio betono. Pamatų konstrukcijoje šiuo metu žymių sėdimų, 
plyšių, įtrūkimų ir kitų deformacijų nepastebėta, tačiau nuogrinda netvarkinga, todėl neužtikrinamas 
tinkamas atmosferinių kritulių nuvedimas nuo pastato, nepakankama pamatinių ir rūsio sienų šilumos 
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izoliacija, vietomis netinkamai atlikta hidroizoliacija, dėl to rūsio patalpose kaupiasi drėgmė ir kyla 
konstrukcijų pažeidimo grėsmė. Atsižvelgiant į išvardintus defektus, būtina įrengti drenažą ir vertikalią 
pamatų hidroizoliaciją, apšiltinti juos iš išorės.  
Naujai projektuojamo priestato pamatai bus taip pat gelžbetoniniai, juostiniai arba stulpiniai (tai bus 
tikslinama techninio projekto stadijoje, atlikus išsamius geologinius tyrimus. 
Lauko atitvarinės konstrukcijos 
ŽŪM pastato išorinės ir vidinės sienos iš modulinių silikatinių plytų mūro 510/380 mm. Šiltinamos visos 
išorės sienos. Rekomenduojama pastato sienas apšiltinti iš išorės. Apšiltinimui būtina naudoti šiluminę 
izoliaciją (akmens arba stiklo vatą, putų polistireną) ir apdailai pasirinkti šilumos izoliaciją dengiančius 
dekoratyvinius tinkus arba lakštines apdailos medžiagas. 
Priestato atitvarinėms konstrukcijoms planuojama naudoti mūro sienas (blokeliai ar plytos) su 
termoizoliacijos sluoksniu, išorėje - lakštinės apdailos medžiagos). 
Denginys 
Šiluminės izoliacijos suoksniu papildomai apšiltinamas sutapdintas stogas pagal normose reikalaujamą 
šilumos perdavimo koeficientą. Pakeičiama stogo danga nauja, geros kokybės hidroizoliacine ritinine 
danga, įrengiant  sujungimo su sienomis ir parapetais detales. Kapitaliai suremontuojami visi likę stogo 
elementai: lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema, vėdinimo kaminėliai, alsuokliai, stoginiai liukai, 
ižinerinių komunikacijų išvedimai ir pan. 
Priestato denginiui planuojama naudoti taip pat gelžbetonio konstrukcijų panelius, juos apšiltinti pagal 
normose reikalaujamą šilumos perdavimo koeficientą, įrengti geros kokybės ritininės hidroizoliacinės 
dangos du sluoksnius ir tinkamai įrengti visas stogo detales ir privedimus prie vertikalių konstrukcinių 
elementų. 
Vidaus laiptai 
Esamame pastate atnaujinami vidaus laiptai. Pakopos išlyginamos ir dengiamos neslidžiomis akmens masės 
plytelėmis. Įrengiami nauji porankiai. Įrengiamos  normatyviniuose reikalavimuose nurodytos atžymos 
žmonėms su fizine negalia. 
Remontuojami išorės laiptai ir aikštelės, suvienodinamas laiptų pakopų aukštis, įrengiama nauja apdaila, 
aikštelėse įrengiamos naujos kojų valymo grotelės. 
Priestate įrengiama viena arba dvi laiptinės, priklausomai nuo norminių reikalavimų evakuacijai ir 
pasirinkto techniniame projekte planinio bei erdvinio sprendimo. 
 
Inžineriniai sprendiniai  - vidaus inžineriniai tinklai 
Šildymas 
Planuojamas pastato šildymas po rekonstrukcijos – centralizuoti šilumos tinklai. Kaip galimas variantas –
vietinė gamtinių dujų katilinė. Esamame pastate siūlome demontuoti visą senąją šildymo sistemą ir 
sumontuoti naują modernią šildymo kolektorinę sistemą. Analogiška sistema turėtų būti numatyta ir  
naujajame priestate. 
Šildymo sistema laboratoriniame-administracinima pastate numatoma su kelių pakopų reguliavimo ir 
programavimo rėžimu, su sistemos priklausomybe nuo išorės temperatūros oro.  
Bandomuosiuose šiltnamiuose šildymo, temperatūros pokyčių reguliavimo, vėdinimo sistemos 
projektuojamos pagal užsakovo pteiktą užduotį ir jo nurodytus reikalavimus atskirų šiltnamio sekcijų 
temperatūriniam, santykinės oro drėgmės, dirvožemio drėgnumo režimui. 
Vandentiekis/nuotėkos 
Projekte numatyti visiškai naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus, pilnai atitinkančius naują planinę ir 
funkcinę rekonstruoto senojo pastato ir naujo priestato schemą. Laboratorijų patalpose esant poreikiui 
įrengti papildomus filtrus arba vandens distiliatorius. 
Karšto vandens paruošimas po rekonstrukcijos numatytas šiluminiame mazge. 
Pagal priešgaisrinius reikalavimus pastate numatoma įrengti priešgaisrinio vandentiekio sistemą gaisro 
gesinimui. 
Vėdinimas 
Planuojama mechaninė ištraukiamoji ir paduodamoji vėdinimo sistema. Priklausomai nuo patalpų funkcijų 
bus kelios atskiros vėdinimo sistemų grupės. Kai kuriose patalpose bus numatyta ir natūrali ventiliacija. 
Projektuojamai mechaninei vėdinimo sistemai organizuotai oras paimamas oro paėmimo šachta, kuri turėtų 
būti parinkta želdinių zonoje, išmetimas virš stogo arba fasade toliau nuo patalpų, kuriose dirba žmonės. 
Natūralus oro pritekėjimas vyksta per infiltracines orlaides languose, o natūralus oro ištraukimas 
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suplanuotas vėdinimo kanalais mūrinėse sienose arba lengvų konstrukcijų sienose sumontuoti PVC ar 
metalo kanalai, kurie išvedami pertvarose ant sutapdinto stogo. 
Projektuojamas mechaninis oro ištraukimas vyksta pagal suprojektuotą ištraukimo sistemą ir atidirbęs oras 
išmetamas pastato fasaduose numatytose angose, natūralus ištraukimas vyksta per infiltracines orlaides 
languose. 
Elektra/ryšiai 
Būtina keisti visą elektros instaliaciją pagal planuojamą naują funkciją. Visose patalpose numatomi nauji 
ekonomiški, taupantys elektros energiją šviestuvai, užtikrinantys norminį apšviestumą pagal grupių ar 
atskirų patalpų paskirtį, bei racionali ir moderni technologinė įranga, reikalinga moksliniams bandymams 
vykdyti. Įrengiami nauji jėgos ir apšvietimo tinklai. 
Pagal poreikį patalpose numatoma apsauginė signalizacijos sistema. Turėtų būti kelios savarankiškos zonos, 
kurios sutampa su atskirų padalinių, kuriuose dirba skirtingi darbuotojai, ribomis. 
Visose normatyviniais dokumentais reikalaujamose patalpose bus suprojektuota priešgaisrinė apsauginė 
sistema, kuri atitiks galiojančius priešgaisrinius saugos reikalavimus. 
Pastato apsaugai nuo žaibo bus įrengiama žaibosaugos sistema 
 
Projekto derinimas : 
Projekto rengimo metu suderinami su Užsakovu visi principiniai sprendimai. Paruoštas projektas derinamas 
pagal projektavimo sąlygų sąvado nurodymus su sąlygas išdavusiomis institucijomis.  
 
Projekto sudėtis ir komplektavimas 
Paruošiami ir perduodami Užsakovui 3 techninio projekto dokumentacijos komplektai. 
 
Projektavimo darbų apimtis: 

 Privalomų projekto dokumentų patikrinimas; 
 Bendrieji sprendinių duomenys ir aiškinamasis raštas; 
 Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai; 
 Sprendinių techninės specifikacijos; 
 Sprendinių brėžiniai, schemos. 

 
Projekto dalys: 

 Bendroji;  
 Sklypo sutvarkymas; 
 Architektūros; 
 Konstrukcijų; 
 Technologijos; 
 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 
 Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo; 
 Elektrotechnikos; 
 Žaibosauga; 
 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
 Apsauginės signalizacijos; 
 Gaisrinės signalizacijos; 
 Procesų valdymo ir automatizacijos;  
 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 
 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 

 
Pastaba: Paruoštas techninis projektas skirtas statybos leidimui gauti, darbo projektui rengti.  
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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./faks.837 752399 
mob.tel. 8686 01466 
tt@lzuu.lt 
 

3. Įranga, aprūpinimas Nėra  

4. Paskirtieji subrangovai Nėra  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tt@lzuu.lt
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B priedas:  
 
Statytojo pateikiamų Projektuotojui Privalomųjų projekto dokumentų pateikimo grafikas. 
Eil.
nr. 

Pavadinimas Data Pastabos 

1. Inventorizacinė medžiaga Projektavimo pradžiai  

2. Statinio projektavimo užduotis Ruošiama kartu su 
projektuotoju 

Ruošiama kartu 
su projektuotoju 

3. Patikslinti duomenys apie numatomą naudoti 
technologinę įrangą  

Nėra   

 
 
 
 

Programą ruošė: Juozas Lisauskas 
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