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III BENDROJI DALIS 

1 Kompleksas 

Projektas: Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis) “Nemunas” 

Kompleksas: 

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

Stadija: projekto pagrindimas 

2 Projekto rengimo pagrindas: 

• Projekto rengimo sutartis nr.S08-0269, data 2008 m. gruodžio mėn.  

• STR 1.05.04:1998 „Statinio statybos pagrindimas“ 

• Lietuvos respublikos Vyriausybės 2007 03 21 nutarimas Nr.321 “Dėl integruotų mokslo, studijų ir 
verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo” (Žin., 207, Nr.40-1489).  

• Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro –Slėnio “Nemunas” – plėtros vizija 2008, Kaunas 

• Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro –Slėnio “Nemunas” – plėtros programa 2008, Kaunas 

• Slėnio “Nemunas” programos mokslinės įrangos Universitete išdėstymo projektas 

3 Bendros žinios, apibendrinimas: 

3.1 Bendra informacija 

UŽSAKOVAS: LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS 

ADRESAS:  Lietuvos žemės ūkio universitetas, Akademijos miestelis, 
Studentų g. Nr.15A, Kauno raj., Lietuva 

LŽŪU REKTORIUS Prof. Romualdas Deltuvas 

SLĖNIO “NEMUNAS” ASOCIACIJOS 
DIREKTORIUS 

Prof. Albinas Kusta 

KONTAKTINIS ASMUO: Inž. Juozas Lisauskas 

PAREIGOS (kontaktinio asmens): Techninės tarnybos vadovas 

DARBO VIETA: LŽŪU centriniai rūmai, kab. 228 

TELEFONO/ FAKSO NUMERIS:  8 37 752399 

MOBILAUS TELEFONO NUMERIS: 8 686 01466 

ELEKTRONINIS PAŠTAS tt@lzuu.lt 

ADMINISTRUOJANTI ĮMONĖ:  LŽŪU 

INFORMACIJĄ PROJEKTO PAGRINDIMUI IR INVESTICINIAM PASIŪLYMUI PATEIKĖ: 

Eil.
Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, elektroninis 
paštas 

Parašas 

1 Techninės tarnybos 
vadovas 

Inž. Juozas Lisauskas 8 37 752399 
8 686 01466 
tt@lzuu.lt 

 

Zydrius
Stamp
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2 Techninės tarnybos 
vyr.inžinierius 

Žydrūnas Vyčius 8 37 752399 

zydrunas.vycius@lzuu.lt 
 

3. Plėtros ir 
investicijų paieškos 
skyriaus vedėjas 

Alvydas Žibas 8 614 25057 
alvydas.zibas@lzuu.lt 

 

3.2 Programos  Slėnis “Nemunas” kūrimo ir plėtros sąlygos  LŽŪU teritorijoje 

Mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo pajėgumų stiprinimas, jų ryšių su ūkio ir visuomenės reikmėmis 
skatinimas yra vienas svarbiausių pasaulyje vykstančios konkurencijos veiksnių. Dabartinėse ES valstybių 
konkurencingumo strategijose itin svarbus vaidmuo numatytas teritoriškai vientisiems mokslo, studijų ir 
inovatyvaus verslo sąveikos centrams, jų plėtojimui. Sektorinės ir regioninės mokslo, studijų ir verslo 
sąveikos, slėnių kūrimosi skatinimas yra viena iš svarbiausiųjų ES mokslinių tyrimų, studijų ir inovacijų 
politikos krypčių.  

Lietuvos ilgalaikiuose strateginiuose dokumentuose taip pat pabrėžiamas glaudesnės mokslo, studijų ir 
verslo sąveikos būtinybė.  

LR Vyriausybė 2007 03 21 nutarimu Nr.321 patvirtino “Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) 
kūrimo ir plėtros koncepciją” (Žin., 207, Nr.40-1489).  

Pagrindinės žemės, miškų ir maisto ūkio mokslo ir studijų institucijos inicijavo šakinio integruoto mokslo, 
studijų ir verslo centro-slėnio “Nemunas” kūrimą.  

Slėnio “Nemunas” strateginiai tikslai: 

• sukurti centrą, turintį infrastruktūrą  viešųjų ir privačių tyrimų vykdymui, žinioms imlių sektoriaus 
įmonių įsikūrimui bei veiklai; 

• teikti pridėtinę vertę kuriančias, žinioms imlias paslaugas; 

• prisidėti prie mokslo tiriamosios veiklos ir bendradarbiavimo su agroverslu ir pramone, padėti 
vystytis naujai besikuriančioms įmonėms; 

• rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, rengtti specialistų tobulinamąsi. 

LŽŪU yra vienas iš slėnio “Nemunas” steigėjų ir iniciatorių, kuris rengia žemės, miškų ir vandens ūkio 
specialistus, vykdantis su šiomis sritimis susijusius mokslinius tyrimus.  

Slėnis “Nemunas” numatomas vystyti pagal tarpusavyje susijusias ir  viena kitą papildančias šias pagrindines 
programas: 

• Žemės ūkio Slėnio plėtros programą; 

• Nacionalinę kompleksinę žemės ūkio programą; 

• Kitos MTEP ir infrastruktūros finansavimo programos. 

Pagal Žemės ūkio Slėnio plėtros programą bus formuojama teritoriškai integruota bendro naudojimo Slėnio 
infrastruktūra (MTEP, žinių ir technologijų perdavimui, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimui, naujų 
įmonių kūrimuisi.). Slėnio branduolyje  bus kuriamas bendras Žemės ūkio komunikacijų ir technologijų 
perdavimo centras, kurio sudėtinės dalys mokslo komercinimo, integracijos ir komunikavimo centras su 
verslo inkubatoriumi, mokslinė biblioteka su duomenų baze, saugykla bei informacinių sistemų centras. 

Pagal Nacionalinę kompleksinę žemės ūkio programą bus formuojama tinklinė žemės, miškų ir maisto ūkio 
MTEP infrastruktūra, vykdomi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai, žmogiškųjų išteklių 
ugdymas - rėmiantis Slėnio “Nemunas” plėtros programa 2009-2011 m. LŽŪU teritorijoje turėtų būti 
atnaujinta aukšto lygio mokslinių tyrimų ir kompetencijos centrų infrastruktūra (įkurti aukšto lygio 
mokslinių tyrimų centrai). Vienas iš jų būtų Žemės ir miškų ūkio jungtinis tyrimų centras dabartiniame 
LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio mašinų katedros (ŽŪM) pastate.  

Zydrius
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IV LŽŪU MOKYMO ĮSTAIGOS MOKOMASIS-LABORATORINIS KORPUSAS 17C4/P 

Statinio rūšis - pastatai, grupė – negyvenamieji pastatai, pogrupis – mokslo paskirties pastatai. 

4 Poreikis rekonstruoti* mokomąjį laboratorinį korpusą 17C4/p 

*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. 

Ekonominis-socialinis poreikis 

LŽŪU yra vienas iš slėnio “Nemunas” steigėjų ir iniciatorių, mokymo bazės ir infrastruktūros 
atnaujinimas padės įgyvendinti strateginius tikslus, keliamus slėniui “Nemunas”: rengti tinkamos 
kvalifikacijos specialistus, prisidėti prie mokslo tiriamosios veiklos ir bendradarbiavimo su agroverslu ir 
pramone, teikti pridėtinę vertę kuriančias, žinioms imlias paslaugas.  

Techninis poreikis  

• pastato, esančio Kauno raj. sav., Akademijos miestelis, Studentų g. Nr.15A., kuriame šiuo metu 
įrengtas mokomasis – laboratorinis korpusas 17C4/p (Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio 
mašinų katedra), atitvarinės konstrukcijos ir inžinerinė įranga neatitinka dabartinių šilumos energijos 
naudojimo norminių sąnaudų, statybos ir naudojimo normų reikalavimų. Pastatą būtina rekonstruoti 
bei atnaujinti tam, kad būtų sumažintos energijos sąnaudos, užtiktrintas saugus ir šiuolaikiškas 
pastato funkcionavimas, atitinkantis visus esminius statinio reikalavimus : 

• STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 

• STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

• STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,aplinkos apsauga. 

• STR 2.01.01(4):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

• STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

• STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas 

• STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

• esamos ŽŪM patalpos šiuo metu yra per mažos, morališkai nusidėvėję ir inžineriškai nepritaikytos 
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  

Finansinis poreikis  
• Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio mašinų katedros patalpų  rekonstrukcijai reikalinga     

15 998 968,00 Lt investicija (žr. lentelę Nr.2).  
Pastaba: buvo skaičiuoti keli galimos kainos variantai (žr. priedą N.4).; skaičiuojant kainą buvo naudotasi 
“Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiais rodikliais (XI) (pagal 2009 kovo 
mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)”, “SISTELA”, Vilnius 2009. Taip pat analogiškų ir labai 
panašių realių objektų (įvykdytų per 5-6 pastaruosius metus) 1m2 kaina išvesta remiantis sąmatinėmis 
kainomis (pvz. 2008m. LVA Užkrečiamų ligų katedros pastatas, 2008m. LVA Veterinarijos instituto 
patalpos, 2005m.LVA Patologinės histologijos laboratorijos patalpos, 2003m. LVA Patologinių skrodimų 
skyriaus patalpos) (šis rodiklis sumažintas įvertinus situaciją rinkoje ir SISTELOS/ASTEROS pateikiamus 
įkainius. 
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5 Statinio rekonstravimo pasekmių vertinimas  

 

Strateginis  aspektas 

• Pastato rekonstravimas prisidės prie slėnio “Nemunas” strateginių tikslų įgyvendinimo: atnaujinta 
mokymo bazė ir infrastruktūra leis rengti tinkamos kvalifikacijos specialistus, prisidėti prie mokslo 
tiriamosios veiklos ir bendradarbiavimo su agroverslu ir pramone, teikti pridėtinę vertę kuriančias, 
žinioms imlias paslaugas. 

• Pastato rekonstravimas atitiks LŽŪU veiklos strategijos tikslus ir uždavinius socialiniu bei poveikio 
aplinkai aspektu, prisidės prie LŽŪU kaip sveikatą stiprinančio universiteto koncepcijos 
įgyvendinimo, sukurs patrauklias studijų, darbo ir poilsio sąlygas studentams ir darbuotojams.:  

 

Socialinis aspektas:  

• Rekonstruotas ir atiduotas naudojimui pastatas bus modernus inžinerinis statinys mokslo idėjų 
propagavimui, taip pat vienas iš papildomų universitetinės veiklos finansavimo šaltinių. 

• Rekonstruotas pastatas užtikrins darbuotojų darbo vietų modernizuotą pagal ergonominius 
reikalavimus 

 

Taupios (racionalios) žemėnaudos aspektas:  

• Rekonstruojant esamą Mokomąjį korpusą nereikia sklypo naujai statybai, bus taupiai ir racionaliai 
naudojami LŽŪU šiuo metu turimi žemės plotai. 

 

Poveikis aplinkai ir žmonėms:  

• Lėšos, panaudotos ŽŪM pastato rekonstrukcijai taptų ilgalaikėmis investicijomis: LŽŪU turėtų 
modernų ir atitinkantį šiuolaikinius reikalavimus mokymo pastatą, pertvarkytą pagal visus šiuo metu 
galiojančius higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus, užtikrinantį kokybiškas darbo sąlygas 
darbuotojams. 

• Rekonstruotas pastatas bus pritaikytas asmenų, esančių socialinėje atskirtyje dėl judėjimo sutrikimų 
studijoms bei visiškai integracijai 

• Rekonstravus pastatą ir sutvarkius jo aplinką bus puoselėjamas Universiteto miestelis, praturtinant  jį  
želdiniais, aikštynais, sudaromos sąlygos sveikai gyvensenai. 

 

Finansinis aspektas:  

• ŽŪM pastato rekonstrukcija, leistų efektyviai ir be nuostolių eksploatuoti pastatą; 

• Pastato rekonstrukcija užims trumpiau laiko, nei naujo statyba, tačiau pertvarkant pastatą bus būtina 
derintis prie esamų konstrukcijų ir architektūros bei racionaliai išnaudoti visą esamą situaciją; 

• Rekonstruojant pastatą bus taupiai ir racionaliai naudojami žemės plotai – nereikės naujo sklypo 
pastato statybai, bus panaudota esama inžinerinių tinklų  infrastruktūra. 
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6 Bendroji informacija apie statinį 

Lentelė 1.  

 

Rodiklis Esama padėtis* Planuojama Pastabos 

• Žemės ūkio inžinerijos fakulteto 
katedros (Žemės ūkio mašinų, 
Šilumos ir biotechnologijų 
inžinerijos, Agroenergetikos)  

esamos 

• Žemės ir miškų ūkio jungtinis 
tyrimų centras  (Administracinės 
patapos, laboratorijos- 
agrobiologijos, mikrobiologijos, 
augalinių žaliavų kokybės, 
biologinių žymenų, 
agrobiotechnologijos ir kt.) 

 

Pastato paskirtis: 

Mokomasis korpusas 
Žemės ūkio inžinerijos 

fakultetas 

Žemės ūkio mašinų 
katedra 

(mokymo įstaiga)  

• Biosistemų inžinerijos, biomasės 
energetikos ir vandens inžinerijos 
centras  (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.) 

 

Kitos paskirties 
ir kitoms 
įstaigoms 
priklausančios 
patalpos: 

nėra nebus  

Vietų skaičius 
~ 30 darbuotojų  

~ 90 studentų 

~ 110 darbuotojai  

~ 90 studentų 
 

Aukštų skaičius: 3-4 1-4  

Laiptinių 
skaičius: 

2 (pagrindinės) 
3-4(pagrindinės)* 

 

* konkretus 
laiptinių skaičius 
nustatomas 
techninio projekto 
metu, pagal 
priešgaisrinius 
reiklavimus 
evakuacijai 
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*Esamos padėties duomenys pagal užsakovo pateiktus projekto rengimui duomenis 
 
 

 

 

Rodiklis Esama padėtis* Planuojama Pastabos 

Korpusų skaičius 2 3  

Statybos metai: 1985* 
Projekto įgyvendinimo trukmė 2009-

2011m.  
 

Laikančiųjų 
konstrukcijų 
tipas: 

Pamatai - betono blokų 
ir monolitinio betono, 

Sienos – skersinės ir 
išilginės laikančiosios 
silikatinių plytų mūro, 

Perdengimai – 
surenkamos g/b plokštės 

Plytų mūras, g/b elementai 

 

fasadų apdailai 
naudijamas 
apdailinis tinkas, 
ventiliuojamo 
fasado sistema su 
aukšto slėgio 
laminato 
plokštemis, 
šiltnamio 
konstrukcijai – 
spalvoto aliuminio 
konstrukcijos 

Atitvarinės 
konstrukcijos: 

plytų mūras  
Sluoksniuotas plytų mūras, surenkamos 

lengvos konstrukcijos 
 

Šilumos 
tiekimas: 

SPAB “Kauno energija” 
Noreikiškių rajoninė 

katilinė 

SPAB “Kauno energija” Noreikiškių 
rajoninė katilinė arba  vietinė gamtinių 

dujų katilinė  
 

Bendras plotas, 
m2: 

4304,28* 5300-5500  

Užstatymo 
plotas, m2: 

1509* 1800-1900  

Pagrindinis 
plotas, m2: 

3983,05   

Pagalbinis 
plotas, m2: 

321,23*   

Šildomas plotas, 
m2: 

4339,04 5300-5500  

Bendras tūris, 
m3: 

16 898* 18 000-19 000  

Šildomas tūris, 
m3: 

16 898 18 000-19 000  

Demontuojami 
pastatai 

arkinis metalinis 
angaras 

------------------  

Demontuojamų 
pastatų plotas 

~1290m2 ------------------  

Šiltnamių plotas ------------------ 240-600m2  

Modelinių 
tyrimų aikštelė 

------------------ 400-600m2  
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7 Esamos padėties foto fiksacija 
LŽŪU teritorijos topometrinės nuotraukos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandymų stotis 

MTP su planuojamu 
informacinių technologijų 
centru ir verslo inkubatoriumi 

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto  
Žemės ūkio mašinų katedros pastatas  

Planuojamas 
rekonstruoti 

Žemės ūkio mašinų 
katedros pastatas
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Bendri pastato išorės vaizdai 

                                                                                    1 pav.                                                                       2 pav.                                                                     

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              3 pav.                                                  4 pav.                                                 5 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      6 pav.                                                                     7 pav. 
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                                                                              8 pav.                                                                            9 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      10 pav.                                                                 11 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastato vidaus patalpų fotofiksacija: 

                                              1 pav.                                                  2 pav.                                                 3 pav. 
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                                              4 pav.                                                  5 pav.                                                 6 pav. 
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VŠĮ “STATYBOS IDĖJŲ CENTRAS”   

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

Ypatingas statinys. 

13

 

                                                                                      13 pav.                                                                 14 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               15 pav.                                              16 pav.                                              17 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      18 pav.                                                                 19 pav. 
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8 Pastato vieta LŽŪU teritorijoje 

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  

 

 

 

9 Pastato architektūrinė koncepcija 

Pastato tūris  

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 varianatas - suplanuoti prie esamo pastato 
1000-1200m2 priestatą, taip pat šalia pastato numatyti 240-600m2 
šiltnamius ir modelinių tyrimų aikštelę. 

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) 

Svarstytas ir kitas galimas rekonstravimo variantas - antstatas ant 
esamo 3-auščio korpuso. Tačiau šis variantas nepriimtas, kaip per daug 
sudėtingas ir reikalaujantis nemažų įdėjimų esamų konstrukcijų 
sutvirtinimui, taip pat  atsižvelgus į reikalavimus laboratorijoms (daliai 
laboratorijų būtinas 1 aukštas) 

 

* 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. 
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Pastato 
funkciniai 
ryšiai 

 

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 

Pastato apdaila 
išorėje 

 

Pastatų išorės apdailai numatyta: 

a) senosios dalies sienoms - dekoratyvinis tinkas ir lakštinės apdailos 
medžiagos (aukšto slėgio laminatas, dažytas mineritas); 

b) priestatui – lakštinės apdailos medžiagos (aukšto slėgio laminatas, 
dažytas mineritas); 

c) šiltnamiai – spalvoto aliuminio konstrukcijos, specialus stiklas su 
šilumos kontrole 

Patalpų 
perplanavimo, 
ardymo darbai 

ŽŪM pastato dalis dabartinės patalpų sudėties neatitinka planuojamų 
poreikių, todėl numatomas esminis patalpų perplanavimas pagal naują 
funkcinę schemą.  

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. 

Papildomoms funkcijoms reikalingas papildomas plotas, dėl to 
statomas naujas priestatas.  

Vidaus apdaila 

 

Esamo pastato vidaus sienų ir pertvarų techninė būklė patenkinama. 
Pertvarų deformacijų neužfiksuota, tačiau apdaila yra fiziškai 
nusidėvėjusi, kai kur tinkas pažeistas mechaniškai. Bloga sanitarinių 
mazgų būklė, nusidėvėjusi sanitarinė įranga. Nepatenkinama daugelio 
kitų patalpų apdaila, ji neatitinka siūlomai funkcijai, taip pat 
šiuolaikinių higieninių, priešgaisrinių reikalavimų. Grindų pasluoksniai 
nusidėvėję, nekokybiški, viršutinės dangos netinkamos eksploatacijai, 
moraliai pasenę. Pirmo aukšto ir rūsio grindys įrengtos ant grunto su 
nepakankama termoizoliacija, be hidroizoliacijos arba ji įrengta 
nekokybiškai. 
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 Pastate būtina: 

• suformuoti naujas funkciškai naujai paskirčiai tinkamas erdves 
ir jas atskirti viena nuo kitos pertvaromis; 

• 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; 

• sumontavus visas būtinas statiniui inžinerines komunikacijas 
reikia: 

a. įrengti pakabinamas lubas ir atlikti lubų apdailą, kur 
nėra pakabinamų lubų; 

b. įrengti visus grindų būtinus techniniame projekte 
numatytus posluoksnius ir viršutinę grindų dangą, 
atitinkančią patalpos naudojimo režimą; 

c. atlikti sienų apdailą 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.. 

 

Baldai ir 
technologinė 
įranga 

ŽŪM pastato laboratorijų ir auditorijų esami baldai neatitinka 
planuojamų poreikių, yra moraliai pasenę ir nusidėvėję, todėl 
numatomas patalpų baldų keitimas naujais pagal naują funkcinę 
schemą.  

Po pastato rekonstrukcijos esamame pastate ir priestate numatoma: 

• apstatyti įrengtas laboratorine spatalpas suprojektuotais 
vieningo tipo laboratoriniais baldais 

• apstatyti įrengtas auditorijas ir kitas studijoms skirtas 
patalpas vieningo tipo baldais 

 

10 Pastato konstrukcinė schema ir pagrindiniai jos elementai 

Pastato 
konstruktyvinė 
schema 

Esamo pastato konstruktyvinė schema - skersinės laikančiosios 
silikatinių plytų mūro sienos. Viršutiniame aukšte perdangų plokštės 
sumontuotos ant skersai pastato išdėstytų didelio aukščio gelžbetonio 
sijų. 

Planuojamo priestato konstruktyvinė schema – gelžbetoninis karkasas 
su mūro (blokelių ar plytų) užpildu. 
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Tyrimai: 

Topografinė medžiaga 
Geologiniai tyrinėjimai (bus atliekami pradėjus ruošti 
techninį projektą) 
Pastato esamų konstrukcijų tyrimai 
Esamos padėties apmatavimai 
Atlikti  aukščiau išvardinti tyrimai leis priimti 
tinkamiausią ir ekonomiškai efektyviausią sprendimą 
pastato atnaujinimui. 

Pastato 
pamatai 

 

Aprašymas 

Esamo pastato pamatai betono blokų ir monolitinio 
betono. Pamatų konstrukcijoje šiuo metu žymių sėdimų, 
plyšių, įtrūkimų ir kitų deformacijų nepastebėta, tačiau 
nuogrinda netvarkinga - vietomis nuogrinda pasvirusi į 
pastato pusę, suirusi, todėl neužtikrinamas tinkamas 
atmosferinių kritulių nuvedimas nuo pastato, yra 
atšokusio tinko pamatuose virš žemės. Taip pat 
nepakankama pamatinių ir rūsio sienų šilumos 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. Cokolis remontuojamas, jo apdaila turi 
būti atspari fiziniam pažeidimui. Būtina sutvarkyti 
nuogrindą aplink visą senąjį pastatą ir tinkamai sujungti 
su visu planuojamu gerbūviu. Sutvarkyti lietaus 
nuvedimą nuo sklypo. 

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 pastato išorinės ir vidinės sienos iš modulinių silikatinių 
plytų mūro 510/380mm.  

Pastato sienos neatitinka dabartinių energijos taupymo ir išsaugojimo 
reikalavimų, apdaila morališkai ir fiziškai pasenusi. Pastato išorė 
neestetiška. 

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 sluoksnis, išorėje - lakštinės 
apdailos medžiagos). 

 



 

VŠĮ “STATYBOS IDĖJŲ CENTRAS”   

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

Ypatingas statinys. 

18

Esamo pastato 4-aukštės dalies tarpaukštinės perdangos plokštės  
tuščiavidurės 220mm storio, 3 aukštės dalies - briaunuotosios g/b 
plokštės. Stogo konstrukcija – sutapdinta, apšiltinimas - balastiniai 
paneliai, sutapdinto stogo viršutinė danga bituminė ritininė, lietaus 
vandens nuvedimas – vidinis 4-aukštėje dalyje, 3-aukštėje dalyje 
išorinis.  

 

 

 

 

Denginys 

 

 

 

 

 

 

Neatitinkantis galiojančių normatyvų sutapdintų stogų apšiltinimas. 
Netolygūs nuolydžiai, bloga dangos būklė, nėra šiluminės izoliacijos 
vėdinimo. Yra pūslių ir atsisluoksniavimų hidroizoliacinėje ruloninėje 
dangoje. Surūdiję ir apirę lietloviai ir lietvamzdžiai, kiti apskardinimai. 
Ventiliacijos kanalų uždengimai (stogeliai) nesandarūs, kai kur jų iš 
viso nėra.  

Siūloma šiluminės izoliacijos suoksniu papildomai apšiltinti sutapdintą 
stogą pagal normose reikalaujamą šilumos perdavimo koeficientą. 
Pakeisti stogo dangą nauja, geros kokybės hidroizoliacine ritinine 
danga, įrengiant  sujungimo su sienomis ir parapetais detales. Kapitaliai 
suremontuoti visus likusius stogo elementus: 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. 

 

 



 

VŠĮ “STATYBOS IDĖJŲ CENTRAS”   

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

Ypatingas statinys. 

19

11 Pagrindiniai pastato šildymo sistemos principai  

Pagrindinis 
esamo pastato 
šildymo 
sistemos 
principas 

Šilumos (energijos) šaltinio tipas - vietinis šilumos punktas. Šildymo 
sistema prie lauko tinklų prijungta pagal nepriklausomą schemą, 
mazgas renovuotas 2000 metais, sumontuotas automatinis šilumos 
reguliavimas, cirkuliacinis šildymo sistemos siurblys, šilumos 
skaitiklis. Šildymo sistema vienvamzdė, apatinio paskirstymo. 
Magistraliniai vamzdynai sumontuoti rūsyje ir pogrindžio kanaluose. 
Visi stovai sumontuoti atvirai. Šildymo sistemos būklė patenkinama. 
Pastate šildymo prietaisai – ketiniai sekcijiniai radiatoriai, pieniniai ir 
konvektoriai. Reguliavimo armatūra – trieigiai čiaupai, kurie dėl 
netobulos konstrukcijos ir senumo reguliavimui nenaudojami. 

Pagrindinis 
šildymo 
sistemos 
principas po 
rekonstruk-
cijos 

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.  

Sistemos 
reguliavimas 

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. 

Matavimo ir 
apskaitos 
prietaisai 

Sumontuoti šiluminio punkto patalpose 

 

12 Pagrindiniai pastato vėdinimo sistemos principai 

Vėdinimo 
sistemos tipas  

Esamas: yra natūrali vėdinimo sistema, tačiau daug kur neišvalyta, 
blogai veikia. Mechaninis vėdinimas morališkai pasenęs, šiuo metu 
sistema nenaudojama  (visai neveikia arba demontuota). 

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. 

Oro tiekimas  Esamas: natūralus oro pritekėjimas vyksta per nesandarius langus, 
mechaninis  nefunkcionuoja - demontuotas.  

Projektuojamas: 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 suplanuotas vėdinimo 
kanalais mūrinėse sienose arba lengvų konstrukcijų sienose sumontuoti 
PVC ar metalo kanalai, kurie išvedami pertvarose ant sutapdinto stogo. 
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Oro 
ištraukimas  

Esamas : natūralus ištraukimas vyksta per vertikalius mūrinius kanalus 
sienose, kai kuriose patalpose natūralaus ištraukimo visai nėra, 
buvusios natūralios ventiliacijos angos užsandarintos, dalis patalpų 
vėdinama ašiniais ventiliatoriais, sumontuotais languose. Mechaninio 
ištraukimo sistemos neveikia. 

Projektuojamas: mechaninis oro ištraukimas vyksta pagal suprojektuotą 
ištraukimo sistemą ir atidirbęs oras išmetamas pastato fasaduose 
numatytose angose, natūralus ištraukimas vyksta per infiltracines 
orlaides languose 

Primtas 
apytikris oro 
kaitos 
patalpose 
kartotinumas 
(h-1 kartai per 
valandą)  

 0,65h-1    

Laboratorijose – pagal higieninius normatyvus (LST EN ISO14644-
5:2004) 

 

13 Pagrindiniai elektros ir ryšių sistemų duomenys  

Šaltinis  Centralizuoti rajono elektros tinklai (“Vakarų skirstomieji tinklai”). 
Pagal “Vakarų skirstomųjų tinklų” išduotas technines sąlygas, pateiktas 
projektavimo sąlygų sąvade. 

Vidaus 
elektros tiklai 
– apšvietimas,  
jėgos tinklai 

Esamos elektros sistemos būklė labai prasta. Dalis elektros tinklų 
išvedžiota ne pagal normatyvinius reikalavimus ir nesaugiai. 
Apšvietimo sistema neužtikrina norminio apšviestumo, neekonomiška, 
neestetiška, neatitinka higieninių reiakalvimų.. 

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.  

Patalpų 
apsauginė 
signalizacija 

Pagal poreikį patalpose numatoma apsauginė signalizacijos sistema. 
Turėtų būti kelios savarankiškos zonos, kurios sutampa su atskirų 
padalinių, kuriuose dirba skirtingi darbuotojai, ribomis. 

Patalpų 
priešgaisrinė 
apsauga 

Visose normatyviniais dokumentais reikalaujamose patalpose bus 
suprojektuota priešgaisrinė apsauginė sistema, kuri atitiks galiojančius 
priešgaisrinius saugos reikalavimus. 

 

Žaibosauga Pastato apsaugai nuo žaibo bus įrengiama žaibosaugos sistema  

14 Pastato vandentiekio ir nuotėkų tinklai 

Vandens 
tiekimo 
šaltinis, 
pajungimas  

Vandens tiekimo šaltinis - centralizuoti vandentiekio tinklai   
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Nuotekų 
tinklai  

Centralizuoti nuotėkų tinklai 

Vandentiekio 
ir nuotekų 
tinklai vidaus 
sistema  

Esami tinklai morališkai pasenę ir visiškai nusidėvėję bei netinka 
tolimesniam eksploatavimui. Pastatas neturi karšto vandens. 

Projekte numatyti visiškai nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai, pilnai 
atitinkantys naują planinę ir funkcinę rekonstruoto senojo pastato ir 
naujo priestato schemą. Laboratorijų patalpose esant poreikiui 
įrengiami papildomi filtrai arba vandens distiliatoriai. 

Karšto vandens paruošimas po rekonstrukcijos numatytas šiluminiame 
mazge.  

Priešgaisrinis 
vandentiekis 

Pagal priešgaisrinius reikalavimus pastate numatoma įrengti 
priešgaisrinio vandentiekio sistemą gaisro gesinimui.  

 

15 Angos atitvarose (durys, langai, vartai) 

Langai  Esamame pastate dalis buvusių medinių nesandarių langų jau pakeisti 
plastikiniais.  

Keičiami ir nauji langai - plastikiniai, ne mažiau kaip 7 kamerų su 
pastorintais rėmais, didžioji dalis iš jų varstomi, su vienkamerinių 
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 projketo vykdymo priežiūros 
metu. 

Vitrinos  Vitrinos aliuminio, spalvotos iš vidaus ir išorės, su sudalinimu, pateiktu 
techniniame projekte, lauko vitrinos su šalčio tilteliu ir saugiu 
.laminuotu ar grūdinto stiklo įstiklinimu.  

Lauko durys   

 

Esamos durys medinės, pagrindinio įėjimo pakeistos plastikinėmis 
vitrinomis su varstomomis dalimis. 

Planuojamos naujos durys - aliuminio profilių su šalčio tilteliu ir 
vienkameriniu įstiklinimu arba metalinės šiltintos. Stiklas grūdintas 
arba dengtas apsaugine plėvele, durys rakinamos su pritraukėjais.  

Vartai  

 

Esami – mediniai. 

Planuojami - metaliniai, segmentiniai, pakabinami, apšiltinti, su 
įmontuotomis durimis, spalvoti iš vidaus ir išorės. Jų spalva derinama 
prie langų, vitrinų ir viso statinio spalvinio sprendimo. 

Vidaus durys  Esamos durys medinės. 

Jas numatoma keisti metalinėmis, nešiltintomis, pagal situaciją  - 
priešgaisrinėmis. Durys rakinamos, spalva – pagal bendrą interjero 
sprendimą. Privaloma generalinio rakto sistema, grindiniai ar sieniniai 
durų atmušėjai. 
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16 Reikalavimai žmonėms su negalia  

Prieigos ir 
patekimai 

Esamame pastate nei prie vieno įėjimo nėra įrengto panduso patekimui 
žmonėms su negalia. Laiptinės neatitinka žmonių su negalia reikmių. 
Nėra įrengtų specialių sanmazgų, pritaikytų žmonėms su negalia. Durų 
pločiai daugelyje vietų per siauri. Nėra lifto (keltuvo) užtikrinančio 
patekimą į visus pastato aukštus. 

Patekimas į pastatą organizuojamas taip, kad šalia laiptų būtų numatyti 
pandusai žmonių su fizine negalia patekimui į pastatą. Rekonstruojant 
esamame pastate platinti neįgaliųjų judėjimo keliuose durų angas iki 
reglamentuojamų, įrengti keltuvus laiptinėse arba liftą. 

Sanmazgai  Numatomi sanitariniai mazgai žmonėms su fizine negalia (vyrams ir 
moterims atskirai). Tose patalpose praplatintos durys, sanmazge ir prie 
praustuvo yra visi tokiems žmonėms reikalingi specialūs laikikliai ir 
kita įranga.   

Vidaus durys Vidaus durys tokio pločio, kad žmonės su fizine negalia turėtų 
galimybę patekti į visas būtinas pagal funkcinę paskirtį tame pastate 
patalpas. 

 

 

17 Pastato teritorijos sutvarkymas 

Teritorija nesutvarkyta.  

Teritorijos 
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. 

 

 

 

 

18 Esminių pastato reikalavimų išpildymas 

Rekonstruotas pastatas atitiks keliamus 6 esminius statinio reiklavimus: 

• STR 2.01.01(1):2005 “Mechaninis patvarumas ir pastovumas”- projektiniai sprendiniai užtikrins 
statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu.  

• STR 2.01.01(2):1999 “Gaisrinė sauga”– po rekonstrukcijos pastate bus užtikrinta, kad kilus 
gaisrui: statinio laikančiosios konstrukcijos normatyvuose numatytą laiką išlaikys apkrovas; būs 
ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje; būs ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 
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žmonės galės saugiai išeiti iš statinio ar būs galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; veiks gaisrinės 
saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos; ugniagesiai gelbėtojai galės saugiai dirbti. 

• STR 2.01.01(3):1999 “Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” rekonstrukcija užtikrins normalios 
sąlygos personalui ir lankytojams: patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 
Statinio konstrukcijoms ir apdailai nebus nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. 
Pastate nebus oro taršos šaltinių.  

• STR 2.01.01(4):1999 “Naudojimo sauga”– rekonstruojamo pastato patalpos įrengiamos taip, kad 
būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, susidūrimo, 
nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

• STR 2.01.01(5):2008 “Apsauga nuo triukšmo” – projektiniai sprendiniai užtikrins norminę garso 
izoliaciją atitvarinėse konstrukcijose 

• STR 2.01.01(6):2008 “Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas”- atitvarinių konstrukcijų 
(sienų, langų, lauko durų) šilumos perdavimo koeficientai atitiks normatyvinių dokumentų 
reikalavimus. 

 

V STATINIO STATYBOS PAGRINDIMO  IŠVADA  

 

Rekonstruoti Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio mašinų katedros pastatą TIKSLINGA ir 
NAUDINGA - prie esamo pastato pristačius priestatą ir taip išplėtus plotą rekonstruotame pastate 
pilnavertiškai galės funkcionuoti Žemės ir miškų ūkio jungtinio tyrimų centro bei Biosistemų inžinerijos, 
biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centro administracinės patalpas bei laboratorijos. 
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VI ORIENTACINIŲ STATYBOS KAŠTŲ NUSTATYMO LENTELĖ 

 

Lentelė 2. (Nustatant planuojamo rekonstruoti objekto orientacinius kaštus naudotasi realiai statomų analogiškos paskirties objektų išvestiniais 
rodikliais, taip pat “Statinių skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiais rodikliais” (pagal 2007 10 statinių skaičiuojamąsias kainas)) 

 

E
il

. 

 N
r.

 

Darbų grupės pavadinimas  

 

Siūlomos 
įgyvendinimo apimtys 

Investicijos, 

dydis % 
Bendros investicijos, Lt 

 Sklypo planas  (tvarkomoji dalis)  2,89 398 534,00 

 Lauko inžineriniai tinklai   0,02 2 895,00 

Bendrastatybiniai darbai (ardymas, griovimas; bendrastatybiniai darbai, 
konstrukcijos) 

komplektas 62,38 8 599 487,00 

iš tos sumos ŽŪM pastatui   7 677 139,00 

iš tos sumos šiltnamiams   867 337,00 

 

iš tos sumos modelinių tyrimų aikštelei   55 011,00 

 
Vidaus šildymo tinklai (šildymas, šildymo įrenginiai, šilumos teikimas 
kaloriferiams) 

komplektas 2,95 406 702,00 

 Vėdinimo sistema (vėdinimas, kondicionavimas, vėdinimo ir kondicionavimo įranga) komplektas 6,93 955 591,00 

 
Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai (šaltas/karštas/priešgaisrinis vandentiekis, 
buitinės/gamybinės/lietaus nuotėkos) 

komplektas 3,88 534 740,00 

 Vidaus elektros tinklai (jėgos/apšvietimo elektros tinklai, žaibosauga, įžeminimas) komplektas 7,83 1 079 358,00 

 
Silpnų srovių tinklai/automatika (kompiuterių/telefoninis tinklas, 
apsauginė/priešgaisrinė signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistema, PČ 
sklendės/ventiliacijos, katilinės,dūmų šalinimo, šiluminio mazgo automatika) 

komplektas 4,38 604 386,00 
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E
il

. 

 N
r.

 

Darbų grupės pavadinimas  

 
Siūlomos 
įgyvendinimo apimtys 

Investicijos, 

dydis % 
Bendros investicijos, Lt 

 Liftai/keltuvai komplektas 1,24 170 510,00 

 Baldai: laboratoriniai baldai, baldai studijų procese naudojamose patalpose bei 
kitose patalpose 

komplektas 7,50 1 034 071,00 

VISO: 100 13 786 271,00 

 Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos 5,5%* - - - - - - 758 245,00 

 Užsakovo rezervas 10%** - - - - - - 1 454 452,00 

VISO INVESTICIJŲ POREIKIS kompleksui LŽŪU MOKYMO ĮSTAIGOS 
MOKOMASIS-LABORATORINIS KORPUSAS 17C4/P 15 998 968,00 Lt 
 

*Pagal “Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodikliu (XI) (pagal 2009 kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)”, 
“SISTELA”, Vilnius 2009, kai statinio skaičiuojamoji kaina  daugiau kaip 5mln. Lt, projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos naujiems statiniams statyti  imamos 
5%, remontui ir rekonstravimui 6%. Paimtas vidurkis 5,5%, nes pastatas numatomas rekonstruoti pristatant priestatą, tačiau remiantis STR 1.01.08:2002 priestato 
statyba priskiriama naujo statinio statybai, 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.  

*Rekomenduojamas  projektavimo ir inžinerinių  paslaugų išlaidų paskirstymas: 72% projektavimo darbams (tyrinėjimams, projektavimo sąlygų sąvado gavimui, 
projekto parengimui); 14% statybos techninei priežiūrai, 7% statinio projekto vykdymo priežiūrai, 7% projekto ekspertizei 

**Pagal “Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodikliu (XI) (pagal 2009 kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)”,, 
“SISTELA”, Vilnius 2009,  kai statinio skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sustambintus rodiklius, užsakovo rezervas turėtų būti iki 15%. Iki 10% rezervas imamas 
kai statybos trukmė ilgesnė nei 1 metai, taip pat kai statinys remontuojamams ar rekonstruojamas , nepriklausomai  nuo statybos trukmės. 
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Priedas nr.3 PATALPŲ POREIKIO LENTELĖ

Bioalyvos tyrimų laboratorija 70,00 1a.
Derliaus dorojimo mašinų laboratorija 150,00 1a.
Dirbtuvės mokymų ir tyrimų stendams 
gaminti 75,00 1a.
Dirvos dirbimo mašinų laboratorija 50,00 1a.
Javų kombainų  darbinių dalių  ir 
hidraulinio valdymo sistemų darbinių 
dalių laboratorija 50,00 1a.
Komunalinio ūkio technikos laboratorija 50,00 1a.
Medienos ruošos mašinų ir medžio 
kirtimo mašinų darbinių dalių 
laboratorija 31,57 1a.
Miškų ūkio technikos laboratorija 50,00 1a.
Purkštuvų ir jų darbinių dalių tyrimo 
laboratorija 50,00 1a.
Sėjamųjų ir jų  darbinių dalių tyrimų 
laboratorija 50,00 1a.
Archyvas 16,74 2a.
Auditorija 37,89 2a.
Auditorija 50,97 2a.
Beicavimo mašinų laboratorija 31,52 2a.
Doktorantų kabinetas 18,41 2a.
Javų nuėmimo technologijų laboratorija
Perspektyvinių technologijų laboratorija
Kabinetas 15,00 2a.
Kabinetas 15,00 2a.
Kabinetas 15,00 2a.
Kabinetas 15,00 2a.
Kabinetas 15,00 2a.
Kabinetas 15,00 2a.
Kabinetas 15,00 2a.
Kabinetas (valomųjų mašinų darbinės 
dalys) 65,00 2a.
Kabinetas (techninės mokymo 
priemonės) 21,61 2a.
Katedros referentė 15,00 2a.
Katedros vedėjas 15,00 2a.
Kompiuterinių tinklų kabinetas 10,12 2a.
Mažosios žemės ūkio technikos 
laboratorija 31,15 2a.
Melioracijos mašinų laboratorija 45,00 2a.
Mokslinių tyrimų ir matavimų 
laboratorija 21,89 2a.
Sodinamųjų mašinų laboratorija 23,68 2a.
Teorinių darbų laboratorija 33,59 2a.
Tręšiamųjų mašinų laboratorija 23,41 2a.
ŽŪM katedros skaitykla 25,35 2a.
Pagalbinė patalpa 25,00 25,00

Ž.ū. produktų kokybės tyrimų laboratorija 50,00 1a. 50,00

Ž.ū. produktų laikymo ir perdirbimo 
technologijų tyrimo laboratorija. 
Aerodinaminių tyrimų laboratorija 50,00 2a.
Ž.ū. produktų laikymo ir perdirbimo 
technologijų tyrimo laboratorija. 
Termoenergetinių tyrimų laboratorija 50,00 2a.
Kabinetas 13,36 3a. 13,36
Kabinetas 11,03 4a.
Kabinetas 9,66 4a.
Kabinetas 15,00 4a.
Ž.ū. produktų laikymo ir perdirbimo 
technologijų tyrimo laboratorija. 
Auditorija 49,74 4a.
Elektromontažinės dirbtuvės 40,00 1a.
Atsinaujinančios energijos technologijų 
laboratorija 40,00 1a.
Kabinetas 12,00 2a. 12,00

Agroenergetikos katedra

19,55
Žemės ūkio mašinų katedra 

(1-2 aukštas)
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Šilumos ir biotechnologijų 
inžinerijos katedra

273,79

85,43

2a.1237,45

626,57

610,88

100,00

80,00
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Priedas nr.3 PATALPŲ POREIKIO LENTELĖ

Direktoriaus kabinetas 20,00 1a.
Direktoriaus pav. Kabinetas 15,00 1a.
Sekretoriatas 15,00 1a.
Projektų vadybininkų kab. 15,00 1a.
Juristo kabinetas 15,00 1a.
Personalo specialistao kab. 10,00 1a.
Audittoriaus kab. 10,00 1a.
Vyr.finansininko kab. 15,00 1a.
Vyr. ekonomisto kab. 15,00 1a.
Buhalterija 15,00 1a.
Posėdžių kamb. 30,00 1a.
Distiliuoto vandens paruošimo patalpa 10,00
Ventkamera
Serverinė
Atliekų utilizavimo ir sandėliavimo pat.
Rekreacinės patalpos 20,00
Auditorija 45,00
Kabinetai (2x15) 30,00
Persirengimo kambariai,  san.mazgai
Antropogeninių veiksnių tyrimų patalpa 20,00 1a.

Dirvožemio fizikinių savybių tyrimų 
patalpos. Dirvožemio mėginių paruošimo 
ir laikino saugojimo patalpa (2x15) 30,00 1a.

Dirvožemio fizikinių savybių tyrimų 
patalpos . Dirvožemio porų ir drėgmės 
tyrimų patalpa 15,00 1a.
Dirvožemio fizikinių savybių tyrimų 
patalpos.  Kompresorinė 5,00 1a.
Dirvožemio fizikinių savybių tyrimų 
patalpos .Dirvožemio fizikinių savybių 
tyrimų patalpa 15,00 1a.
Patalpa augalų auginimo kontroliuojamo 
klimato salygose sistemai 50,00 1a.
Bazinių dirvožemio ir augalų cheminių 
tyrimų patalpa 15,00
Bioanalizių patalpa 10,00
Biocheminių tyrimų patalpos 15,00
Dirvožemio fizikinių savybių tyrimų 
patalpos.  Kabinetas 15,00
Dirvožemio fizikinių savybių tyrimų 
patalpos.  Sandėlis 15,00
Dujų balionų saugojimo patalpa 10,00
Kabinetai nuolatiniams aukštos 
kvalifikacijos darbuotojams (2x15) 30,00
Laboratorinių indų paruošimo pat. 20,00
Paruošiamoji patalpa 20,00
Patalpa chromotografams 30,00
Patalpa metodiniams užsiėmimams 35,00
Patalpa nenuolatiniams darbuotojams 15,00
Patalpa pirminima augalų paruošimui 
analizėms ir laikinam saugojimui 15,00
Patalpos personalui 20,00
Pluoštinių junginių analizavimo patalpa 25,00
Sandėlis 15,00
Mėginių priėmimo pat. (3x12) 36,00
Mėginių ruošimo, svėrimo ir laikymo 
pat. (3x12) 36,00
Indų, plovimo džiovinimo ir laikymo pat. 15,00
Chemikalų sandėliai (2x15) 30,00
Chromatografijos patalpa 50,00
Oro kokybės tyrimų laboratorija 25,00
Aplinkos holistinių kokybės tyrimų 
laboratorija 50,00
Mokslo darbuotojų pat.(3x15) 45,00
Mikroorganizmų identifikavimo ir 
citologijos laboratorija 20,00 1a. 20,00
Autoklavinė, sterilizavimo pat. 15,00
Inkubatorių pat. 15,00
Kabinetai (3x15) 45,00
Mikrobiologinis boksas 15,00
Mikroorganizmų kolekcijos saugojimo 
pat. 10,00
Mikroorganizmų kultivavimo, specifinės 
ir nespecifinės jų veiklos analizavimo 
pat. 20,00
Plovykla 10,00
Sandėlis 15,00

Ž
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AMMC administracinės 
patalpos

175,00

JTC bendro naudojimo 
patalpos

155,00

175,00

Agrobiologijos

Aplinkotyros

Mikrobiologijos

85,00

305,00

287,00

145,00
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105,00

50,00

390,00

287,00

165,00

korekcija20090313



Priedas nr.3 PATALPŲ POREIKIO LENTELĖ

Augalinių produktų laikymo ir tyrimų 
patalpos . Kamerų patalpa 20,00 1a. 20,00
Augalinių produktų laikymo ir tyrimų 
patalpos . Bandinių paruošimo patalpa 10,00
Augalinių žaliavų kokybės tyrmų 
patalpos . Augalinių žaliavųpirminio 
perdirbimo  ir laikymo tyrimų pat. 20,00
Augalinių žaliavų kokybės tyrmų 
patalpos . Bendra laboratorijos patalpa 25,00
Augalinių žaliavų kokybės tyrmų 
patalpos . Šaldymo pat. 10,00

Augalų apsaugos tyrimų patalpos . Augalų 
pažeidimų diagnozavimo pat. patalpa 25,00
Augalų apsaugos tyrimų patalpos . 
Florimetro patalpa 10,00
Augalų apsaugos tyrimų patalpos . 
Mikroskopavimo patalpa 15,00
Autoklavinė 10,00
Chemikalų sandėlis 15,00
Juslinių tyrimų patalpos . Juslinių 
savybių įvertinimo pat. 15,00
Juslinių tyrimų patalpos . Produktų 
požymių identifikavimo pat. 25,00
Kabinetai (2x15) 30,00
Plovykla 10,00
Bendra laboratorijos patalpa 35,00
Masių spektrometrijos pat. 25,00
Mikrogardelių analizėspatalpa 15,00
Mėginių paruošimo pat. biocheminimas 
tyrimams 30,00
Mėginių paruošimo pat. RT-PGR 
analizei 15,00
Kabinetai (3x15) 45,00
Sandėlis 15,00
In vitro kultūrų auginimo patalpa 12,00 2a.
Laminarinis boksas 21,00 2a.
Regenerantų kultivavimo ir vertinimo pat. 25,00 2a.
Paruošiamųjų darbų patalpa 15,00 2a.
Autoklavinė 10,00 2a.
Maitinamųjų terpių ruošimo pat. 15,00 2a.
Molekulinių - genetinių tyrimų patalpa 35,00 2a.
Preparatorinė 15,00 2a.
Histologinių tyrimų patalpa 14,00 2a.
Sandėlis 10,00 2a.
Rūbinė 8,00 2a.
Mokslo darbuotojų kabinetai (3x15) 45,00 2a.
Donorinių augalų auginimo pat. 20,00 1a.
Žieminių genotipų grūdinimo patalpa 12,00 1a.
Sodinimo, bandymų nuėmimo ir 
vertinimo patalpa 16,00 1a.
Sėklų nuėmimo patalpa 8,00 1a.
Sandėlis 10,00 1a.
Persirengimo pat. su WC ir dušu 10,00 1a.

Agrobiotechnologijos

Augalinių žaliavų kokybės

Biologinių žymenų

225,00

76,00

180,00

220,00

Ž
Ū

M
 P

A
ST

A
T

A
S

180,00

301,00

240,00

korekcija20090313



Priedas nr.3 PATALPŲ POREIKIO LENTELĖ

Žemės dirbimo ir sėjos mašinų 
technologinių procesų tyrimų pat. 20,00 1a.
Purkštuvų išpurškiamo skysčio sklaidos 
tyrimų pat. 35,00 1a.
Grūdų, sėklų, derliaus liekanų ir žolinių 
augalų aerodinaminių, fizinių ir kt. 
savybių tyrimų pat. 35,00 2a.

35,00

Geomatikos 20 20,00 20,00
Dujų ir kvapų emisijos tyrimų pat. 25,00 2a. 25,00

Oro paruošimo ir emisijos tyrimų pat. 100,00

dalis 
patalpos 
per 2 
aukštus

100,00

Saulės spinduliuotės energinių 
parametrų tyrimo pat. 18,00 18,00

Šilumos ir masės mainų nustatymo pat. 20,00 1a. 20,00
Kabinetas 18,00 2a.
Kabinetas 18,00 2a.
Vidaus degimo variklių automatinio 
valdymo laboratorijos pat. 60,00 1a.
Automatinio valdymo laboratorijos pat. 40,00
Pneumo ir hidraulinių sistemų 
automatinio valdymo pat. 60,00
Kompresorinė 15,00
Dujų sintezės ir valymo lab. 35,00
Biodegalų sintezės lab. 35,00
Biovandenilio lab. 30,00
Analizinė (chromatografijos) lab. 25,00
Žaliavų paruošimo lab. 15,00
Biodyzelino sintezės lab. 30,00
Bioetanolio ir biobutanolio sintezės lab. 25,00
Bioalyvų sintezės lab. 30,00
Tribologijos lab. 15,00
Analizinė  lab. 15,00
Biomasės ir kieto biokuro fizinių-
mechaninių savybių tyrimų pat. 40,00 priestatas
Biomasės paruošimo sutankinimo pat. 35,00 priestatas
Kieto biokuro degimo proceso tyrimų pat. 30,00 priestatas
Kabinetas 18,00 priestatas
Biodujų reaktoriai 55,00 1a.
Biomasės paruošimas ir tyrimas 35,00 1a.
Medžiagų ir chemikalų pat. 12,00 1a.
Darbuotojų kab. 15,00 1a.
Vadovo kab. 12,00 1a.

Biologinių atliekų ir 
šalutinių produktų 

panaudojimo
140,00

140,00 140,00

Kabinetai (5x12) 60,00
Konstruktorų pat. 20,00
Chemikalų sandėlis 15,00
Bendro naudojimo pat. 15,00

110,00

100,00

123,00

129,00

140,00
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Progresyvios augalininkystės 
inžinerijos

Termoenerginių procesų ir 
emisijos

Mašinų, technologinių 
sistemų ir procesų 

automatinio valdymo

Kitos patalpos

Sintezės dujų, 2 
kartosskystųjų biodegalų ir 

biovandenilio

Biodyzelinio, bioetanolio ir 
biologinių tepalų

90,00

199,00

123,00

140,00

130,00

129,00

Biomasės paruošimo, 
logistikos ir kieto kuro 

procesų

Biodujų

110,00

36,00

55,00
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Priedas nr.4 ORIENTACINĖS STAYBOS KAINOS NUSTAYMO VARIANTAI

K1(kai 
keičiamas 
išplanavimas)

K2 (kai yra 
specifiniai 
reikalavimai)

610 19000 11590000 1,25 1,2 17385000 3160,90909 5500

244 1440 351360 421632 1756,8 240
pagal šiltnamių įkainį

165 000 0,4 67200 67200 168 400
pagal stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos įkainį

17873832

var.01

1m3 kaina pagal statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamuosius ekonominius 

rodiklius
plotas 1000m2 
(planuojamas)

 rekonstrukcijos 
kaina

kaina, įvertinus 
koeficientus 1m2 kaina

modeliavimo 
aikštelė plotas 
(planuojamas)

1,2

modeliavimo aikštelė pagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius

koeficientai

Šiltnamiaipagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius

1m3 kaina pagal statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamuosius ekonominius 

rodiklius
šiltnamių tūris 
(planuojamas)

 rekonstrukcijos 
kaina

koeficientai

kaina, įvertinus 
koeficientus 1m2 kaina

šiltnamių 
plotas 

(planuojamas)

K3(kai yra padidinti 
reikalavimai kokybei)

ŽŪM KAINOS SKAIČIAVIMAS pagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius

1m3 kaina pagal statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamuosius ekonominius 

rodiklius
ŽŪM tūris 

(planuojamas)
 rekonstrukcijos 

kaina

koeficientai

kaina, įvertinus 
koeficientus 1m2 kaina

ŽŪM plotas 
(planuojamas)



Priedas nr.4 ORIENTACINĖS STAYBOS KAINOS NUSTAYMO VARIANTAI

K1(kai 
keičiamas 
išplanavimas)

K2 (kai yra 
specifiniai 
reikalavimai)

610 19000 11590000 1 1,2 13908000 2528,72727 5500

753 1440 1084320 1301184 5421,6 240
pagal sodų įkainį

165 000 0,4 67200 67200 168 400
pagal stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos įkainį

15276384

var.02

kaina, įvertinus 
koeficientus

modeliavimo aikštelė (2009 04 22 )pagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius

1m3 kaina pagal statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamuosius ekonominius 

rodiklius
plotas 1000m2 
(planuojamas)

 rekonstrukcijos 
kaina

koeficientai

1m2 kaina

modeliavimo 
aikštelė plotas 
(planuojamas)

K3(kai yra padidinti 
reikalavimai kokybei)

1,2

šiltnamių 
plotas 

(planuojamas)

Šiltnamiai (2009 04 22 )pagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius

1m3 kaina pagal statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamuosius ekonominius 

rodiklius
šiltnamių tūris 
(planuojamas)

 rekonstrukcijos 
kaina

koeficientai

kaina, įvertinus 
koeficientus 1m2 kaina

ŽŪM plotas 
(planuojamas)

ŽŪM KAINOS SKAIČIAVIMAS pagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius

1m3 kaina pagal statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamuosius ekonominius 

rodiklius
ŽŪM tūris 

(planuojamas)
 rekonstrukcijos 

kaina

koeficientai

kaina, įvertinus 
koeficientus 1m2 kaina



Priedas nr.4 ORIENTACINĖS STAYBOS KAINOS NUSTAYMO VARIANTAI

K1(kai 
keičiamas 
išplanavimas)

K2 (kai yra 
specifiniai 
reikalavimai)

18150000 3300 5500

753 1440 1084320 1301184 5421,6 240
pagal sodų įkainį

165 000 0,4 67200 67200 168 400
pagal stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos įkainį

19518384

var.03

modeliavimo aikštelė (2009 04 22 )pagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius

1m3 kaina pagal statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų 

plotas 1000m2 
(planuojamas)

 rekonstrukcijos 
kaina

koeficientai kaina, įvertinus 
koeficientus 1m2 kaina

modeliavimo 
aikštelė plotas 

1,2

ŽŪM KAINOS SKAIČIAVIMAS   pagal realių projektų 1m2 kainą

1m3 kaina pagal statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamuosius ekonominius 

rodiklius
ŽŪM tūris 

(planuojamas)
 rekonstrukcijos 

kaina

koeficientai

kaina, įvertinus 
koeficientus 1m2 kaina

ŽŪM plotas 
(planuojamas)

Šiltnamiai (2009 04 22 )pagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius

1m3 kaina pagal statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų 

šiltnamių tūris 
(planuojamas)

 rekonstrukcijos 
kaina

koeficientai kaina, įvertinus 
koeficientus 1m2 kaina

šiltnamių 
plotas K3(kai yra padidinti 



Priedas nr.4 ORIENTACINĖS STAYBOS KAINOS NUSTAYMO VARIANTAI

K1(kai 
keičiamas 
išplanavimas)

K2 (kai yra 
specifiniai 
reikalavimai)

610 19000 11590000 1 1 11590000 2107,27273 5500

753 1440 1084320 1084320 4518 240
pagal sodų įkainį

165 000 0,4 67200 67200 168 400
pagal stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos įkainį

12741520

var.04

modeliavimo aikštelė (2009 04 22 )pagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius

1m3 kaina pagal statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų 

plotas 1000m2 
(planuojamas)

 rekonstrukcijos 
kaina

koeficientai kaina, įvertinus 
koeficientus 1m2 kaina

modeliavimo 
aikštelė plotas 

K3(kai yra padidinti 
1

Šiltnamiai (2009 04 22 )pagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius

1m3 kaina pagal statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų 

šiltnamių tūris 
(planuojamas)

 rekonstrukcijos 
kaina

koeficientai kaina, įvertinus 
koeficientus 1m2 kaina

šiltnamių 
plotas 

ŽŪM KAINOS SKAIČIAVIMAS pagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius

1m3 kaina pagal statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamuosius ekonominius 

rodiklius
ŽŪM tūris 

(planuojamas)
 rekonstrukcijos 

kaina

koeficientai

kaina, įvertinus 
koeficientus 1m2 kaina

ŽŪM plotas 
(planuojamas)
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