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I. TRUMPA INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ 
 
SKLYPAS 
Unikalus numeris 5250-0006-0142. Kadastrinis numeris 5250/0006:142 Noreikiškių k.v. Pagrindinė tikslinė 
žemės naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – 
mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos. Žemės sklypo plotas – 
36.8369 ha. Rengiant pastato projektą, būtina vadovautis 2010 m. parengtu ir patvirtintu žemės sklypo 
detaliuoju planu. 

 
 
PASTATAS IR JO PAGRINDINIAI RODIKLIAI 
Planuojamas rekonstruoti ir modernizuoti ASU Centrinių rūmų pastatas. Centriniai rūmai susideda iš trijų 
korpusų: 
Nr. Pastatas Inventorinis nr. Unikalus nr. Paskirtis 
1 Mokomasis korpusas 1B5p 5296-3014-5014 Administracinė 
2 Aktų salė 1C4p 5296-3014-4017 Administracinė 
3 Sporto salė 1C4p 5296-3014-3018 Sporto 

 
Pastato (visų dalių, pagrindinio korpuso ir šoninių flygelių) bendras plotas – 14 507,88 m2 (be techninio 
aukšto), pagrindinis plotas – 10 315,43 m2, pagalbinių patalpų plotas – 4 192,45 m2, šildomų patalpų plotas 
su laiptinėmis 14 451,88 m3. Pastato tūris (bendras) yra 73 194,00 m3, šildomas tūris – 68 241,00 m2. 
Rodikliai pateikti iš inventorinės bylos duomenų. Jų nuokrypai po atnaujinimo ir modernizavimo darbų 
atlikimo neturėtų viršyti 10 proc. Galimi nuokrypiai dėl sienų apšiltinimo iš vidaus, dėl ortakių ir kitų naujai 
pravestų inžinerinių tinklų aptaisymo gipso kartonu ir pan.). 
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II. BENDROS NUOSTATOS 

 
Aleksandro Stulginskio universiteto Centriniai rūmai bus rekonstruojami ir modernizuojami. Šie darbai 
vykdomi pagal atskiras programas, finansavimo ir administravimo sutartis: 
1) Projektas „A“ - slėnis „Nemunas“ 
Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros projektas „Agrobiotechnologijų, 
miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų 
ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“. 
2) Projektas „B“- LVPA 
Finansuojamas pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus 
vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę  „Viešosios paskirties pastatų renovavimo nacionaliniu lygiu“. 
3) Projektas „C“ - INFRASTRUKTŪRA 
Lietuvos Žemės ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros 
atnaujinimas studijų kokybės gerinimui. 
 
Kadangi Centrinių rūmų pastatas yra vientisas objektas, o darbai vykdomi pagal skirtingas programas, visi 
statybiniai, inžineriniai ir pan. sprendimai turi būti derinami tarpusavyje. Todėl aprašyme pateiktos visos 
projektų apimtys, pagal kurias matyti, kur kas vykdoma. Numatomi vykdyti darbai pagal skirtingas programas 
pateikti 2 ir 3 priede. 
Patalpose numatomi vykdyti darbai gali keistis nedideliuose nuokrypiuose, jei to pareikalauja derinančios 
institucijos ar užsakovas pateikia pagrįstą pageidavimą. Visi kiekiai ir reikalavimai tikslinami rengiant techninį 
projektą. Darbo projekto metu pakeitimai gali atsirasti dėl atliktų detalių sprendinių skaičiavimų ar parinktų 
medžiagų ar prietaisų pobūdžio ir parametrų, tačiau nuokrypis turi būti mažesnis nei techniniame projekte. 
Visi pakeitimai turi būti vykdomi ±20 m2 diapozone. 
Vykdant bet kokius veiksmus, susijusius su šiuo pirkimu – išimant sąlygas, ruošiant techninį ir darbo 
projektus, pradedant statybą, vykdant statybos darbus, pripažįstant objektą tinkamu naudoti, likviduojant 
padarytą broką, būtina vadovautis Normatyvinių dokumentų pilnu paketu, reglamentuojančiu viešajame 
pirkime nurodyto objekto įgyvendinimo eigą. Būtina vadovautis STR 1.01.05:2007 “Normatyviniai techniniai 
dokumentai” nurodymais ir jame pateikta normatyvinių dokumentų prioritetų tvarka. Vietoje bet kurio 
savanoriškai taikomo normatyvo gali būti naudojami ir kiti savo savybėmis lygiaverčiai norminiai 
dokumentai. Visiems užsakovo reikalavimuose nurodytiems standartams galioja ir lygiaverčiai. 
 
Vykdant Centrinių rūmų pastato rekonstravimo ir modernizavimo darbus, išsaugoti charakteringą sklypo 
užstatymo erdvinę struktūrą (vėduoklinę), Centrinių rūmų simetriškumą ir dominantę. Pastatas stilistiškai turi 
derėti Universiteto aplinkoje ir sudaryti harmoningą visumą, turi būti išlaikytas vieningas architektūrinis 
aplinkos charakteris. Taip pat bus būtina vadovautis Projektavimo sąlygų sąvade pateiktais vyriausio rajono 
architekto reikalavimais architektūrai. Aukštingumas nekinta, vadovautis detaliajame plane nustatytais 
privalomaisiais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimais. Vykdomi darbai turi būti artimi užsakovo 
pageidavimams, tačiau turi atitikti ir visus galiojančius higienos, žmonių su fizine negalia, priešgaisrinius bei 
kitus reikalavimus. Viešojo pirkimo laimėtojas privalės Techninio projekto rengimo metu patalpų funkcines 
schemas su planuojamais darbais ir sprendimais suderinti su užsakovu ir gauti jo raštišką patvirtinimą.  
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III. PROJEKTŲ PAVADINIMAI IR TRUMPI VYKDOMŲ PRIEMONIŲ APRAŠAI 
 

III-A. PROJEKTAS „A“ 
 

PROJEKTAS  .A.  SLĖNIS  (pagal projekto, finansavimo ir administravimo sutartį) 
Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros projektas „Agrobiotechnologijų, 
miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biomasės inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų 
ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“.   
PROJEKTO PAVADINIMAS (pagal STR. 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ p.6.11) 
„Administracinės paskirties pastatų (unikalus nr. 5296-3014-4017 ir unikalus nr. 5296-3014-5014) ir mokslo 
(sporto) paskirties pastato (unikalus nr. 5296-3014-3018) kapitalinio remonto ir modernizavimo Studentų g. 
11, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno raj. sav. Projektas.  
PROJEKTO APIMTYS  

1. Projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos  
   1.1. Energijos vartojimo audito korektūra – patikslinimas (esant poreikiui).  
   1.2. Techninis-darbo projektas. 
   1.3. Projekto ekspertizė. 
   1.4. Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
   1.5. Statinio techninė priežiūra.  
2. Statybos darbai.  
   2.1. Bendrastatybiniai darbai 
      2.1.1. Dalies patalpų apdailos darbai (grindys, sienos, lubos). 
      2.1.2. Dalies vidaus durų keitimas ir vitrinų įrengimas. 
      2.1.3. Naujų pertvarų įrengimas. 
      2.1.4. Sienų ardymas ir griovimas. 
      2.1.5. Sanitarių mazgų pritaikymas žmonėms su negalia.  
      2.1.6. Lifto ir reikiamų pandusų žmonėms su negalia įrengimas.  
   2.2. Inžineriniai tinklai 
      2.2.1. Kompiuterinio ir internetinio tinklo įrengimas dalyje patalpų.  
      2.2.2. Telefono tinklo įrengimas dalyje patalpų. 
      2.2.3. Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas visame pastate. 
      2.2.4. Apsauginės signalizacijos įrengimas dalyje patalpų. 
      2.2.5. Vandentiekio ir nuotėkų tinklų keitimas dalyje patalpų. 
      2.2.6. Sanitarinių prietaisų ir uždaromosios armatūros keitimas dalyje patalpų. 
      2.2.7. Priešgaisrinio vandentiekio įrengimas. 
Kiekvienos konkrečios atliekamų darbų rūšies lokalizacija pateikta prieduose nr.2 ir nr.3. 
 

PROJEKTO APIMČIŲ TRUMPAS APRAŠAS  
1. Projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos  
1.1. Energijos vartojimo auditas. Energetinio audito korektūra (patikslinimas) pagal paruoštą techninį 
projektą.  

  1.2.Techninis darbo projektas. Techninis-darbo atliekamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 
projektavimas“ ir visais kitais priede nr. 1 išvardintais teisiniais ir normatyviniais dokumentais .  Taip pat 
būtina vadovautis STR 1.01.05:2007 “Normatyviniai techniniai dokumentai” nurodymais ir jame pateikta 
normatyvinių dokumentų prioritetų tvarka. Vietoje bet kurio savanoriškai taikomo normatyvo gali būti 
naudojami ir kiti savo savybėmis lygiaverčiai norminiai dokumentai. Visiems užsakovo reikalavimuose 
nurodytiems standartams galioja ir lygiaverčiai. 
Rengiant techninį darbo projektą būtina ir nustatant konkrečias darbų apimtis bei jų pasiskirstymą tarp 
skirtingų projektų būtina vadovautis priede 2 pateiktomis planų schemomis, kuriose grafiškai pažymėti plotai, 
kuriose bus vykdomi darbai.  
Privalomas techninio darbo projekto derinimas su užsakovu dviem etapais. Pirminis derinimas raštiškai 
informuojant apie planuojamus suprojektuoti sprendinius ir pabaigus projektavimo darbus. Taip pat 
reikalingas derinimas su visomis kitomis privalomomis institucijomis.  
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Techninio projekto apimtys nurodytos statybos darbų aprašuose. Techninio projekto sprendiniai turi derintis 
su kitais tuo pačiu metu planuojamais vykdyti darbais, finansuojamais iš kitų lėšų. Darbai negali dubliuotis.  
1.3. Projekto ekspertizė. Atliekama vadovaujantis  STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio 
ekspertizė“ . Visiems užsakovo reikalavimuose nurodytiems standartams galioja ir lygiaverčiai dokumentai. 
1.4. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis STR 1.09.04:2007 
„Statinio projekto vykdymo priežiūra“. Visiems užsakovo reikalavimuose nurodytiems standartams galioja ir 
lygiaverčiai dokumentai. Privalomas periodiškas objekto lankymas visu statybos laikotarpiu ne rečiau kaip 1 
kartą per savaitę ir raštiškas pasirinktos formos pastabų pateikimas statytojui ir rangovui.  
1.5. Statinio techninė priežiūra atliekama vadovaujantis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė 
priežiūra“. Visiems užsakovo reikalavimuose nurodytiems standartams galioja ir lygiaverčiai dokumentai. 
Privalomas periodiškas objekto lankymas visu statybos laikotarpiu ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę ir 
raštiškas pasirinktos formos pastabų pateikimas statytojui ir rangovui.  
2. Statybos darbai.  
2.1.1. Dalies patalpų apdailos darbai (grindys, sienos, lubos). Po langų keitimo ir inžinerinių tinklų 
vedžiojimo būtina atlikti patalpų remonto darbus, t.y. pašalinti senų apdailų likučius ir pagal projekte 
numatytas apdailų rūšis, kurios atitinka patalpų paskirtį, atlikti dalyje nurodytų patalpų apdailos darbus. 
Darbai atliekami pagal techniniame darbo projekte pateiktas ir statytoju patvirtintas technines specifikacijas, 
detales ir kitus nurodymus. Būtina nepamiršti, kad ASU Centriniai rūmai yra pagrindinis universiteto pastatas, 
ir jo apdailai keliami itin aukšti reikalavimai interjero vientisumui, charakteriui, ilgalaikiam ir intensyviam 
eksploatavimui. Apdailos darbų principai, apdailos medžiagos privalo būti suderintos su kitais analogiškais 
darbais, vykdomais lygiagrečiai pagal kitus projektus. Vykdant darbus būsimoje žemės ūkio mokslinės 
pažangos centro patalpoje, būtina atsižvelgti į parengtą ekspozicijos sutvarkymo idėją (žiūrėti prieduose). 
Sprendimui suderinti privalu gauti raštišką užsakovo pritarimą Darbus vykdant vadovautis  STR 1.01.04:2002 
„Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  „Statybos produktų 
atitikties deklaravimas“,   STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“,  ST 121895674.06:2009 "Apdailos darbai“ ir 
kitais, išvardintais priede nr.1,  arba lygiaverčiais dokumentais. 
2.1.2 Dalies vidaus durų keitimas ir vitrinų įrengimas. Prie tvarkomų patalpų, kuriose numatyta grindų, sienų 
ir lubų nauja apdaila suplanuotas durų keitimas. Darbai atliekami pagal techniniame darbo projekte pateiktas 
ir statytoju patvirtintas technines specifikacijas, detales ir kitus nurodymus. Darbus vykdant vadovautis  STR 
1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  
„Statybos produktų atitikties deklaravimas“, STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys 
dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, ST 2491109.01:2008  "Langų, durų ir jų konstrukcijų 
montavimas".   Darbų eiliškumas privalo būti derinamas su pagal kitus projektus lygiagrečiai vykdomais 
darbais. Vykdomų darbų eiliškumas turi būti taip suplanuotas, kad nebūtų daroma žala jau padarytiems 
darbams ar inžinerinėms sistemoms. 
2.1.3. Naujų pertvarų įrengimas. 
2.1.4. Sienų ardymas ir griovimas. 
Prieduose nr.2 ir nr.3 nurodytose vietose atliekami senų pertvarų griovimo, ardymo ir naujų įrengimo darbai. 
Darbai atliekami pagal paruoštą ir užsakovo patvirtintą techninį darbo projektą. Darbus vykdant vadovautis  
STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  
„Statybos produktų atitikties deklaravimas“, STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys 
dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, ST 121895674.06:2009 "Mūro darbai“, ST 
121895674.06:2009 "Statinių remonto arba rekonstravimo darbai“ arba lygiaverčiais dokumentais. Darbai 
privalo būti derinami su pagal kitus projektus lygiagrečiai vykdomais darbais.  
2.1.5. Sanitarių mazgų pritaikymas žmonėms su negalia.  
2.1.6. Lifto ir reikiamų pandusų žmonėms su negalia įrengimas 
Vadovaujantis paruoštu ir užsakovo patvirtintu techniniu darbo projektu. Modernizuoti esamus sanitarinius 
mazgus ir pritaikyti juos pagal galiojančius reikalavimus žmonėms su fizine negalia, įrengti liftą arba keltuvą 
neįgaliųjų patekimui į visus aukštus ir pagal poreikį numatyti prie jų pandusus. Darbus vykdant vadovautis  
STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  
„Statybos produktų atitikties deklaravimas“,   STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys 
dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, ST 121895674.06:2009 "Mūro darbai“, ST 
121895674.06:2009 "Statinių remonto arba rekonstravimo darbai“, STR 2.03.01:2001  Statiniai ir teritorijos.  
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. ir kitais, išvardintais priede nr.1,  arba lygiaverčiais dokumentais. 
Darbų eiliškumas privalo būti derinamas su pagal kitus projektus lygiagrečiai vykdomais darbais. Vykdomų 
darbų eiliškumas turi būti taip suplanuotas, kad nebūtų daroma žala jau padarytiems darbams ar inžinerinėms 
sistemoms. 
2.2.1. Kompiuterinio ir internetinio tinklo įrengimas dalyje patalpų. Vietos, kuriose planuojama vykdyti šiuos 
darbus pateiktos prieduose nr.2 ir nr.3. Darbus vykdyti pagal techniniame-darbo projekte pateiktus ir su 
statytoju suderintus techninius sprendinius ir pateiktas technines specifikacijas ir kitus nurodymus. 
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Fragmentiškai atliekami darbai neturi pažeisti jau esančių ir veikiančių kitų inžinerinių sistemų.  Darbus 
vykdant vadovautis  STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 
1.03.02:2008 (EN)  „Statybos produktų atitikties deklaravimas“,  STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą 
leidžiantys dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ (EĮĮT), 
„Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“ 2005-05-10, įsakymas nr. 1V-562, 
EIA/TAI-568 – Kabeliavimo standartas, EIA/TAI-569 – Tinklo sąsajų standartas, „Kabelinių sistemų 
instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas“ – EN50174-1, „Kabelinių sistemų instaliavimo 
planavimas ir atlikimas“ – EN50174-2, EN50174-3, „Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir 
pan.“ EN50085, EN50086, EN61537, „Elektromagnetinis suderinamumas“- EN50081, EN50082, „Instaliuotos 
kabelinės sistemos testavimas“ – EN50346, „Ekvipotencialinio sujungimo ir įžeminimo naudojimas 
pastatuose, kuriuose yra informacinių technologijų įranga“ EN50310 ir kitais, išvardintais priede nr.1, arba 
lygiaverčiais dokumentais. Darbų eiliškumas privalo būti derinamas su pagal kitus projektus lygiagrečiai 
vykdomais darbais. Vykdomų darbų eiliškumas turi būti taip suplanuotas, kad nebūtų daroma žala jau 
padarytiems darbams ar inžinerinėms sistemoms. 
2.2.2. Telefono tinklo įrengimas dalyje patalpų. Vietos, kuriose planuojama vykdyti šiuos darbus pateiktos 
prieduose nr.2 ir nr.3. Darbus vykdyti pagal techniniame-darbo projekte pateiktus ir su statytoju suderintus 
techninius sprendinius ir pateiktas technines specifikacijas ir kitus nurodymus. Fragmentiškai atliekami darbai 
neturi pažeisti jau esančių ir veikiančių kitų inžinerinių sistemų.  Darbus vykdant vadovautis  STR 
1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  
„Statybos produktų atitikties deklaravimas“,  STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys 
dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ (EĮĮT), „Elektroninių 
ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“ 2005-05-10, įsakymas nr. 1V-562, EIA/TAI-568 – 
Kabeliavimo standartas, EIA/TAI-569 – Tinklo sąsajų standartas, „Kabelinių sistemų instaliavimas, 
specifikacijos ir kokybės užtikrinimas“ – EN50174-1, „Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas“ 
– EN50174-2, EN50174-3, „Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan.“ EN50085, EN50086, 
EN61537, „Elektromagnetinis suderinamumas“- EN50081, EN50082, „Instaliuotos kabelinės sistemos 
testavimas“ – EN50346, „Ekvipotencialinio sujungimo ir įžeminimo naudojimas pastatuose, kuriuose yra 
informacinių technologijų įranga“ EN50310 ir kitais, išvardintais priede nr.1, arba lygiaverčiais dokumentais. 
Darbų eiliškumas privalo būti derinamas su pagal kitus projektus lygiagrečiai vykdomais darbais. Vykdomų 
darbų eiliškumas turi būti taip suplanuotas, kad nebūtų daroma žala jau padarytiems darbams ar inžinerinėms 
sistemoms. 
2.2.3. Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas visame pastate. Darbus vykdyti pagal techniniame-darbo 
projekte pateiktus ir su statytoju suderintus techninius sprendinius ir pateiktas technines specifikacijas ir kitus 
nurodymus. Fragmentiškai atliekami darbai neturi pažeisti jau esančių ir veikiančių kitų inžinerinių sistemų.  
Darbus vykdant vadovautis  STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  
STR 1.03.02:2008 (EN)  „Statybos produktų atitikties deklaravimas“,  STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, 
„Statybą leidžiantys dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ 
(EĮĮT), „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“ 2005-05-10, įsakymas nr. 1V-562, 
EIA/TAI-568 – Kabeliavimo standartas, EIA/TAI-569 – Tinklo sąsajų standartas, „Kabelinių sistemų 
instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas“ – EN50174-1, „Kabelinių sistemų instaliavimo 
planavimas ir atlikimas“ – EN50174-2, EN50174-3, „Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir 
pan.“ EN50085, EN50086, EN61537, „Elektromagnetinis suderinamumas“- EN50081, EN50082, „Instaliuotos 
kabelinės sistemos testavimas“ – EN50346, „Ekvipotencialinio sujungimo ir įžeminimo naudojimas 
pastatuose, kuriuose yra informacinių technologijų įranga“ EN50310 ir kitais, išvardintais priede nr.1, arba 
lygiaverčiais dokumentais. Darbų eiliškumas privalo būti derinamas su pagal kitus projektus lygiagrečiai 
vykdomais darbais. Vykdomų darbų eiliškumas turi būti taip suplanuotas, kad nebūtų daroma žala jau 
padarytiems darbams ar inžinerinėms sistemoms. 
2.2.4. Apsauginės signalizacijos įrengimas dalyje patalpų. Darbus vykdyti pagal techniniame-darbo projekte 
pateiktus ir su statytoju suderintus techninius sprendinius ir pateiktas technines specifikacijas ir kitus 
nurodymus. Vietos, kuriose planuojama vykdyti šiuos darbus pateiktos prieduose nr.2 ir nr.3. Turi būti 
numatytas apsaugos sistemos sumontavimas sporto salės languose. Fragmentiškai atliekami darbai neturi 
pažeisti jau esančių ir veikiančių kitų inžinerinių sistemų.  Darbus vykdant vadovautis  STR 1.01.04:2002 
„Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  „Statybos produktų 
atitikties deklaravimas“,  STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys dokumentai“, STR 
1.08.02:2002 „Statybos darbai“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ (EĮĮT), „Elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“ 2005-05-10, įsakymas nr. 1V-562, EIA/TAI-568 – 
Kabeliavimo standartas, EIA/TAI-569 – Tinklo sąsajų standartas, „Kabelinių sistemų instaliavimas, 
specifikacijos ir kokybės užtikrinimas“ – EN50174-1, „Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas“ 
– EN50174-2, EN50174-3, „Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan.“ EN50085, EN50086, 
EN61537, „Elektromagnetinis suderinamumas“- EN50081, EN50082, „Instaliuotos kabelinės sistemos 
testavimas“ – EN50346, „Ekvipotencialinio sujungimo ir įžeminimo naudojimas pastatuose, kuriuose yra 
informacinių technologijų įranga“ EN50310 ir kitais, išvardintais priede nr.1, arba lygiaverčiais dokumentais. 
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Darbų eiliškumas privalo būti derinamas su pagal kitus projektus lygiagrečiai vykdomais darbais. Vykdomų 
darbų eiliškumas turi būti taip suplanuotas, kad nebūtų daroma žala jau padarytiems darbams ar inžinerinėms 
sistemoms. 
2.2.5.  Vandentiekio ir nuotėkų tinklų keitimas dalyje patalpų. 
2.2.6. Sanitarinių prietaisų ir uždaromosios armatūros keitimas dalyje patalpų. 
Dalyje patalpų numatytas karšto ir šalto vandentiekio tinklų keitimas bei naujų sanitarinių prietaisų ir 
uždaromosios armatūros prie jų sumontavimas. Darbus vykdyti pagal techniniame-darbo projekte pateiktus ir 
su statytoju suderintus techninius sprendinius ir pateiktas technines specifikacijas ir kitus nurodymus. Vietos, 
kuriose planuojama vykdyti šiuos darbus pateiktos prieduose nr.2 ir nr.3. Fragmentiškai atliekami darbai 
neturi pažeisti jau esančių ir veikiančių kitų inžinerinių sistemų.  Darbus vykdant vadovautis  STR 
1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  
„Statybos produktų atitikties deklaravimas“,  STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys 
dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. 
Pastato inžinerinė sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, RSN „Vandens suvartojimo normos“, ST 
210734350.01-2010 „Wawin plastikinių nuotėkų vamzdynų sistemos pastatuose“, ST 210734350.01-2010 
„Wawin plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose“ arba lygiaverčiais dokumentais. 
Darbų eiliškumas privalo būti derinamas su pagal kitus projektus lygiagrečiai vykdomais darbais. Vykdomų 
darbų eiliškumas turi būti taip suplanuotas, kad nebūtų daroma žala jau padarytiems darbams ar inžinerinėms 
sistemoms. 
2.2.7. Priešgaisrinio vandentiekio įrengimas. 
Vadovaujantis priešgaisriniais reikalavimais įrengti visame pastate priešgaisrinį vandentiekį.  
 

III-B. PROJEKTAS „B“ 
 

PROJEKTAS  .B.     LVPA  (pagal projekto, finansavimo ir administravimo sutartį) 
Finansuojamas pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus 
vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę  „Viešosios paskirties pastatų renovavimo nacionaliniu lygiu“. 

PROJEKTO PAVADINIMAS (pagal STR. 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ p.6.11) 
Administracinės paskirties pastatų (unikalus nr. 5296-3014-4017 ir unikalus nr. 5296-3014-5014) ir mokslo 
paskirties pastato (unikalus nr. 5296-3014-3018) modernizavimo Studentų g. 11, Akademijos mstl., 
Akademijos sen., Kauno raj. sav. projektas. 
 
PROJEKTO APIMTYS  

1. Projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos  
   1.1. Energijos vartojimo auditas korektūra – patikslinimas (esant poreikiui).  
   1.2. Techninis-darbo projektas. 
   1.3. Projekto ekspertizė. 
   1.4. Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
   1.5. Statinio techninė priežiūra.  
2. Statybos darbai  
   2.1. Bendrastatybiniai darbai 
      2.1.1. Išorės sienų, cokolio ir pamatų šiltinimas. 
      2.1.2. Stogo šiltinimas. 
      2.1.3. Dalies langų keitimas. 
      2.1.4. Pirmojo aukšto grindų šiltinimas.  
      2.1.5. Pastogės grindų šiltinimas. 
      2.1.6. Stiklo blokelių keitimas šiltais skydais. 
      2.1.7. Išorės durų keitimas.  
   2.2. Inžineriniai tinklai 
      2.2.1. Automatika naujai įrengtoms sistemoms.  
      2.2.2. Šiluminio mazgo automatika. 
      2.2.3. Šildymo sistemos modernizavimas. 
      2.2.4. Vėdinimo sistemos modernizavimas (dalinis). 
      2.2.5. Apšvietimo ir jėgos tinklų modernizavimas (dalinis).  
Kiekvienos konkrečios atliekamų darbų rūšies lokalizacija pateikta prieduose nr.2 ir nr. 3. 
 

PROJEKTO APIMČIŲ TRUMPAS APRAŠAS  
1. Projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos  
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1.1. Energijos vartojimo auditas. Energetinio audito korektūra (patikslinimas) pagal paruoštą techninį 
projektą.  

  1.2.Techninis darbo projektas. Techninis-darbo projektas atliekamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 
„Statinio projektavimas“ ir visais kitais priede nr. 1 išvardintais teisiniais ir normatyviniais dokumentais .  Taip 
pat būtina vadovautis STR 1.01.05:2007 “Normatyviniai techniniai dokumentai” nurodymais ir jame pateikta 
normatyvinių dokumentų prioritetų tvarka. Vietoje bet kurio savanoriškai taikomo normatyvo gali būti 
naudojami ir kiti savo savybėmis lygiaverčiai norminiai dokumentai. Visiems užsakovo reikalavimuose 
nurodytiems standartams galioja ir lygiaverčiai. 
Rengiant techninį darbo projektą būtina ir nustatant konkrečias darbų apimtis bei jų pasiskirstymą tarp 
skirtingų projektų būtina vadovautis priede 2 pateiktomis planų schemomis, kuriose grafiškai pažymėti plotai, 
kuriose bus vykdomi darbai.  
Privalomas techninio darbo projekto derinimas su užsakovu dviem etapais. Pirminis derinimas raštiškai 
informuojant apie planuojamus suprojektuoti sprendinius ir pabaigus projektavimo darbus. Taip pat 
reikalingas derinimas su visomis kitomis privalomomis institucijomis.  
Techninio projekto apimtys nurodytos statybos darbų aprašuose. Techninio projekto sprendiniai turi derintis 
su kitais tuo pačiu metu planuojamais vykdyti darbais, finansuojamais iš kitų lėšų. Darbai negali dubliuotis.  
1.3. Projekto ekspertizė. Atliekama vadovaujantis  STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio 
ekspertizė“ . Visiems užsakovo reikalavimuose nurodytiems standartams galioja ir lygiaverčiai dokumentai. 
1.4. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis STR 1.09.04:2007 
„Statinio projekto vykdymo priežiūra“. Visiems užsakovo reikalavimuose nurodytiems standartams galioja ir 
lygiaverčiai dokumentai. Privalomas periodiškas objekto lankymas visu statybos laikotarpiu ne rečiau kaip 1 
kartą per savaitę ir raštiškas pasirinktos formos pastabų pateikimas statytojui ir rangovui.  
1.5. Statinio techninė priežiūra atliekama vadovaujantis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė 
priežiūra“. Visiems užsakovo reikalavimuose nurodytiems standartams galioja ir lygiaverčiai dokumentai. 
Privalomas periodiškas objekto lankymas visu statybos laikotarpiu ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę ir 
raštiškas pasirinktos formos pastabų pateikimas statytojui ir rangovui.  
2. Statybos darbai.  
2.1.1. Išorės sienų, cokolio ir pamatų šiltinimas. 
Visų pastato fasadų ir jo elementų, įskaitant angokraščius, piliastrus, karnizus, cokolį, pamatų ir visus kitus 
elementų šiltinimas pagal techniniame darbo projekte pateiktas ir statytoju patvirtintas technines 
specifikacijas, detales ir kitus nurodymus. Tvarkant cokolio šiltinimą būtina sutvarkyti ir tinkamai suformuoti 
nuograndą visu pasato perimetru. Darbus vykdant vadovautis  STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. 
Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  „Statybos produktų atitikties 
deklaravimas“,   STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys dokumentai“, STR 1.08.02:2002 
„Statybos darbai“,  ST 121895674.07:2010 "Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių 
termoizoliacinių sistemų įrengimas" ir kitais, išvardintais priede nr.1,  arba lygiaverčiais dokumentais. 
2.1.2. Stogo apšiltinimas. Visų korpusų stogų (su visais jiems priklausančiais elementais – parapetai, kaminai, 
kaminėliai, liukai, antenos ir kitokių inžinerinių išvedimų elementai) įėjimų stogelių sutvarkymas pagal 
techniniame-darbo projekte pateiktus ir su statytoju suderintus techninius sprendinius ir pateiktas technines 
specifikacijas ir kitus nurodymus. Darbus vykdant vadovautis  STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. 
Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  „Statybos produktų atitikties 
deklaravimas“,  STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys dokumentai“, STR 1.08.02:2002 
„Statybos darbai“, ST 121895674.06:2009 "Pastatų apsaugos nuo triukšmo įrengimo darbai“  STR 
2.05.02:2008 aktuali redakcija Statinių konstrukcijos. Stogai. ST 121895674.06:2010 "Stogų įrengimo darbai“ 
ir kitais, išvardintais priede nr.1, arba lygiaverčiais dokumentais. Darbų eiliškumas privalo būti derinamas su 
pagal kitus projektus lygiagrečiai vykdomais darbais. Vykdomų darbų eiliškumas turi būti taip suplanuotas, 
kad nebūtų daroma žala jau padarytiems darbams ar inžinerinėms sistemoms. 
2.1.3. Dalies langų keitimas. Langų keitimas vykdomas pagal techniniame-darbo projekte pateiktus ir su 
statytoju suderintus techninius sprendinius ir pateiktas technines specifikacijas ir kitus nurodymus. Keičiami 
visi statinyje esantys seni langai ir tie pakeisti, kurie nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų šiluminės energijos 
taupymui arba yra netinkamo sudalijimo, medžiagiškumo ar spalvinio sprendimo. Taip pat numatomas dalies 
langų (spec. patalpose wc, dušai ir pan.) matinimas. Darbus vykdant vadovautis  STR 1.01.04:2002 „Statybos 
produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  „Statybos produktų atitikties 
deklaravimas“,  STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys dokumentai“, STR 1.08.02:2002 
„Statybos darbai“, STR 2.05.20:2006 aktuali redakcija „Langai ir išorinės įėjimo durys”, ST 
121895674.06:2009 "Pastatų apsaugos nuo triukšmo įrengimo darbai", ST 2491109.01:2008  "Langų, durų ir 
jų konstrukcijų montavimas", ST 121895674.06:2009 "Apdailos darbai"  ir kitais, išvardintais priede nr.1, arba 
lygiaverčiais dokumentais. Darbų eiliškumas privalo būti derinamas su pagal kitus projektus lygiagrečiai 
vykdomais darbais. Vykdomų darbų eiliškumas turi būti taip suplanuotas, kad nebūtų daroma žala jau 
padarytiems darbams ar inžinerinėms sistemoms. 
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2.1.4. Pirmo aukšto grindų šiltinimas.  
2.1.5. Pastogės šiltinimas. 
Pirmo aukšto grindų šiltinimas vykdomas patalpose, nurodytose prieduose nr. 2 ir nr.3 ir pagal paruoštą ir  
statytojo patvirtintą techninį projektą, technines specifikacijas, detales ir kitus nurodymus. Pastogės šiltinimas 
numatytas visoje techninio aukšto erdvėje apeinant ir kokybiškai užsandarinant visas inžinerines 
komunikacijas, konstrukcinius elementus, tvirtinimo detales ir pan. Darbus vykdant vadovautis  STR 
1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  
„Statybos produktų atitikties deklaravimas“,   STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys 
dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos grindys„ ir kitais, 
išvardintais priede nr.1,  arba lygiaverčiais dokumentais. Darbų eiliškumas privalo būti derinamas su pagal 
kitus projektus lygiagrečiai vykdomais darbais. Vykdomų darbų eiliškumas turi būti taip suplanuotas, kad 
nebūtų daroma žala jau padarytiems darbams ar inžinerinėms sistemoms. 
2.1.6. Stiklo blokelių keitimas šiltais skydais. 
2.1.7. Išorės durų keitimas.  
2.2.1. Automatikos sistemų įrengimas. 
2.2.2. Šiluminio mazgo automatikos įrengimas.  
Darbus vykdyti pagal techniniame-darbo projekte pateiktus ir su statytoju suderintus techninius sprendinius ir 
pateiktas technines specifikacijas ir kitus nurodymus. Automatika turi būti įrengta visoms projekte 
numatytoms šildymo ir kitoms inžinerinėms sistemoms pagal poreikį, bei šiluminiam mazgui. Fragmentiškai 
atliekami darbai neturi pažeisti jau esančių ir veikiančių kitų inžinerinių sistemų.  Darbus vykdant vadovautis  
STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  
„Statybos produktų atitikties deklaravimas“,  STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys 
dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ (EĮĮT), „Elektroninių 
ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“ 2005-05-10, įsakymas nr. 1V-562, EIA/TAI-568 – 
Kabeliavimo standartas, EIA/TAI-569 – Tinklo sąsajų standartas, „Kabelinių sistemų instaliavimas, 
specifikacijos ir kokybės užtikrinimas“ – EN50174-1, „Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas“ 
– EN50174-2, EN50174-3, „Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan.“ EN50085, EN50086, 
EN61537, „Elektromagnetinis suderinamumas“- EN50081, EN50082, „Instaliuotos kabelinės sistemos 
testavimas“ – EN50346, „Ekvipotencialinio sujungimo ir įžeminimo naudojimas pastatuose, kuriuose yra 
informacinių technologijų įranga“ EN50310 ir kitais, išvardintais priede nr.1, arba lygiaverčiais dokumentais. 
Darbų eiliškumas privalo būti derinamas su pagal kitus projektus lygiagrečiai vykdomais darbais. Vykdomų 
darbų eiliškumas turi būti taip suplanuotas, kad nebūtų daroma žala jau padarytiems darbams ar inžinerinėms 
sistemoms. 
2.2.3. Šildymo sistemos modernizavimas.  
2.2.4. Vėdinimo sistemos dalinis modernizavimas.  
Pastate planuojama modernizuoti esamą šildymo visame pastate ir fragmentiškai sutvarkyti vėdinimo sistemą 
prieduose nr.2 ir nr.3 nurodytose vietose pagal techniniame darbo projekte numatytus ir su statytoju 
suderintus sprendinius. Darbai privalo būti derinami su pagal kitus projektus lygiagrečiai vykdomais darbais. 
Darbus vykdant vadovautis  STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  
STR 1.03.02:2008 (EN)  „Statybos produktų atitikties deklaravimas“, STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, 
„Statybą leidžiantys dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio 
reikalavimas.  
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.” STR 2.09.02:2005 aktuali redakcija „Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas“, STR 2.01.09:2005 (EN) “Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo 
sertifikavimas”   bei kitais, išvardintais priede nr.1,  arba lygiaverčiais dokumentais. Darbų eiliškumas privalo 
būti derinamas su pagal kitus projektus lygiagrečiai vykdomais darbais. Vykdomų darbų eiliškumas turi būti 
taip suplanuotas, kad nebūtų daroma žala jau padarytiems darbams ar inžinerinėms sistemoms. 
2.2.5. Apšvietimo ir jėgos tinklų modernizavimas. Pastate esančių apšvietimo ir jėgos tinklų modernizavimas 
pagal paruoštą ir užsakovo patvirtintą techninį darbo projektą, prieduose nr.2 ir nr.3 nurodytose vietose.  
Darbus vykdant vadovautis  STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  
STR 1.03.02:2008 (EN)  „Statybos produktų atitikties deklaravimas“, STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, 
„Statybą leidžiantys dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, EĮĮT Elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės. Vilnius 2010 m., Europos standartas EN 12464-1 „Šviesa ir apšvietimas – darbo vietų apšvietimas. 1 
dalis : darbo vietos patalpose“, STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo“, HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietimo ribinės vertės ir bendrieji 
matavimo reikalavimai“, „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, 
Vilnius 2010 m. bei kitais, išvardintais priede nr.1,  arba lygiaverčiais dokumentais. Darbai privalo būti 
derinami su pagal kitus projektus lygiagrečiai vykdomais darbais.  
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III-C. PROJEKTAS „C“ 
 

PROJEKTAS   .C.  INFRASTRUKTŪRA  (pagal projekto, finansavimo ir administravimo sutartį) 
Lietuvos Žemės ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros 
atnaujinimas studijų kokybės gerinimui. 

PROJEKTO PAVADINIMAS (pagal STR. 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ p.6.11) 
Administracinės paskirties pastato (unikalus nr. 5296-3014-5014) ) ir mokslo paskirties pastato (unikalus nr. 
5296-3014-3018) kapitalinio remonto Studentų g. 11, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno raj. sav. 
projektas. 

PROJEKTO APIMTYS  
3. Projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos  
   1.1 Energijos vartojimo audito korektūra – patikslinimas (esant poreikiui).  
   1.2. Techninis-darbo projektas. 
   1.3. Projekto ekspertizė. 
   1.4. Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
   1.5. Statinio techninė priežiūra.  
4. Statybos darbai.  
   2.1. Bendrastatybiniai darbai 
      2.1.1. Dalies patalpų apdailos darbai (grindys, sienos, lubos). 
      2.1.2. Dalies patalpų nauji gaminiai (durys, vitrinos). 
      2.1.3. Naujų pertvarų įrengimas. 
      2.1.4. Sienų ardymas ir griovimas. 
      2.1.5. Palangių keitimas arba remontas.  
    2.2. Inžineriniai tinklai 
      2.2.1. Vandentiekio ir nuotėkų tinklų keitimas dalyje patalpų 
      2.2.2. Sanitarinių prietaisų ir uždaromosios armatūros keitimas dalyje patalpų. 
Kiekvienos konkrečios atliekamų darbų rūšies lokalizacija pateikta prieduose nr.2 ir nr.3. 

PROJEKTO APIMČIŲ TRUMPAS APRAŠAS  
1. Projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos  
1.1. Energijos vartojimo auditas. Energetinio audito korektūra (patikslinimas) pagal paruoštą techninį projektą.  
1.2.Techninis darbo projektas. Techninis-darbo projektas atliekamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 
projektavimas“ ir visais kitais priede nr. 1 išvardintais teisiniais ir normatyviniais dokumentais .  Taip pat būtina 
vadovautis STR 1.01.05:2007 “Normatyviniai techniniai dokumentai” nurodymais ir jame pateikta normatyvinių 
dokumentų prioritetų tvarka. Vietoje bet kurio savanoriškai taikomo normatyvo gali būti naudojami ir kiti savo 
savybėmis lygiaverčiai norminiai dokumentai. Visiems užsakovo reikalavimuose nurodytiems standartams 
galioja ir lygiaverčiai. 
Rengiant techninį darbo projektą būtina ir nustatant konkrečias darbų apimtis bei jų pasiskirstymą tarp skirtingų 
projektų būtina vadovautis priede 2 pateiktomis planų schemomis, kuriose grafiškai pažymėti plotai, kuriose bus 
vykdomi darbai.  
Privalomas techninio darbo projekto derinimas su užsakovu dviem etapais. Pirminis derinimas raštiškai 
informuojant apie planuojamus suprojektuoti sprendinius ir pabaigus projektavimo darbus. Taip pat reikalingas 
derinimas su visomis kitomis privalomomis institucijomis.  
Techninio projekto apimtys nurodytos statybos darbų aprašuose. Techninio projekto sprendiniai turi derintis su 
kitais tuo pačiu metu planuojamais vykdyti darbais, finansuojamais iš kitų lėšų. Darbai negali dubliuotis.  
1.3. Projekto ekspertizė. Atliekama vadovaujantis  STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio 
ekspertizė“ . Visiems užsakovo reikalavimuose nurodytiems standartams galioja ir lygiaverčiai dokumentai. 
1.4. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis STR 1.09.04:2007 
„Statinio projekto vykdymo priežiūra“. Visiems užsakovo reikalavimuose nurodytiems standartams galioja ir 
lygiaverčiai dokumentai. Privalomas periodiškas objekto lankymas visu statybos laikotarpiu ne rečiau kaip 1 
kartą per savaitę ir raštiškas pasirinktos formos pastabų pateikimas statytojui ir rangovui.  
1.5. Statinio techninė priežiūra atliekama vadovaujantis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“. 
Visiems užsakovo reikalavimuose nurodytiems standartams galioja ir lygiaverčiai dokumentai. Privalomas 
periodiškas objekto lankymas visu statybos laikotarpiu ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę ir raštiškas pasirinktos 
formos pastabų pateikimas statytojui ir rangovui.  
2. Statybos darbai.  
2.1.1. Dalies patalpų apdailos darbai (grindys, sienos, lubos). Po langų keitimo ir inžinerinių tinklų vedžiojimo 
būtina atlikti patalpų remonto darbus, t.y. pašalinti senų apdailų likučius ir pagal projekte numatytas apdailų 
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rūšis, kurios atitinka patalpų paskirtį, atlikti dalyje nurodytų patalpų apdailos darbus. Darbai atliekami pagal 
techniniame darbo projekte pateiktas ir statytoju patvirtintas technines specifikacijas, detales ir kitus reikalavimus 
prieduose nr.2 ir nr.3 nurodytose vietose. Būtina nepamiršti, kad ASU Centriniai rūmai yra pagrindinis 
universiteto pastatas, ir jo apdailai keliami aukšti reikalavimai interjero vientisumui, charakteriui, ilgalaikiam ir 
intensyviam eksploatavimui. Apdailos darbų principai, apdailos medžiagos privalo būti suderintos su kitais 
analogiškais darbais, vykdomais lygiagrečiai pagal kitus projektus. Vykdant darbus bibliotekos patalpose, būtina 
atsižvelgti į parengtą sutvarkymo idėją (žiūrėti prieduose). Sprendimui suderinti privalu gauti raštišką užsakovo 
pritarimą Darbus vykdant vadovautis  STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ 
ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  „Statybos produktų atitikties deklaravimas“,   STR 1.08.02:2002 „Statybos 
darbai“,  ST 121895674.06:2009 "Apdailos darbai“ ir kitais, išvardintais priede nr.1,  arba lygiaverčiais 
dokumentais. 
2.1.2 Dalies vidaus durų keitimas. Prie tvarkomų patalpų, kuriose numatyta grindų, sienų ir lubų nauja apdaila 
suplanuotas durų keitimas. Planuojamų darbų vietos nurodytos prieduose nr.2 ir nr.3. Darbai atliekami pagal 
techniniame darbo projekte pateiktas ir statytoju patvirtintas technines specifikacijas, detales ir kitus nurodymus. 
Darbus vykdant vadovautis  STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  
STR 1.03.02:2008 (EN)  „Statybos produktų atitikties deklaravimas“, STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, 
„Statybą leidžiantys dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, ST 2491109.01:2008  "Langų, durų ir jų 
konstrukcijų montavimas".  Darbų eiliškumas privalo būti derinamas su pagal kitus projektus lygiagrečiai 
vykdomais darbais. Vykdomų darbų eiliškumas turi būti taip suplanuotas, kad nebūtų daroma žala jau 
padarytiems darbams ar inžinerinėms sistemoms. 
2.1.3. Naujų pertvarų įrengimas. 
2.1.4. Sienų ardymas ir griovimas. 
Prieduose nr.2 ir nr.3 nurodytose vietose atliekami senų pertvarų griovimo, ardymo ir naujų įrengimo darbai. 
Darbai atliekami pagal paruoštą ir užsakovo patvirtintą techninį darbo projektą. Darbus vykdant vadovautis  STR 
1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  „Statybos 
produktų atitikties deklaravimas“, STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys dokumentai“, STR 
1.08.02:2002 „Statybos darbai“, ST 121895674.06:2009 "Mūro darbai“, ST 121895674.06:2009 "Statinių 
remonto arba rekonstravimo darbai“ arba lygiaverčiais dokumentais. Darbai privalo būti derinami su pagal kitus 
projektus lygiagrečiai vykdomais darbais.  
2.1.5. Palangių keitimas arba remontas  
Vadovaujantis paruoštu ir užsakovo patvirtintu techniniu darbo projektu prieduose nr.2 ir nr.3 nurodytose 
vietose keisti ar remontuoti esamas palanges. Darbus vykdant vadovautis  STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. 
Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  „Statybos produktų atitikties deklaravimas“,   
STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, ST 
121895674.06:2009 "Mūro darbai“, ST 121895674.06:2009 "Statinių remonto arba rekonstravimo darbai“ ir 
kitais, išvardintais priede nr.1,  arba lygiaverčiais dokumentais. Darbų eiliškumas privalo būti derinamas su pagal 
kitus projektus lygiagrečiai vykdomais darbais. Vykdomų darbų eiliškumas turi būti taip suplanuotas, kad nebūtų 
daroma žala jau padarytiems darbams ar inžinerinėms sistemoms. 
2.2.1.  Vandentiekio ir nuotėkų tinklų keitimas dalyje patalpų. 
2.2.2. Sanitarinių prietaisų ir uždaromosios armatūros keitimas dalyje patalpų. 
Dalyje patalpų numatytas karšto ir šalto vandentiekio tinklų keitimas bei naujų sanitarinių prietaisų ir 
uždaromosios armatūros prie jų sumontavimas. Darbus vykdyti pagal techniniame-darbo projekte pateiktus ir su 
statytoju suderintus techninius sprendinius ir pateiktas technines specifikacijas ir kitus nurodymus. Vietos, 
kuriose planuojama vykdyti šiuos darbus pateiktos prieduose nr.2 ir nr.3. Fragmentiškai atliekami darbai neturi 
pažeisti jau esančių ir veikiančių kitų inžinerinių sistemų.  Darbus vykdant vadovautis  STR 1.01.04:2002 
„Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“,  STR 1.03.02:2008 (EN)  „Statybos produktų 
atitikties deklaravimas“,  STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija, „Statybą leidžiantys dokumentai“, STR 
1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. Pastato inžinerinė 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, RSN „Vandens suvartojimo normos“, ST 210734350.01-2010 „Wawin 
plastikinių nuotėkų vamzdynų sistemos pastatuose“, ST 210734350.01-2010 „Wawin plastikinių vandentiekio ir 
šildymo vamzdynų sistemos pastatuose“ arba lygiaverčiais dokumentais. Darbų eiliškumas privalo būti 
derinamas su pagal kitus projektus lygiagrečiai vykdomais darbais. Vykdomų darbų eiliškumas turi būti taip 
suplanuotas, kad nebūtų daroma žala jau padarytiems darbams ar inžinerinėms sistemoms. 
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IV. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI 
 

IV-A. UŽSAKOVO BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATINIO ARCHITEKTŪRAI  
 
Planuojamas atnaujinti ir apšiltinti pastato fasadus, cokolį, pakeisti langus, išorės duris, vitrinas, įrengti liftą ar 
keltuvą neįgaliesiems, suformuoti reikiamus pandusus, tvarkant stogus, stogelius ir pan. pastato architektūrinis 
sprendimas parenkamas atsižvelgiant į pirminį pastato sumanymą bei visą universitetinio ansamblio ramų 
kontekstą. Ansamblis buvo statomas 1957 -1964 m. pagal architekto K. Zykaus parengtą projektą. Pastatas 
simetriškas, pastatytas ant centrinės ansamblio ašies. Prieš jį yra suformuota teritorijos reprezentacinė aikštė, 
kuri dažnai naudojama oficialiems renginiams. Ašies tęsinyje yra rektorių atminimo alėja.  
Architektūriniam, spalviniam sprendimui suderinti privalu gauti raštišką užsakovo pritarimą.  
Projektas vykdomas keliais atskirais etapais, tačiau sprendiniai privalo būti derinami tarpusavyje. Pirmasis 
startuojantis užduoda gaires visiems pastato interjere taikomiems spalviniams sprendiniams, apdailos 
medžiagiškumui, gaminių išvaizdai, šviestuvų tipui, sanitarinių prietaisų tipui ir t.t. Tų gairių privaloma 
laikytis vėliau įsijungiantiems pastato modernizavimo dalyviams. 
Žemės ūkio mokslinės pažangos centro įkūrimą ir bibliotekos sutvarkymą būtina atlikti pagal pateiktas 
koncepcijas ir jose nurodytus darbus (žiūr. prieduose). 
 

IV-B. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI FASADŲ ŠILTINIMUI  
 
Fasadų apšiltinimas.  
Fasadų apšiltinimas turi būti vykdomas naudojant tinkuojamas sudėtinės termoizoliacines sistemas. Tai 
nevėdinama aitvarų, kurių apšiltinimui naudojamos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 
su polistireniniu putplasčiu arba mineraline vata sistemos.  
Būtina, kad atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir 
CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. 
Žymenys ir trumpiniai: 

Simbolis ar 
trumpinys 

Dydis Vienetai  

ETL Europos techninis liudijimas  
ETAG Europos techninis liudijimas  
Rd sistemos atplėšimo stipris kPa 
Sd projektinė vėjo apkrova kPa 
Np smeigės ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės plokštumoje kN 
Nt smeigės ištraukimo jėga, smeiges tvirtinant per tinklelį kN 
Ns smeigės ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės siūlėje kN 
NRt smeigės ištraukimo jėga iš pagrindo kN 
np  smeigių kiekis termoizoliacinės plokštės plokštumoje vnt./m2 
ns smeigių kiekis termoizoliacinės plokštės siūlėje vnt./m2 
nt smeigių kiekis vnt./m2 
γ atsargos koeficientas - 
qref atskaitinis vėjo slėgis kPa 
ce pavėjinis išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas - 
c(z) koeficientas, įvertinantis vietovės reljefo tipą ir aukštį nuo žemės paviršiaus - 
Q vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas - 
ρ oro tankis kg/m3 
vref atskaitinis vėjo greitis m/s 
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vref,0 vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė m/s 
cDIR krypties koeficientas - 
cTEM laikotarpio (sezono) koeficientas - 
cALT aukščio virš jūros lygio koeficientas - 
ce pavėjinis išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas - 
p plokštė  
s smeigė  
ref atskaitinis  

IŠORINIŲ SUDĖTINIŲ TERMOIZOLIACINIŲ SISTEMŲ TVIRTINIMO REIKALAVIMAI 
Mechaniniam sistemų tvirtinimui, kai suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2, turi būti naudojamos 
smeigės tik su metalinėmis vinimis.  
Klijuojamos sistemos atplėšimo stipris Rd, kPa  turi būti apskaičiuojamas pagal formulę: 


1d

d
R

R  , (1) 

 
čia:  Rd1 – klijuojamos sistemos atplėšimo stipris (vertė pateikiama sistemos gamintojo ETL), kPa; 

  – atsargos koeficientas. Jei suminis sistemos svoris be klijų ne didesnis už 10 kg/m2, 1,5. 
Jei suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2, 2. 

Mechaniškai tvirtinamos sistemos atplėšimo stipris Rd, kPa turi būti apskaičiuojamas pagal vieną iš šių 
formulių, pasirenkant pavojingiausią variantą: 



)( sspp
d

nNnN
R


 , (2) 



nN
R Rt

d


 , (3) 



nN
R t

d


  ; (4) 

čia:  Rd – sistemos atplėšimo stipris, kPa; 
Np  – smeigės ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės plokštumoje, kN; 
NRt – smeigės ištraukimo jėga iš pagrindo (vertė pateikiama smeigių gamintojo ETL arba 

nustatoma ištraukimo bandymu statybos aikštelėje), kN; 
Nt – smeigės ištraukimo jėga, smeiges tvirtinant per tinklelį, kN; 
Ns – smeigės ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės siūlėje, kN; 
ns –  smeigių kiekis termoizoliacinės plokštės siūlėje, vnt./m2; 
np – smeigių kiekis termoizoliacinės plokštės plokštumoje, vnt./m2;   
n – smeigių kiekis, vnt./m2; 
  – atsargos koeficientas. Jei suminis sistemos svoris be klijų ne didesnis už 10 kg/m2, 1,5. 

Jei suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2, 2. 
Mažiausius smeigių kiekius ns, np, n ir smeigių išdėstymo schemą nurodo sistemos gamintojas.  
Skaičiavimui reikalingos rodiklių vertės pateikiamos sistemos gamintojo ETL. 
Sistemos atplėšimo stipris Rd, kPa turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą Sd, kPa: 

dd SR  . (5) 

Projektinė vėjo apkrova Sd, kPa apskaičiuojama: 

  Qd czcqS  eref , (6) 

čia:  qref  – atskaitinis vėjo slėgis, kPa. Nustatomas pagal Reglamento 17 punkto reikalavimus; 
ce – pavėjinis išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas. Nustatomas pagal Reglamento 18 
punkto reikalavimus; 
c(z) – koeficientas, įvertinantis vietovės reljefo tipą ir aukštį nuo žemės paviršiaus. 
Nustatomas iš Reglamento 3 ir 4 lentelių; 
Q – vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas, Q=1,3 [7.5]. 

Atskaitinis vėjo slėgis qref , kPa apskaičiuojamas: 
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2
2

001,0 refref vq 
 ; (7) 

čia:  vref – atskaitinis vėjo greitis, m/s, kurio metinė viršijimo tikimybė yra 0,02. Nustatomas pagal 
reglamento 18 punkto reikalavimus; 

 – oro tankis, kg/m3. Imama =1,25 kg/m3. 
Atskaitinis vėjo greitis vref  , m/s, apskaičiuojamas: 

0,refALTTEMDIRref vcccv  ; (8) 

čia:  vref,0 – vėjo greičio pagrindinė atskaitinė vertė, m/s. Nustatoma iš Reglamento 1 lentelės; 
cDIR – krypties koeficientas. Paprastai cDIR = 1,0. Jei duomenys apie pastato dislokacijos vietą 
išsamiai įvertina vėjo poveikius, koeficiento vertė gali būti koreguojama pagal Reglamento 2 
lentelės duomenis; 
cTEM – laikotarpio (sezono) koeficientas, lygus 1,0; 
cALT – aukščio virš jūros lygio koeficientas. Koeficiento cALT vertė visai Lietuvos teritorijai 
vienoda:  
cALT = 1,0. 

1 lentelė 
Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės vertės vref,0 

Vėjo apkrovos rajonas 
Vėjo apkrovos rajonui priskiriama 
 Lietuvos teritorijos dalis 

vref,0, m/s 

III Skuodo, Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų, Palangos, 
Klaipėdos ir Neringos miestų savivaldybių teritorijos 

32 

II Plungės ir Mažeikių rajonų savivaldybių teritorijos 28 
I Likusi Lietuvos teritorijos dalis, t. y. III ir II vėjo apkrovos 

rajonams nepriskirta Lietuvos teritorija 
24 

 
2 lentelė 

Koeficiento cDIR vertės 
Vėjo kryptis Rajonas 

00 Š 300 600 900 
R 

1200 150
0 

1800 
P 

2100 2400 2700 V 3000 3300 

I 0,83 0,81 0,83 0,85 0,86 0,8
6 

0,86 0,91 0,98 1,0 0,96 0,88 

II 0,77 0,77 0,74 0,78 0,79 0,8
3 

0,85 0,91 0,99 1,0 0,95 0,84 

III 0,71 0,69 0,68 0,70 0,73 0,8
0 

0,84 0,91 0,99 1,0 0,94 0,80 

3 lentelė 
Vietovės tipai 

A B C 

Atviros jūrų pakrantės, ežerų ir 
vandens saugyklų pakrantės 

Miestų teritorijos, miškų masyvai 
ir kitos vietovės, kurios yra 
tolygiai užstatytos aukštesnėmis 
kaip 10 m kliūtimis 

Miestų rajonai, užstatyti 
aukštesniais kaip 25 m statiniais 

Pastaba. Laikoma, kad statiniai yra nurodyto tipo vietovėje, jeigu ši vietovė iš vėjo pusės tęsiasi 30 h atstumu, 
kai statinio aukštis h iki 60 m, ir 2 km, kai aukštis didesnis. 

4 lentelė 
Koeficientai c(z), įvertinantys vėjo slėgio pokytį nuo aukščio 

Aukštis virš žemės paviršiaus 
z, m 

Koeficientai c(z)  vietovės tipams 

 A B C 
5 0,75 0,5 0,4 
10 1,0 0,65 0,4 
20 1,25 0,85 0,55 
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Aukštis virš žemės paviršiaus 
z, m 

Koeficientai c(z)  vietovės tipams 

 A B C 
40 1,5 1,1 0,8 
60 1,7 1,3 1,0 
80 1,85 1,45 1,15 
100 2,0 1,6 1,25 
150 2,25 1,9 1,55 
200 2,45 2,1 1,8 

Pastaba. Vietovės tipai įvairioms skaičiuotinoms vėjo kryptims gali būti skirtingi. 
Pavėjiniai išorinio slėgio aerodinaminiai koeficientai nustatomi taip: 

1). sienų centrinių zonų skaičiavimams gali būti naudojamas aerodinaminis koeficientas ce-0,8. Jei 
duomenys apie pastatą išsamiai įvertina vėjo poveikius, ši koeficiento reikšmė gali būti koreguojama pagal 
[7.5] duomenis; 

2). sienų pakraščių zonų skaičiavimams turi būti naudojamas aerodinaminis koeficientas ce-2 (žr. 
reglamento 1 pav.); 

3). sienų kampų zonų skaičiavimams turi būti naudojamas aerodinaminis koeficientas ce-3 (žr. 
reglamento 1 pav.). 

 

 
1 pav. Pastato aerodinaminių koeficientų nustatymo schema.  

Pagal išorinį sienų kontūrą išilgai paviršiaus 1,5 m plotyje esančiose vietose 
 aerodinaminis koeficientas ce= –2, o 1,5 m nuo pastato  

kampo aerodinaminis koeficientas ce= –3. 
 

SISTEMOS ATSPARUMO SMŪGIAMS REIKALAVIMAI  
Sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas sistemos naudojimo kategorija, kuri turi būti parenkama pagal  
5 lentelėje pateiktas numatomas sistemos naudojimo sąlygas. Sistemos atsparumo smūgiams kategorijas 
pateikia sistemos gamintojas. 

5 lentelė 
Sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai 

Sistemos 
naudojimo 
kategorija 

Naudojimo sąlygų, susijusių su sistemos atsparumo smūgiams reikalavimais, apibūdinimas 

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

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

III  Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo 



16 

Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų pastato rekonstravimo ir modernizavimo užsakovo reikalavimai 
Techninės specifikacijos rengėjas: Viešoji įstaiga “Statybos idėjų centras”, 2012m. kovas                           lapas - 16, lapų - 86 

smūgių spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo 
naudojimo tikimybė. 

DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 
Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos 
deformacinės siūlės.  
Didžiausią leidžiamą atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba 
plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas. 
KITI REIKALAVIMAI 
Atitvarų su sistemomis šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ 
[7.4] reikalavimus. 
Atitvarų su sistemomis drėgminė būklė turi atitikti STR „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ [7.4] reikalavimus. 
Atitvarų drėgminės būklės skaičiavimams reikalingas sistemos sluoksnių garų laidumo  vertes ir medžiagos 
sluoksnio garinei varžai lygiaverčio oro sluoksnio storio sd vertes pateikia sistemos gamintojas. 
Sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos gamintojas. Esamų pastatų sienų papildomam 
apšiltinimui iš išorės gali būti naudojami šio Reglamento priede pateikti sistemų įrengimo konstrukciniai 
sprendimai. 
Reglamentas atitinka 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Tarybos direktyvos 89/106/EEB „Dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, suderinimo“ reikalavimus ir parengtas 
vadovaujantis Lietuvos ir Europos standartų bei ETAG 004 „Išorinės tinkuojamos termoizoliacinės 
kompozicinės sistemos“ reikalavimais. 
 
 
 

IV-B. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI STOGŲ ŠILTINIMUI 
Stogų apšiltinimas.  
Numatyta visų pastato korpusų stogo kompleksiškas apšiltinimas, į kurį įeina visų ant stogų esančių elementų 
(parapetai, lietaus vandens surinkimo įlajos, išlipimo liukai, priešgaisrinės kopėčios, apsauginiai aptvėrimui, kaminai, 
kaminėliai, inžinerinių komunikacijų ar konstrukcinių elementų išeinančių per sutapdintą stogą bei visų kitų ant stogo 
esančių elementų sutvarkymas. Taip pat prie stogo tvarkymo darbų priskiriami stogeliai virš visų įėjimų į pastatą.  
ŽYMENYS IR SUTRUMPINIAI 

Simbolis Dydis Vienetai  
λ šilumos laidumo koeficientas                       W/(m·K) 
R šiluminė varža m2·K/W 
Rg nevėdinamo oro tarpo šiluminė varža m2·K/W 
Rsi vidinio paviršiaus šiluminė varža m2·K/W 
Rse išorinio paviršiaus šiluminė varža m2·K/W 
Rt visuminė šiluminė varža m2·K/W 
Rs suminė šiluminė varža m2·K/W 
U šilumos perdavimo koeficientas  W/(m2°K) 
A plotas m2 
d atitvaros sluoksnio storis m 
h aukštis  m 
θ temperatūra ºC 
ρ tankis  kg/m3 
c aerodinaminis koeficientas - 
Wf projektinis tvirtinimo elemento stipris  N 
qref atskaitinis vėjo slėgis Pa 
sd garinei varžai lygiavertis oro sluoksnio storis m 
vref atskaitinis vėjo greitis m/s 
ds projektinis ris   
e išorė  
i vidus  
n skaičius(kiekis)  
se išorinis paviršius  
si vidinis paviršius  
t visuminis  

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
Stogai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui ir projektiniams eksploatacijos poveikiams. Stogai turi būti 
suprojektuoti, pastatyti ir naudojami taip, kad atitiktų esminius statinio reikalavimus. 
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Stogų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus. 
Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo nekristų sniego 
nuošliaužos, būtų saugu valyti, prižiūrėti ir remontuoti stogą. Užlipimui ant stogo turi būti įrengti patogūs ir 
saugūs laipteliai. 
Stogams įrengti panaudoti statybos produktai neturi teršti aplinkos. 
Stogų konstrukcijų garsą izoliuojančios savybės turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų 
reikalavimus. 
Stogai turi būti įrengti taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais esančios stogo konstrukcijos 
būtų apsaugotos nuo išorinio lietaus ir sniego poveikio. 
Stogai turi turėti pakankamą nuolydį lietaus vandeniui nutekėti. Stogų hidroizoliaciniams sluoksniams turi 
būti panaudoti stogo nuolydžiui pritaikyti statybos produktai. 
Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuvestas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, 
šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos aplinkai. Ant stogų, kurių karnizai aukščiau kaip 6 m 
nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuvedimo nuo stogo sistema. 
Stogų šilumą izoliuojančios savybės turi atitikti reglamentų ir reikalavimus. 
Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. 
Stogų konstrukcijoms naudoti neleidžiama tokių statybos produktų, kurie stogų įrengimo ir eksploatavimo 
metu tarpusavyje sąveikaudami (vyksta cheminė reakcija, elektros korozija, terminis poveikis, skirtingos 
deformacijos senėjant ir pan.) mažina vienas kito ilgaamžiškumą. 
Stogai turi būti chemiškai atsparūs juos supančios aplinkos poveikiui. 
Ant stogų turi būti įrengti žaibolaidžiai. Žaibolaidžių išdėstymas ir jų įrengimo konstrukciniai sprendiniai turi 
būti pagrįsti skaičiavimais. 
Plokštiesiems neeksploatuojamiesiems stogams priskiriami stogai, kurių nuolydis ne mažesnis kaip 0,7 ° ir ne 
didesnis kaip 7 °. Įrengiant stogus su nuolydžiu nuo 0,7 ° iki 1,4 °, turi būti naudojami šio nuolydžio stogams 
specialiai pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal hidroizoliacines dangos gamintojo 
dangos įrengimo rekomendacijas.  
Plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų konstrukcijų reikalavimai. Projektuojant ir įrengiant plokščiųjų 
neeksploatuojamųjų stogų konstrukcijas, būtina įvertinti šių stogo konstrukcijų sluoksnių naudojimą: 

1). garus izoliuojančio sluoksnio; 
2). nuolydžio suformavimo sluoksnio; 
3). termoizoliacinio sluoksnio; 
4). vėjui nelaidaus sluoksnio; 
5). vėdinamo oro sluoksnio; 
6). vandens garų slėgį išlyginančio sluoksnio; 
7). papildomų hidroizoliacinių sluoksnių; 
8). hidroizoliacinės stogo dangos; 
9). hidroizoliacinės dangos apsauginio sluoksnio. 

Priklausomai nuo stogo konstrukcijos ir panaudotų statybos produktų gali būti įrengti visi čia minimi ir kiti 
būtini, bet čia nepaminėti sluoksniai arba gali būti įrengti atskirų sluoksnių deriniai. 
Plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų hidroizoliacinės dangos tvirtinimo konstrukciniai sprendiniai turi būti 
pagrįsti skaičiavimais įvertinant stogą veikiančias vėjo ir kitas apkrovas.  
Reikalavimai plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų statybos produktams ir paklotams: 

1). nuo atmosferos poveikių neapsaugotų betoninių ir gelžbetoninių statybos produktų atsparumas 
tūriniam šaldymui turi būti ne mažesnis kaip FRE 200; 

2). nuo atmosferos poveikių neapsaugotų kitų mineralinių statybos produktų atsparumas tūriniam 
šaldymui turi būti ne mažesnis kaip FRE 150; 

3). bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis kaip 75 °C; 
4). vėdinamų plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų šiluminei izoliacijai (t. y. tais atvejais, kai 

termoizoliacinis sluoksnis neapkraunamas) leidžiama naudoti nesuslūgstančius ir tūrio nekeičiančius 
termoizoliacinius statybos produktus. Šie statybos produktai gali būti klojami laisvai arba, esant reikalui, 
tvirtinami, kad nenuslinktų; 

5). hidroizoliacinei dangai ir garus izoliuojančiam sluoksniui įrengti skirtų betoninių paklotų ir 
išlyginamųjų sluoksnių paviršius turi būti lygus, švarus ir sausas, ištrupėjimai ir plyšiai turi būti užtaisyti. Šių 
paklotų paviršiuose neturi būti išsikišimų, galinčių pradurti hidroizoliacinę dangą arba garus izoliuojantį 
sluoksnį. Tarp hidroizoliacinės dangos betoninio pakloto ir virš stogo iškylančių vertikalių paviršių (karnizų, 
liftų šachtų ir panašiai) turi būti palikti ne mažesnio kaip 20 mm pločio deformaciniai tarpai; 

6). mediniai paklotai hidroizoliacinei dangai ir garus izoliuojančiam sluoksniui turi būti lygūs ir tvirti. Šių 
paklotų paviršiuose neturi būti išsikišimų, galinčių pradurti hidroizoliacinę dangą arba garus izoliuojantį 
sluoksnį. Po hidroizoliacinei dangai įrengti skirtu mediniu paklotu privalo būti įrengtas vėdinamas oro tarpas 
arba vėdinama pastogė. Paklotams įrengti skirtos medienos masinis drėgnis turi būti ne didesnis kaip 20 % ir 
ne mažesnis kaip 8 %. Virš patalpų, kuriose santykinis oro drėgnis didesnis kaip 70 %, garus izoliuojančio 
sluoksnio paklotams neleidžiama naudoti statybos produktų iš medienos; 
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7). hidroizoliacinės dangos arba garus izoliuojančio sluoksnio paklotams įrengti naudojamų 
termoizoliacinių statybos produktų sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti. Jei klojami keli 
termoizoliacinių statybos produktų sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti. 
„Kryžmiški“ termoizoliacinių statybos produktų sujungimai neleidžiami; 

8). termoizoliacinių statybos produktų mechaninis atsparumas turi būti parinktas įvertinus galimą apkrovų 
poveikį. Minimalūs reikalavimai termoizoliaciniams statybos produktams iš mineralinės vatos ir polistireninio 
putplasčio tokie: 

-8.1. kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas iš dviejų ar daugiau mineralinės vatos sluoksnių, arba 
termoizoliaciniam sluoksniui panaudota vienasluoksnė mineralinė vata su skirtingomis viršutinių ir apatinių 
sluoksnių stipruminėmis savybėmis, apatinių mineralinės vatos sluoksnių gniuždomasis įtempis, kai produktai 
deformuojami 10 % [4.20], turi būti ne mažesnis kaip 30 kPa, o viršutinio sluoksnio turi būti ne mažesnis 
kaip:  

   a. 50 kPa, kai viršutinis sluoksnis ne plonesnis kaip 40 mm; 
   b. kitais atvejais 60 kPa; 
-8.2. kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas iš vieno mineralinės vatos sluoksnio, tokio statybos produkto 

iš mineralinės vatos gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojami 10 % [4.20], turi būti ne mažesnis 
kaip 50 kPa; 

 -8.3. kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas iš dviejų ar daugiau polistireninio putplasčio (EPS arba XPS) 
sluoksnių, apatinių polistireninio putplasčio sluoksnių gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojami 10 
% [4.20], turi būti ne mažesnis kaip 80 kPa, o viršutinio sluoksnio – ne mažesnis kaip 100 kPa; 

  -8.4. kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas iš vieno polistireninio putplasčio (EPS arba XPS) sluoksnio, 
tokio statybos produkto iš polistireninio putplasčio gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojami 10 % 
[4.20], turi būti ne mažesnis kaip 100 kPa; 

9). visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių 
statybos produktų: cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno, vario ir panašiai; 

10). garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas lygiai (be įdubimų). Kai garus izoliuojantį sluoksnį 
numatoma įrengti tiesiogiai ant trapecinių plieno lakštų paviršiaus, turi būti parengti projektiniai sprendiniai 
šio sluoksnio lygiam paklojimui arba turi būti naudojami paklotai; 

11). Stoguose, įrengtuose virš 12 ºC–30 ºC temperatūros patalpų su mažesniu kaip 80 % santykiniu oro 
drėgniu, kai stogų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2·K) vertė ir garus izoliuojančio sluoksnio sd vertė 
atitinka Reglamento 3 priedo reikalavimus, garus izoliuojančio sluoksnio paklotams gali būti panaudoti iki 20 
mm storio termoizoliaciniai statybos produktai. Kitais atvejais paklotams panaudotų termoizoliacinių statybos 
produktų storis turi būti pagrįstas skaičiavimais. 
Reikalavimai plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų garus izoliuojantiems sluoksniams: 

1). garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas taip, kad stogo konstrukcijose nesikauptų drėgmė. 
Stoguose virš šildomų patalpų garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas vidinėje termoizoliacinio 
sluoksnio pusėje. Garus izoliuojančiam sluoksniui panaudotų statybos produktų sujungimai turi būti 
suklijuoti, tarpusavyje sulydyti arba kitu būdu užsandarinti. Stogų virš šildomų patalpų garus izoliuojančio 
sluoksnio sd vertė turi būti pagrįsta skaičiavimais pagal [4.6] reikalavimus arba turi atitikti Reglamento 3 
priedo reikalavimus; 

2). vėdinamuose stoguose, įrengtuose virš 12 ºC–30 ºC temperatūros patalpų su mažesniu kaip 85 % 
santykiniu oro drėgniu, kai vėdinamame oro sluoksnyje virš termoizoliacinio sluoksnio įrengto vėjui 
nelaidaus sluoksnio sd  0,2 m, iš vidinės termoizoliacinio sluoksnio pusės esančio garus izoliuojančio 
sluoksnio sd vertė turi būti ne mažesnė kaip 20 m; 

3). stogų virš šaldomųjų pastatų ir patalpų garus izoliuojančio sluoksnio reikalavimai nustatyti STR 
2.02.11:2004 [4.3]; 

4). stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų ir stogo elementų, pereinančių per denginį, vietose 
(prie švieslangių, šachtų ir pan.) garus izoliuojantis sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio 
viršaus. Deformacinių siūlių garinės izoliacijos sluoksnis turi būti įrengtas taip, kad iš pastato patalpų 
nepraleistų drėgmės ir dengtų kompensatorių kraštus; 

5). plokščiuosiuose stoguose, kurie įrengti virš horizontalių gelžbetoninių perdenginių, pirmiausia turi būti 
įrengtas nuolydį formuojantis sluoksnis, o garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas virš nuolydį 
formuojančio sluoksnio. Šis reikalavimas netaikomas, kai nuolydį formuojantis sluoksnis įrengiamas iš 
specialiai tam tikslui skirtų gamyklinių termoizoliacinių statybos produktų. 
Plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų hidroizoliacinės dangos sutvirtinimo reikalavimai:  
Stogo hidroizoliacinėje dangoje turi būti numatytas reikiamas papildomų hidroizoliacinių sluoksnių skaičius, 
jų išdėstymas ir statybos produktai šių sluoksnių įrengimui. 
Plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų prijungimo prie vertikalių paviršių reikalavimai: 

1). prieš įrengiant ritininę hidroizoliacinę dangą ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas 
arba mūro siūlės turi būti užpildytos, o paviršius išlygintas; 

2). stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti 
hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos. Sujungimo su parapetais vietose, kai 
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parapeto aukštis žemesnis nei 300 mm, hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant parapeto viršaus ir 
pritvirtinta. Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų 
vanduo. 
Deformacinių siūlių įrengimo hidroizoliacinėje stogo dangoje reikalavimai: 

1). deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo išsikišusių pastato dalių 
ne mažiau kaip 500 mm; 

2). deformacinių siūlių išdėstymo intervalai turi būti tokie, kad užtikrintų hidroizoliacinės dangos 
sandarumą ir jos atsparumą irimui dėl deformacinių reiškinių; 

3). betone, keramzitbetonyje arba mediniuose paklotuose deformacinės siūlės turi būti įrengtos ne 
didesniais kaip 10 m intervalais, o termoizoliacinių statybos produktų paklotuose – ne didesniais kaip 30 m 
intervalais; 

4). pastato aukščio perkryčio vietose esančiose deformacinėse siūlėse turi būti įrengti kompensatoriai. 
Deformacinės siūlės konstrukcija turi būti tokia, kad, atsiradus deformacijai, pro siūlę nepratekėtų vanduo. 
Deformacinių siūlių įdėklams turi būti naudojami nedegūs termoizoliaciniai statybos produktai; 

5). deformacinės siūlės pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinėje stogo dangoje turi būti 
sutapdintos. 
Plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų vandens garų slėgio išlyginamojo sluoksnio reikalavimai: 

1). vandens garų slėgio išlyginamasis sluoksnis turi būti įrengtas po hidroizoliacinės dangos sluoksniu; 
2). kai hidroizoliacinė danga įrengta ant betoninių ar gelžbetoninių paklotų, privaloma įrengti vandens 

garų slėgio išlyginamąjį sluoksnį; 
3). vandens garų slėgio išlyginamojo sluoksnio oro mikrotarpsluoksniai turi susisiekti su išore per 

parapetus, karnizus arba vėdinimo kaminėlius; 
4). visuose platesniuose kaip 10 m stoguose turi būti įrengti vėdinimo kaminėliai. 60 m2–80 m2 stogo 

plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis. 
Plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų parapetų reikalavimai: 

1). parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm; 
2). parapetai viso pastato perimetru turėtų būti įrengti viename lygyje; 
3). parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9 °; 
4). padengiant parapetus skarda, ją būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus į abi sienos puses: esant 

keraminių, silikatinių apdailos plytų ir kitų išorės apdailai naudojamų statybos produktų atsparumui šalčiui, 
ne mažesniam kaip 100 šaldymo ir šildymo ciklų (Šilutės, Klaipėdos Palangos ir Skuodo rajonuose ne 
mažesniam kaip 150 šaldymo ir šildymo ciklų), – ne mažiau kaip 50 mm, o esant mažesniam atsparumui 
šalčiui, – ne mažiau kaip 80 mm. Mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi 
žemyn) turi būti ne mažesnis kaip nurodytąjį 1 lentelėje: 

 
 

1 lentelė 
Mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn) 

Pastato aukštis (m) 
 

Skardinio elemento užleidimas ant sienos 
(vertikalia kryptimi žemyn) (cm) 

< 8 ≥  5 

8–20 ≥  8 

> 20 ≥ 10 
Plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų vėdinimo reikalavimai: 

1). vėdinamų stogų konstrukcijose, virš šiluminės izoliacijos įrengto vėdinamo oro sluoksnio aukštis h (m) 
turi būti ne mažesnis, kaip apskaičiuotas pagal (1) formulę ir ne mažesnis kaip 50 mm: 

 
h =0,051 + 0,0095. ( l- 6)  

 
(1) 

 
čia: 
l – vėdinamo oro sluoksnio ilgis (m); 
2). jei stogo konstrukcijose įrengtas vėdinamas oro sluoksnis, natūraliam stogo vėdinimui dviejose 

priešpriešinėse vėdinamo oro sluoksnio pusėse turi būti kiaurymės, kurių plotas kiekvienoje pusėje ne 
mažesnis kaip 0,2 % virš vėdinamo oro sluoksnio esančio stogo paviršiaus ploto ir ne mažesnis kaip 0,02 m2 
viename stogo šlaito metre. Vienoje vėdinamo oro sluoksnio pusėje esančių vėdinimo angų plotas Aa (m2) 
apskaičiuojamas pagal formulę: 

A a = 0,002  a  l; 
 

(2) 
 

čia: 
a – vėdinamo oro sluoksnio plotis (m); 
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l – v dinamo oro sluoksnio ilgis (m). 
Vandens nuvedimo nuo plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų reikalavimai: 

1). įlajų skersmuo ir skaičius, esant vidinio vandens nuvedimo sistemai, turi būti pagrįsti skaičiavimais. 
Stoge turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi įlajos. Vietoj dviejų įlajų leidžiama įrengti vieną įlają kartu su 
vandens persipylimo įrenginiu parapete; 

2). lietvamzdžių skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais; 
3). atstumas tarp įlajų turi būti pagrįstas skaičiavimais. Bendruoju atveju jis turėtų būti ne didesnis kaip 12 

m; 
4). stogo plote įlajos turi būti išdėstytos žemiausiose stogo vietose. Ne mažesniu kaip 0,5 m spinduliu nuo 

vertikalios įlajos centro stogo paviršius turi turėti ne mažesnį kaip 6 ° nuolydį į įlają; 
5). įlajos turi būti įrengtos ne arčiau kaip 500 mm nuo stogo krašto, parapeto, stoglangių, vėdinimo angų, 

deformacijos siūlių ir virš stogo iškylančių sienų; 
6). įlajos turi būti apsaugotos, kad lapai ir žvyras nepatektų į lietvamzdį; 
7). užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai apšiltintos arba 

apšildomos; 
8). tarp įlajos ir denginio turi būti įrengtas ne mažesnis kaip 1 mm pločio deformacinis tarpas;   
9). stogo latakų nuolydis į įlają turi būti ne mažesnis kaip 1,4 °. 

Kiti plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų reikalavimai: 
1). durų, langų, vitrinų angų apačia ir liukų angų viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš stogo 

paviršiaus. Durų slenkstis ir liukų angų viršus turi būti padengti skarda arba apsaugoti specialiais profiliais. 
Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda (profiliu); 

2). hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinimas turi atitikti Reglamento 1 priedo reikalavimus; 
3). jei įrengiamas tarpas tarp zenitinių švieslangių, šį tarpą reikia daryti ne mažesnį kaip 500 mm. Jeigu 

paliekamas tarpas tarp kitų virš stogo išsikišusių elementų, jis turi būti ne mažesnis kaip 500 mm; 
4). jei virš stogo esančių konstrukcijų (pvz., vėdinimo šachtos) plotis skersai nuolydžio yra didesnis kaip 

500 mm, iš kraigo pusės turi būti įrengta ne žemesnė kaip 150 mm aukščio dvišlaitė stogo dalis; 
5). vėdinimo kanalų angos turi būti uždengtos, kad į jas nepatektų lietaus vanduo; 
6). jei stogo konstrukcijose įrengiama pastogė techninėms reikmėms, ji turi būti įrengta taip, kad iš pastato 

vėdinimo kanalų patenkantis į šią pastogę šiltas oras nesukeltų kondensacijos ant konstrukcijų ir nesudarytų 
konstrukcijų ardymo sąlygų; 

7). vėjui nelaidžiam sluoksniui panaudotų statybos produktų sujungimai turi būti suklijuoti, tarpusavyje 
sulydyti arba kitu būdu užsandarinti; 

8). stogai turi būti suprojektuoti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių 
kaip 5 mm vandens balų; 

9). antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo 
dangoje turi būti užsandarintos. 

 
Mechaniškai tvirtinamos hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinimo reikalavimai: 
hidroizoliacinės stogo dangos mechaninio tvirtinimo elementų kiekis kiekvienoje stogo zonoje (žr. 1.1 pav.) 
turi būti apskaičiuotas pagal formulę: 

;Q
f

sum
f W

wn   (1.1)  

 čia: nf – tvirtinimo elementų kiekis (vnt./m2); 
wsum – suminis vėjo slėgis į stogo paviršių atitinkamoje stogo zonoje (Pa), apskaičiuojamas 
pagal 1.3 formulę; 

  Wf – vieno tvirtinimo elemento projektinis stipris (N); 
  Q – vėjo poveikio dalinio patikimumo koeficientas (Q = 1,3); 

 
 

IV-D. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI LANGAMS IR IŠORĖS DURIMS 
 

Langai, išorės durys 
ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI 
Reglamente vartojami dydžiai, jų simboliai ir vienetai: 
l – ilgis (m); 
b – plotis (m); 
H – aukštis (m); 
A – plotas (m2); 
Nv – natūralios apšvietos koeficientas (NAK);g – įstiklinimo visuminis saulės energijos pralaidumo laipsnis. 
REIKALAVIMAI PROJEKTINĖMS LANGŲ IR IŠORINIŲ DURŲ SAVYBĖMS 
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Pastato langai ir išorinės durys turi būti suprojektuoti taip, kad juos naudojant ir prižiūrint visą eksploatavimo 
laikotarpį būtų užtikrinti šie esminiai reikalavimai: mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir 
aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo.  
Projektuojant langus ir išorines duris turi būti įvertinti šilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo 
vėjo apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo 
įsilaužimui, įstiklinimo, saulės šilumą ribojančio stiklo naudojimo, natūralaus apšviestumo poreikio 
įvertinimo, ženklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai.  
Langų ir išorinių durų savybių klasifikavimas  
Langų ir išorinių durų savybės išreiškiamos gaminio klasėmis arba atitinkamų rodiklių vertėmis. Reglamento 1 
priede nurodytos pagrindinės šių gaminių savybės ir jas apibūdinančios gaminių klasės ar rodikliai, pagal 
kuriuos nustatomi reikalavimai langams ir išorinėms durims. Kiti langų ir išorinių durų rodikliai ir reikalavimai 
pateikti reglamento tekste. 
Reikalavimai langų ir išorinių durų šilumos pralaidumui  
Langų ir išorinių durų šilumos pralaidumas turi tenkinti STR 2.01.05:2005 šilumos išsaugojimo reikalavimus. 
Lango ir išorinių durų šilumos pralaidumą apibūdina šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2°K)), kurio 
vertė turi būti nustatoma pagal ir standartus. Vitrinos šilumos perdavimo koeficientui skaičiuoti galima 
naudoti atskirų vitrinos dalių bandymais nustatytas šilumos perdavimo koeficiento vertes.  
Reikalavimai langų ir išorinių durų oro garso izoliavimui 
Langų ir išorinių durų oro garso izoliavimo savybės turi tenkinti STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės 
aplinkos apsauga nuo triukšmo“ reikalavimus. 
Langų ir išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai reikalavimai  
Langų ir išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai projektiniai rodikliai turi būti nustatomi atsižvelgiant į pastato 
vėjo apkrovos rajoną, vietovės tipą, aukštį virš grunto lygio ir vietą pastate. Langų ir išorinių durų klasė pagal 
atsparumą vėjo apkrovai turi būti ne žemesnė už nurodytą lentelėje.  

lentelė 
Reikalavimai langų ir išorinių durų savybėms pagal vėjo apkrovos klases 

Langų ir išorinių durų vėjo apkrovos klasė pagal 
Vietovės tipai 1-ajame vėjo 

greičio rajone 
Vietovės tipai 2-ajame vėjo 

greičio rajone 
Vietovės tipai 3-iajame vėjo 

greičio rajone 

Langų arba 
išorinių durų 
aukštis virš 

grunto lygio,  
h, m A B C A B C A B C 

Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 
h<6 A1 A1 A1 A2 A1 A1 A2 A2 A1 

6<h<15 A2 A1 A1 A2 A2 A1 A3 A2 A2 
15<h<30 A2 A2 A1 A3 A2 A2 A4 A3 A2 
30<h<60 A3 A2 A2 A3 A3 A2 A4 A3 A3 

60<h<100 A3 A3 A2 A4 A3 A3 A5 A4 A3 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 

h<6 A3 A2 A2 A4 A3 A2 A5 A4 A3 
6<h<15 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A5 A5 A3 
15<h<30 A5 A4 A3 A5 A5 A3 B5 A5 A4 
30<h<60 A5 A4 A4 A5 A5 A5 C5 A5 A5 

60<h<100 A5 A5 A4 C5 A5 A5 AE2500 C5 A5 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 

h<6 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A5 A5 A4 
6<h<15 A5 A4 A3 A5 A5 A4 AE2500 A5 A5 
15<h<30 A5 5 A4 AE2500 A5 A5 AE2500 B5 A5 
30<h<60 A5 A5 A5 AE2500 A5 A5 AE2500 AE2500 C5 

60<h<100 AE2500 A5 A5 AE2500 AE2500 B5 AE2500 AE2500 AE2500 
1 PASTABA. Langų arba durų aukštis virš grunto lygio yra atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio lango 
arba durų krašto. 
2 PASTABA. Langas arba durys yra pastato pakraštyje, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 
1,5 m atstumu nuo pastato kontūro (žr. 2 priedo 2.2 pav.). 
3 PASTABA. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m 
atstumu nuo pastato kampo (žr. 2 priedo 2.2 pav.). 
Reikalavimai langų ir išorinių durų vandens nepralaidimui 
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Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą lentelėje. Šios lentelės 
reikalavimai netaikomi išorinėms durims ir langams, apsaugotiems nuo tiesioginio lietaus poveikio, t. y. tais 
atvejais, kai ant šių gaminių eksploatavimo metu nepatenka lietus. 

lentelė 
Reikalavimai langų ir išorinių durų vandens nepralaidumui 

Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė pagal [6.13] 
Vietovės tipai 1-ajame 
vėjo greičio rajone 

Vietovės tipai 2-ajame vėjo 
greičio rajone 

Vietovės tipai 3-iajame vėjo 
greičio rajone 

Langų ar 
išorinių 

durų 
aukštis virš 

grunto 
lygio,  h, m 

A B C A B C A B C 

Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 
h<6 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 

6<h<15 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 5A, 5B 4A, 4B 4A, 4B 
15<h<30 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 5A, 5B 4A, 4B 4A, 4B 6A, 6B 4A, 4B 4A, 4B 
30<h<60 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 5A, 5B 4A, 4B 4A, 4B 6A, 6B 5A, 5B 5A, 5B 

60<h<100 5A, 5B 4A, 4B 4A, 4B 6A, 6B 5A, 5B 4A, 4B 8A 6A, 6B 5A, 5B 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 

h<6 5A, 5B 4A, 4B 4A, 4B 6A, 6B 5A, 5B 4A, 4B 8A 6A, 6B 4A, 4B 
6<h<15 6A, 6B 5A, 5B 4A, 4B 8A 6A, 6B 4A, 4B 8A 7A, 7B 5A, 5B 
15<h<30 8A 6A, 6B 4A, 4B 8A 7A, 7B 5A, 5B 9A 8A 7A, 7B 
30<h<60 8A 6A, 6B 6A, 6B 9A 8A 7A, 7B 9A 8A 8A 

60<h<100 8A 8A 7A, 7B 9A 9A 8A E750 9A 9A 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 

h<6 7A, 7B 5A, 5B 4A, 4B 8A 6A, 6B 5A, 5B 9A 8A 6A, 6B 
6<h<15 8A 6A, 6B 5A, 5B 9A 8A 6A, 6B E750 8A 7A, 7B 
15<h<30 9A 8A 6A, 6B E750 8A 7A, 7B E750 9A 8A 
30<h<60 9A 8A 8A E750 9A 8A E750 E750 9A 

60<h<100 E750 9A 8A E750 E750 9A E750 E750 E750 
1 PASTABA. Langų arba durų aukštis virš grunto lygio yra atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio lango 
arba durų krašto. 
2 PASTABA. Langas arba durys yra pastato pakraštyje, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 
1,5 m atstumu nuo pastato kontūro (žr. 2 priedo 2.2 pav.). 
3 PASTABA. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m 
atstumu nuo pastato kampo (žr. 2 priedo 2.2 pav.). 
4 PASTABA. B klasės langai ir išorinės durys gali būti naudojami tik fasadų nišose, po atbrailomis ar 
stogeliais, kai užtikrinama, kad lietus nepateks ant viršutinės jų dalies. A klasės langai ir išorinės durys gali 
būti naudojami visomis galimomis eksploatacijos sąlygomis. 
Langų ir išorinių durų oro skverbties reikalavimai   
Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą lentelėje 

lentelė 
Reikalavimai langų ir išorinių durų oro skverbties klasėms 

Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė pagal [6.14] 
Vietovės tipai 1-ajame 

vėjo greičio rajone 
Vietovės tipai 2-ajame vėjo 

greičio rajone 
Vietovės tipai 3-iajame vėjo 

greičio rajone 

Langų ar 
išorinių 

durų 
aukštis virš 

grunto 
lygio, h (m) A B C A B C A B C 

Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 
h<6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6<h<15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15<h<30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30<h<60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60<h<100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 
h<6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6<h<15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15<h<30 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
30<h<60 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

60<h<100 3 3 3 4 3 3 4 4 3 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 

h<6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6<h<15 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
15<h<30 3 3 3 4 3 3 4 4 3 
30<h<60 3 3 3 4 3 3 4 4 4 

60<h<100 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
1 PASTABA. Langų arba durų aukštis virš grunto lygio yra atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio lango 
arba durų krašto. 
2 PASTABA. Langas arba durys yra pastato pakraštyje, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 
1,5 m atstumu nuo pastato kontūro (žr. 2 priedo 2.2 pav.). 
3 PASTABA. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m 
atstumu nuo pastato kampo (žr. 2 priedo 2.2 pav.). 
 
Langų mechaninio patvarumo reikalavimai 
Langų mechaninio patvarumo klasė turi būti parenkama pagal numatomas jų naudojimo sąlygas. Ši klasė turi 
būti ne žemesnė už nurodytą lentelėje.  

lentelė 
Reikalavimai langų mechaniniam patvarumui  

Langų 
mechaninio 
patvarumo 

klasė 
[6.15] 

Naudojimo 
sąlygos ir langų 

mechaninio 
patvarumo klasę 

atitinkantis 
atsparumas 
varstymui, 

varstymo ciklai  

Langų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam 
patvarumui, aprašas 

1 Lengvos 
5000 

Pastatai, kuriuose mažas langų varstymo dažnis, nėra priėjimo 
visuomenei, yra svarbios paskatos rūpestingai naudoti ir maža 
atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., 
gyvenamieji namai ir biurai).  

2 Vidutinės 
10 000 

Pastatai, kur vidutinis langų varstymo dažnis, ribotas priėjimas 
visuomenei, tam tikros paskatos rūpestingai naudoti, bet kur yra 
atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., 
ligoninės, viešbučiai, biurai). 

3 Sunkios 
20 000 

Pastatai, kuriuose didelis visuomenės naudojimo dažnis, kur 
paskatos rūpestingai naudoti mažos ir kur yra didelė atsitiktinio 
sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., įstaigų pastatai, 
bibliotekos, mokyklos). 

 
Išorinių durų mechaninio patvarumo reikalavimai 
Išorinių durų mechaninio patvarumo klasė turi būti parenkama pagal numatomas jų naudojimo sąlygas. Ši 
klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą lentelėje. 

 
lentelė 

Reikalavimai išorinių durų mechaniniam patvarumui 
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Išorinių 
durų 

mechaninio 
patvarumo 

klasė 
[6.15] 

Naudojimo 
sąlygos ir 

išorinių durų 
mechaninio 

patvarumo klasę 
atitinkantis 
atsparumas 
varstymui, 

varstymo ciklai  

Išorinių durų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų 
mechaniniam patvarumui, aprašas 

1 Labai lengvos 
5 000 

Pastatai, kuriuose mažas durų varstymo dažnis, nėra priėjimo 
visuomenei, yra svarbios paskatos rūpestingai naudoti ir labai maža 
atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., 
vienbučiai gyvenamieji namai).  

2 Lengvos 
10 000 

Pastatai, kuriuose nedidelis durų varstymo dažnis, nėra priėjimo 
visuomenei, yra svarbios paskatos rūpestingai naudoti ir maža 
atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., 
gyvenamieji namai su atskiromis laiptinėmis, maži biurai). 

3 Vidutiniškai 
lengvos 
20 000 

Pastatai, kuriuose nedidelis durų varstymo dažnis, retas  visuomenės 
priėjimas, yra paskatos rūpestingai naudoti ir maža  atsitiktinio 
sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., 1–3 butų 
gyvenamieji namai, nedideli biurai). 

4 Vidutinės 
50 000 

Pastatai, kuriuose vidutinis naudojimo dažnis, ribotas visuomenės 
priėjimas, yra paskatos rūpestingai naudoti, bet kur yra atsitiktinio 
sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., vidutinio dydžio 
gyvenamieji namai, biurai, mažos įmonės, vidutinio dydžio įstaigos). 

5 Normalios 
100 000 

Pastatai, kuriuose normalus naudojimo dažnis, paskatos rūpestingai naudoti 
mažos, bet yra sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., 
viešbučiai, biurai, vaikų darželiai, specializuotos mokyklos, mažos 
prekybos ir paslaugų įmonės). 

6 Intensyvios 
200 000 

Pastatai, kuriuose intensyvus naudojimo dažnis, kur yra sugadinimo ir 
netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., daugiabučiai gyvenamieji namai, 
vidutinės prekybos ir paslaugų įmonės, specializuotos mokyklos, viešbučiai, 
biurai, transporto pastatai). 

7 Sunkios 
500 000 

Pastatai, kuriuose didelis visuomenės naudojimo dažnis ir  sugadinimo 
bei netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., viešieji ir įstaigų pastatai, 
prekybos ir paslaugų įmonės, bibliotekos, ligoninės, mokyklos, 
transporto pastatai). 

8 Labai sunkios 
1000 000 

Pastatai, kuriuose labai didelis visuomenės naudojimo dažnis ir didelė 
atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., 
transporto pastatai, didelės parduotuvės, koncertų ir sporto salės,  
bendrojo lavinimo mokyklos). 

 
Langų stiprumo reikalavimai  
Langų mechaninio stiprio klasė turi būti parenkama pagal numatomas jų naudojimo sąlygas. Šios klasės turi 
būti ne žemesnės už nurodytas lentelėje. 

 
lentelė 

Reikalavimai langų savybėms pagal jų mechaninį stiprį  
Langų 

mechaninio 
stiprio klasė 

[6.17] 

Langų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam stipriui, aprašas 

1 
Pastatai, kuriuose mažas langų varstymo dažnis, nėra priėjimo visuomenei ir labai maža 
atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., gyvenamieji namai ir 
biurai).  

2 Pastatai, kuriuose vidutinis langų varstymo dažnis, ribotas visuomenės priėjimas ir maža 
atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., viešbučiai, biurai). 

3 
Pastatai, kuriuose didelis langų varstymo dažnis, ribotas visuomenės priėjimas ir didelė 
atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., viešieji ir įstaigų pastatai, 
ligoninės). 

4 Pastatai, kuriuose labai didelis naudojimo dažnis, ir labai didelė atsitiktinio sugadinimo ir 
netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., specializuotos ir bendrojo lavinimo mokyklos). 
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Išorinių durų stiprumo reikalavimai 
Išorinių durų mechaninio stiprio klasė ir veikiamųjų jėgų klasė turi būti parenkama pagal numatomas jų 
naudojimo sąlygas. Šios klasės turi būti ne žemesnės už nurodytas lentelėje.  

 
 
 
 

lentelė 
Reikalavimai išorinių durų savybėms pagal jų mechaninį stiprį  

Išorinių durų 
mechaninio 
stiprio klasė 

[6.16] 

Išorinių durų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam stipriui, aprašas 

1 Retas ir tvarkingas naudojimas, kai maža  atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo naudojimo 
tikimybė (pvz., 1–2 butų gyvenamieji namai ir mažų biurų pastatai). 

2 
Vidutinio dažnumo tvarkingas naudojimas, kai vidutinė atsitiktinio sugadinimo bei 
netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., 10-30 butų gyvenamieji namai,  vidutinio dydžio 
įstaigų, viešbučių, vaikų darželių, mažų prekybos ir paslaugų įmonių pastatai). 

3 Dažnas netvarkingas naudojimas, kai yra didelė  sugadinimo bei netinkamo naudojimo 
tikimybė (pvz., didelių įstaigų, paslaugų įmonių, bibliotekų, ligoninių pastatai). 

4 Dažnas netvarkingas naudojimas (pvz., didelių parduotuvių, koncertų ir sporto salių, 
mokyklų ir transporto pastatai). 

 
Langų ir išorinių durų atsparumo įsilaužimui reikalavimai 
Projektuotojas turi parinkti langų ir išorinių durų atsparumo įsilaužimui projektinius rodiklius pagal pastato ar 
jo patalpų  saugumui keliamus reikalavimus ir kitus veiksnius, pvz., pastato ar patalpų savininko, draudimo 
kompanijos, apsaugos įmonės, policijos ir kitus reikalavimus. Langų ir išorinių durų atsparumo įsilaužimui 
projektiniai rodikliai turi būti apibūdinti atsparumo įsilaužimui klase, nustatoma pagal standartą. 
 
REIKALAVIMAI ATITVARŲ ĮSTIKLINTŲ DALIŲ PROJEKTAVIMUI 
Reikalavimai įstiklinimo savybių įvertinimui. 
Langams ir išorinėms durims įstiklinti naudojamas paprastasis, laminuotasis, grūdintas arba vielos tinklu 
armuotas stiklas. Projektuojant langų ir išorinių durų įstiklinimą, turi būti įvertinta: 

- pastato patalpų paskirtis ir jų naudotojų veiklos intensyvumas, t. y. galinčių prieiti prie kritinėse 
padėtyse esančio įstiklinimo žmonių kiekis ir jų veikla;  

- stiklo atsparumas smūgiui ir dužimo būdas (įvairių rūšių stiklo dužimo būdai pateikti lentelėje; 
- kritinėse padėtyse esančio stiklo matmenys. 

 
ĮVAIRIŲ STIKLO RŪŠIŲ DUŽIMO POBŪDIS 

 lentelė 
Įvairių stiklo rūšių klasės pagal dužimo būdą ir dužimo pobūdis  

 Stiklo rūšis Stiklo klasė pagal 
dužimo būdą 

Dužimo pobūdis 
 

Paprastasis stiklas pagal LST EN 
572-1 
Pagrūdintas stiklas pagal LST EN 
1863-1 
Cheminiu būdu stiprintas stiklas 
pagal LST EN 12337-1 

 
A 

 
Susidaro labai pavojingos šukės ir skeveldros, 
galinčios sukelti pjautinius sužalojimus. 

 

Stiklo rūšis Stiklo klasė pagal 
dužimo būdą [6.20] 

Dužimo pobūdis 
 

Plėvelėmis padengtas paprastasis 
stiklas pagal LST EN 572-1 

Stiklas gali sutrūkti, įlūžti, tačiau stiklo šukės 
išlieka prilipusios prie plėvelės. Vidinė 
plėvelė taip pat sugeria smūgio energiją, todėl 
padidėja tokio stiklo atsparumas 
prasiskverbimui pro jį. 

Laminuotasis stiklas pagal LST EN 
12543-1 

 
 
 
B 

Tinklas sulaiko sulaužytą stiklo lakštą nuo 
iškritimo. Nuo smūgio šis stiklas dūžta taip 
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Stiklo rūšis Stiklo klasė pagal 
dužimo būdą [6.20] 

Dužimo pobūdis 
 

Stiklas su vielos tinklu pagal LST 
EN 572-1 
Poliruotasis stiklas su vielos 
tinklu pagal LST EN 572-3 

pat kaip ir paprastasis stiklas, susidaro 
pavojingos šukės ir skeveldros. 

Termiškai grūdintas stiklas pagal 
LST EN 12150-1 

 
C 

Grūdintas stiklas yra nuo 4 iki 5 kartų 
stipresnis už įprastinį stiklą, todėl jį sunku 
pradaužti, duždamas jis subyra į mažas 
daleles bukais kraštais, kurios jau negali 
sukelti rimtų sužeidimų. 

 
Stiklo saugumas apibūdinamas stiklo atsparumo smūgiui ir stiklo dužimo būdo klasėmis.  

lentelė 
Stiklo savybės ir jas apibūdinančios stiklo klasės  

Eil. 
Nr. Stiklo savybė Stiklo 

klasė  Pastabos 

1 Atsparumas smūgiui  3, 2, 1 3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 klasės – 
didžiausias 

A 
Stiklas subyra sudarydamas daug įvairaus dydžio šukių su aštriais 
kraštais. Šis stiklo suirimo požymis būdingas paprastajam, 
pagrūdintam ir cheminiu būdu stiprintam stiklui. 

B 
Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės išlieka prilipusios prie 
plėvelės. Šis stiklo suirimo požymis būdingas laminuotajam, 
padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu armuotajam stiklui. 

2 Stiklo dužimo būdas 
 

C 
Stiklas subyra sudarydamas daug mažų šukių, kurios santykinai yra 
nekenksmingos. Šis stiklo suirimo požymis būdingas termiškai 
grūdintam stiklui.  

 
Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo reikalavimai: 
Tam tikrose pastatų vietose esantis stiklas gali būti pažeistas dėl pastatuose esančių žmonių veiklos. Šios kritinės 
padėtys yra: 

- durys ir aplink duris; 
- sienų apatinės dalys. 
Sienose esančių langų ir išorinių durų  kritinės įstiklinimo padėtys pateiktos 2 pav.  
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2 pav. Sienose esančių langų ir išorinių durų  įstiklinimo padėtys. Užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 parodo kritines įstiklinimo padėtis.  
Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti Reglamento  lentelės reikalavimus. 
 

lentelė 
Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo atsparumo smūgiui klasėms 

Kritinės padėtys 
Mažiausia reikalaujama saugaus 
stiklo atsparumo smūgiui klasė 

Mažesnysis stiklo matmuo   > 900 
mm 

2 
Išorinių durų įstiklinimas (žr. 2 
pav. (1, 2 padėtys) ir 
Reglamento 23.3 punktą) Mažesnysis stiklo matmuo   > 900 

mm 
3 
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Mažesnysis stiklo matmuo   > 900 
mm 

2 
Šalia išorinių durų esantis 
įstiklinimas (žr. 2 pav. (3, 4, 5 
padėtys) ir Reglamento 23.3 
punktą) 

Mažesnysis stiklo matmuo   > 900 
mm 

3 

Langų įstiklinimas   sienų 
apatinėse dalyse (žr. 2 pav., 
(6, 7, 8 padėtys) ir Reglamento 
23.3 punktą) 

Visiems matmenims 

3 

Vonių ir baseinų patalpų langų ir 
išorinių durų įstiklinimas (žr. 2 
pav. (1–12 padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

Padidintos rizikos patalpų 
įstiklinimas (žr. 2 pav.  (1–12 
padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

 
2 pav. nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 kritinio įstiklinimo zonose, kai įstiklinimo mažesnysis matmuo yra ne 
didesnis kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 m2, gali būti panaudotas neklasifikuotas,] ne mažesnio 
kaip 6 mm storio stiklas. Iki 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio esantiems langams, kurie yra kitos nei 
gyvenamosios paskirties pastato fasadinės vitrinos dalis, įstiklinti gali būti panaudotas lentelės reikalavimus 
atitinkantis neklasifikuotas stiklas.  

10 lentelė 
Pagal neklasifikuoto perimetru pritvirtinto stiklo leistinasis storis ir didžiausi leistini matmenys 

Stiklo storis (mm) Didžiausi leistini stiklo lakšto matmenys (mm) 
8 1100 × 1100 
10 2250 × 2250 
12 4500 × 4500 

15 ir daugiau Nėra apribojimų 
  
Vonių, plaukymo baseinų ir kitų drėgnų patalpų, kuriose yra padidinta rizika žmogui paslysti ant drėgno 
paviršiaus, langų ir išorinių durų stiklas turi atitikti lentelės „Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių langų ir 
išorinių durų įstiklinimo atsparumo smūgiui klasėms“  reikalavimus, jeigu nėra kitų šioje lentelėje keliamų 
griežtesnių reikalavimų. Tokiose patalpose naudojamuose languose turi būti laminuotas arba plėvele 
padengtas stiklas. 
Padidintos rizikos patalpose, kuriuose vyksta aktyvi žmonių veikla, pvz., sporto salėse, visų langų ir išorinių 
durų įstiklinimas turi atitikti lentelės reikalavimus. Įvertinus veiklos aktyvumo lygį pastato patalpose, gali būti 
panaudotas aukštesnės negu lentelėje „Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų 
įstiklinimo atsparumo smūgiui klasėms“ nurodytos klasės įstiklinimas arba panaudotos apsaugos priemonės. 
Jeigu prie kritinėje padėtyje esančio įstiklinimo žmonės gali prieiti iš abiejų pusių. 
Jeigu langai su horizontu sudaro mažesnį kaip 75o kampą, jiems įstiklinti turi būti naudojamas: 

- vienasluoksnio įstiklinimo atveju – saugus B klasės laminuotasis arba plėvele dengtas stiklas; 
- dvisluoksnio įstiklinimo atveju – saugus B klasės laminuotasis arba plėvele dengtas stiklas vidinėje 

pusėje ir saugus C klasės grūdintas stiklas lango išorėje . 
Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai: 
Kai grindų aukščiai lango pusėse skirtingi (aukščių skirtumas didesnis nei 600 mm gyvenamosios paskirties 
pastatams ir nei 380 mm kitos paskirties pastatams) ir langas yra žemiau už 800 mm nuo grindų paviršiaus 
lygio, langas turi būti vertinamas kaip užtvara ir atitikti tokiai užtvarai keliamus stiprumo reikalavimus. Galimi 
užtvarų variantai pateikti 3 pav. 
Užtvara turi būti suprojektuota taip, kad krintantis, slystantis arba virstantis žmogus būtų apsaugotas nuo 
iškritimo. Projektuotojas turi parinkti užtvaros atsparumo minkšto ir kieto kūno smūgiui projektinius rodiklius 
pagal žmonių veiklos intensyvumą patalpose ir įvertinti reikalavimus kritinėse padėtyse esančių langų ir 
išorinių durų įstiklinimui. Užtvaros atsparumo minkšto ir kieto kūno smūgio projektiniai rodikliai turi būti 
apibūdinti klase, nustatoma pagal standartą. 
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1100 mm

800 mm

A B C D E  
3 pav. Galimi užtvarų (užštrichuota) variantai atitvaroje. A – visiškai įstiklintas langas; B – atstumas nuo 

grindų lygio iki lango skersinio 1100 mm; C – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 800 
mm, bet mažesnis nei 1100 mm; D – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 1100 mm; E – 
atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio mažesnis nei 800 mm. 
Saugos reikalavimai netaikomi tais atvejais, kai įstiklinimo apsaugai naudojami nepriklausomi nuo įstiklinimo 
apsauginiai ekranai, atitinkantys tokius reikalavimus: 

- tarpas tarp ekrano elementų ne didesnis nei 75 mm;  
- jei apsauginio ekrano ilgis 900 mm arba didesnis, jis turi atlaikyti 1350 N jėgą centrinėje dalyje, o 

mažesnio nei 900 mm ilgio ekranas turi atlaikyti 1100 N jėgą. Esant šių jėgų poveikiui, ekranas ir 
jo pritvirtinimo elementai neturi sulūžti, įlinkti tiek, kad pasiektų stiklą, negrįžtamai deformuotis. 

Kai įstiklinimas nėra aiškiai pastebimas, nes nėra skersinių, statramsčių, didelių rankenų arba įstiklinimo 
vidinio suskirstymo elementų, jis turi būti pažymėtas. Ant įstiklinimo turi būti gerai matomi ženklai arba 
užrašai nuo 600 mm iki 1500 mm aukštyje virš grindų lygio. 
SAULĖS ŠILUMĄ RIBOJANČIO STIKLO NAUDOJIMO LANGŲ IR IŠORINIŲ DURŲ ĮSTIKLINIMUI 
REIKALAVIMAI 
Reikalavimai saulės šilumą ribojančio stiklo naudojimui nekeliami, kai langų ploto dalis patalpos atitvarose 
mažesnė už nurodytą lentelėje. 

lentelė 
Didžiausios leistinos langų plotų dalies patalpos atitvarose vertės, kai langams ir išorinėms durims įstiklinti 
nebūtina naudoti šilumą ribojantį stiklą 

Langų pasvirimo kampas 
į horizontalią plokštumą 

Langų orientacija 
Langų ploto dalis 

patalpos atitvarose, 
 f 

Nuo šiaurės rytų – rytų – pietryčių – pietų – pietvakarių – 
vakarų – iki šiaurės vakarų (išskyrus šiaurės rytų ir šiaurės 
vakarų kryptis) 

0,2 
 

Nuo 60o iki 90o 

šiaurės rytai – šiaurė – šiaurės vakarai 0,3 
Nuo 0o iki 60o Visos orientacijos 0,15 

 
Saulės veikiamo langų ploto dalis patalpos atitvarose f apskaičiuojama pagal formulę: 

f

w

A
Af  ,                                                                      (1) 

 
čia:    Aw  –  veikiamas saulės patalpos langų plotas (m2). Patalpoms su dviem arba daugiau langų frontais 

(pavyzdžiui, kampinėms patalpoms) skaičiuojama langų plotų suma. Skaičiavimams 
naudojami išoriniai langų angų matmenys; 

 Af  –  patalpos pagrindinio fasado plotas (m2). Patalpoms su dviem ir daugiau langų frontais, kaip pagrindinis 
fasadas priimamas fasadas su didesniu langų plotu. Jei langų plotai patalpų fasaduose su dviem ar daugiau 
langų frontais vienodi, kaip pagrindinis fasadas priimamas fasadas su mažesniu fasado plotu. 

 (1) formulė taikoma ir stoglangiams. Šiuo atveju stogo plotas su langais vertinami kaip fasadas ir 
pagrindinis fasadas. Pavyzdžiui, jeigu patalpoje yra langai (sienoje) ir stoglangiai (stoge), skaičiuojant saulės 
veikiamų langų plotą Aw langų plotai sumuojami, o pagrindinio fasado plotu Af  imamas didesnį langų plotą 
turintis fasadas (stogas arba siena).  
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Fasadų su dviem ar daugiau langų frontais atveju, kai kuris nors iš fasadų netenkina „Didžiausios leistinos 
langų plotų dalies patalpos atitvarose vertės, kai langams ir išorinėms durims įstiklinti nebūtina naudoti 
šilumą ribojantį stiklą“ lentelės reikalavimų, turi būti atlikti žemiau nurodyti skaičiavimai, įvertinantys visų 
langų frontų langų plotus. 
Kai langų ploto dalis atitvarose didesnė už nurodytą 11 lentelėje, vidutinio langų įstiklinimo visuminės saulės 
energijos praleisties koeficiento g vertė turi būti ne didesnė už apskaičiuotą pagal formulę:  

Fc

o

FFf
SS

g



 7,0     (2) 

čia:     f – langų ploto dalis fasade paskaičiuota pagal (1) formulę; 
FF – koeficientas, įvertinantis langų įstiklinimo dalį. Neturint duomenų, galima naudoti 
FF = 0,8; 
FC – koeficientas, įvertinantis apsaugos nuo saulės priemonių įtaką.  
So – įstiklinimo bazinė saulės energijos pralaidumo vertė. So = 0,18; 
∆S – priedai prie įstiklinimo bazinės saulės energijos pralaidumo vertės. Fasadų su dviem ar 
daugiau langų frontais, kai langų fronte/frontuose yra pasvirę langai , ∆S priedo vertė turi būti 
apskaičiuota, įvertinant pasvirusių langų frontuose esančių langų ploto dalį bendrame langų 
plote, pagal formulę: 

w

w
A
A

SS  4.
4

;    (3) 

čia: ∆S4 – 13 lentelės 4 eilutėje nurodyta priedo vertė; 
 Aw.4 – nuo 0o iki 60o į horizontalią plokštumą pasvirusių langų plotų suma (m2). 

Fasadų su dviem ar daugiau langų frontais, kai yra šiaurės rytų–šiaurės–šiaurės vakarų 
orientacijos langų frontas/frontai, ∆S priedo vertė turi būti apskaičiuota, įvertinant šiaurės rytų–
šiaurės–šiaurės vakarų orientacijos langų frontuose esančių langų ploto dalį bendrame langų 
plote, pagal formulę: 

w

w
A
A

SS  5.
5

;                      (4) 

čia: ∆S5 –priedo vertė; 
Aw.5 – šiaurės rytų–šiaurės–šiaurės vakarų orientacijos langų frontuose esančių langų plotų 
suma (m2). 

Kai įvairių langų įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento vertės skirtingos, atitinkamo 
lango įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento vertė arba koeficiento g vertė gali būti 
apskaičiuota pagal formulę: 

w

nnwww
A

gAgAgA
g


 .22.11. ....   (5) 

čia: Aw.1, Aw.2, Aw.n, – atitinkamo lango plotas (m2); 
 g1, g2, gn – atitinkamo lango visuminės saulės energijos praleisties koeficientas; 
 n – langų kiekis (vnt.). 
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 lentelė 
Koeficientas FC, įvertinantis apsaugos nuo saulės priemonių įtaką 

Apsaugos nuo saulės priemonės FC 

Nėra apsaugos nuo saulės priemonių (a 1,0 
Patalpos viduje arba tarp stiklų esančios priemonės  0,80 
Išorėje esančios žaliuzės 0,30 
Stogeliai, lodžijos, markizės, kita (b 0,50 
 (a  dekoratyviniai elementai nepriskiriami apsaugos nuo saulės priemonėms. 
 (b  priemonės, apsaugančios langą nuo tiesioginių saulės spindulių. Kai apsaugai nuo saulės 

naudojami stogeliai, jų uždangos kampas   turi būti didesnis už 50o:  

Vertikalus fasado pjūvis

β

Pietūs

 
 

lentelė 
Priedo ∆S vertės 

Eil. Nr. Vertinimo kriterijai Priedo ∆S vertė 
1 Medinių karkasinių pastatų, pastatų iš lengvų trisluoksnių 

panelių ir kitų panašių lengvų konstrukcijų pastatų patalpos 
-0,07 

2 Patalpų vėdinimas naktį +0,04 
3 Langų ploto dalis f > 0,65 -0,04 
4 Pasvirę langai: nuo 0o iki 60o (į horizontalią plokštumą) ∆S = -0,12·f  

a) 

5 Langai šiaurės rytų–šiaurės–šiaurės vakarų orientacijos 
fasaduose 

+0,10 

a)  f  skaičiuojama pagal formulę:        
fr

wr

A
Af                                  

čia:     Awr – pasvirusių langų (stoglangių) plotas (m2). Skaičiavimams naudojami išoriniai langų angų 
matmenys; 

   Afr – pasvirusio fasado (stogo) plotas (m2) 
 

LANGŲ IR DURŲ PROJEKTAVIMO, ĮVERTINANT NATŪRALAUS APŠVIESTUMO POREIKĮ, REIKALAVIMAI 
Esant šoniniam patalpų apšvietimui, langų įstiklinto paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis už apskaičiuotą 
pagal formulę:  

t
v

grsv K
r

kN
AA

10

001,0







  ,   (6) 

 
43210    ,                  (7) 

čia: Asv – langų įstiklinto paviršiaus plotas (m2); 
Nv – natūralios apšvietos koeficiento (NAK) norminė vertė procentais, nustatoma pagal pastatų 
ir patalpų paskirtį pagal higienos normas; 
k – pataisos koeficientas,; 
Agr – patalpos grindų plotas (m2); 

0  – lango šviesos pralaidumo charakteristika; 
Kt – koeficientas, įvertinantis langų užtemdymą dėl šalia esančių pastatų, nurodytas 16 
lentelėje; 
0 – bendrasis šviesos pralaidumo koeficientas, nustatomas pagal 7 formulę; 
1 – įstiklinimo šviesos pralaidumo koeficientas. Koeficiento vertė priklauso nuo stiklo storio ir 
atstumo tarp stiklų; 
2 – koeficientas, įvertinantis šviesos nuostolius dėl langų skersinių; 
3 – koeficientas, įvertinantis šviesos nuostolius dėl lubų konstrukcijos (esant šoniniam 

apšvietimui 13  ); 
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4 – koeficientas, įvertinantis šviesos nuostolius dėl apsaugos nuo saulės priemonių, 
nustatomas pagal 20 lentelę; 
r1 – koeficientas, įvertinantis NAK padidėjimą šoninio apšvietimo atveju dėl šviesos 
atspindėjimo nuo paviršių, nustatomas pagal 21 lentelę. 

Esant viršutiniam patalpų apšvietimui, stoglangių įstiklinto paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis už 
apskaičiuotą pagal formulę: 
 

st
o

stv
grsh K

r
kN

AA
2

01,0







   (8) 

čia: Ash – stoglangių įstiklinto paviršiaus plotas (m2); 

st  – stoglangio šviesos pralaidumo charakteristika, nustatoma pagal 22 lentelę;  
r2 – koeficientas, įvertinantis NAK padidėjimą viršutinio apšvietimo atveju dėl šviesos 
atspindėjimo nuo paviršių. Stoglangiams priimamas 1,2; 
Kst – koeficientas, įvertinantis viršutinio apšvietimo rūšį. Stoglangiams priimamas 1,15; 

 
lentelė 

Koeficiento k vertės 

Langų apibūdinimas 
Langų orientacija 

 
Koeficientas 

k 
PV – V – ŠV – Š – ŠR – R – PR  1,1 

Langai pastatų išorinėse sienose 
Nuo PR – P – iki PV (išskyrus PR ir PV) 1,0 

PV – V – ŠV – Š – ŠR – R – PR 1,05 
Stoglangiai 

Nuo PR – P – iki PV (išskyrus PR ir PV) 1,0 
PASTABA. Žymėjimai lentelėje: Š – šiaurė, ŠR – šiaurės rytai,  ŠV – šiaurės vakarai, V – vakarai, R – rytai, PR – 
pietryčiai, 
PV – pietvakariai, P – pietūs. 

lentelė 
Lango šviesos pralaidumo charakteristikos o vertės 

Patalpos ilgio ir 
pločio* santykis 

Formulės lango šviesos pralaidumo charakteristikos o vertei 
apskaičiuoti, esant santykio tarp patalpos pločio* ir aukščio nuo 

sąlyginės apšviečiamos plokštumos iki lango įstiklinimo viršaus m 
vertėms nuo 1 iki 10 

Formulės numeris 

4 ir daugiau 9,568,0  mo  (9) 

3 9,672,0  mo  (10) 

2 6,796,0  mo  (11) 

1,5 838,1  mo  (12) 

1 3,915,2  mo  (13) 

0,5 8,134,7  mo ; esant apribojimui 1m7,5 (14) 

* – šoninio patalpų apšvietimo atveju patalpos plotis atitinka atstumą nuo lango plokštumos iki priešpriešiais 
esančios sienos. 

 
lentelė 

Koeficiento Kt, , įvertinančio langų užtemdymą dėl šalia esančių pastatų ar korpusų, vertės 
Atstumo tarp projektuojamo ir šalia esančio pastato santykis su aukščiu nuo 

projektuojamo pastato lango apačios iki šalia esančio pastato karnizo 
Koeficientas 

Kt 

0,5 1,7 
1 1,4 

1,5 1,2 
2 1,1 

3 ir daugiau 1 
 

lentelė 
Koeficiento 1  vertės 

Įstiklinimo apibūdinimas Koeficientas 
1 

Stiklas iki 4 mm storio, vienas lakštas 0,9 
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Stiklas iki 4 mm storio, du lakštai 0,8 
Stiklas iki 4 mm storio, trys lakštai 0,75 
Stiklas daugiau kaip 4 mm storio, vienas lakštas 0,8 
Stiklas daugiau kaip 4 mm storio, du lakštai 0,75 
Stiklas daugiau kaip 4 mm storio, trys lakštai 0,7 
Armuotasis stiklas, vienas lakštas 0,6 
Šilumą atspindintis stiklas, vienas lakštas 0,8 
Saulės šilumą ribojantis stiklas, vienas lakštas 0,5 
Vienkameriniai stiklo paketai su paprastais stiklais 0,8 
Vienkameriniai stiklo paketai su šilumą atspindinčiu stiklu 0,75 
Vienkameriniai stiklo paketai su saulės šilumą ribojančiu stiklu 0,45 
Dvikameriniai stiklo paketai su paprastais stiklais 0,75 
Dvikameriniai stiklo paketai su šilumą atspindinčiu stiklu 0,7 
Dvikameriniai stiklo paketai su saulės šilumą ribojančiu stiklu 0,4 

lentelė 
Koeficiento 2 vertės     

Langų apibūdinimas Koeficientas 
2 

Nevarstomi langai  1 
Langai su varčia su viengubu rėmu 0,9 
Langai su varčia su sudvejintais rėmais  0,8 
Langai su atskiromis varčiomis  0,7 

 
lentelė 

Koeficiento 3 vertės   

Patalpos lubų apibūdinimas Koeficientas 
 3 

Santvarų, arkų ir sijų lubose nėra 1 
Santvarų, arkų arba sijų lubose aukštis ne didesnis nei 0,5 m 0,9 
Santvarų, arkų arba sijų lubose aukštis didesnis nei 0,5 m 0,8 

 
lentelė 

Koeficiento 4 vertės 

Apsaugos nuo saulės priemonės rūšis Koeficientas 
 4 

Apsaugos priemonių nėra 1 
Atitraukiamos reguliuojamos žaliuzės ir užuolaidos  1 
Stacionarios žaliuzės ir ekranai, horizontalūs 0,65 
Stacionarios žaliuzės ir ekranai, vertikalūs 0,75 
Horizontalūs stogeliai, kai jų apsaugos kampas ne didesnis nei 30o 0,8 
Daugiapakopiai horizontalūs stogeliai, kai jų apsaugos kampas 15o 0,9 
Daugiapakopiai horizontalūs stogeliai, kai jų apsaugos kampas 30o 0,75 
Daugiapakopiai horizontalūs stogeliai, kai jų apsaugos kampas 45o 0,6 

 
lentelė 

Koeficiento r1 vertės esant įvairiems patalpos ilgio ir pločio santykiams 
Patalpos ilgio ir pločio santykis Patalpos pločio ir aukščio, nuo sąlyginės 

apšviečiamos plokštumos iki lango įstiklinimo 
viršaus, santykis z 0,5 1 2 ir daugiau 

    1z<1,5 1,2 1,15 1,1 
 1,5z<2,5 1,5 1,35 1,2 
2,5z3,5 1,7 1,5 1,3 

z3,5 2,0 1,8 1,5 
 

 
 

22 lentelė 
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Stoglangio šviesos pralaidumo charakteristika st  
Patalpos indeksas  

i,  
apskaičiuojamas pagal (15) formulę 

Stoglangio schema 

Vidinės angos 
ploto santykis 
su stoglangio 

įstiklinto 
paviršiaus 

ploto ir 
stoglangio 

angos šoninių 
paviršių plotų 

suma 

0,7 1 1,25 1,5 2 2,5 3 

0,2 5,6 4,6 4,2 3,8 3,4 3,3 3,1 
0,3 4 3,3 2,9 2,7 2,4 2,3 2,2 
0,4 3,3 2,7 2,4 2,2 2 1,9 1,85 
0,5 2,9 2,4 2,1 2 1,8 1,7 1,6 
0,6 2,6 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,45 

A

E

F

B
H

D

C
G

 0,7 2,4 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,35 
PASTABA. Stoglangio įstiklinto paviršiaus plotas – plokštumos EFGH plotas; stoglangio vidinės angos plotas – 
plokštumos ABCD plotas; stoglangio angos šoninių paviršių plotų suma – plokštumų AEFB, FBCG, CDHG ir 
DHEA plotų suma. 
Patalpos indeksas i apskaičiuojamas pagal formulę:  
 

)( blH
bli



   ,   (15) 

čia: l – patalpos ilgis (m). Viršutinio apšvietimo (stoglangių) atveju patalpos ilgis atitinka patalpos 
matmenį, statmeną stogo nuolydžio krypčiai; 
b – patalpos plotis (m). Viršutinio apšvietimo (stoglangių) atveju patalpos plotis atitinka 
patalpos matmenį stogo nuolydžio kryptimi; 
H – vidutinis patalpos aukštis (m).  

Esant kombinuotam natūraliam apšvietimui, patalpos gali būti sąlyginai dalijamos į šoninio ir viršutinio apšvietimo 
zonas. Langų ir stoglangių įstiklintų paviršių plotai kiekvienai iš šių zonų skaičiuojami nepriklausomai vienas nuo 
kito pagal (6) ir (8) formules. 
         
LANGŲ IR IŠORINIŲ DURŲ ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI 
Langai, išorinės durys ir juose esantys stiklo paketai turi būti paženklinti, kad garantiniu šių gaminių 
eksploatavimo laikotarpiu būtų užtikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybių atsekamumas. Ženklinimas turi 
būti prieinamas neardant gaminio.  
Languose ir išorinėse duryse esantis saugus stiklas turi būti nenuvalomai paženklintas matomoje vietoje. 
Ženklinime turi būti pateikta tokia informacija: 

- gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas; 
- gaminio standarto, kurio reikalavimus atitinka saugus stiklas, numeris; 
- stiklo klasifikavimas. 

LANGŲ IR IŠORINIŲ DURŲ MONTAVIMO PASTATUOSE REIKALAVIMAI  
Langai ir išorinės durys pastatuose turi būti montuojami pagal gamintojo arba kitas jo nurodytas ir viešai 
paskelbtas instrukcijas, kurias  iki langų montavimo rangovas pateikia . 
REIKALAVIMAI LANGŲ SAVYBĖMS, KAI JIE MONTUOJAMI VALSTYBĖS ARBA SAVIVALDYBIŲ LĖŠOMIS 
STATOMUOSE ARBA REKONSTRUOJAMUOSE PASTATUOSE 
Valstybės arba savivaldybių lėšomis statomuose arba rekonstruojamuose gyvenamosios, viešbučių, 
administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ir 
specialiosios paskirties pastatuose montuojami langai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus: 
langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2·K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4 W/(m2·K); 
langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 
langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 
langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm, 
nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm; 
langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 1,5 
mm; 
languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), 
termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 
LANGUS IR IŠORINES DURIS VEIKIANČIOS VĖJO APKROVOS 
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Vertinant vėjo poveikį, reikia numatyti langų ir išorinių durų darbo sąlygų pokytį, dėl kurio gali pasikeisti 
išorinis ir vidinis vėjo slėgis (durys ar langai paprastai būna uždaryti, bet jie gali būti atidaryti per audrą). 
Visais atvejais reikia įvertinti nepalankiausią vėjo poveikių derinį. Jei tikėtina, kad pastato langus ar išorines 
duris vienu metu gali veikti vėjo slėgis į vidinį ir išorinį paviršius, turi būti įvertintas šis nepalankiausias vėjo 
poveikis ir vėjo slėgis apskaičiuotas kaip išorinio ir vidinio vėjo slėgių skirtumas. Dėl šios priežasties langus ar 
išorines duris veikiantis vėjo slėgis gali būti teigiamas ir neigiamas. Skaičiavimuose šalia kitų būtinų įvertinti 
faktorių reikia įvertinti vėjo apkrovos rajoną (2.1 pav.), vėjo greičio atskaitinę reikšmę (2.1 lentelė), vietovės 
tipą (2.2 lentelė), lango arba išorinių durų aukštį virš grunto lygio ir atstumą nuo pastato pakraščių (2.2 pav.). 

 

I rajonas

II rajonas
III rajonas

 
2.1 pav. Vėjo apkrovos rajonai (vėjo apkrovos rajonų ribos nustatomos pagal administracinio rajono ribas) 
langus ir išorines duris veikiančių vėjo apkrovų skaičiavimams.  
III vėjo apkrovos rajonui priskiriamos Skuodo, Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų, o taip pat Palangos, 
Klaipėdos ir Neringos miestų savivaldybių teritorijos.  
II vėjo apkrovos rajonui priskiriamos Plungės ir Mažeikių rajonų savivaldybių teritorijos. 
I vėjo apkrovos rajonui priskiriama likusi Lietuvos teritorijos dalis. 

2.1 lentelė 
Įvairių vėjo apkrovos rajonų vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0 

Vėjo apkrovos rajonas Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės [6.7] vref,0 (m/s) 
I 24 
II 28 
III 32 

 
2.2 lentelė 

Vietovės tipai 
A B C 

Atviros jūrų pakrantės, ežerų ir 
vandens saugyklų pakrantės 

Miestų teritorijos, miškų masyvai 
ir kitos vietovės, kurios yra 

tolygiai užstatytos aukštesnėmis 
kaip 10 m kliūtimis 

Miestų rajonai, užstatyti 
aukštesniais kaip 25 m statiniais 

PASTABA. Statiniai laikomi esantys nurodyto tipo vietovėje, jeigu ši vietovė iš vėjo pusės tęsiasi 30 h 
atstumu, kai statinio aukštis h iki 60 m, ir iki 200 m, kai aukštis didesnis. 
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Pastato
kampai

Pastato 
pakraščiai

1,5 m
1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m
1,5 m

 
 

2.2 pav. Pagal išorinį pastato kontūrą išilgai paviršiaus 1,5 m plotyje esančios vietos priskiriamos pastato 
pakraščiams, o 1,5 m atstumu nuo pastato kampų – pastato kampams.  
Langai ir išorinės durys turi būti atsparūs ne mažesnėms negu 2.3 lentelėje nurodytoms vėjo apkrovoms. 

2.3 lentelė 
Langus ir išorines duris veikiančios vėjo apkrovos. Lentelėje pateiktos vėjo apkrovos gali būti teigiamos ir 
neigiamos  

Vėjo slėgis į langus, Pa 
Vietovės tipai 1-ajame 

vėjo greičio rajone 
Vietovės tipai 2-ajame vėjo 

greičio rajone 
Vietovės tipai 3-iajame vėjo 

greičio rajone 

Langų ar 
durų 

aukštis virš 
grunto 

lygio, h, m A B C A B C A B C 
Vėjo slėgis į langus ir išorines duris pastato centrinėse zonose 

h<6 220 140 100 290 200 140 380 250 180 
6<h<15 290 190 130 390 260 180 510 340 230 
15<h<30 370 250 180 510 340 240 660 440 310 
30<h<60 410 300 270 550 410 360 720 530 470 

60<h<100 510 410 320 700 560 440 910 730 570 
Vėjo slėgis į langus ir išorines duris pastato pakraščiuose 

h<6 530 350 250 720 480 340 940 630 450 
6<h<15 720 470 320 970 640 440 1270 840 570 
15<h<30 930 620 440 1260 840 600 1650 1100 780 
30<h<60 1010 740 660 1370 1010 900 1790 1320 1170 

60<h<100 1280 1020 800 1740 1390 1090 2270 1810 1430 
Vėjo slėgis į langus ir išorines duris pastato kampuose 

h<6 800 530 380 1080 720 510 1410 940 670 
6<h<15 1070 710 480 1460 960 660 1900 1250 850 
15<h<30 1390 930 660 1890 1260 890 2470 1650 1160 
30<h<60 1510 1110 990 2060 1520 1350 2660 1980 1760 

60<h<100 1910 1530 1200 2600 2080 1640 3400 2710 2140 
PASTABOS. Patalpų išsihermetinimo atveju gali atsirasti dvigubai didesnio slėgio poveikis. Daugiau kaip 100 
m virš grunto lygio esančius langus ir išorines duris veikiančios vėjo apkrovos turi būti pagristos atskirais 
skaičiavimais. 
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ĮVAIRIŲ STIKLO RŪŠIŲ DUŽIMO POBŪDIS 
3.1 lentelė 

Įvairių stiklo rūšių klasės pagal dužimo būdą ir dužimo pobūdis  
 Stiklo rūšis Stiklo klasė 

pagal dužimo 
būdą [6.20] 

Dužimo pobūdis 
 

Paprastasis stiklas pagal LST EN 
572-1 
Pagrūdintas stiklas pagal LST EN 
1863-1 
Cheminiu būdu stiprintas stiklas 
pagal LST EN 12337-1 

 
A 

 
Susidaro labai pavojingos šukės ir skeveldros, 
galinčios sukelti pjautinius sužalojimus. 

 
Stiklo rūšis Stiklo klasė 

pagal dužimo 
būdą [6.20] 

Dužimo pobūdis 
 

Plėvelėmis padengtas paprastasis 
stiklas pagal LST EN 572-1 

Stiklas gali sutrūkti, įlūžti, tačiau stiklo šukės 
išlieka prilipusios prie plėvelės. Vidinė plėvelė 
taip pat sugeria smūgio energiją, todėl padidėja 
tokio stiklo atsparumas prasiskverbimui pro jį. 

Laminuotasis stiklas pagal LST EN 
12543-1 

Stiklas su vielos tinklu pagal LST EN 
572-1 
Poliruotasis stiklas su vielos tinklu 
pagal LST EN 572-3 

 
 
 
B 
 Tinklas sulaiko sulaužytą stiklo lakštą nuo 

iškritimo. Nuo smūgio šis stiklas dūžta taip pat 
kaip ir paprastasis stiklas, susidaro pavojingos 
šukės ir skeveldros. 

Termiškai grūdintas stiklas pagal 
LST EN 12150-1 

 
C 

Grūdintas stiklas yra nuo 4 iki 5 kartų stipresnis 
už įprastinį stiklą, todėl jį sunku pradaužti, 
duždamas jis subyra į mažas daleles bukais 
kraštais, kurios jau negali sukelti rimtų 
sužeidimų. 

 
PASTATUOSE SUMONTUOTŲ LANGŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS 
REIKALAVIMAMS TIKRINIMO METODIKA 
BENDROSIOS NUOSTATOS 
Pastatuose sumontuotų langų charakteristikų atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo metodika (toliau – 
Metodika) nustato pastatuose sumontuotų langų, stoglangių, įstiklintų ir neįstiklintų balkonų durų (toliau – 
langų) savybių atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo ir įvertinimo tvarką, matavimo metodus langų 
eksploatacinių charakteristikų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir gamintojo 
deklaruojamoms charakteristikoms (toliau – deklaruojamos charakteristikos) įvertinimui. 
Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [6.1] 4 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo [6.25] 5 straipsnio 2 dalies 12 punkto, 3 straipsnio 2 dalies 4 
punkto ir 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/91/EB dėl pastatų energinio 
naudingumo nuostatomis. 
Metodika taikoma tų paskirčių pastatams, kuriems Statybos techniniame reglamente STR 2.05.20:2006 
„Langai ir išorinės įėjimo durys“ (toliau – Reglamentas) nustatyti reikalavimai langų charakteristikoms. 
Metodika taikoma: 

1). įvertinti viso pastato langų ir atskirų langų deklaruojamų charakteristikų atitiktį Reglamento 
reikalavimams; 

2). nustatyti viso pastato langų ir atskirų pastate sumontuotų langų faktines charakteristikas. 
Metodikoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys: 

Lango aprašas – gamintojo pateikiamas lango sudėtinių dalių ir komponentų sąrašas. 
Tikrintojas – asmuo, kuris atlieka langų tikrinimą, siekdamas nustatyti jų charakteristikų atitiktį 

deklaruojamoms charakteristikų vertėms ir teisės aktų reikalavimams. 
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Naudotojas – pastato savininkas ar jo įgaliotas fizinis arba juridinis asmuo, statantis arba naudojantis 
pastatą. 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
Langas pastate turi būti sumontuotas pagal gamintojo arba kitą jo nurodytą ir viešai paskelbtą instrukciją. 
Pastate sumontuotų langų charakteristikų nustatymas atliekamas: 

1). nustatyti langų deklaruojamų charakteristikų atitiktį Reglamento reikalavimams; 
2). nustatyti langų faktinių charakteristikų atitiktį deklaruotoms charakteristikoms; 
3). nustatyti sandūros tarp atitvaros ir lango charakteristikų atitiktį statybos techninio reglamento STR 

2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (žr. 4.1–4.5 lentelės) reikalavimams. 
Nustatant langų faktines charakteristikas turi būti naudojami Lietuvos standartais įteisinti bandymų metodai. 
Kai tikrinama viso pastato langų charakteristikų atitiktis Reglamento reikalavimams, turi būti patikrinta ne 
mažiau kaip 5 % pastate esančių langų, iš jų: 

1). kai pastate mažiau negu 3 kampiniai (žr. Reglamento 2 priedo 2.2 pav.) langai, jie turi būti patikrinti 
visi; 

2). kai pastate mažiau nei 3 langai pastato pakraščiuose (žr. Reglamento 2 priedo 2.2 pav.), turi būti 
patikrinti visi pastato pakraščiuose esantys langai; 

3). kai pastate mažiau nei 3 langai pastato centrinėje zonoje (žr. Reglamento 2 priedo 2.2 pav.), turi būti 
patikrinti visi pastato centrinės zonos langai. 
Pagal Reglamento IX skyriaus reikalavimus langai ir juose esantys stiklo paketai turi būti paženklinti. Jei 
pastate, kuriam teisės aktuose nustatyti reikalavimai langų charakteristikoms, sumontuotas nepaženklintas 
langas arba stiklo paketas, toks langas neatitinka teisės aktų reikalavimų ir šio priedo III, V–VII skyriuose 
išvardinti nepaženklinto lango tikrinimo veiksmai neatliekami. 
Langų tikrinimo rezultatai turi būti įforminti ataskaitose. 
Jei tikrinimo metu nustatyta lango charakteristikų neatitiktis Reglamento reikalavimams arba deklaruotoms 
charakteristikų vertėms, tikrinimo rezultatai turi būti saugomi iki neatitikties pašalinimo momento. Pašalinus 
neatitiktį, turi būti atliktas pakartotinis lango charakteristikų tikrinimas. Jei pirmojo arba pakartotinio tikrinimo 
metu nustatyta lango charakteristikų atitiktis Reglamento arba deklaruotoms charakteristikų vertėms, tikrinimo 
rezultatai turi būti saugomi ne trumpiau už lango garantinio eksploatavimo trukmę. 
LANGŲ DEKLARUOJAMŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES REGLAMENTO REIKALAVIMAMS 
NUSTATYMAS 
Deklaruojamų charakteristikų atitiktis turi būti nustatyta Reglamento reikalavimams, galiojusiems statinio 
projektavimo sąlygų sąvado išdavimo metu arba, kai statinio projektavimo sąlygų sąvadas neprivalomas, 
atitiktis turi būti nustatyta statybos leidimo išdavimo metu galiojusiems teisės aktų reikalavimams. Kai statybos 
leidimas neprivalomas, atitiktis turi būti nustatyta rangos sutarties pasirašymo metu galiojusiems teisės aktų 
reikalavimams. 
Kiekvieno tikrinamo lango deklaruojamų charakteristikų atitiktis Reglamento reikalavimams nustatoma šia 
tvarka: 

1). surandama lango ženklinimo vieta ir lango ženklinimo žymuo; 
2). pagal lango ženklinimo žymenį iš gamintojo pateiktos lango charakteristikų deklaracijos nustatomos 

deklaruojamos charakteristikų vertės; 
3). deklaruojamos charakteristikų vertės sulyginamos su Reglamento reikalavimais šioms vertėms. 

Turi būti nustatyta šių deklaruojamų charakteristikų atitiktis Reglamento reikalavimams: 
1). šilumos perdavimo koeficiento Uw, (W/(m2•K) atitiktis Reglamento 12 punkto reikalavimams; 
2). vėjo apkrovos klasės atitiktis Reglamento 14 punkto reikalavimams; 
3). vandens nepralaidumo klasės atitiktis Reglamento 15 punkto reikalavimams; 
4). oro skverbties klasės atitiktis Reglamento 16 punkto reikalavimams; 
5). mechaninio patvarumo klasės atitiktis Reglamento 17 punkto reikalavimams; 
6). mechaninio stiprio klasės atitiktis Reglamento 19 punkto reikalavimams; 
7). kritinėse padėtyse esančio lango ir lango, atliekančio užtvaros funkcijas, įstiklinimo savybių atitiktis 

Reglamento 22–28 punktų reikalavimams; 
8). lango įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento g atitiktis Reglamento 29–30 punktų 

reikalavimams. 
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Langas atitinka Reglamento reikalavimus, jei visos punktuose išvardintos charakteristikos atitinka šiuose 
punktuose įvardintų punktų reikalavimus. Jei punktuose išvardintų dalies charakteristikų verčių gamintojas 
nedeklaruoja, toks langas atitinka Reglamento reikalavimus tik tada, jei jis panaudotas pastate, kuriam 
nekeliami reikalavimai gamintojo neišvardintų charakteristikų vertėms. Kitais atvejais langas neatitinka 
Reglamento reikalavimų. 
LANGŲ DEKLARUOJAMŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES REGLAMENTO REIKALAVIMAMS 
ĮFORMINIMAS 
Langų deklaruojamų charakteristikų atitikties Reglamento reikalavimams nustatymo rezultatai turi būti 
įforminti dviem egzemplioriais surašomoje tikrinimo ataskaitoje, kurios pavyzdinė forma pateikta priedo 4.6 
lentelėje. 
Prie tikrinimo ataskaitos turi būti pridėta schema, brėžinys arba fotonuotrauka, kuriuose Tikrintojo pasirinktu 
būdu turi būti nurodyta patikrintų langų buvimo vieta pastate pagal tikrinimo atskaitoje langams suteiktus 
numerius. 
Tikrintojas langų tikrinimo ataskaitos 1 egzempliorių pateikia užsakovui, kitą saugo pagal Metodikos 12 
punkte nurodytus reikalavimus. 
Jei atlikus Metodikos skyriuje išvardintus veiksmus nustatyta, kad langas neatitinka Reglamento reikalavimų, 
Metodikos skyriuose išvardinti tikrinimo veiksmai neatliekami. 

 
PASTATE SUMONTUOTŲ LANGŲ FAKTINIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES DEKLARUOTOMS 
CHARAKTERISTIKOMS TIKRINIMAS 
Šiame skyriuje išvardintus langų faktinių charakteristikų tikrinimo veiksmus gali atlikti akredituota bandymų 
laboratorija. 
Langų faktinių charakteristikų nustatymas turi būti atliktas dviem etapais: 

1). pirmame etape tikrinama, ar sumontuotas langas atitinka jo aprašą. Jei langas neatitinka aprašo, jis 
pripažįstamas neatitinkantis nustatytų reikalavimų ir 22.2 punkte išvardinti veiksmai neatliekami; 

2). antrame etape akredituotoje bandymų laboratorijoje nustatomos šios langų faktinės charakteristikos: 
  -2.1. šilumos perdavimo koeficiento Uw (W/(m2•K) vertė. Nustatoma bandymais pagal LST EN ISO 

12567-1:2002 [6.22] arba skaičiavimais pagal LST EN ISO 10077-1:2004; 
  -2.2. vėjo apkrovos klasė. Nustatoma bandymais pagal LST EN 12210+AC:2004; 
  -2.3. vandens nepralaidumo klasė. Nustatoma bandymais pagal LST EN 12208:2004; 
  -2.4. oro skverbties klasė. Nustatoma bandymais pagal LST EN 12207:2004; 
  -2.5. mechaninio patvarumo klasė. Nustatoma bandymais pagal LST EN 12400:2003; 
  -2.6. mechaninio stiprio klasė. Nustatoma bandymais pagal LST EN 13115:2002; 
  -2.7. lango stiklo paketo selektyvinių stiklų skaičius. Kai selektyviniai stiklai sudėti 3 stiklų stiklo paketo 

vidiniuose sluoksniuose, nustatoma išardžius stiklo paketą su tam tikslui skirtais prietaisais; 
  -2.8. lango oro garso izoliavimo rodiklio Rw (dB) vertė. Nustatoma bandymais pagal LST EN ISO 140-

3:1999 
PASTATE SUMONTUOTŲ LANGŲ FAKTINIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES DEKLARUOTOMS 
CHARAKTERISTIKOMS TIKRINIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS 
Pastate sumontuotų langų faktinių charakteristikų atitikties deklaruotoms charakteristikoms tikrinimo rezultatai 
turi būti įforminti dviem egzemplioriais surašomoje tikrinimo ataskaitoje, kurios pavyzdinė forma pateikta 
priedo 4.7 lentelėje. 
Prie Metodikos 4.7 lentelėje pateiktų duomenų turi būti pridėti akredituotoje bandymų laboratorijoje 
išbandytų langų bandymo protokolai. 
Prie tikrinimo ataskaitos turi būti pridėta schema, brėžinys ar fotonuotrauka, kuriuose tikrintojo pasirinktu 
būdu turi būti nurodyta patikrintų langų buvimo vieta pastate pagal tikrinimo ataskaitoje langams suteiktus 
numerius. 
Tikrintojas langų tikrinimo ataskaitos 1 egzempliorių pateikia užsakovui, kitą saugo pagal Metodikoje 
nurodytus reikalavimus. 
SANDŪROS TARP ATITVAROS IR LANGO CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES METODIKOS 
REIKALAVIMAMS NUSTATYMAS IR ĮFORMINIMAS 
Sandūros tarp atitvaros ir lango charakteristikų atitiktis STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“  
reikalavimams turi būti nustatyta pagal lango rėmo, varčios, sandūros tarp lango ir sienos vidinių paviršių 
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temperatūrą. Šių paviršių temperatūros, nustatytos pagal LST EN 13187:2000 [2.28], turi būti aukštesnės už 
4.1–4.5 lentelėse nurodytas temperatūras. 
Sandūros tarp atitvaros ir lango charakteristikų atitikties metodikos reikalavimams tikrinimo rezultatai turi būti 
įforminti dviem egzemplioriais surašomoje tikrinimo ataskaitoje, kurios pavyzdinė forma pateikta 4.8 
lentelėje. 
Prie tikrinimo ataskaitos turi būti pridėta schema, brėžinys arba fotonuotrauka, kuriuose tikrintojo pasirinktu 
būdu turi būti nurodyta patikrintų langų buvimo vieta pastate pagal tikrinimo ataskaitoje langams suteiktus 
numerius. 
Tikrintojas langų tikrinimo ataskaitos 1 egzempliorių pateikia užsakovui, kitą saugo pagal Metodikos 12 
punkte nurodytus reikalavimus. 
KITI REIKALAVIMAI 
Tikrintojas privalo naudotojui pateikti tik tikrinimo ataskaitas, parengtas pagal Metodikos reikalavimus. Jei 
teisės aktai nenustato kitaip, tikrintojo raštu ar žodžiu naudotojui pateikti pasiūlymai dėl langų charakteristikų 
gerinimo yra tik rekomendaciniai. 
 
 

4.1 lentelė 
SANDĖLIAVIMO IR GARAŽŲ PASKIRTIES, GAMYBOS IR PRAMONĖS (GAMYKLOS, DIRBTUVĖS, 
PRODUKCIJOS PRAMONĖS PERDIRBIMO ĮMONĖS, ENERGETIKOS PASTATAI, KALVĖS, GAMYBINĖS 
LABORATORIJOS IR PAN.) PASKIRTIES PASTATŲ MAŽIAUSIA LEIDŽIAMA VIDINIŲ PAVIRŠIŲ 
TEMPERATŪRA 

Išorės oro temperatūra, ºC Patalpos 
temperatūra, ºC 0 -5 -10 -15 

10 4,61 1,92 -0,78 -3,47 
15 6,92 4,22 1,53 -1,17 
20 9,22 6,53 3,83 1,14 
25 11,53 8,83 6,14 3,44 

4.2 lentelė 
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ IR PASLAUGŲ (GROŽIO SALONAI, TAISYKLOS, REMONTO 
DIRBTUVĖS, PRIĖMIMO-IŠDAVIMO PUNKTAI, AUTOSERVISAI, LAIDOJIMO NAMAI, KREMATORIUMAI 
IR PAN.) PASKIRTIES PASTATŲ MAŽIAUSIA LEIDŽIAMA VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TEMPERATŪRA 

Išorės oro temperatūra, °C Patalpos temperatūra, 
°C 0 -5 -10 -15 
10 5,36 3,04 0,72 -1,59 
15 8,04 5,72 3,41 1,09 
20 10,72 8,41 6,09 3,77 
25 13,41 11,09 8,77 6,45 

4.3 lentelė 
GYVENAMOSIOS, MOKSLO, ADMINISTRACINĖS, GYDYMO, KULTŪROS, VIEŠBUČIŲ, TRANSPORTO, 
POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ MAŽIAUSIA LEIDŽIAMA VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TEMPERATŪRA 

Išorės oro temperatūra, °C Patalpos temperatūra, 
°C 0 -5 -10 -15 
10 5,74 3,61 1,48 -0,65 
15 8,61 6,48 4,35 2,22 
20 11,48 9,35 7,22 5,09 
25 14,35 12,22 10,09 7,96 

4.4 lentelė 
MAITINIMO IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ, SPORTO PASKIRTIES PASTATŲ, IŠSKYRUS 
BASEINUS, MAŽIAUSIA LEIDŽIAMA VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TEMPERATŪRA 

Išorės oro temperatūra, °C Patalpos 
temperatūra, °C 0 -5 -10 -15 

10 6,44 4,66 2,88 1,10 
15 9,66 7,88 6,10 4,32 
20 12,88 11,10 9,32 7,54 
25 16,10 14,32 12,54 10,76 
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4.5 lentelė 
PASLAUGŲ (PIRTYS, SKALBYKLOS, PLOVYKLOS IR PAN.), GAMYBOS IR PRAMONĖS (SKERDYKLOS IR 
PAN.) PASKIRTIES PASTATŲ IR BASEINŲ MAŽIAUSIA LEIDŽIAMA VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TEMPERATŪRA 

Išorės oro temperatūra, °C Patalpos temperatūra, 
°C 0 -5 -10 -15 
10 7,65 6,48 5,30 4,13 
15 11,48 10,30 9,13 7,96 

20 15,30 14,13 12,96 11,78 
25 19,13 17,96 16,78 15,61 

 
4.6 lentelė 

LANGŲ DEKLARUOJAMŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES REGLAMENTO REIKALAVIMAMS TIKRINIMO 
ATASKAITA 

Pastato unikalusis numeris: 
Pastato adresas: 

Pastato paskirtis: 
Pastato apibūdinimas: 

 
Pastato vietovės vėjo 
greičio rajonas: 

 
pirmasis 

 
antrasis 

 
trečiasis 

 (kas nereikalinga, išbraukti)  
 

Vietovės tipas: A B S 
 (kas nereikalinga, išbraukti)  

 
Ataskaitoje išvardintos langų grupės 

padėtis pastate: 
langai pastato 

centrinėje 
zonoje 

langai  pastato  
pakraščiuose 

langai  pastato  
kampuose 

 (kas nereikalinga, išbraukti) 
 

 
Ataskaitoje išvardintos langų grupės 
aukštis virš grunto lygio h (m): 

 
h<6 

 
6≤h<15 

 
15≤h<30 

 
30≤h<60 

 
60≤h<10

0 
 (kas nereikalinga, išbraukti) 

 
 

Langų 
numeriai 

Langų 
kodai 

Charakteristika, 
vienetas 

Reglamento 
reikalavimas 

charakteristikos 
vertei 

Deklaruojamoji 
charakteristikos 

vertė 

Atitiktis 
reikalavimams 

(atitinka – „taip“, 
neatitinka – „ne“) 

šilumos perdavimo 
koeficiento Uw 
(W/(m2·K), vertė 

  taip/ne 
(kas nereikalinga, 

išbraukti) 
vėjo apkrovos klasė   taip/ne 

(kas nereikalinga, 
išbraukti) 

vandens nepralaidumo 
klasė 

  taip/ne 
(kas nereikalinga, 

išbraukti) 
oro skverbties klasė   taip/ne 

(kas nereikalinga, 
išbraukti) 

mechaninio patvarumo 
klasė 

  taip/ne 
(kas nereikalinga, 

išbraukti) 

  

mechaninio stiprio 
klasė 

  taip/ne 
(kas nereikalinga, 

išbraukti) 
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kritinėse padėtyse 
esančio lango ir lango, 

atliekančio užtvaros 
funkcijas, įstiklinimo  

savybės 

   
taip/ne 

(kas nereikalinga, 
išbraukti) 

lango įstiklinimo 
visuminės saulės 

energijos praleisties 
koeficiento g vertė 

   
taip/ne 

(kas nereikalinga, 
išbraukti) 

 
 
Išvada: lentelėje išvardinti langai atitinka/ neatitinka teisės aktų reikalavimus. (kas 
nereikalinga, išbraukti)                

Tikrintojas:     
               (vardas, pavardė)              (Tikrintojo įmonės 
pavadinimas)              (parašas)   (data)                                   
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4.7 lentelė 
PASTATE SUMONTUOTŲ LANGŲ FAKTINIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES DEKLARUOTOMS 
CHARAKTERISTIKOMS TIKRINIMO ATASKAITA 

Pastato unikalusis 
numeris: 

 

Pastato adresas:  

Pastato paskirtis:  

Pastato apibūdinimas:  
 

Lango atitiktis gamintojo lango 
aprašui: 

 
langas atitinka aprašą 

 
langas neatitinka aprašo 

(kas nereikalinga, išbraukti)  
Lango neatitikčių aprašui 

sąrašas: 
 

 

 
 
 

 Langų 
numeriai 

 
 

Langų 
kodai 

 
 

Deklaruojamos 
charakteristikos 

pavadinimas 

 
Deklaruojama 
charakteristikos 

vertė 

Akredituotos 
bandymų 

laboratorijos 
bandymų  
protokolo 

numeris ir data 

 
Tikrinimo metu 

nustatyta 
charakteristikos 

vertė 

      
Išvada: lentelėje išvardintų langų charakteristikų faktinės vertės atitinka / neatitinka 
                  gamintojo deklaruojamas vertes.                                      (kas nereikalinga, išbraukti) 

Tikrintojas:     
               (vardas, pavardė)              (Tikrintojo įmonės 
pavadinimas)              (parašas)   (data)                                       

____________ 
 

4.8 lentelė 
SANDŪROS TARP ATITVAROS IR LANGO CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES TIKRINIMO ATASKAITA 

 Pastato unikalusis 
numeris: 

 

Pastato adresas:  

Pastato paskirtis:  

Pastato apibūdinimas:  
 

 
Langų 

numeriai 

 
Langų  
kodai 

Lango rėmo, varčios, 
sandūros tarp lango ir 
sienos vidinių paviršių 
mažiausia leidžiamoji 

temperatūra 

 
Tikrinimo metu nustatyta 
žemesnė už leidžiamąją 

temperatūra 

   Taip / ne 
  

 
Tikrintojas:     

                
(vardas, pavardė)              (Tikrintojo įmonės pavadinimas)              (parašas) 
 (data)                                            

 
____________ 
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IV-E. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI PASTATO PRITAIKYMUI ŽMONĖMS SU FIZINE NEGALIA (ŽN) 

 
 

Pastato pritaikymas žmonėms su fizine negalia (ŽN) (lifto įrengimas ar pristatymas, sanitarinių mazgų ir kitų 
tvarkomų erdvių pritaikymas)  
Reikalavimai keliami tikslu užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintas 
garantijas žmonėms su negalia integruotis į visuomenę ir naudotis fizine aplinka. 
Už tinkamą projektinių sprendinių priėmimą ir įgyvendinimą atsako projektų vadovai ir projektų dalių 
vadovai, autorinės bei techninės priežiūros ir statybų vadovai. 
ŽN svarbiuose negyvenamuosiuose pastatuose turi būti užtikrinta galimybė ŽN savarankiškai į juos patekti, 
laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis. Tokiuose 
pastatuose ŽN turi būti pritaikytas pagrindinis įėjimas į pastatą, visos pagrindinės paskirties patalpos ir 
lankytojų aptarnavimui skirtos patalpos taip pat patekimui į šias patalpas skirti praėjimai, koridoriai, holai ir 
pan. ŽN turi būti pritaikytas ir bent vienas lankytojams skirtas sanitarinis mazgas kiekviename pastato aukšte. 
ŽN turi būti pritaikyti visi evakuacijos iš pastatų keliai, išėjimai ir durys. 
Prieš laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus pastatuose būtina įrengti įspėjamuosius 
paviršius. Vadovaujantis šia nuostata, tose vietose, kur prieš laiptus bus tvarkomos grindys, būtina įvykdyti šį 
reikalavimą.  
ŽN pritaikyti įėjimai į pastatus, judėjimo trasos, patalpos ir įrenginiai, ŽN pritaikytos vietos patalpose ir 
nuorodos į jas turi būti pažymėtos tarptautiniu ŽN ženklu (žr. B priedą). 
Visose pagrindinės paskirties patalpose, judėjimui skirtose patalpose ir zonose, ŽN sanitariniuose mazguose 
bei visose kitose lankytojų aptarnavimo patalpose būtina įrengti pavojaus signalizaciją. Pavojaus signalas turi 
būti perduodamas garsu ir šviesa.  
Pagrindinis įėjimas į pastatą ir prieigos prie jo turi būti įrengtos taip, kad ŽN nebūtų kliūčių savarankiškai 
patekti į pastato vidų. Jei prie pagrindinio įėjimo yra laiptai, greta jų turi būti įrengtas nustatytų dydžių 
pandusas. Taikyti tik tose vietose, kur numatyta tvarkyti įėjimus.  
ŽN pritaikyto įėjimo durys turi būti varstomosios arba slankiojančiosios (atidaromos rankomis arba 
automatinės). Švaistinės durys tokiame įėjime neleidžiamos. 
Prieš pagrindinio įėjimo duris, kurios skirtos neįgaliųjų patekimui į pastatą, turi būti įrengta lygi aikštelė, ne 
mažesnė kaip 1 500 mm x 1 500 mm. Durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm. 
Jei prie pagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai, jie turi būti įgilinti, taip kad jų paviršius 
sutaptų su dangos paviršiumi. 
Pastato prieangis (tambūras) turi būti tokio dydžio, kad, varstant duris, laisvas liktų ne mažesnis kaip 1 400 
mm x 1 400 mm durų varčių nekliudomas plotas. Taikyti tuo atveju, jei formuojami nauji tambūrai.  
Pastatų koridoriai turi būti ne siauresni kaip 1 500 mm. Koridorius, kuriame yra bent vienerios durys, 
atsidarančios į koridorių, turi būti ne siauresnis kaip 1 800 mm. Koridorius, kuriame yra vienos priešais kitas į 
koridorių atsidarančios durys, turi būti ne siauresnis kaip 2 700 mm. Siauriausios koridoriaus vietos, kur 
judama tik tiesiai, neturi būti siauresnės kaip 1 000 mm ir ilgesnės kaip 9 000 mm. Taikyti tik naujai 
formuojamiems koridoriams.  
Jei koridorius yra siauresnis kaip 1 800 mm, ne rečiau kaip kas 20 m būtina įrengti 1 800 mm pločio ir 2 400 
mm ilgio vietas ŽN prasilenkti (naujai įrengiamiems koridoriams). Lygių skirtumai ir nelygumai koridoriuje 
turi būti ne didesni kaip 20 mm. Jei lygių skirtumai ar nelygumai yra didesni kaip 20 mm, koridoriuje turi būti 
įrengiami nustatytų dydžių pandusai. Tose vietose, kur lygių skirtumai mažesni kaip 20 mm, turi būti 
įrengiami 1:2 nuolydžio nusklembti paviršiai ŽN vežimėliu pravažiuoti. 
Prieš kiekvienas koridoriaus duris būtina palikti lygias aikšteles ŽN praeiti ar pravažiuoti. 
ŽN pritaikytų laiptinių laiptatakiai turi būti tiesūs. ŽN judėjimo trasoje neturi būti sraigtinių ar suktų laiptų.  
Koridoriuose ir kitose patalpose žmonės su regėjimo sutrikimais turi būti apsaugoti nuo atsitrenkimo į žemai 
įrengtus atsikišusius elementus ir konstrukcijas. Jei koridoriuose žemiau kaip 2 100 mm ir aukščiau kaip 800 
mm kabinami ženklai, šviestuvai ar kiti elementai, atsikišantys nuo sienos daugiau nei per 100 mm, po jais 
ant grindų būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį arba perspėjantį barjerą, įtvirtintą ne aukščiau kaip 
700 mm nuo grindų. Patalpose su nuožulniomis lubomis, po laiptatakiais ar kitais elementais, kai patalpos 
aukštis po jais tampa mažesnis nei 2 100 mm, būtina įrengti nurodytų aukščiau dydžių perspėjantį bortelį, 
atitvarą ar barjerą. 
Viešosios paskirties renginių salėse, kuriose yra 50 ir daugiau vietų, turi būti šis skaičius vietų, pritaikytų 
vežimėliais važiuojantiems ŽN: 

Salėse, kuriose yra iki 100 vietų, - 4 vietos ŽN; 
101-200 vietų - 5 vietos ŽN; 
201-300 vietų - 6 vietos ŽN; 
301-400 vietų - 7 vietos ŽN; 
401-500 vietų - 8 vietos ŽN; 
per 500 vietų - 2% vietų ŽN. 
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Pusė ŽN skirtų vietų turi būti sugrupuotos po dvi, kitos - tolygiai išdėstytos patalpoje. Šios vietos turi būti 
bekliūtėje ŽN judėjimo trasoje, kuri turi būti ir evakuacijos iš patalpų kelias. 
Vienai ŽN  vietai turi būti palikta ne mažesnė kaip 1 200 x 850 mm dydžio aikštelė. Vietos ŽN turi būti 
tolygiai paskirstytos patalpoje ir išdėstytos prie pagrindinių takų. ŽN skirtų aikštelių grindys turi būti 
horizontalios, lygios, neslidžios. Tarpai tarp kėdžių eilių ŽN su vežimėliu atvažiuoti į savo vietas turi būti ne 
siauresni kaip 1 200 mm (tarp horizontaliai atlenktos sėdynės iki kitos kėdės nugarėlės). 
ŽN judėjimo takai patalpose, jungiantys įėjimą į patalpą su ŽN skirtomis vietomis ir su scenos pakyla, turi 
būti ne siauresni  kaip 1 500 mm. ŽN būtina užtikrinti galimybę pakilti į scenos pakylą, terasą, balkoną ir 
kitas lankytojams skirtas patalpų vietas, įrengiant pandusą ar specialias kėlimo priemones. Specialiosios 
techninės priemonės (keltuvai, turėklai, ženklai ir kt.), kurios įrengiamos ŽN judėjimo trasoje, neturi 
sumažinti reikalaujamojo evakuacinių takų pločio. Šiuos reikalavimus vykdyti tik tvarkomose vietose.  
ŽN turi būti užtikrinta galimybė laisvai judėti po visas lankytojams skirtas patalpas. Tarpai tarp prekystalių, 
vitrinų,  baldų, stelažų ir kitokių patalpose išdėstytų elementų turi būti ne siauresni kaip 1 500 mm. Plotis tarp 
šių elementų ŽN pravažiuoti neturi būti mažesnis nei 900 mm.  Visose lankytojams skirtose patalpose turi 
būti paliktas ne mažesnis kaip 1 500 x 1 500 mm laisvas plotas ŽN judėti. 
Lankytojų aptarnavimo vietose ŽN būtina užtikrinti galimybę laisvai judėti bei patogiai bendrauti su 
aptarnaujančiuoju personalu. Todėl skiriančiojo barjero (arba jo dalies) aukštis turi būti ne didesnis kaip 850 
mm. 
Viešųjų ir komercinių pastatų lankytojams skirtose patalpose ŽN turi būti laisvai pasiekiami visi lankytojams 
patiems naudotis skirti elementai. Prekės komercinių pastatų savitarnos salėse, knygos skaityklose ir 
bibliotekose bei būtini naudojimosi įtaisai (rankenėlės,  svirtelės, mygtukai) turi būti išdėstyti ne žemiau kaip 
500 mm ir ne aukščiau kaip 1 300 mm. 
Kiekviename viešųjų pastatų aukšte ŽN turi būti pritaikytas bent vienas (atskirai vyrams ir moterims arba 
vienas - skirtas tiktai ŽN) sanitarinis mazgas. Kabinų patalpoje ŽN turi būti pritaikyta 5% kabinų, bet ne 
mažiau kaip viena kabina. Komerciniuose pastatuose, kurių prekybinis plotas didesnis nei 1 000 m2, ŽN turi 
būti pritaikytas ne mažiau kaip vienas sanitarinis mazgas. Sanitarinių mazgų reikalavimai pateikti 105-115 p. 
Kiti sanitarinių mazgų reikalavimai nurodyti higienos normoje. 
Visose maitinimo, ugdymo, švietimo, kultūros įstaigose lankytojams skirtose patalpose (kavinių, restoranų 
salėse, darželių, mokyklų klasėse, auditorijose, bibliotekų skaityklose)  5% visų lankytojams skirtų vietų, bet 
ne mažiau kaip viena vieta, turi būti pritaikyta ŽN. Šios vietos turi būti tolygiai paskirstytos visoje patalpoje ar 
atskirose jos vietose (pakyloje, balkone, terasoje). 
Patalpose, kuriose įrengtos sėdimosios vietos lankytojams, ŽN turi būti užtikrinta galimybė patogiai naudotis 
patalpose esančiais stalais. Prie stalų ŽN skirtos vietos turi būti ne siauresnės kaip 900 mm. Stalų paviršius turi 
būti ne žemiau kaip 650 mm ir ne aukščiau kaip 850 mm. Po stalais turi būti palikta ne mažesnio kaip 700 
mm aukščio, ne mažesnio kaip 750 mm pločio ir ne mažesnio kaip 500 mm gylio erdvė ŽN patogiai sėdėti. 
Įstaigose su sporto ir fizinės kultūros patalpomis ŽN turi būti sudarytos sąlygos patekti į bendrojo naudojimo 
(vestibiuliai, holai, laukiamieji, koridoriai ir kt.), pagrindines (sporto salės, baseinų vonios, persirengimo 
patalpos ir kt.) ir papildomas (kavinės, barai ir kt.) lankytojams skirtas patalpas. 
Sporto ir baseinų salėse išilgai jų sienų bei išilgai patalpų, vedančių iš persirengimo patalpų į sales, turi būti 
įrengti nurodytų dydžių turėklai. 

Duris į tualetų, prausyklų patalpas ir ŽN pritaikytas tualetų kabinas būtina, kad jas atidarius, angos 
bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Jei durys yra 
dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad ją atidarius bekliūtis angos plotis būtų 
ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys 
pastato viduje turi būti be slenksčių. Prie durų, kurios atsidaro ne automatiškai, būtina palikti aikštelę ŽN 
vežimėliui važiuoti. Atstumai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje.  
ŽMONIŲ SU NEGALIA MANEVRAVIMO AIKŠTELĖ PRIEŠ DURIS 
Mažiausias atstumas nuo durų varstomosios dalies krašto  Mažiausias atstumas iki durų varčios  
iki šoninės sienos ar kitos kliūties, mm plokštumos, mm 
 
A B 
250 1700 
300 1650 
350 1600 
400 1550 
450 1500 
Stiklinės lauko durys turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo. 1 200-1 600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų 
plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir 
kitokie stiklo elementai, esantys greta durų. 
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Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo grindų 
paviršiaus. 
Tualeto kabinų patalpoje takas palei kabinas turi būti ne siauresnis kaip 1 500 mm. ŽN pritaikytos kabinos 
dydis turi būti toks, kad, sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę, dušą ir kt.), kabinoje liktų laisvas 1 
500 mm skersmens plotas vežimėliui važiuoti. Būtina įvertinti tai, kad važiuojant po kai kuriais sanitariniais 
prietaisais gali palįsti priekiniai vežimėlio rateliai. 
Unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui 
pastatyti. Unitazas turi būti pastatytas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. Unitazo viršus 
turi būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo 
grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. 
Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs 
turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse - 
angą vandeniui išbėgti. ŽN pritaikytos kabinos durys turi atsidaryti į išorę. 
Be anksčiau aprašytos ŽN pritaikytos kabinos, horizontalius turėklus su alkūnramsčiais 800-900 mm aukštyje 
abipus unitazo būtina įrengti dar vienoje iš kabinų, jei sanitariniame mazge yra daugiau kaip viena kabina. 
Jei lankytojams skirtame sanitariniame mazge yra pisuarų, bent vienas iš jų turi būti pritaikytas ŽN. Toks 
pisuaras turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šone esančios sienos 400-520 mm aukštyje nuo 
grindų paviršiaus. Abipus pisuaro ir virš jo 700-1 100 mm aukštyje būtina įrengti horizontalius turėklus. 
Praustuvų patalpoje ŽN turi būti pritaikytas ne mažiau kaip vienas praustuvas. Jis turi būti pakabintas ne 
arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 750-850 mm aukštyje nuo grindų 
paviršiaus. Prieš praustuvą būtina palikti ne mažesnę kaip 1 200 mm x 900 mm dydžio aikštelę ŽN su 
vežimėliu privažiuoti. Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm aukštyje reikia pritvirtinti turėklus. 
Sanitarinėse patalpose, pritaikytose ŽN, veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus 
briauna būtų ne aukščiau kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus. Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, 
muilo laikiklius ir kitus elementus būtina kabinti 850-1 200 mm aukštyje nuo grindų. 
Tuose viešuosiuose objektuose (sveikatos priežiūros įstaigų, baseinų, sporto, sveikatingumo ir kt.), kuriuose 
lankytojams yra įrengti dušai, bent viena dušo kabina turi būti pritaikyta ŽN. 
ŽN pritaikyta dušo kabina, jei joje yra tik dušas, turi būti ne mažesnė kaip 1 500 x 900 mm. Dušo kabinoje 
gali būti įrengtas dušas, praustuvas, unitazas ir suolelis. Suolelis turi būti pritvirtintas prie sienos 400-480 mm 
aukštyje. Dušo galvutė turi būti sujungta su lanksčia žarna, o ne pritvirtinta  stacionariai. Dušo galvutės žarna 
turi būti ne trumpesnė kaip 1 500 mm. Ant dušo kabinos sienų turi būti horizontalūs ir vertikalūs turėklai. 
Jei ŽN ant pritaikytos dušo kabinos grindų įrengiami nusklembti borteliai vandeniui sulaikyti, jie turi būti ne 
aukštesni kaip 20 mm. Kabinos grindys gali būti įrengtos su nuolydžiu ir be bortelių. 
Prieš ŽN pritaikytą dušo kabiną ir vonios patalpą būtina palikti ne mažesnę kaip 1 200 x 900 mm aikštelę 
vežimėliui privažiuoti, jei tokia aikštelė nenumatyta pačioje dušo ar vonios patalpoje. 
Praustuvų, dušų, vonių čiaupai turi būti svirtiniai. Unitazų ir pisuarų vandens nuleidimo įtaisai turi būti 
patogūs naudotis ŽN. Jie gali būti mechaniniai ar automatiniai. 
ŽN pritaikytas panduso plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp 
apsauginių bortelių. 
ŽN pritaikyto panduso išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3%), vienos ištisinės juostos ilgis ne 
didesnis kaip 9 000 mm ir pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostoje, jos pradžioje ir 
pabaigoje vertikalūs paviršiaus dangos nelygumai, aukštesni nei 0,5 cm, neleidžiami. Panduso juostos 
skersinis nuolydis neleidžiamas. 
ŽN pritaikyto panduso pradžioje bei pabaigoje ir ten, kur panduso juosta keičia kryptį, turi būti įrengta poilsio 
aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm. Kai panduso juosta nekeičia krypties, ne rečiau kaip kas 9 000 
mm panduso juostos ilgio ir ne rečiau kaip kas 750 mm  vertikalaus  pakilimo  turi būti  įrengta  poilsio  
aikštelė,  kurios ilgis būtų ne mažesnis  nei 1 500 mm, o plotis ne mažesnis už panduso juostos plotį. 
Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje bei apačioje turi būti įrengtas įspėjamasis paviršius. Įspėjamasis 
paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio. 
Abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Abipus kiekvienos panduso 
juostos ir aplink aikšteles, jei jos yra ne prie sienos, turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 mm borteliai. 
Panduso juostų ir aikštelių paviršius turi būti įrengtas iš kietos, šiurkščios, neslidžios medžiagos. 
ŽN pritaikytų laiptų pakopos turi būti ne žemesnės kaip 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm, pakopų plotis 
turi būti ne mažesnis kaip 300 mm. Visos to paties laiptatakio pakopos turi būti vienodo aukščio ir vienodo 
pločio. Nedengtų lauko laiptų pakopos turi būti ne aukštesnės kaip 120 mm ir ne siauresnės kaip 400 mm. 
Lauko laiptai ir prieigos prie jų turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo. 
ŽN pritaikytų laiptų pakopų briaunos gali būti suapvalintos ne didesniu kaip 15 mm spinduliu. Pakopos turi 
būti uždaros, kiekvienos jų briauna nuo pagrindo gali išsikišti į priekį ne daugiau kaip per 30 mm. Išilgai 
kiekvieno laiptatakio ar grupės pakopų, jei jų daugiau kaip trys, būtina įrengti turėklus. 
Jei ŽN pritaikytų laiptų aikštelėje iš šono yra durys, jos turi būti ne arčiau kaip per 300 mm nuo artimiausios 
laiptų pakopos briaunos. Prieš duris būtina palikti aikštelę ŽN judėti. 
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ŽN pritaikytose laiptinėse, išskyrus butų laiptines, kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti 
įspėjamieji paviršiai. Įspėjamasis paviršius turi būti laptatakio pločio bei 600 mm ilgio, atitraukiant nuo 
artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį. Įspėjamuosius paviršius būtina įrengti ir lauko laiptų 
laiptatakių viršuje bei apačioje. ŽN pritaikytų laiptų paviršius turi būti kietas, šiurkštus, neslidus. 
Jei lauko ar vidaus laiptai yra platesni kaip 2 400 mm, kas 1 200-2 400 mm jų pločio būtina įrengti turėklus 
lygiagrečiai pagrindinei judėjimo laiptais krypčiai. 
Aukštis nuo laiptų pakopų ir laiptų aikštelių paviršiaus iki lubų konstrukcijos ar laiptinėse pakabintų elementų 
(šviestuvų, vizualinės informacijos ženklų ir pan.) apatinių briaunų turi būti ne mažesnis kaip 2 100 mm. 
ŽN pritaikyto lifto kabina turi būti ne siauresnė kaip 1 100 mm ir ne mažesnio kaip 1 400 mm gylio. Lifto 
durų anga turi būti ne siauresnė kaip 850 mm. 
Priešais liftą turi būti palikta ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm laisva aikštelė, neskaitant tako pločio. Jei 
liftas yra tiesiai prieš laiptus, atstumas nuo lifto durų angos iki artimiausios laiptų pakopos briaunos turi būti 
ne mažesnis kaip 2 400 mm. Atstumas tarp liftų, esančių vienas prieš kitą, turi būti ne mažesnis kaip 3 000 
mm. 
Aukščio skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir priešais liftą esančios aikštelės grindų turi būti ne 
didesnis kaip 20 mm. Lifto kabinos grindys turi atitikti 133, 134 p. reikalavimus. 
Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai turi būti sumontuoti 900-1 200 mm aukštyje nuo grindų. Mažiausias 
mygtuko skersmuo - 18 mm, mažiausias atstumas tarp mygtukų - 15 mm. Ant lifto kabinos sienų 900 mm 
aukštyje nuo grindų būtina įrengti turėklus. Jų reikalavimai pateikti 129-132 p. Ant lifto iškvietimo ir valdymo 
prietaisų esanti informacija bei ženklai turi būti pateikti ir taktiline forma - Brailio raštu. 
Turėklai turi būti įrengti abiejose kiekvieno laiptatakio pusėse, dvigubi: viršutiniai tvirtinami 900–950 mm 
aukštyje, apatiniai – 650–750 mm aukštyje nuo laiptų pakopų ar panduso juostos plokštumos. 
Turėklai iš vidinės laiptų ar panduso pusės turi būti ištisiniai. Jei turėklai iš laiptų ar panduso išorinės pusės 
nėra ištisiniai, būtina 300 mm pratęsti juos į viršutinę ir 300 mm į apatinę laiptų ar panduso aikštelę. Turėklai 
turi būti lygiagretūs su laiptų ar panduso pakilimo plokštuma, o pratęstos jų dalys - lygiagrečios su aikštelės 
paviršiumi (t. y. horizontalios). 
Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis ir be išsikišimų. Turėklų stveriamoji konstrukcija turi būti patogi 
suimti ranka. Tam būtina naudoti 30-50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio 
turėklus arba ne platesnius kaip 40 mm stačiakampio formos skerspjūvio turėklus. Turėklų galai turi būti 
suapvalinti ar užlenkti į sienos, atramos ar grindų pusę. Rekomenduojama naudoti medinius, plastiku 
aptrauktus metalinius, plastikinius ar kitos malonios liesti medžiagos turėklus. 
Tarp turėklo ir sienos paviršiaus turi būti paliktas ne siauresnis kaip 40-50 mm tarpas. Šiame tarpe neturi būti 
šiurkščių paviršių, aštrių elementų ar kyšančių konstrukcijų. Turėklai turi būti gerai įtvirtinti: jie neturi klibėti, 
linkti ar sukinėtis aplink savo ašį. 
ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne 
smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp 
plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės 
negali būti platesnės kaip 15 mm. 
Jei ŽN pritaikytose patalpose tiesiami kilimai ar kiliminės dangos, jie turi būti pakankamai standūs, kieti, 
vienodos tekstūros, vienodo pūko ilgio, bet ne ilgesnio kaip 13 mm. Kilimai turi būti pritvirtinti prie pagrindo 
visu plotu. 
ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 

- lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo 
krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto 
įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 
Pastatų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, 
sklindančiu nuo jų paviršiaus. 
Ant ŽN judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių (stulpų, atramų, medžių kamienų ir kt.) 1 500-1 700 mm 
aukštyje nuo žemės paviršiaus turi būti įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta. Prieš 
tokias kliūtis turi būti įrengiami įspėjamieji paviršiai. 
Langai sienose turi būti suprojektuoti taip, kad jų stiklo plokštuma būtų  900-1 200 mm aukštyje nuo grindų 
paviršiaus. Langų rankenos turi būti lengvai sukiojamos (iki 20 N jėga). Rekomenduojamos svirtinės rankenos, 
kurios turi būti įtaisytos ne aukščiau kaip 1 300 mm nuo grindų paviršiaus. 
Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai, skirti naudotis ŽN, turi būti 
įrengti ne žemiau kaip 500 mm, ne aukščiau kaip 1 300 mm nuo grindų paviršiaus ir ne arčiau kaip 300 mm 
nuo artimiausio baldo ar vidinio sienos kampo. Vienoje vietoje galima sugrupuoti ne daugiau kaip po du 
jungiklius ar kištukinius lizdus. 
ŽN pritaikyti pastatai ir teritorijos, patalpos, elementai ir kiti objektai (takai, automobilių stovėjimo vietos, 
įėjimai į pastatus, tualetų kabinos ir kt.) turi būti pažymėti ŽN informaciniu ženklu. 
ŽN  informacijos  ženklai, nuorodos,  užrašai, schemos  turi būti  įrengti 1 500-4 500 mm nuo grindų ar 
šaligatvio paviršiaus. Prie durų šie ženklai turi būti kabinami ant sienos iš tos pusės, kur yra durų rankena. 
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Pakabinti ŽN informacijos ženklai neturi sumažinti ŽN judėjimo trasų mažiausių leistinų pločių bei aukščių, 
manevrams skirtų aikštelių mažiausių plotų ar kitaip kliudyti ŽN. 
ŽN informacijos ženklų, nuorodų, užrašų, schemų raidės, skaičiai, matmenys, piešiniai turi būti kontrastingi 
(šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius matinis, neblizgus. Šriftas turi būti aiškus ir gerai 
įskaitomas. Raidžių ir skaitmenų, skirtų skaityti iš 10 m atstumo, aukštis turi būti 120-150 mm, skaitomų iš 20 
m atstumo - 200-250 mm, skaitomų iš 40 m - 500-600 mm. 
ŽN informacijos ženklai turi būti ne mažesni kaip 150 x 150 mm. Ant informacijos ženklų, įrengtų ŽN 
pasiekiamumo zonoje (79, 138 p.), esanti informacija turi būti pateikta ir taktiline forma - Brailio raštu. 
 

IV-F. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI APDAILOS DARBAMS (GRINDYS, SIENOS, LUBOS) 
 
Apdailos darbai 
Pabaigus visus tris pastato modernizavimo etapus interjeras turi būti vieningas.  
Vykdant bet kokius veiksmus, susijusius su šiuo pirkimu – išimant sąlygas, ruošiant techninį ir darbo projektus, 
pradedant statybą, vykdant statybos darbus, pripažįstant objektą tinkamu naudoti, likviduojant padarytą broką, 
būtina vadovautis Normatyvinių dokumentų pilnu paketu, reglamentuojančiu viešajame pirkime nurodyto 
objekto įgyvendinimo eigą. Būtina vadovautis STR 1.01.05:2007 “Normatyviniai techniniai dokumentai” 
nurodymais ir jame pateikta normatyvinių dokumentų prioritetų tvarka. Vietoje bet kurio savanoriškai taikomo 
normatyvo gali būti naudojami ir kiti savo savybėmis lygiaverčiai norminiai dokumentai. Visiems užsakovo 
reikalavimuose nurodytiems standartams galioja ir lygiaverčiai. 
Patalpų naujoji funkcinė paskirtis pateikta priede nr.2.  
Renkant gaminius ir apdailos medžiagas privalu atsižvelgti į naują kiekvienos patalpos funkcinę paskirtį.  
Reikalavimai patalpų apdailai 
Parenkant patalpų apdailą privalu vadovautis funkciniais, higienos, priešgaisriniais ir kitais galiojančiais 
normatyviniais reikalavimais bei užsakovo pageidavimais, jei jie nurodyti konkrečiai patalpai. Prioritetą visada 
turi galiojantys normatyviniai arba alternatyvūs europiniai reikalavimai, kurie pateikti priede nr. 1.  
Grindys.  
Bendros nuostatos. 
Bendro naudojimo patalpose (tambūrai, laiptinės, holai), sanitarinėse patalpose (wc, dušinės, persirengimo 
patapos ir pan.), technologinės patalpos (virtuvėlė ir pan.), techninės patalpos (vandentiekio įvadas, 
ventkamera, katilinė, elektros įvado patalpa ir pan.) numatyti akmens masės plyteles, atitinkančias kiekvienos 
iš išvardintų patalpų specifinius reikalavimus slidumui, vandens įgeriamumui, atsparumui trinčiai ir pan.  
parinktų plytelių formatas, raštas,  spalva turi atitikti interjero visumos koncepciją.  
Administracinėse ir biuro patalpose – heterogeninė, didelio atsparumo PVC danga, klojama su interjero 
sprendinius papildančiu raštu. Pagalbinėse, greta jų esančiose patalpose – be rašto.  
Kitose patalpose – pagal architektūrinį interjero sprendimą ir išpildant visus galiojančius norminius 
reikalavimus.  
Užsakovo pageidavimai grindų apdailai gali būti nežymiai keičiami, jei to reikalauja autorių pasirinkta statinio 
koncepcija, funkcinė patalpų schema ar kiti pagrįsti motyvai.  
Galutinis pasirinktas variantas derinamas su statytojo atsakingais asmenimis.  
Projektuojant ir įrengiant grindis būtina laikytis normatyvinių statybos techninių bei normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų, nustatytų reikalavimų, reglamentuojančių konkretaus pastato grindų 
projektavimą ir įrengimą, taip pat STR 2.05.13:2004 reikalavimų. 
Pagrindiniai apsaugos nuo triukšmo charakteristikų reikalavimai, keliami projektuojamoms ir įrengiamoms 
grindims, pateikti STR 2.01.07:2003 
Statybos produktų, naudojamų įrengiant grindis ir kitas statybines konstrukcijas, degumo klasės apibrėžtos 
Statybos produktų degumo klasių sąvade. Pagrindiniai gaisrinės saugos reikalavimai ir degumo klasės 
nurodytos STR 2.01.04:2004.       
Grindys turi būti suprojektuotos ir įrengtos iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą 
statinio naudojimo laiką užtikrintų esminius statinio reikalavimus.  
Šiluminiai techniniai reikalavimai projektuojant gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų grindis nustatyti STR 
2.05.01:1999. 
Projektuojant grindis reikia atsižvelgti į jų techninį ir ekonominį tikslingumą bei pagrįstumą konkrečiomis 
statybos sąlygomis. 
Grindis reikia projektuoti atsižvelgiant į joms keliamus specialiuosius reikalavimus, poveikius ir klimatines 
sąlygas. 
Mechaninio poveikio grindims intensyvumas nustatomas pagal 1 lentelę. 

1 lentelė  
Mechaninis poveikis Mechaninio poveikio intensyvumas 
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labai stiprus stiprus vidutinis silpnas 
1 2 3 4 5 

Pėsčiųjų judėjimo intensyvumas 1 
m pločio praeigose per parą, žm. 
sk./parą 

- - 500 ir 
daugiau 

Mažiau 
kaip 500 

Vikšrinio transporto judėjimo 
intensyvumas vienoje eismo 
juostoje, vnt./parą 

10 ir 
daugiau 

Mažiau kaip 
10 

Neleidžiama Neleidži
ama 

Transporto su guminiais ratais 
judėjimas vienoje eismo juostoje, 
vnt./parą 

Daugiau 
kaip 200 

100–200 Mažiau kaip 
100 

Tik 
rankiniai 
vežimėli
ai 

 Vežimėlių su metaliniais ratais 
judėjimas, apvalių metalinių 
daiktų ridenimas vienoje eismo 
juostoje, vnt./parą 

Daugiau 
kaip 50 

30–50 Mažiau kaip 
30 

Neleidži
ama 

 Smūgiai, kai  iš 1 m aukščio 
krinta kieti daiktai kurių masė (kg) 
ne daugiau kaip 

20 10 5 2 

 Vilkimas kietų daiktų su aštriais 
kampais ir briaunomis 

Leidžiama Leidžiama Neleidžiama Neleidži
ama 

 Darbas su aštriais daiktais ant 
grindų (kastuvais ir kt.) 

Leidžiama Leidžiama Neleidžiama Neleidži
ama 

 
Skysčių poveikio grindims intensyvumas nustatomas: 
a. mažas – nedidelis skysčių poveikis grindims; grindų paviršius sausas arba vos drėgnas; grindų danga 
neįmirksta, grindys nevalomos pilant iš žarnos vandenį; 
b. vidutinis – grindys periodiškai sudrėkinamos, atsiranda dangos įmirkymas;  
grindų paviršius nuolat drėgnas arba šlapias; skystis, esantis dangos paviršiuje, periodiškai nuteka; 
c. didelis – nuolat arba dažnai pasikartojantis skysčių tekėjimas dangos paviršiumi. 
Skysčių poveikio zona dėl jų pernešimo ant avalynės padų arba transporto ratų pasklinda į visas puses nuo 
grindų pirminės sudrėkinimo vietos:  
a.vanduo bei vandens tirpalai pasklinda iki 20 m; 
b. mineraliniai tepalai ir emulsijos – 100 m. 
Grindų plovimas (specialiai nepilant vandens) ir atsitiktinis, retas aptaškymas, nulašėjimas ir t. t. nelaikomas 
skysčių poveikiu grindims. 
Patalpose su dideliu ar vidutiniu skysčių poveikiu reikia įrengti grindų nuolydžius.  
Grindų nuolydžių dydį reikia numatyti: 
0,5–1 proc., kai dangos besiūlės ir iš plokščių (išskyrus visų tipų betonines dangas); 
1–2 proc.,  kai dangos iš trinkelių, plytų ir betono (visų tipų).  
Latakų ir kanalų nuolydžiai, atsižvelgiant į naudojamas medžiagas turi būti ne mažesni už nurodytuosius. 
Nuolydžių kryptis turi būti tokia, kad vanduo sutekėtų į latakus, kanalus ar skysčių rinktuvus, nesusikirsdamas 
su važiuojamąja dalimi ir praeigomis. 
Grindų ant perdangos nuolydį reikia įrengti naudojant kintamo storio išlyginamuosius sluoksnius, o grindų ant 
grunto – atitinkamai išplaniruojant pagrindo gruntą. 
Patalpų, kuriose laikomi ar perdirbami maisto produktai, grindyse neturi būti tuštumų (oro erdvių po danga). 
Patalpų su agresyvia chemine aplinka grindų dangoms įrengti naudojami statybos produktai turi būti atsparūs 
juos supančios aplinkos poveikiams.  
Vietose, kuriose grindys jungiasi su sienomis, kolonomis, įrenginių pamatais, vamzdynais ar kitomis 
konstrukcijomis, išsikišančiomis virš grindų, reikia pritaisyti grindjuostes. 
Aptaisant cheminiam poveikiui atspariose grindyse įrengtus latakus, kanalus, būtina naudoti tas pačias 
medžiagas, kaip ir grindų dangai. 
Grindų dangos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad jas naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų 
atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo ir pan.) rizikos. Esminių statinio reikalavimų įvykdymas turi būti 
užtikrinamas grindų projektavimo, įrengimo ir naudojimo metu numatomų atitinkamų reikalavimų ir 
priemonių visuma bei statybos produktų kokybe. 
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Kai grindų paviršius yra suformuotas statybos aikštelėje ar iš gamykloje pagamintų statybos produktų, šių 
produktų slidumas, įvertinus paviršiaus struktūrą, lemia grindų slidumą.  
Slidumas įvertinamas pagal grindų paviršiaus (sausas, šlapias, apledėjęs, riebaluotas, poliruotas) sąlygas 
vaikščioti basiems ar įvairiai apsiavusiems žmonėms. 
Gyvenamosios, viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio 
bei kitos paskirties pastatų grindų dangos tipas nustatomas atsižvelgiantį pastatų paskirtį. 
Vientisos ir plytelių dangos storis ir tvirtumas nustatomas pagal 2 lentelę. 

 2 lentelė  
 Mechaninio poveikio į grindis intensyvumas 
 Labai stiprus Stiprus Vidutinis Silpnas 

Grindų danga Dangos 
storis, 
mm 

Betono 
stiprio 
gniuždant 
markė arba 
dangos 
atsparu-
mas, MPa 

Dangos 
storis, 
mm 

Betono 
stiprio 
gniuždant 
markė arba 
dangos 
atsparumas, 
MPa 

Dan-
gos 
storis, 
mm 

Betono 
stiprio 
gniuždant 
markė arba 
dangos 
atspa-
rumas, 
MPa 

Dangos 
storis, 
mm 

Betono 
stiprio 
gniuždant 
markė 
arba 
dangos 
atsparu-
mas, MPa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Betonas:  
cementinis 

50 B 40 30 B 30 25 B 22,5 20 B 15 

mozaikinis Nenaudojama 30 40 26 30 20 20 
Polivinilacetatce
-menčio arba 
latekscemenčio 

Nenaudojama 30 40 20 30 20 20 

 Atsparus 
rūgštims 

Nenaudojama 40 25 30 20 20 20 

 Asfaltbetonis Nenaudojama 50 - 40 - 25 - 
 Cemento ir 
smėlio skiedinys 

Nenaudojama Nenaudojama 26 30 20 20 

 Metalo ir 
cemento 
skiedinys 

40 50 20 50 Nenaudojama Nenaudojama 

 Polivinilacetato, 
cemento ir 
pjuvenų 
skiedinys  

Nenaudojama Nenaudojama 20 - 15 - 

 Sintetinių dervų 
ir vandens 
polimerų 
skiedinys 

Nenaudojama Nenaudojama Nenaudojama 2-4 - 

 Ksilolitas Nenaudojama Nenaudojama 20 - 15 - 
 Plytelės:         
 cementbetonio Nenaudojama 40 B 30 30 B 

22,5 
30 B 

15 
 mozaikinio 
betono 

Nenaudojama 40 40 30 30 20 20 

 asfaltbetonio Nenaudojama 50 - 40 - 30 - 
 keraminės 
rūgštims 
atsparios 

Nenaudojama 50 - 30-35 - 15-20 - 

 šlaksitalio Nenaudojama Nenaudojama 15-20 - 10-15  
 tašytojo akmens 40 - 20-

30 
- Nenaudojama Nenaudojama 

 diabazo Nenaudojama Nenaudojama 20 - 15 - 
 cemento ir smėlio Nenaudojama Nenaudojama 30 30 20 20 

Iš žemės, šlako, žvyro, skaldos, molio aslos, betoninių iš karščiui atsparaus betono įrengiamų grindų storis 
nustatomas pagal skaičiavimus, atsižvelgiant į grindų apkrovos, naudojamus statybos produktus, pagrindo 
grunto savybes ir priimamas ne mažesnis kaip: 
1). žemių – 60 mm; 
2). šlako, žvyro, skaldos ir molio aslos – 80 mm; 
3). iš karščiui atsparaus betono – 120 mm. 
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Grindų dangos storį ir plokščių iš karščiui atsparaus betono armavimą reikia priimti pagal konstrukcijų, 
atremtų į tampriuosius pagrindus, kai grindis veikia nepalankiausios apkrovos, skaičiavimus.   
Dangos iš lentų, parketo lentelių ir parketo plokščių, tvirto paviršiaus medžio drožlių ir plaušo plokščių storis 
nustatomas atsižvelgiant į galiojančius standartus. 
Sporto paskirties pastatuose grindų dangos storis nustatomas atsižvelgiant į grindis veikiančias dinamines 
apkrovas ir būtinumą patikimai pritvirtinti sporto įrenginius ir prietaisus prie grindų. 
Tuščia erdvė, esanti po grindų danga iš lentų, parketo lentelių ir plokščių, neturi susisiekti su ventiliacijos ir 
dūmų kanalais, o patalpose, didesnėse nei 25 m², papildomai turi būti padalyta lentų pertvaromis (4–5) x (5–
6) m. 
Tašytojo akmens (grindiniui) aukštis ir tvirtumas nustatomas pagal 3 lentelę. 

3lentelė 
 Poveikis  grindims 

Akmens apibūdinimas arba 
būdingosios ypatybės 

Vikšrinio transporto judėjimas, 
smūgiai, kai kieti daiktai, kurių 
masė 30–50 kg,  krinta iš 1 m 
aukščio 

Smūgiai, kai kieti daiktai, 
kurių  masė 10–30 kg,  krinta 
iš 1 m aukščio 

Aukštis, mm  125–160 
100–120 

125–160 
100–120 

Stipris gniuždant, MPa 100 60 

Pastaba. Reikšmė virš brūkšnio – kai akmenys klojami ant smėlio pasluoksnio; po brūkšniu – kai akmenys 
klojami ant betono, žvyro, šlako ir kitų pasluoksnių. 
PASLUOKSNIS 
Grindų pasluoksnio storį ir tipą reikia parinkti atsižvelgiant į grindims daromą poveikį (žr. 3 priedą).STR 
2.05.13: 
GRINDŲ PASLUOKSNIO TIPAI 

  Ribinis  leistinas skysčių  poveikio grindims intensyvumas  
Pasluoksnis Pasluoksn

io storis,   
Neutralios 
reakcijos 

Mineraliniai 
tepalai ir   

Organiniai 
tirpikliai 

Gyvulinės 
kilmės  

Rūgštys Šarmai Grindų 
įšilimas,   

 mm vandenys ir 
tirpalai 

emulsijos  medžiagos koncentracija1  
proc., ne 
daugiau kaip 

intensyvuma
s 

koncentraci
ja1  proc., 
ne daugiau 
kaip 

Intensyv 
umas 

0C 

Smėlio ir 
cemento 
skiedinys 

 
10-15 

 
Didelis 

 
Didelis 

 
Didelis 

 
Mažas 

 
- 

 
Neleidžia
ma 

 
8 

 
Mažas 

 
100 

Smėlio ir 
cemento 
skiedinys su 
latekso 
priedu 

 
10-15 

 
“ 

 
Mažas 

 
Vidutinis 

 
Vidutinis 

 
02 

10 

 
Mažas 

 
83 

 
Vidutinis 

 
100 

Skystojo 
stiklo su 
tankinančiai
s priedais 

 
10-15 

 
“ 

 
“ 

 
Didelis 

 
Didelis 

 
100 

 
Didelis 

 
- 

 
Ne 

leidžiama 

100 

Sintetinių 
dervų 
pagrindu 
(reaktoplast
ų) 

 
3-4 

 
“ 

 
“ 

 
 Vidutinis 

 
 “ 

 
154 

30 

 
Didelis 

 
15 

 
Vidutinis 

 
70 

Karšta 
bitumo 
mastika 
 

 
2-3 

 
“ 

 
Neleidži

ama 

 
Neleidžia
ma 

 
Nelei
džia
ma 

 
10 
20 

 
Didelis 

 
8 

 
Vidutinis 

 
70 

Smulkiagrū
dis betonas  
ne 
žemesnės B 
30 markės 

 
30-35 

 
“ 

 
Didelis 

 
Didel

is 

 
Maža

s 

 
- 

 
Nelei
džia
ma 

 
8 

 
Mažas 

 
100 

Smėlis 
 
 

220 
150 
100 

Neleidžiama 
 

1000-
14005 

600-10005 
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60 200-6005 
Mažiau  

kaip 2005 
Termoizolia
cinės 
medžiagos 
 

150 
100 

70 
60 

 
 

1000-
14005 

600-10005 
200-6005 

Mažiau 
kaip 2005 

 

1 žr. 1 priedo išnašą; 

2 - kai siūlės užpildomos polimerinėmis mastikomis 
5
20

 proc; 

3 - kai siūlės užpildomos polimerinėmis mastikomis 15 proc; 
4 - agresyvioms aplinkoms ne daugiau kaip 5 proc.; 
5 - kai ant grindų pastatomi karšti daiktai, išlydyto metalo liejiniai ir panašiai, oro įšilimas grindų 

lygyje. 
Pastabos: 1. Grindų temperatūra sąlyginai laikoma oro temperatūra grindų lygyje arba temperatūra 

karštų daiktų sąlyčio su grindimis vietoje. 
2. Pasluoksnio tipas, pateiktas lentelėje, gali būti naudojamas, kai poveikiai neviršija ribinių dydžių, 

nustatytų 1 lentelėje. Pasluoksniams leidžiami poveikiai, pažymėti  rėmeliais, naudojami tik esant tokiems 
poveikiams. 
Grindų pasluoksnio medžiagų atsparumas gniuždant turi būti ne mažiau kaip: 
1). cemento ir smėlio skiedinio, kai mechaninio poveikio intensyvumas  (1 lentelė): 
     a. silpnas – 15 Mpa;  
     b. vidutinis, stiprus ir labai stiprus – 30 MPa;  

c. kai skiedinio rišiklis – skystasis stiklas – 20 MPa. 
2). Smulkiagrūdžio betono stipris gniuždant turi būti ne žemesnės kaip B30 markės. 
HIDROIZOLIACIJA 
Grindų hidroizoliacija turi būti numatoma tik tada, kai yra vidutinis ir didelis vandens ir kitokių skysčių 
poveikio grindims intensyvumas: 
1). vandens ir neutralių tirpalų – grindims, įrengtoms ant perdangų, susigulėjusio bei kilsnaus grunto,  taip pat 
pagrindams ant kilsnaus grunto; 
2). organinių tirpiklių, mineralinių tepalų ir jų emulsijų – grindims, įrengtoms ant perdangų; 
3). rūgščių, šarmų bei jų tirpalų, taip pat gyvulinės kilmės medžiagų – grindims, įrengtoms ant grunto ir 
perdangų. 
Apsaugai nuo vandens, neutraliųjų bei agresyvių cheminių skysčių patekimo reikia naudoti izolą, hidroizolą, 
brizolą, poliizobutileną, polivinilchlorido juostą, dvigubą polietileną bei kitas hidroizoliacines medžiagas. 
Kai pratekančio vandens ir kitų skysčių poveikio grindims intensyvumas vidutinis, reikia įrengti 2 sluoksnių 
klijuojamąją hidroizoliaciją iš medžiagų bitumo pagrindu, arba 1 sluoksnio iš polimerinių medžiagų.  
Kai pratekančio vandens ir kitų skysčių poveikio grindims intensyvumas didelis, taip pat po latakais, kanalais, 
trapais ir 1 metro spinduliu aplink juos, klijuojamosios hidroizoliacijos iš medžiagų bitumo pagrindu 
sluoksnių skaičius turi būti padidinamas 2 sluoksniais, o iš polimerinių medžiagų – 1 sluoksniu.  
Neleidžiama naudoti klijuojamąją hidroizoliaciją iš medžiagų, kurių pagrindas yra bitumas, kai mineralinių 
tepalų, jų emulsijų arba organinių tirpiklių poveikio grindims intensyvumas vidutinis ir didelis, taip pat 
neleidžiama naudoti hidroizoliaciją iš medžiagų, kurių pagrindas yra degutas, kai organinių tirpiklių poveikis 
grindims vidutinis ir didelis. 
Prieš klojant grindų dangas, kurių sudėtyje yra cemento arba skystojo stiklo, būtina numatyti klijuojamąją 
hidroizoliaciją iš bitumo ar deguto, pabarstyto smėliu, kurio stambumas 1,5–5 mm. 
Grindų, latakų, kanalų sienelių ir dugnų, įrenginių pamatų, taip pat grindų perėjimo į minėtas konstrukcijas 
vietose klijuojamoji hidroizoliacija, kad nepraleistų tekančio vandens ir kitų skysčių, turi būti vientisa. Grindų 
prijungimų prie sienų, kolonų, pamatų po įrenginiais, vamzdynų ir kitų konstrukcijų, išsikišančių virš grindų, 
vietose hidroizoliaciją reikia nepertraukiamai pratęsti į viršų ne mažiau kaip 300 mm virš grindų dangos lygio. 
Kai betono pasluoksnio, įrengiamo patalpose, kuriose nėra vidutinio ir didelio tekančio vandens poveikio 
intensyvumo, apačia yra gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo zonoje, reikia numatyti įrengti 
hidroizoliaciją.  
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Projektuojant hidroizoliaciją, pavojingo gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo aukštį reikia numatyti 
atsižvelgiant į gruntinio vandens horizonto aukštį: 
1). stambiam smėliui – 0,3 m; 

a. vidutinio stambumo ir smulkiam smėliui – 0,5 m; 
b. smiltiniam smėliui – 1,5 m; 
c. smėlio priemoliui, smiltiniam priemoliui ir priesmėliui, moliui – 2,0 m. 
d. Kai sieros, druskos, azoto, acto, fosforo, hipochloratinės, ir chromo rūgščių tirpalų poveikio grindims 

intensyvumas vidutinis ir didelis, po betono pasluoksniu reikia numatyti hidroizoliaciją.  
Kai betono pasluoksnis įrengiamas žemiau pastato nuogrindos, patalpose, kuriose nėra vidutinio ir didelio 
tekančio vandens  poveikio intensyvumo, reikia įrengti hidroizoliaciją. 
IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS 
Išlyginamasis sluoksnis (pagrindas po danga) įrengiamas tais atvejais, kai reikia: 

1). išlyginti apatinio sluoksnio nelygų paviršių; 
             2). uždengti vamzdynus; 

3). paskirstyti garso ir šilumos izoliacijos sluoksnio apkrovas; 
4). užtikrinti normuojamą grindų šilumos išlaikymą; 
5). padaryti grindų nuolydį ant perdangų. 

Mažiausias išlyginamojo sluoksnio storis prisijungimo prie nutekamųjų latakų, kanalų ir trapų vietose turi būti: 
1). kai jie įrengiami ant perdangos plokščių – 20 mm; 
2). kai jie įrengiami ant garso ir šilumos izoliacijos sluoksnio – 40 mm. 

Išlyginamojo sluoksnio storis vamzdynams uždengti turi būti 10–15 mm didesnis už vamzdžio skersmenį. 
Išlyginamasis sluoksnis yra įrengiamas: 

1). siekiant išlyginti apatinį sluoksnį ir uždengti vamzdynus – iš betono, kurio stipris gniuždant ne 
žemesnės kaip B12,5 markės arba cemento ir smėlio skiedinio, kurio stipris gniuždant ne mažesnis kaip 15 
Mpa;   

       2). siekiant sudaryti nuolydį ant perdangos – iš betono, kurio stipris gniuždant ne žemesnės kaip 
mažiau B7,5 markės arba  cemento ir smėlio skiedinio, kurio stipris gniuždant  ne mažesnis kaip 10 Mpa; 

3). po liejama polimerine danga – iš betono, kurio stipris gniuždant ne žemesnės kaip mažiau B15 
markės arba cemento ir smėlio skiedinio, kurio  stipris gniuždant  ne mažesnis kaip 20 Mpa. 
Lengvasis betonas, iš kurio įrengiamas išlyginamasis sluoksnis, kad būtų užtikrinta normuojama grindų garso ir 
šilumos izoliacija, pagal stiprį gniuždant turi atitikti B5 markę.   
Lengvojo betono išlyginamųjų sluoksnių, įrengiamų ant sluoksnio iš gniuždomų šilumos arba garso izoliacinių 
medžiagų, stipris lenkiant turi būti ne mažesnis kaip 2,5 Mpa.  
Kai koncentruota grindų apkrova daugiau kaip 2 kN, ant šilumos arba garso izoliacijos sluoksnio reikia 
patiesti betono sluoksnį, kurio storis nustatomas skaičiavimais. 
Išlyginamųjų gipso sluoksnių (išdžiūvusių iki nuolatinės masės būklės) stipris turi būti ne mažesnis kaip: 

1). po išliejamomis  polimerinėmis dangomis – 20 Mpa; 
2). po visomis  kitomis – 10 Mpa. 

Medžio, cemento drožlių, gipso pluošto, gipsbetonio plokščių ar kitų izoliacinių medžiagų sluoksniai dedami 
atsižvelgiant į konkretaus projekto sprendinius.  
Grindų šilumos izoliacijai gyvenamųjų pastatų pirmame aukšte ant perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių 
įrengiamas medžio plaušo plokščių ar kitų izoliacinių medžiagų sluoksnis. 
Asfaltbetonio sluoksnis naudojamas tik po įlaiduoto parketo danga. 
TARPSLUOKSNIS 
Nekieti grindų tarpsluoksniai (pakloto sluoksniai) (žvyro, skaldos, asfaltbetonio, smėlio, šlako) leidžiami 
naudoti gamybos ir pramonės paskirties pastatuose su sąlyga, kad jie bus sutankinami mechaniniais volais. 
Molbetonio tarpsluoksnis leidžiamas naudoti tik tada, kai dedamas sausas gruntinis pagrindas. 
Po grindimis, kurios naudojimo metu bus veikiamos agresyviųjų skysčių, gyvulinės kilmės medžiagų, 
organinių tirpiklių (bet kokio intensyvumo) arba vandens, neutraliųjų tirpalų, tepalų ir emulsijų (vidutinio ir 
didelio intensyvumo), reikia įrengti betono tarpsluoksnį. Tarpsluoksnio storis nustatomas atsižvelgiant į grindis 
veikiančias apkrovas, naudojamus statybos produktus ir pagrindo grunto savybes. 
Tarpsluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip: 

1). smėlio – 60 mm; 
2). šlako, žvyro ir skaldos – 80 mm; 
3). betono: 
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   3-1). gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose (išskyrus 64.3.2 p.) [4.2] –  
80 mm; 

   3-2). gamybos ir pramonės paskirties pastatuose [4.2] – 100 mm. 
Betono tarpsluoksniui naudojamas betonas, kurio stipris gniuždant ne žemesnės kaip B22,5 markės.  
Tais atvejais, kai atlikus skaičiavimus 100 mm storio tarpsluoksnyje, įrengtame iš B22,5 markės betono, 
įtempiai gaunami mažesni už skaičiuojamuosius, galima naudoti žemesnės markės betoną (bet ne žemesnės 
kaip B 7,5), kuris atlaikytų tarpsluoksniui tenkančias apkrovas.  
Kai koncentruota grindų su nekietuoju tarpsluoksniu apkrova yra ne mažesnė kaip     5 kN, o į grindų su 
betono tarpsluoksniu ne mažesnė kaip 10 kN, nurodytų tarpsluoksnių storis turi būti ne mažesnis, negu 
nurodyta 64 punkte. Betono tarpsluoksniui šiuo atveju reikia naudoti B7,5 markės betoną. 
Patalpose, kurių naudojimo metu galimi dideli temperatūros svyravimai, grindų betono tarpsluoksniuose 
būtina padaryti deformacines siūles, kurios viena kitos atžvilgiu išdėstomos statmenai 8–12 m atstumu. 
Deformacinės siūlės grindyse turi sutapti su pastato deformacinėmis siūlėmis, o grindų su nuolydžiu skysčiams 
nutekėti – su grindų nuolydžių skiriamąja linija.  
GRINDŲ PAGRINDO GRUNTAI 
Grindis reikia įrengti ant pakankamai tankaus grunto pagrindo, kad nebūtų konstrukcijų deformacijos dėl 
grunto sąslūgio.                      
Durpes, dirvožemį, sudurpėjusį ar organinėmis medžiagomis užterštą gruntą naudoti kaip grindų pagrindą 
neleidžiama. 
Gruntas, kurio gamtinė sandara suardyta, taip pat piltinis gruntas turi būti tankinami. 
Kai betono pasluoksnio apačia siekia gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo zoną ir kai patalpos grindimis 
neteka vanduo, kiti skysčiai, reikia numatyti vieną iš šių priemonių: 

1). pažeminti gruntinio vandens lygį; 
2). grindų lygį pakelti aukščiau; 
3). betono pasluoksnio apsaugai nuo gruntinio vandens poveikio panaudoti hidroizoliaciją (47 p.). 

Kai pagrindo gruntas neatsparus šalčio poveikiui, t. y. kai gruntas kilsnus, patalpoje, kurioje galimas pagrindo 
grunto įšalimas, reikia numatyti vieną iš šių priemonių: 

1). ne mažiau kaip 0,8 m pažeminti gruntinio vandens lygį žemiau nustatyto įšalimo gylio; 
2). ant pagrindo pakloti šilumos izoliacijos sluoksnį iš neorganinės šalčiui atsparios vidutinio tankumo 

(tankis apie 1,2 Mg/m3) medžiagos; 
kilsnų gruntą nukasti, iškasą užpilti šalčio poveikiui atspariu (smėlio ar žvyro) gruntu, ir jį tinkamai sutankinti. 
Prieš klojant betono pasluoksnį, reikia paruošti nukasto grunto paviršių – pažerti skaldos ar frakcionuoto žvyro ir 
sutankinti taip, kad įsispraustų į pagrindą ne mažiau kaip 40 mm. 
Sienos 
Bendros nuostatos. 
Bendro naudojimo ir reprezentacinėse bei svarbių ir atsakingų asmenų patalpose, didelio žmonių 
susibūrimo vietos – pasitarimų salė, posėdžių kambariai, laukiamieji, laiptinės, koridoriai ir pan.) 
projektuoti itin atsparius ir dekoratyvius apdailos tipus, tokie kaip „rollputz“ arba analogai, jų spalvinius 
variantus ir raštus taikant prie pastatytų IV-tųjų rūmų konteksto.  
Sanitarėse patalpose (dušinės, persirengimo patalpos, wc), technologinėse patalpose, techninėse 
patalpose (vandentiekio įvado patalpa, elektros skydinė ir pan.) keraminių plytelių apdaila su nedideliais 
dekoro intarpais. Taip pat fragmentais būtina numatyti keramines plyteles ir bendrafunkcinėse patalpose 
prie praustuvų.  
Administracinėse ir kitose pagalbinėse patalpose numatyti itin atsparų eksploatacijai dažymą su 
keramikos užpildais arba analogišką.   
Tinkavimo darbai 
Visas atšokęs, leistinus nuokrypius viršijantis ar kitaip pažeistas sienų ir mūro pertvarų tinkas turi būti 
pašalintas ir sienų paviršius lyginamas projekte pasirinktu būdu (tinkavimas ar naudojant gipso kartono 
plokštes).  
Statinių konstrukcijų plytų mūro, betoniniai, metaliniai, mediniai paviršiai tinkuojami siekiant suteikti 
reikiamą dekoratyvinę išvaizdą, pagerinti konstrukcijų šiluminę, garso izoliaciją, padidinti jų atsparumą 
ugniai, drėgmei ir panašiai. 
Tinkas gali būti paprastasis, specialusis ir dekoratyvinis. Tipas parenkamas projekte atsižvelgiant į patalpos 
paskirtį. Pagal kokybę tinkas būna paprastas, pagerintas ir aukštos kokybės. Šis rodiklis taip pat graduojamas 
pagal patalpų paskirtį ir svarbumą.  
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Paprastąjį tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksniai. Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. 
Tokio tinko storis - ne didesnis kaip 12 mm., jis dažomas, tinkuojamas dekoratyviniais smulkiagrūdžiais 
tinkais arba klijuojamas įvairaus tipo apmušalais. 
Specialusis tinkas suteikia patalpų paviršiams reikalingų apsauginių (hidroizoliacinių, akustinių, šilumą 
izoliuojančių, priešradiacinių) savybių. Juos taikyti tik esant poreikiui užtikrinti tokias savybes.  
Dekoratyviniu tinku dailinami pastatų fasadai, visuomeninių pastatų vestibiuliai, salės, laiptinės ir kt. Tokio 
tinko sluoksnio storis 10-20 mm. Kai tinko storis didesnis kaip 10 mm, jis klojamas keliais (paruošiamaisiais, 
išlyginamaisiais ir dengiamaisiais) sluoksniais. 
Prastos kokybės dviejų sluoksnių tinku tinkuojami rūsiai, pagalbinės visuomeninių bei gamybinių pastatų 
patalpos. Tinko storis iki 12 mm. 
Pagerintos kokybės tinku tinkuojamos gyvenamųjų namų bei visuomeninių pastatų (mokyklų, ligoninių ir kt.) 
patalpos. Tinko paruošiamojo, išlyginamojo ir dengiamojo sluoksnių bendras storis 15-25 mm. 
Labai geros kokybės tinku tinkuojamos teatrų, viešbučių, klubų ir kitokių unikalių pastatų patalpos, 
prizminiai, sferiniai, cilindriniai paviršiai, pastatų fasadai. Tokios kokybės tinkas susideda iš paruošiamojo, 
dviejų išlyginamųjų ir dengiamojo sluoksnių. Tinko storis 20-25 mm. 
Tinkuojami paviršiai turi būti paruošti, nes nuo to priklauso tinko sluoksnio su jais sukibimas. Nuo plytų mūro 
ir betono paviršių turi būti nuvalytas purvas ir dulkės. Kai plytų mūro siūlės yra nevisiškai užpildytos, tinko 
skiedinys, jas užpildydamas, gerai sulimpa su mūru. Jeigu plytų mūro siūlės yra užpildytos ir plytų paviršius 
lygus, jį reikia sušiurkštinti. 
Metalinių konstrukcinių elementų fragmentų, įsiterpusių mūre,  paviršiai turi būti padengti metalinės vielos 
tinkleliu, mediniai paviršiai aplakami tinkbalanėmis arba metaliniu tinkleliu. 
Dekoratyviniam akmens skaldos tinkui, imituojančiam granitą, marmurą ar kitokias medžiagas, pagrindas 
ruošiamas taip pat, kaip ir paprastam. Paruoštas pagrindas gerai sudrėkinamas ir po valandos vienu ar per du 
kartus krečiamas SI arba SII grupės mišiniais. Ką tik užkrėsto ir išlyginto skiedinio sluoksnis, kad su juo geriau 
suliptų dengiamasis dekoratyvinis sluoksnis, išraižomas banguotomis 5 mm gylio vagutėmis per 20-30 mm 
viena nuo kitos. Po 2-3 valandų išraižytas išlyginamasis sluoksnis sudrėkinamas. Išlyginamasis sluoksnis 
drėkinamas 5-7 dienas po 3-5 kartus per dieną. 
Ant taip paruošto išlyginamojo sluoksnio taip pat dažniausiai per du kartus krečiamas akmens skaldos tinko 
sluoksnis. Pirmiausia užtaškomas labai slankus skiedinio mišinys, o po 1-2 valandų tepamas antrasis 
dengiamasis sluoksnis ir labai kruopščiai išlyginamas. Dengiamojo sluoksnio sudėtyje yra didelė reikiamos 
granuliometrijos akmens skaldos koncentracija. 
Tinkas 5-7 paras kelis kartus per dieną drėkinamas ir saugojamas nuo tiesioginių saulės spindulių. Po to tinkas 
ėsdinamas 3-5% koncentracijos druskos rūgšties tirpalu ir apsaugomas hidrofobizuojahčia, permatoma, 
bespalve, atsparia atmosferos poveikiams danga. 
Terazito tinkas spalva ir faktūra panašus į smiltainį ar tufą, blizga, nes į mišinį įmaišoma žėručio. Terazitinio 
tinko rišamoji medžiaga yra kalkės ir baltasis cementas, užpildas - marmuro skalda ir kvarcinis smėlis. 
Tinkuojant ant paruošto paviršiaus pirmiausia užkrečiamas labai plastiškas terazito mišinys - paruošiamasis 
sluoksnis. Jam sukietėjus, per 2-3 kartus krečiamas išlyginamasis sluoksnis, paskiausiai - dengiamasis. 
Skiediniui šiek tiek sukietėjus (maždaug po 3-6 valandų) tinko sluoksnis skutamas skutikliais, plieniniais 
šepečiais. Skutant terazito nubyra apie 25% ir gaunama gruoblėta dekoratyvi tinko faktūra. 
Terazitinis tinkas, priklausomai nuo pridėto į skiedinį pigmento, gali būti baltos, gelsvos, rausvos, žalios ir 
kitokių spalvų. 
Tinkavimo darbams naudojami SI (rišamoji medžiaga - kalkės), SII (cementas ir kalkės ar kita rišamoji 
medžiaga), SIU (rišamoji medžiaga - cementas) ir SIV (gipsas ir kitos rišamosios medžiagos) skiedinių grupių 
mišiniai. 
Tinkavimo darbams skiediniai gaminami statybvietėje arba naudojami prekiniai sausieji, nevisiškai paruoštieji 
ir slapieji mišiniai – kaip nurodoma projekto techninėse specifikacijose. Sausieji ir nevisiškai paruoštieji 
mišiniai prieš naudojimą sumaišomi su reikiamu kiekiu vandens, o, jei reikia, koreguojami pridedant 
cemento, priedų ar reikiamos granuliometrijos užpildų. 
Tinkuojant mechanizuotu būdu naudoti skiedinius, kurių mišinio konsistencijos markė Sk1 (kūgio įsmigimo 
gylis - iki 5 cm..), išlyginamojo sluoksnio -Sk2 (kūgio įsmigimo gylis 5-10 cm), dengiamojo sluoksnio - Sk3 
(kūgio įsmigimo gylis daugiau kaip 10 cm). 
Skiedinio stiprio gniuždant markės (S), atsparumo šalčiui markės (F), kitos savybės, mišinių medžiagos, 
sudėtys parenkamos pagal projektą arba įmonių iš kurių įsigijami minėti produktai paruoštas rekomendacijas 
suderinus su projekto autoriumi. 
Sukietėjęs ir išdžiūvęs tinkas turi būti prilipęs prie pagrindo, jo paviršiaus stiprumas, nuokrypiai ir lygumas turi 
atitikti virš tinko vykdomų tolimesnių darbų (glaistymo, dažymo, plytelių klijavimo, faktūrinių dangų įrengimo 
ir kt.) reikalavimus. 
Tinkuojamų paviršių galimų nuokrypių schema pateikta paveikslėlyje. 
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  Tinkuojamų paviršių galimų nuokrypių schema 
           1. Paviršių nuokrypis pridėtos 2 metrų liniuotės ruože           2 mm; 
          2. Vieno metro tinkuotų paviršių nuokrypis nuo vertikalės ir horizontalės: 
                    -          paprasto tinko                   3 mm; 
                    -          pagerinto tinko                  2 mm; 
                    -          aukštos kokybės tinko       1 mm. 
          3. Langų, durų angokraščių, piliastrų, stulpų vieno metro paviršiaus nuokrypiai nuo vertikalės ir  
          horizontalės: 
                    -          paprasto tinko                   4 mm; 
                    -          pagerinto tinko                  2 mm; 
                    -          aukštos kokybės tinko       1 mm. 
          Kreivalinijinio paviršiaus nuokrypiai: 
                    -          paprasto tinko                   10 mm; 
                    -          pagerinto tinko                  7 mm; 
                    -          aukštos kokybės tinko.      5 mm. 
          4. Angokraščių pločio nuokrypis nuo projektinio: 
                    -          paprasto tinko                   5 mm; 
                    -          pagerinto tinko                  3 mm; 
                    -          aukštos kokybės tinko       2 mm. 
Vidaus patalpoms bei išorės paviršiams tinkuoti naudojamos naujos įvairių firmų siūlomos medžiagos. 
Tokiomis medžiagomis paviršiai apdailinami, suderinus su užsakovu ir projekto autoriais, pagal įmonių - 
gamintojų rekomendacijas. 
Tinkavimo darbų kokybės kontrolės etapai surašyti toliau pateiktoje lentelėje. 
Tinkavimo darbų kokybės kontrolės schema 
Darbai Kaip kontroliuoja A* D* K* 

1. Paruošiamieji darbai:         

- paviršių kokybės kontrolė vizualiai SV   TP 

- langų, durų įstatymas, tvirtinimas gulsčiuku SV   TP 

- tinkavimo medžiagų tiekimas   SV   TP 

- aprūpinimas mechanizmais   SV   TP 

- darbininkų instruktavimas   SV     

2. Tinkavimo darbai:         

- tinkavimas ir sluoksnių lyginimas vizualiai SV   TP 

- paviršių kokybės kontrolė gulsčiuku SV   TP 

3. Baigiamieji darbai:         

- defektų šalinimas, paviršių priežiūra   SV     

- dokumentų įforminimas   SV TP   
A* - atsako, D* - dalyvauja,  K* - kontroliuoja 
S V - statybos vadovas, TP – techninis prižiūrėtojas 
 
Dažymo ir tapetavimo darbai 
Dažymas. 
Dažymo ir apmušalų klijavimo darbai vykdomi prisilaikant projekto ir statybos taisyklių reikalavimų, o 
naudojant naujausias medžiagas ir gaminius - įmonių gamintojų instrukcijų. 
Pasirenkant dažymo būdą ir dažymo medžiagas, būtina įvertinti dažomų paviršių savybes: 
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                -          tvirtumą, patvarumą; 
                -          lygumą, pleišėtumą, akytumą, užterštumą ir kt.; 
                -          paviršiaus drėgnumą ir higroskopiškumą; 
                -          galimus bazinio paviršiaus pokyčius, susijusius su drėgmės ir temperatūros  
                           pokyčiais; 
                -          atsparumą fiziniams, cheminiams ir biologiniams poveikiams; 
                -          dažų sluoksnio poveikį hidrofobiškumui ir vandens garų pralaidumui; 
                -          paviršiaus atsparumą tirpikliams; 
                -          jei paviršiai perdažomi, pirminės apdailos savybės. 
Klijiniais, silikatiniais ir kazeininiais dažais dažomų tinkuotų paviršių drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 8% 
Drėgnus paviršius galima dažyti kalkiniais, cementiniais, emulsiniais dažais. Dažomos medienos drėgnumas 
negali būti didesnis kaip 12%. Patalpos, kurių paviršiai ruošiami dažyti, temperatūra turi būti ne žemesnė 
kaip +8° C, santykinė oro drėgmė - ne didesnė kaip 70%. 
Nauji paviršiai prieš dažymą nuvalomi, pašalinamos dėmės, seni - sausu arba šlapiu būdu nuvalomi, 
pašalinami atsilupę dažų sluoksniai. Nuvalyti paviršiai glaistomi, gruntuojami, svidinami, dažomi. 
Paviršiaus paruošimo priemonės, gruntas ir dažai turi būti chemiškai suderinti. 
Dažymo darbams galima pasirinkti įvairių firmų Lietuvoje ir užsienyje gaminamus akrilinius, alkidiniai, 
lateksinius, silikoninius dažus, skirtus vidaus ir išorės paviršiams dažyti. Dažai parenkami pagal konkretaus 
gamintojo deklaruojamas savybes ir techniniame projekte pateiktas technines specifikacijas. Įpatingai svarbios 
reprezentacinėms erdvėms ir patalpoms, turinčioms specialią paskirtį ir aukštus higienos, akustikos ar kitus 
reikalavimus daromi pasirinkto dažymo tipo natūriniai pavyzdžiai ant OSB 8mm plokštės,  formatas 
50x50cm.  
Jei projekte parinkti naujo tipo  dažai, rangovas nėra jų naudojas, būtinas darbininkų apmokymas, kurį 
praveda produkto tiekėjas. Naudojant bet kokius dažus privaloma griežtai laikytis dažų gamintojo nurodymų. 
Nurodymų tekstinis variantas privalo būti pateiktas tiek techniniam prižiūrėtojui, tiek ir projekto vadovui iki 
darbų pradėjimo pradžios.  
Dažymo darbų proceso kokybės kontrolės schema nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje. 
Dažymo darbų kokybės kontrolės schema 
Darbai Kaip kontroliuoja A* D* K* 

1. Paviršių valymas vizualiai SV   TP 

2. Paviršių lyginimas vizualiai SV   TP 

3. Dažų ir glaistų ruošimas   SV     

4. Paviršių gruntavimas vizualiai SV   TP 

5. Paviršių glaistymas ir svidinimas vizualiai SV   TP 

6. Briaunų ir kampų dažymas vizualiai SV   TP 

7. Pagrindinių paviršių dažymas vizualiai SV   TP 

8. Dažymo užbaigimas dekoravimas vizualiai SV   TP 

9. Dažymo darbų įforminimas         

  SV     
A - atsako, D - dalyvauja, K - kontroliuoja 
S V - statybos vadovas - TP - techninis prižiūrėtojas 
Tapetavimas 
Paviršių apdailai naudojami įvairių firmų popieriniai reljefiniai bei lygūs, vienasluoksniai ir padengti 
sintetinėmis bei tekstilinėmis medžiagomis, dažomi viniliniai ar stiklo audinio, plaunami ir kt. tapetai. 
Darbams skirtos medžiagos laikomos, apdailinami paviršiai ruošiami ir tapetavimo darbai vykdomi pagal 
reikalavimus, surašytus tapetų gamintojų instrukcijose, o kai tapetai dažomi - ir pagal dažų gamintojų 
instrukcijas. 
Tapetuojant rūdijantys metalo paviršiai padengiami antikoroziniu gruntu. 
Prieš tapetų klijavimą atliekami visi apdailos darbai, išskyrus:  
                -          baigiamąjį grindų ir palangių dažymą (lakavimą); 
                -          kiliminės dangos klojimą; 
                -          grindjuosčių tvirtinimą (išskyrus monolitinius arba plytelių);  
                -          pakabinamų lubų įrengimą. 
Popieriniai tapetai, prieš klijuojami ant paruoštų paviršių, turi išbrinkti nuo klijų. 
Tapetų juostos, kurių tankis yra iki 100 g/m, klijuojami užleidžiant, o kurių tankis yra 100-120 g/m ir didesnis 
- juostas suglaudžiant. 
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Užleidžiamųjų siūlių kryptis turi būti nuo šviesos šaltinių. Sienų kampai klijuojami ištisomis apmušalų 
juostomis.  
Klijuojant apmušalus negali susidaryti oro pūslių, dėmių. Patalpose, kol apmušalai išdžiūsta, turi būti 
pastovus mikroklimatas, negali būti skersvėjų, tiesioginio saulės spindulių poveikio. Aplinkos temperatūra 
džiūstant apmušalams turi būti ne aukštesnė kaip +23° C. 
Tapetuotų paviršių techniniai reikalavimai ir kontrolė pateikti lentelėje. 
Reikalavimai tapetavimo darbams 
Eil. Nr. Techniniai reikalavimai Maksimalūs nuokrypiai Kontrolė 

1. Atskirų juostų atspalvio skirtumai neleistini vizualiai 

2. Tarpas tapetų juostų sandūroje ne didesnis kaip 0,50 mm vizualiai iš 3 m nuotolio 

3. Tapetų rašto nesutapimas sandūrose iki 0,20 mm vizualiai 

4. Pakraščių atsiklijavimas, pūslės, dėmės, raukšlės neleistina vizualiai 
Paviršių apdaila plytelėmis 
Paviršių apdaila plytelėmis vykdoma pagal įmonių – gamintojų rekomendacijas, projekto sprendimus, 
statybos taisykles. 
Tokia apdaila yra ilgalaikiška, todėl plytelėmis dengiami išoriniai ir vidiniai pastatų paviršiai. 
Paviršiai apdailinami: 
         -          gamtinių uolienų plytelėmis bei plokštėmis (marmuro, granito, smiltainio, dolomito ir kt.); 
         -         pagamintomis iš įvairių medžiagų (keraminėmis, akmens  masės, plastmasinėmis, stiklo ir kt.) 
plytelėmis. 
Aptaisant išorines sienas natūralių uolienų plytelėmis, jų tvirtinimo būdas turi būti nurodytas projekte. 
Vertikalių paviršių apdailai dažniausiai naudojamos įvairių įmonių glazūruotos sienų plytelės, kurių stipris 
lenkiant yra ne mažesnis kaip 20 N/mm, o įmirkis - ne didesnis kaip 16%. 
Plytelės klijuojamos įvairių gamintojų (pvz. "Atlas", "Cerasit", "Keramfiksas", "Keramfleksas", "Hidrofiksas" ir 
kt.) ir kitokiais klijais. 
Sienos keraminėmis plytelėmis klijuojamos įrengus grindis. Plytelės klijuojamos siūlė į siūlę, piešinys visada 
derinamas su projekto autoriais ir statytoju. Siūlės po 1-2 dienų užpildomos pagal gamintojų rekomendacijas 
specialiai paruoštais mišiniais, kurių rūšis parenkama pagal patalpos paskirtį ir naudojimo būdą. Visa tai 
privalo būti nurodyta techniniame projekte.  
Apdailinto paviršiaus leistinas nuokrypis nuo vertikalės 1 metro ilgyje: 
         -          veidrodinio, blizgančio                                                      - iki 2 mm; 
         -          šlifuoto, tašyto, gruoblėto, vagoto                                    - iki 3 mm; 
         -          keraminių plytelių pastato išorėje - iki 2 mm, viduje           - iki 1,5 mm. 
Siūlių tarp plytelių nuokrypis nuo vertikalės ir horizontalės: 
         -          veidrodinio, blizgančio paviršiaus plytelių                         -iki 1,5 mm; 
         -          šlifuoto, tašyto, gruoblėto, vagoto                                    - iki 3 mm; 
         -          skelto akmens paviršiaus tipo plytelių                               - iki 3 mm; 
         -          keraminių plytelių pastato išorėje - iki 2 mm, viduje           - iki 1,5 mm. 
Architektūrinių apdailos detalių sujungimo siūlių leistini nuokrypiai: 
         -          veidrodinio, blizgančio paviršiaus                                     - iki 0,5 mm; 
         -          šlifuoto, tašyto, gruoblėto, vagoto                                    - iki 1 mm; 
         -          skelto akmens tipo faktūros                                              - iki 2 mm; 
Apdailintų paviršių lygumo leistinas nuokrypis, pridėjus 2 metrų ilgio liniuotę: 
         -          veidrodinio, blizgančio                                                      - iki 0,5 mm; 
         -          šlifuoto, tašyto, gruoblėto, vagoto                                    - iki 1 mm; 
         -          keraminių plytelių pastato išorėje - iki 3 mm, viduje           - iki 2 mm. 
Apdailintų plytelėmis paviršių siūlių pločio leistini nuokrypiai: 
         -          veidrodinio, blizgančio                                                      - iki 0,5 mm; 
         -          granito, dirbtinio akmens, marmuro                                   - iki 1 mm; 
         -          šlifuoto, tašyto, gruoblėto, vagoto                                    - iki 1 mm; 
         -          keraminių plytelių pastato išorėje ir viduje                         - iki 0,5 mm; 
         -          skelto akmens faktūros                                                     - iki 2 mm. 
Plytelių dydis, klojimo būdas, dekorų ar kitokių intarpų panaudojimas detalizuojamas darbo projekto arba 
projekto vykdymo priežiūros metu.  
Visose patalpose turi būti naudojamas dekoro motyvas, kuris dominuotų visame centrinių rūmų pastate ir 
derintųsi prie bendros interjero koncepcijos.   
Lubos 
Bendros nuostatos. 
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Lubos visose patalpose surenkamos modulinės su fragmentiniais gipso kartono intarpais. Smulkiose, 
nedidelių išmatavimų patalpose (sanitariniai mazgai, sandėliukai, tambūrai) gipso kartono lubos.  
Pagalbinėse patalpose, jei per jas nepraeina vėdinimo ortakiai ar kitos inžinerinių tinklų magistralės rengti 
pakabinamas gipso kartono ar modulines lubas nebūtina. Šlapio rėžimo patalpose būtina naudoti tik 
drėgmei atsparų gipsą.  
Didelėse masinio susibūrimo erdvėse pageidautina naudoti ne tradicinių išmatavimų modulines lubas ir 
jas įrenginėti ne viename lygyje, taip formuojant ne tradicinės administracinės patalpos vaizdą. 
Pageidautini sprendimai, suteikiantys erdvėms individualumo ir originalumo.  
Lubų apdailos tipo pasirinkimą turėtų nulemti: 

a. patalpos funkcija ir tai funkcijai keliami specialūs reikalavimai (pvz. priešgaisriniai - visuose 
evakuacijos keliuose ir masinio susibūrimo vietose, akustiniai – salėse, auditorijose, bibliotekose ir 
pan., estetiniai – bendros erdvės (holai, vestibiuliai, pagrindiniai koridoriai), reprezentacinės erdvės 
(vadovų kabinetai, posėdžių ir konferencijų salės ir pan.), didelio žmonių susibūrimo vietos (salės ir 
pa.), specialieji reikalavimai higienai ir dezinfekavimui (maisto ruošimo patalpos, laboratorijos ir 
pan.) ir. Kiti.  

b. Inžinerinių komunikacijų išvedžiojimo schemos. Visas inžinerines komunikacijos, kurioms nėra 
parinkti specialūs, estetiški sprendimai ir medžiagos, turi būti paslėpti vieno ar kito tipo 
pakabinamomis lubomis.  

c. Laikančių konstrukcijų mazgai, kurie nėra estetiški ir visi papildomi konstrukcijų tvirtinimai.  
d. Interjero specialieji sprendiniai. 
e. Šviestuvų tipai, kurie reikalauja erdvės po lubomis. 
f. Kitos individualios sąlygos.  
Lubų apdailos galimi tipai: 
a. lubos sutapdintos su denginio ar perdenginio konstrukcija, išlygintos tinku ir dažytos. 
b. Gipso kartono pakabinamos lubos. 
c. Įvairių medžiagų, įvairių gamintojų, įvairių kabinimo tipų surenkamos modulinių elementų lubos. 
d. Įtempiamos lubos.  
e. Kitos lubos.  

Trumpi reikalavimai dažniausiai naudojamų lubų tipų įrengimui. Šalia šių reikalavimų visada turi būti 
naudojamasi lubų medžiagų ar sistemų gamintojo pateikiami nurodymai. Šių nurodymų popieriniai variantai 
įteikiamo techniniam prižiūrėtojui ir projekto vadovui iki darbų pradžios.  
Gipso kartono lubų montavimas  
Nurodymuose apie gipso kartono lubų montavimą pateiktos iliustracijos  gipso kartono plokščių gamintojo, 
tačiau galima taikyti bet kurio rinkoje esančio gamintojo gaminius, atitinkančius projekte nurodytas technines 
specifikacijas.  
Gipso kartono plokštė - gipso sluoksnis tarp kartono lapų. Ši  ekologiška statybinė medžiaga, o dėl prieinamos 
kainos ir geros kokybės, turėtų būti taikoma visose mažose patalpose, fragmentiniuose inžinerinių 
komunikacijų uždengimuose, skirtingų lygių arba netaisyklingos formos (jei to reikalauja architektūriniai 
interjero sprendiniai) įrengimui. Gipso kartono yra kelių rūsių. Žalios spalvos plokštės - skirtos drėgnoms 
patalpoms (sanitariniai mazgai, dušinės, virtuvės, laboratorijos, vandentiekio, nuotėkų, šildymo magistralinių 
vamzdynų užtaisymui ir pan. ), baltos – visoms sausoms patalpoms, raudonos yra priešgaisrinės. Gipso 
kartonas yra kelių storių. Plonasis gipso kartonas naudojamas lenktiems paviršiams formuoti. Kitų storių 
plokštės parenkamos pagal gamintojo detalizuotus mazgus, kurie yra skirti įvairioms techninėms savybėms 
pasiekti (stiprumui, garso slopinimui, priešgaisrinėms savybėms pagerinti).  
Gipso kartono lubų įrengimas daromas griežtai pagal firmos gamintojos, kurios medžiagos naudojamos 
pateiktus tekstinius nurodymus ir detalizuotus mazgus. Pasirinkto gamintojo mazgai derinami su projekto 
autoriumi ir forminami darbo projekte.  
Trumpi bendrieji nurodymai gipso kartono lubų įrengimui. 
Pasiruošimas montuoti gipso kartono lubas 
Medžiagų poreikio suskaičiavimas įvertinus realią situaciją ir to sulyginimas su techniniame projekte 
pateiktais kiekiais. 
Šį etapą galima pradėti tik po visų inžinerinių komunikacijų suvedžiojimo, išbandymo (kai surašyti visi tinklų 
išbandymo protokolai) 
Būtina gerai įvertinkite, kiek centimetrų žemiau denginio plokštės nuleisite naujas lubas. Erdvėje tarp 
denginio ir naujųjų lubų turi tilpti ne tik įleidžiamų šviestuvų dalys, bet ir inžinerinės komunikacijos 
(vėdinimo sistemos, elektros instaliacijos trasos, vandentiekio sistema ir pan.). Tokiu atveju naujų gipso 
kartono lubų lygis gali būti labai įvairus ir jis dažniausiai priklauso ortakių diametrų. Kitais atvejais, kai lubose 
planuojama montuoti tik šviestuvus, gipso kartono lubas galima nuleisti nedaug - 7 cm. Nuo aukščio 
priklausys ir naudojamų pakabų tipas. 
Būtina apskaičiuokite apkrovas (jų klasę), įvertinti pasiriktų šviestuvų ir kitų kabinamų ant lubų elementų 
(multimedija ir pan.) svorius. Pagal tai turite pasirinkti, kokiu atstumu bus pritvirtintos pakabos ir laikantieji 
profiliai. 
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Nuo plokščių storio ir kiekio priklausys tai, kokiu atstumu bus išdėlioti profiliai ir kiek jų reikės. 
Būsimas apkrovas (apkrovos klasę) apskaičiuoti galima pagal 1 lentelę. 

 
Montuojant gipso kartono lubas turi dirbti 2-3 žmonės arba naudojama speciali kėlimo įrangos. Plokšte 
būtina prilaikyti, nes jos sunkios (1 m2 12,5mm "" plokštės sveria nuo 10 iki 17 kg priklausomai nuo plokštės 
rūšies). 
Montuojant gipso kartoną privalomi šie darbo įrankiai: 2-2,5 m gulsčiukas, elektrinis grąžtas arba 
perforatorius, elektrinis suktuvas, plaktukas, mechaninis plokščių keltuvas, kampinis šlifuoklis profiliams 
pjauti, metalo žirklės, peilis pjauti gipso plokštėms. 
Gipso kartono lubų konstrukcija ir medžiagos 
Gipso kartonas montuojamas karkasiniu būdu - plokštės pritvirtinamos prie metalinių profilių karkaso (arba 
medinių tašų). Karkaso tipas turi būti parinktas techniniame projekte atsižvelgiant į reikalavimus patalpai, 
kurioje įrenginėjamos lubos.  

 
Metaliniai profiliai, skirti montuoti gipso kartoną, yra dviejų tipų. Vienas jų - perimetrinis U formos (vadinami 
UD profiliais). Kitas - laikantysis ir montavimo CD profilis. Jis skirtas tvirtinti konstrukciją prie lubų 
(laikantysis) ir pritvirtinti gipso kartono plokštes (montavimo). Būtina profilius naudoti tiksliai pagal paskirtį.  

 
1. CD profilis 2. UD profilis 
Medžiagos: metaliniai profiliai, gipso kartono plokštės, mūrvinės, savisriegiai metalui, savisriegiai gipso 
kartonui. 
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1, 2, 3 (6x35) - savisriegiai gipso kartonui tvirtinti, 4 - metalo savisriegis gembėms tvirtinti (3,5x9), 5 - 
įsukamas savisriegis perimetriniam profiliui (6x35), 6 - murvinė BZN (6x35).  
Priklausomai nuo tvirtinimo prie juodlubių būdo: gembės-kabės arba strypai su fiksuojančiais inkarais; 
kryžminio sutvirtinimo jungtys. 
Gembės yra perforuotos metalinės juostos. Jos sulenkiamos П forma. Gaunama 12,5 cm ilgio kabė, per vidurį 
tvirtinama 1 metaline mūrvine (BZN) su metaliniu inkaru (6x35) prie lubų (toks būdas patvaresnis, 
savisriegiais tvirtinti nerekomenduojama). 

 
1. Gembė-kabė, 2. Inkarinė pakaba CD profiliui su gumine tarpine smūginio garso izoliacijai pagerinti, 3. 
Inkarinė spyruoklinė pakabinimo detalė su fiksatoriumi, 4. Dviejų lygių susikirtimo detalė su fiksatoriais ( 
kryžminė jungtis), 5. Universali vieno lygio CD profilio sujungimo detalė, 6. Pakabinimo strypas 
spyruoklinėms pakaboms, 7. „Nonius" pakaba,7.1. Kaištis „Nonius" pakabai fiksuoti 
Pritvirtintos prie lubų gembės laikys laikančiuosius profilius, kurie prisukami prie jų savisriegiais per 
perforacijos angas. Šie profiliai sujungiami su montavimo profiliu. Toks montavimo būdas tinka norint įrengti 
gipso kartono lubas nuo 7,5 cm iki 16 cm atstumu žemiau juodlubių. 

 
1. Tiesioginio tvirtinimo gembė, 2. Inkarinė pakaba CD profiliui su gumine tarpine smūginio garso izoliacijai 
pagerinti, 3. Dviejų lygių susikirtimo detalė su fiksatoriais (kryžminė jungtis) 
Tiesioginio tvirtinimo gembė su gumine tarpine, skirta padidinti garso izoliaciją, strypinė gembė su inkaru. 
Prireikus įrengti gipso kartono lubas didesniu atstumu nuo juodlubių (16 cm ir daugiau), tokio gembės ilgio 
neužteks dėl palubėje įrengtų inžinerinių komunikacijų. Nuleidžiant lubas daugiau negu 16 cm naudojami 
reguliuojami strypai su užmaunamais fiksuojamaisiais inkarais arba „Nonius" tipo pakaba, vertikaliai 
tvirtinami prie juodlubių ir laikantys karkasą reikiamu atstumu nuo juodlubių. Strypai viršuje turi ąsą, kur jie 
prikalami mūrvinėmis prie lubų (užlenkus ąsą stačiu kampu). Iš apačios ant strypo užmaunami inkarai per 
dviejų vertikalių plokštelių kiaurymes. Plokštelės išsiskečia, kiaurymių kraštai įsirėžia į strypą ir patvariai 
užsifiksuoja. Inkaro apačioje esantys kabliai užsikabina už CD profilio vidinių kraštų ir laiko jį. 
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1. Tiesioginio tvirtinimo gembė, 2. „Nonius" pakaba, 3. Dviejų lygių susikirtimo detalė su fiksatoriais 
(kryžmine jungtis) 
„Nonius" tipo pakaba naudojama kai planuojamos didelės apkrovos, ne vieno lygio lubos ar karkasą tvirtinant 
kampu. Tokiu atveju reikiamu kampu pakreiptos pakabos sparneliai pritvirtinami savisriegiais prie profilio. 
Kryžminiam dviejų profilių sutvirtinimui naudojama kryžminė jungtis. Jos kabliai užsikabina už žemiau 
esančio CD profilio vidinių kraštų, o pati jungtis uždedama ant viršutinio profilio, kuris laikosi ant 
inkarų. Montavimo profilis įstatomas į perimetrinį profilį. Lubos vaikšto, todėl jis neturi būti prisukamas. 
Lubų montavimo seka 
Lubas galima pradėti montuoti tik po visų inžinerinių komunikacijų išvedžiojimo ir išbandymo. Polubinė 
erdvė tipinių atveju paliekama be apdailos. Tačiau tuo atveju, jei pakabinamos lubos įrenginėjimos 
rekonstruojamame pastate, kuris buvo eksploatauojamas būtina polūbinės erdbės dezinfekcija pelėsį ir 
kitokius grybus naikinančiomis priemonėmis. Taip pat būtina pašalinti atšokusius dažų ar tinko sluoksnius, 
užtaisyti visas angas, likusias nuo senųjų inžinerinių komunikacijų. Būtina gerai izoliuoti naudojant 
priešgairines medžiagas visų inžinerinių tinklų pravedimus per perdangas ar ugniasienes, esančias polūbinėje 
erdvėje. Jei patalpos specifinės paskirties – maisto gamyba ar laboratorijos, būtinas paprastasis polūbinės 
erdvės išlyginimas ir dažymas dezinfekcijai atspariais dažais.  
Pakabinamų lubų altitudės nustatymas. Orientaciniai jis turi būti pažymėtas jau inžnerinių tinklų vedžiojimo 
metu ir virš pakabinamų lubų neturėtų atsirasti elektros laidų paskirstomosios dėžutės. Taip pat perimetrinio 
profilio tvirtinimo vietoje neturi horizontaliai praeiti elektros ar silpnų srovių tinklai. Visos elektros, silpnų 
srovių, vandentiekio ir šildymo vamzdynų, pravestų negiliuose rėžiuose, praeinančių vertikaliai sankirtos su 
planuojamo įrengti perimetrinio profilio vieta privalo būti aiškiai pažymėtos prieš perimetrinio profilio 
tvirtinimą.   
Ant sienų pažymimas planuojamas naujų lubų aukštis. Čia mūrvinėmis horizontaliai pritvirtinami 
perimetriniai profiliai. Mūrvinėmis patogu tvirtinti specialiu pistoletu. Žingsnis tarp mūrvinių - 50 cm. Jeigu 
pistoleto nėra, gręžtuvu pragręžiamos angos sienoje ir profiliuose, per angas įvaromos mūrvinės arba įsukami 
savisriegiai. Perimetriniai profiliai pažymės  pradinį lubų lygį, tačiau beveik neatliks laikančiosios funkcijos. 

 
Perimetrinis profilis, pritvirtintas prie sienos planuojamų lubų lygyje. 
Pažymima juosta, palei kurią tvirtinsite pakabas. Mūrvinėmis pritvirtinkite pakabas. Betoninėms luboms 
naudojama viena 6x35 mūrvinė. 
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Viena murvinė  pritvirtinta prie lubų 

 
Maksimalius atstumus tarp konstrukcijų būtina pasirinkti naudojant konkretaus gamintojo analogišką lentelę.  
Pamatuojami ir sudedami laikantieji profiliai. Montavimo profiliai sukišami į perimetrinį profilį, taip pažymint 
reikalingą lubų aukštį. 
Laikantieji profiliai pritvirtinami prie pakabų. Tiesioginio tvirtinimo gembė prisukama dviem savisriegiais iš 
abiejų pusių, jei lubos lygios, arba keturiais savisriegiais po du iš abiejų pusių, jei montuojamos lubos su 
polinkiu. 
Įsukamo savisriegio tvirtą laikymąsi užtikrina vamzdelio formos magnetinis suktuvo antgalio laikiklis. Savo 
magnetines savybes jis perduoda kryžminiam antgaliui, skirtam savisriegiams, kurie, uždėti ant antgalio, 
patvariai prisitraukia prie jo ir patvariai bei tiesiai laikosi įsukimo metų. Įjungus suktuvą, savisriegio smaigalys 
pragręžia profilį ir prispaudžia gembę ar „Nonius" tipo pakabą. Sukant į vieną metalą naudojami savisriegiai, 
sukant per du metalus - savigręžiai (turintys priekyje grąžtelį). 

 
Magnetinis antgalių laikiklis, įstatytas į suktuvą. 
Inkarinės pakabos montuojamos kitaip. Montuojant strypines pakabas inkaras pasukamas lygiagrečiai 
profiliui, įstatomas į profilį, paspaudžiamas žemyn, pasukamas statmenai profiliui ir atleidus užsifiksuoja. 
„Nonius" pakabos apatinė dalis guldoma horizontaliai, keliama vertikaliai ji įsistato į profilį ir užsifiksuoja. 
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Montavimo profiliai įstatomi statmenai į perimetrinį profilį. Pritvirtinami laikantieji profiliai ir sujungiami su 
montavimo profiliu. 
Laikantysis ir montavimo profilis sujungiami kryžmine jungtimi. Ji uždedama ant laikančiojo profilio, 
pakreipiama, kad inkarų viena pusė įsistatytų į vieną montavimo profilių pusę, įstačius įspaudžiama į kitą 
profilio pusę. 

Kai planuojamos dideles apkrovos, veitoje laikančiųjų profilių CD 
privaloma naudoti 2mm skardos storio sutvirtinti UA profiliai. Jiems montuoti gaminamos specialios detalės. 
Atstumas tarp lygiagrečių montavimo profilių turi siekti maksimaliai 50 cm (kai gipso kartono storis 12,5 mm). 
Reikia atsižvelgti į tai, kad profilių metalas gali būti skirtingo storio, todėl šie skaičiai skirti 6 mm storio 
profiliui. Esant plonesniam profiliui, atstumai turėtų mažėti. Montavimo profilių galai statmenai įdedami į 
perimetrinius profilius ant sienų, papildomai jungti nereikia. Jeigu montavimo profilio ilgio nepakanka, jį 
galima pailginti naudojant pailginimo detalę, prie galo prijungus reikiamo ilgio kito montavimo profilio 
atpjovą. Baigus montuoti profilius, reikia kruopščiai patikrinti, ar karkaso konstrukcija patvari, lygi, stabili. 

 

 
Atstumas tarp lygiagrečių lubų profilių turi siekti 50 cm (12,5 mm storio plokštės)  
Gipso kartono plokščių tvirtinimas 
Liko tik „apsiūti" karkasą gipso kartonu. Kaip pakelti gipso kartono plokštes prie lubų karkaso? Samdyti du 
pagalbininkus? Lipti pastoliais, stelažais, kopėčiomis prie lubų su plokštėmis rankose? Viską nesunkiai galima 
atlikti ir vienam, išsinuomojus mechaninį plokščių keltuvą. Nedidelį trikojį ratuotą keltuvą nesunkiai galima 
vežti iš vienos patalpos vietos į kitą. Gipso kartono plokštė gulsčiai dedama ant reguliuojamo keltuvo 
laikiklio, o keltuvo viršutinė dalis su plokšte kyla prie karkaso, sukant kėlimo ratą. Kai keltuvas patvariai 
prispaus plokštę prie lubų karkaso, galima pradėti tvirtinti ją prie profilių. 
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Plokštė keliama prie lubų keltuvu arba rankiniu būdu.  
Gipso kartono plokštės dedamos skersai profilių. Geriausia schema galėtų būti kaip žemiau pateiktoje 
schemoje. Sudėjus tokia seka, paviršius bus patvaresnis ir bus mažiau nereikalingų nuopjovų, taigi 
sutaupysite medžiagų. 

 
Sumontuotos lubos. Kita gipso kartono plokščių eilė turėtų būti dedama taip, kad skersinės siūlės nesutaptų. 
Gipso kartono plokštės pritvirtinamos prie montavimo profilių savisriegiais 15-17 cm vienas nuo kito. Ant 
elektrinio suktuvo magnetinio antgalio uždedamas savisriegis, jo smaigalys pragręžia gipso kartoną ir profilį, 
patikimai juos sujungia. Patvariai galima įsukti ir magnetiniu antgalių laikikliu, bet, kadangi gipso kartonas ne 
tokia kieta medžiaga kaip metalas, tiks ir paprastas suktuvo antgalis. Plokštės storis - nuo 12 mm, todėl 
savisriegis, įsuktas į gipso medžiagą, laikysis patvariai, pragręžęs metalinį profilį. Įsukto savisriegio galvutė turi 
būti įsukta apie milimetras giliau plokštės paviršiaus. Montuojamų plokščių kraštai turi būti tvirtai 
priglaudžiami prie greta esančių išilginių kraštų, o galiniai plokščių kraštai (siūlės) turėtų būti nusklembtos 
22,5 laipsnių kampu specialaus  obliuko pagalba. Tai būtina, kad padidinti glaisto sukibimo plotą glaistant 
siūles. Beje prieš glaistymą jas privalu gruntuoti giluminiu gruntu. 

         
Gipso kartono tvirtinimas prie karkaso. Savisriegio galvutė turi būti įsukta 1 mm žemiau plokštės paviršiaus. 

 
Pritvirtintos lubų plokštės.  
Jungtis su siena 
Dėl gipso kartono vaikščiojimo turėtų būti paliekamas tarpas tarp GK plokštės ir sienos. Klasikiniu atveju 
nusklembiamas kraštas 22,5 laipsnių kampu. 1/3 plokštės atremiama į slydimo juostą ir nusklembtas griovelis 
užtaisomas glaistu. Techniniame projekte privaloma numatyti planuojamus sienos ir lubų sandūros mazgus, 
kuriuos reikia darbo projekto stadijoje detalizuoti.  

 
Plokštės nusklembimo schema 
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Gipso kartono plokštės kraštas gali būti ir su matoma siūle. Tokiu atveju plokštė apdailinama kraštų apsaugos 
profiliu. 

 
Plokštės apdaila 
Visos nuopjovos, atviras gipsas, dulkėtas paviršius turėtų būti gruntuojamas prieš glaistant ir dažant. Tarpai 
tarp plokščių nusklembiami 2/3 gylio, 22,5 laipsnių kampu. 12 mm plokštei atstumas nuo krašto tokiu atveju 
turėtų būti apie 4 mm. Griovelis būtinai gruntuojamas, užpildomas glaistu, luboms rekomenduojamas 
specialus glaistas. Į glaisto sluoksnį įspaudžiamas stiklo audinio ar popierinė juostelė. Glaistas išlyginamas, 
jam išdžiūvus gruntuojama ir dažoma. Lipdomos juostelės nerekomenduojama dėti. 
Keli patarimai, kad lubos neskilinėtų: 
Glaistykite praėjus porai parų po montavimo, gipso kartonas turi prisitaikyti prie patalpos viršaus 
temperatūros ir drėgmės sąlygų. 
Gipso kartonas yra „vaikščiojanti" medžiaga, todėl svarbios deformacinės siūlės. Jei patalpa daugiau kaip 15 
metrų ploto, turėtų būti daroma deformacinė siūlė. Įstrižoms luboms atstumas neturėtų viršyti 10 metrų. Kai 
lubos iš plokštumos išeina bent 1 metrą, turėtų būti daroma deformacinė siūlė. Jei kambaryje yra kolonų, ties 
jomis turi būti daromos deformacinės siūlės. 
Prie perimetrinio profilio gipso kartonas neprisukamas, jei nėra tokio priešgaisrinės saugos reikalavimo. 
Deformacinės siūlės schema 

 
1. Montavimo profiliai, 2. Pagrindinė gipso kartono plokštė, 3. 10 cm pločio priklijuota gipso kartono 
plokštės atraiža. 

 
Tarpas tarp plokščių užtaisomas specialiu glaistu, įspaudžiama stiklo audinio ar popierinė juostelė. 
Parengta pagal  pateiktą medžiagą, tačiau galima vadovautis bet kurio rinkoje esančio gamintojo analogiškais 
nurodymais.  
Planuojant surenkamas lubas įvertinus patalpos svarbą, žmonių skaičių, patalpos paskirtį, reikalavimus 
akustikai, higienai, poreikį periodiškai ar epizodiškai dezinfekuoti, priešgaisrinius ir kitokius reikalavimus 
pasirenkame: 
a. Plokščių tipą pagal medžiagiškumą (mineralinės plokštės, gipso plokštės, medžio, metalo plokštės, 

tekstilės plokštės, specifinės) 
b. Plokščių formatą ar formatus. 
c. Paviršiaus tekstūrą, raštą, spalvą, medžiagiškumą ir pan.  
d. Garsą atspindinčias ar sugeriančias savybes. 
e. Galimybę dezinfekuoti elementariai arba naudojant slėgiminius aparatus. 
f. Priešgaisrines savybes. 
g. Perforacijos tankį, tipą ir raštą. 
h. Plokščių kabinimo tipą.  
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Plokščių kabinimo tipų yra daug. Jie skiriasi priklausomai nuo plokščių gamintojo. Techniniame projekte 
privaloma nurodyti plokščių pakabinimo tipą. Jis gali būti pritaikytas ir kelių tipų.  
Plokščių kabinimo tipai: 
Matoma profilių sistema (juostoms ir plokštėms): 

 
Pusiau paslėpta ir paslėpta profilių sistema (juostoms ir plokštėms): 

 
Matoma ir paslėpta sistema (juostoms): 

 
Paslėpta profilių sistema (juostoms): 

 
Parenkant modulines pakabinamas lubas techniniame projekte būtina nurodyti parinktų gaminių 
charakteristikas: 
a. degumo klasę (statybos norminiuose dokumentuose išdėstyti reikalavimai pastatų, atskirų patalpų ar 

erdvių bei elementų degumo klasei); 
b. akustines charakteristikas (Erdvėse, tokiose kaip auditorijose, kabinetuose, salėse, kitose visuomeninio 

naudojimo patalpose turi būti užtikrintas garso raiškumas, suprantamumas. Kita patalpų grupė, tokios 
kaip koridoriai, biblioteka, vertėjų kabinos ir kitos panašaus pobūdžio erdvės, kur reikalingas 
privatumas būtina užtikrinti garso sugėrimą ir izoliaciją. Papildomai gali prireikti panaudoti specialias 
akustines sistemas); 

c. šviesos atspindėjimą % (šviesos atspindėjimas – tai paviršiaus gebėjimas atspindėti šviesą. Šviesos 
atspindėjimas matuojamas kaip kritusios šviesos atsispindėjusi dalis, išreikšta procentais); 

d. atsparumą drėgmei % RH (pakabinamąsias lubas dažnai tenka montuoti padidėjusios oro drėgnumo 
sąlygomis, pavyzdžiui: kai anksti pradedami apdailos darbai pastatuose, kuriuose temperatūros rėžimas 
nestabilus, patalpose. Kuriose didelė žmonių koncentracija, zonose, kurios betarpiškai susisiekia su 
išorine aplinka ir t.t. tokiomis sąlygomis būtina pasirinkti iš plačios gamos gaminių tuos, kurių savybės 
atitiktų objekte esančios drėgnumo sąlygoms. Kai kuriuos gaminius galima naudoti ir ypatingomis 
sąlygomis – kai santykinis oro drėgnumas lygus 100%) ; 

e. valomumas (lubų valymo dažnumas ir valymo būdas priklauso nuo patalpos paskirties ir technologinių 
procesų, kurie joje vykdomi. Gali būti naudojami keli valymo būdai – sausas valymas šluoste, drėgnas 
valymas, šlapias valymas, šveitimas ir valymas naudojant aukšto slėgio purkštuvus su vandeniu ir 
specialiomis dezinfekcinėmis priemonėmis. Lubos turi būti parinktos atsižvelgiant į kiekvienos 
konkrečios patalpos paskirtį); 

f. antibakterinės savybės (ši lubų grupė turėtų būti parinkta maisto gaminimo zonoje); 
g. oro kokybė (pagal poreikį numatyti tik laboratorinėse patalpose); 
h. atsparumas įbrėžimams (keičiant šviestuvus, prieinant prie funkcionuojančių inžinerinių komunikacijų 

svarbu parinkti atsparias įbrėžimams lubų plokštes); 
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i. atsparumas smūgiams (keičiant šviestuvus, prieinant prie funkcionuojančių inžinerinių komunikacijų 
svarbu parinkti atsparias smūgiams lubų plokštes); 

j. gaminyje panaudotų perdirbtų medžiagų dalis (tausojant aplinką siektina, kad būtų naudojamos 
plokštės, kuriose yra didesnis procentas perdirbtų medžiagų).  

 
Funkcinėse patalpose, kur keliami aukšti reikalavimai patalpos apšviestumui rekomenduojama rinkti 
modulines lubų plokštes, kurios turi kuo didesnį atspindėjimo koeficientą – daugiau nei 82%, tokiu būdu 
galima sumažinti vartojamos elektros energijos kaštus.  
Bendrieji reikalavimai pasyviai akustikai. 
Lubų plokštės sugeria, slopina ir sumažina garsą. 

 
Garso sugėrimas tai krintančio garso dalis, kurio plokštės neatspindi. 
Garso slopinimas tai garso sklidimo tarp gretimų erdvių su bendra tuščia erdve virš lubų kontrolė.  
Garso sumažinimas tai garso, susidarančio erdvėje virš lubų arba sklindančio iš viršutinio aukšto kontrolė.  
Mineralinės lubų plokštės akustinės savybės priklauso nuo jos porėtumo, storio ir tankio derinio. Lentelėje 
parodyta, kaip kiekvieno iš šių parametrų padidėjimas įtakoja akustines savybes.  

 
Akustikos kontrolės įtaką erdvėje su pasyviomis lubomis esantiems žmonėms galima apibendrinti tokiu būdu 
ir tuo vadovaujantis parenkant lubų gaminio tipą.  

 
Metalinių ir mineralinių lubų akustinių savybių palyginimas: 

 
Svertinis garso sugėrimo koeficientas αw. Atsitiktinio kritusio garso sugėrimo koeficientų vieningi įvertinimai 
nustatyti pagal EN ISO 11654 standartą. Taikant šį metodą, pagal EN ISO 20354 standartą išmatuotos vertės 
paverčiamos į oktavos pločio juostas ties 250,500,1000, 2000 ir 4000 Hz dažniais ir nubrėžiamos grafike. Po 
to standartinė orientacinė kreivė stumiama link matuojamų verčių kol gaunamas „geriausias atitikmuo. 
Išvestinė αw  vertė gali svyruoti nuo 0,00 iki 1,00.  
Triukšmo sumažinimo koeficientas NRC. Atsitiktinio kritusio garso sugėrimo koeficientų vieningas 
deskriptorius. Nustatytas ASTM 423 90a standarte kaip aritmetinis vidurkis, įmant artimiausią 0,05 kartotinį 
keturių vienos-trečiosios oktavos juostos pločio centriniams dažniams – 250, 500, 1000 ir 2000 Hz. 
Svertinis pakabinamų lubų sunormintas lygio skirtumas, DNCw. Oru sklindančio garso tarp patalpų su ta pačia 
pakabinamų lubų erdve vieningas laboratorinių išmatavimų įvertinimas. Įvertinimas nustatytas pagal EN ISO 
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717-1 standartą iš matavimų, darytų pagal EN 20140-9 standartą trečios oktavos dažnių juostoje 100-3150 
Hz.  
Garso sugėrimas. 
Garso energijos virtimas šiluma (dėl trinties) jam praeinant pro medžiagą arba atsimušant į ją, arba iššaukiant 
oro masės rezonansą.  
Garso slopinimas. 
Terminas naudojamas apibūdinant garso sklidimą tarp patalpų su vieninga erdve virš pakabinamų lubų.  
Aktyvi akustika.  
Salėse ir kitose masinių renginių ir susibūrimų vietose lubos turi užtikrinti kokybišką muzikos skambėjimą ir 
aiškų ir raiškų tekstinio pranešimo supratimą.  
1.Garso laukas. 

 
Pasiekti komfortišką akustiką mokymuisi skirtoje aplinkoje sudėtinga. Būtina gerai suderinti reverberacijos 
trukmės ir suprantamumo lygių kriterijus. Būtina parinkti lubas taip, kad jos padėtų užtikrinti vienodai 
kokybišką balso supratimą tiek pirmose, tiek ir galinėse salių ar auditorijų eilėse. Patalpose turi būti visuose 
taškuose panašus suprantamumo lygis.  
2. Garso slėpimas muzikiniu fonu.  

 
Atviro plano erdvėse, kur būna didesni žmonių sambūriai ir tikslu paslėpti sklindanti triukšmą, transliuojamas 
muzikinis fonas būtina parinkti ir pritaikyti akustikai jautrias plokštes, kurios sukurtų virtualų akustinį barjerą.  
Slėpimas garsu.  
Erdvėse, kur vyrauja atviro plano zonos, o uždariems kabinetams naudojamos stiklo pertvaros, susidariusios 
prastos akustinės sąlygos turėtų būti kompensuojamos tinkamai parinktomis akustinėmis plokštėmis, kurios 
leistų padidinti kalbos privatumą bei sumažinti aplinkinio triukšmo foną.  
 
3. Viešas pranešimas / balsinis pavojaus signalas.  

 



69 

Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų pastato rekonstravimo ir modernizavimo užsakovo reikalavimai 
Techninės specifikacijos rengėjas: Viešoji įstaiga “Statybos idėjų centras”, 2012m. kovas                           lapas - 69, lapų - 86 

 
Jei objekte suplanuota balsinė pavojaus pranešimo sistema (tokios sistemos sukelia mažiausiai streso, galima 
dažniau išvengti masinės panikos) būtina naudoti lubų plokštes, kurios užtikrintu tinkamą balsinio signalo 
supratimą.  
Oro kokybė mokymo įstaigoje reikalaujama minimalaus švarumo lygio. Aukštas švarumo lygis būtinas tik 
maisto gamybos zonoje. Ten turi būti naudojami gaminiai, kuriuose nėra palanki terpė pelėsiams, grybeliui 
arba mielėms augti.  

 
 
Degumas  
Europos techninių standartų suderinimas ir EN 13964 standarto (Pakabinamos lubos – Reikalavimai ir 
bandymų metodai) reiškia, jog projekte numatomi gaminiai luboms turi atitikti tuos reikalavimus.  
Gaminių degumas turi būti įvertintas pagal naujas „Euroklases“. Degumas yra vienas iš pagrindinių 
pakabinamoms luboms taikomų saugumo reikalavimų. „Euroklasės“ klasifikacija yra vienas iš privalomų CE 
ženklo ant įpokavimų lubų plokščių ir profilių elementų.  
„Euroklasės“ įvertinimai prasideda A1 ir baigiasi F. A1 atitinka geriausias degumo charakteristikas, o F – 
blogiausias. Kiekviena valstybė narė pagal savo vietinius statybos reglamentus nustato skirtingoms sritims ir 
pastatų tipams reikiamų charakteristikų lygius. Priklausomai nuo atliktų degumo bandymų gali būti ir 
papildomų klasifikacijų dėl dūmų išsiskyrimo ir degančių lašelių.  
Dūmų išsiskyrimas vertinamas nuo s1 (mažiausias dūmų kiekis) iki s3 (išsiskiria neribotas dūmų kiekis).  
Degančių lašelių kiekis vertinamas nuo d0 (nėra) iki d2 (neribotas kiekis).  

 
Konstrukcinė priešgaisrinė sauga 
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Pagal galiojančius Europos sąjungoje reikalavimus konstrukcijas privalu apsaugoti nuo ugnies. Tai skirta 
konstrukcijos stabilumui užtikrinti gaisro metu, tam, kad iš pastato spėtų evakuotis žmonės ir kad gaisrininkai 
galėtų dirbti nesibaimindami griūties. Reikalinga apsaugos trukmė priklauso nuo pastato aukšto ir vietos jame 
(t.y. perdangos, pamatai, stogo konstrukcijos ir t.t.), nuo to, kokios įrengtos gaisro gesinimo sistemos 
(priešgaisrinis vandentiekis, šprinklerinė sistema, vandens užuolaida ir pan.) ir būtinos apsaugoti konstrukcijos 
tipo (plieninės sijos, medinės arba mezonino grindys ir t.t). Nuo ugnies apsauganti pakabinamų lubų sistema 
yra vienas iš svarbiausių priešgaisrinės apsaugos, kuri būtina nuo liepsnos irstantiems konstrukcijos 
elementams, sukūrimo būdų. Lubas būtina panaudoti tam, kad konstrukciniai elementai atitiktų statybos 
reglamentuose nustatytus apsaugos trukmės reikalavimus, kurių patys savaime tie elementai gali ir neatitikti.  
Įvairūs techninės įrangos elementai, tokie kaip apšvietimo tvirtinimai, dūmų detektoriai ir kt. gali būti įvairaus 
tipo ir montuojami įvairiose vietose todėl tiek projektuoti, tiek montuoti reikia taip, kad nebūtų pakenkta 
išbandytų lubų charakteristikoms. Tam paprastai reikalinga gauti tvirtinimų gamintojų bandymų ataskaita arba 
priešgaisrinės saugos tarnybos išduotas įvertinimas. Be šių dokumentų montuotojas turi prisiimti atsakomybę 
už priešgaisrinę saugą.  
Kadangi gaminiai gali būti modifikuojami arba išbandomi iš naujo, tai labai svarbu prieš montavimą visuomet 
patikrinti jų galiojimą. Tai užtikrins, kad lubos atitinka įstatymo nustatytus standartus.  
Reikalavimai gaminių laikymui atvežus į statybvietę. 
Laikymas. 
Medžiagas reikia laikyti paguldytas horizontaliai ir atskirtas nuo žemės. Laikymo vieta turi būti apsaugota 
drėgmės ir kritulių.  
Montavimas. 
Visų gaminių montavimą galima pradėti tik įvykužius šias sąlygas: 
a. lubų montavimo metu patalpa turi būti uždara, o santykinis drėgnumas neviršyti 90 %; 
b. tinko ir betono paviršiai turi būti sausi; 
c. lubos turi būti montuojamos laikantis gamintojo pateiktų garantijoje nustatytų montavimo sąlygų; 
d. visi pakabinamose lubose integruojami techninės įrangos tvirtinimai privalo būti nepriklausomai 

palaikomi lubų profilių panaudojant tam tikslui skirtą konstrukciją.  
e. Visi šiluminės arba akustinės izoliacijos persiklojimai turi būti tvirti ir palaikomi lubų profilių arba, jeigu 

izoliacija minkšta ir guli ant lubų plokščių, apkrova neturi viršyti 3 kg/m2, pvz. stiklo vatos ritinys; 
f. Lubų plokščių išmatavimų negalima žymiai keisti. 
Montuojant lubas privalu laikytis 5 pagrindinių nurodymų ir nuosekliai juos vykdyti.  
1 – pažymėkite perimetro kampučio linijas. Nustatykite lubų aukštį, tinkamo išlyginimo prietaisu išlyginkite 
jas pagal perimetrą ir spalvota kreida nubrėžkite liniją. Minimalus erdvės virš pakabinamų lubų aukštis turi 
būti 100 mm. 

 
2 - perimetro kampučių montavimas.  
Perimetro kampuočius pritvirtinkite konstrukcijai tinkamais tvirtinimais ne didesniais kaip 400 mm 
atstumais.  

 
3 – pakabų montavimas. 
Nustatykite viršutinių tvirtinimų padėtis (1200x1200 mm atstumais) ir tvirtinkite juos atsižvelgdami į 
konstrukcinių lubų medžiagą ir būsimą apkrovą. Įsriegtą strypą įsukate į viršutinį tvirtinimą, o apatinės 
veržlės turi būti paruoštos pritvirtinti pakabos jungtį. Taip pat galima naudoti „greitąsias pakabas“ su 
užlenktais viršutiniu ir apatiniu strypais. 

 
4 – laikančių ir skersinių sijų montavimas. 
a. pakabos sąvaržas užmaukite ant laikančios sijos prastumkite išilgai.  
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b. jeigu kuris nors patalpos matmuo yra didesnis už laikančiosios sijos ilgį, sujunkite dvi arba daugiau sijų 
galų sąvaržomis ir prie sienų nukirpkite metalo žirklėmis.  

 
c. įsitikinkite, kad pirmosios plokštės kraštas gerai atitinka išdėstymo kiaurymes, kurias reikės išlyginti į 
liniją. Naudojant vielą arba lazerį, visas išdėstymo kiaurymes reikia išlyginti į liniją. Po to horizontalioje 
plokštumoje išlyginkite visas laikančiąsias sijas ir prijunkite jas prie pakabų.  

 
d. 600 mm tarpais įstatykite 1200 mm ilgio skersines sijas į laikančiosios sijos išdėstymo kiaurymes ir 
prijunkite prie gretimų skersinių sijų. Po to įstatykite 600 mm ilgio skersinę siją į išdėstymo kiaurymes  1200 
mm skersinių sijų viduryje ir taip suformuokite  600x600 mm išdėstymą. Prie perimetro esančios skersines 
sijas nukirpkite metalo žirklėmis.  

 
5 – plokščių montavimas. 
a. plokštes įkelkite įstrižai per profilių sistemą ir po to neleiskite ant pakabinimo sistemos briaunų. Kai 
kuriose kitose sistemose plokštės montuojamos  iš apačios.  

 
b. vienos iš sistemų briaunos pavyzdys: 

 
c. jei plokštę reikia įtvirtinti, pvz. dėl priešgaisrinės saugos reikalavimų, dūmams ištraukti arba atsispirti per 
dideliam vėjo spaudimui, reikia įmontuoti prispaudžiamas sąvaržas (lubos, kurias reikia dezinfekuoti 
spaudiminiais įrenginiais). 

 
d. mineralinio pluošto plokščių kraštus pjaustykite aštriu specialiu peiliu.  

 
Bendra plokščių montavimo schema: 
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IV-G. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJOMS 
 
Rengiant konstrukcinę dalį privalu vadovautis STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (arba lygiavertis), 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ arba lygiaverčiu 
bei visais kitais norminiai aktais, reglamentuojančiais statybos procesą, arba jiems lygiaverčiais.  
Įrengiant naujas angas, konstruojant pertvaras būtina laikytis aukščiau pateiktų normatyvų nurodymų. Naujas 
pertvaras planuoti iš dvigubo gipso kartono ant metalinio karkaso su garso izoliacijos sluoksniu, kuris 
priklauso nuo patalpų, kurias konkreti pertvara skiria, funkcinės paskirties.  
Prieš griaunant bet kurią pertvarą ar sieną, privalu įsitikinti ar ji nėra laikanti. Jie siena laikanti būtinos 
apkrovas perimančios laikančios sąramos.  
Pamatai planuojamam pristatyti liftui ar keltuvui pagal geologijos duomenis.  
 

IV-H. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI ŠILDYMUI 
 
Centrinių rūmų  šilumos šaltinis – centralizuoti Kauno miesto šilumos tinklai. 
Projektuojant viso pastato šildymo sistemos modernizavimą vadovaujantis STR 2.09.02:2005 „Šildymas, 
vėdinimas ir oro kondicionavimas“ aktuali redakcija arba lygiaverčiu, HN 70-1997 arba lygiavertis 
„Gamybinės buities patalpos“, HN 42:2004 arba lygiavertis „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų 
mikroklimatas“ bei kitais normatyviniais aktais, reglamentuojančiais projektavimo šildymo vėdinimo, bei 
kondicionavimo dalių procesą, arba jiems lygiaverčiais.  
Naujai statomo priestato šildymo sistema pageidaujama, kad būtų mišri: radiatorinė dvivamzdė kolektorinio 
paskirstymo – administracinėse ir bendro naudojimo viešose erdvėse (holai, vestibiuliai, tambūrai, laiptinės, 
koridoriai ir pan.) ir grindinis šildymas laboratorijose, sanitariniuose mazguose, buitinėse, asmens higienos 
patalpose, technologinėse patalpose.  
Naujai statomus šildymo prietaisus pajungti iš sienos naudojant tam tikslui skirtas specialias detales 
daugiasluoksniais vamzdžiais iš paskirstomojo kolektoriaus.  
Patalpų temperatūrinis rėžimas ne žemesnis, nei rekomenduojamas pateiktas HN 42:2004 arba lygiaverčiame. 
Rūsys: 
Koridorius – 18-19°C (jaučiamoji 17-18°C) 
Techninės patalpos - 17°C (jaučiamoji 16C)       
Sanitariniuose mazguose - 18-19°C (jaučiamoji 17-18°C)    
Virš žeminiai aukštai : 
Koridoriai - 18-19°C (jaučiamoji 17-18°C)                          
Laboratorijos - 18-19°C (jaučiamoji 17-18°C), jei prie konkrečios laboratorijos nėra specialiųjų reikalavimų.                       
Holas, vestibiuliai, foje - 18-19°C (jaučiamoji 17-18°C)    
Pasitarimų kambariai, verslo inkubatoriai - 20-21°C (jaučiamoji 17-18°C)  
Laboratorijos, produkto sukūrimo laboratorijos  - 20-21°C (jaučiamoji 17-18°C) 
Dušinės, persirengimo patalpos - 22-23°C (jaučiamoji 20-22°C)    
Sanitarinis mazgas - 18-19°C (jaučiamoji 17-18°C)    
Pagalbinė patalpa - 18-19°C (jaučiamoji 17-18°C) 
Svyravimas negali viršyti 1,5°C. 
Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip 2 °C tiek šiltuoju metu 
laikotarpiu, tiek šaltuoju. 
Grindų temperatūra 19-20 °C šaltuoju metų laikotarpiu ir nenormuojama šiltuoju metu periodu. 
Santykinė oro drėgmė %, 40-60 % abiem – šaltuoju ir šiltuoju metų periodais. 
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Oro judėjimo greitis turi būti ne didesnis kaip 0,15m/s  šaltuoju metų periodu ir 0,25 m/s šiltuoju metų 
periodu. 
Šildymo sistema turi būti hidrauliškai sureguliuojama balansiniais ventiliais, montuojamais prie kolektorių. 
Šilumos nešėjo parametrai šildymo sistemoje 80-60°C. 
Naudoti higieninius šildymo prietaisus pagalbinėse patalpose, greta laboratorijų. Kitose patalpose galima 
naudoti plieninius, sieninius šildymo prietaisus.  
Numatyti termostatinius ventilius su hidrauliniu sureguliavimu ant paduodamos į radiatorius atšakos. Ant 
grįžtamos atšakos turi būti numatytas specialius hidraulinis uždoris, kuriame yra hidraulinio sureguliavimo 
ventilis. Prie higieninų šildymo prietaisų privalomi ir higieniniai termostatiniai ventiliai.  
Visus pajungimo vamzdynus projektuoti paslėptai, sienų rėžiuose.  
Visus šildymo prietaisus numatyti su integruotais termostatiniais ventiliais ir galimybe kiekvieną prietaisą 
reguliuoti termostato pagalba.  
Šildymo sistemai naudoti aukšto slėgio polietileno su aliuminio indėklu vamzdžius PE-X/AL/PE-X. Vamzdžiai 
turi būti atsparūs korozijai, pasidengimui apnašomis, nesideformuoti. 
Grindyse negalima numatyti sujungimų. Nesant galimybei turi būti minimalus sujungimų skaičius aiškiose ir 
lengvai prieinamose vietose. Vamzdis turi būti atsparus ir patikimas iki  95°C. Vamzdžių sujungimui naudoti 
movas, kurios sandarina sujungimą ir apsaugo vamzdį nuo deformacijų. Movas dėti ant žalvarinių fitingų. 
Vamzdžiai turi būti nepralaidūs deguoniui.  
Vietoms, kur vamzdžiai praeina atvirai pagalbinėse patalpose ar po pakabinamomis lubomis numatyti 
šiluminę vamzdžių izoliaciją mineralinės vatos kevalu – (S-30mm). Vamzdynų apsauga turi atlaikyti 
temperatūrą iki +750°C, nekeisdama savo fizinių savybių. Šiluminės izoliacijos tankis λ=0,041W/Mk prie 
bazinės temperatūros +100°C. Atsparumo ugniai klasė I. Išorinė izoliacijos apvalkalo danga – aliuminio folija. 
Praeinant šildymo sistemos vamzdynams per sienas, pertvaras, perdangas naudoti specialias gilzes ir 
specialius sandariklius. Praeinant šildymo sistemas per tarpaukštines perdangas ir kertant priešgaisrinio 
segmento sieną naudoti specialų priešgaisrinį sandarinimą.  
Karštas vanduo ruošiamas dujinėje katilinėje.  
Šilumonešio parametrai: 
Šilumos tiekimas į vėdinimo įrenginius 45-80°C. 
Šilumos tiekimas į šildymo prietaisus 60-80°C. 
Šilumos tiekimas į grindų šildymo sistemą 32-37°C. 
Karšto vandens temperatūra 55°C. 
Laimėtojui parengus techninį projektą, prieš pradedant statybos darbus privaloma pasirengti darbo projektą.  
 
 

IV-J. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI VĖDINIMUI 
 
Projektuoti vadovaujantis STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ aktuali redakcija 
arba lygiaverčiu, HN 70-1997 arba lygiaverčiu „Gamybinės buities patalpos“, HN 42:2004 arba lygiaverčiu 
„Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“ bei kitais normatyviniais aktais, 
reglamentuojančiais projektavimo šildymo vėdinimo, bei kondicionavimo dalių procesą, arba jiems 
lygiaverčiais.  
Dalyje patalpų, kurios nurodytos prieduose nr.2, nr.3 reikia suprojektuoti mechaninę vėdinimo sistemą – oro 
padavimas ir oro ištraukimas – rotaciniu rekuperatoriumi. Iš sanitarinių mazgų reikalingas atskiras ištraukimas.  
Šiluma teikiama kaloriferiams iš dujinės katilinės.  
Ventkamerai vietą numatyti techniniame projekte.  
Oro paėmimui ir padavimui į suprojektuotas sistemas projektuoti ortakių sistemas, kurie būtų slepiami po 
pakabinamomis lubomis. Vertikalios magistralės grupuojamos ir aptaisomos atitvarinėmis konstrukcijomis.  
Į patalpas tiekiamo oro kiekio norma vienam žmogui – 21,6m3/h. Didžiausias leistinas oro greitis 0,2 m/s. 
Oras patalpoms paskirstomas difuzoriais ir žaliuzi grotelėmis. Difuzoriai ir grotelės turi būti plieniniai dažyti 
milteliniu būdu arba aliuminio.  
Projektuojant specialios paskirties patalpų ventiliaciją reikia atsižvelgianti į vykdomus technologinius 
procesus ir naudojamą technologinę įrangą.  
Būtina ventiliacijos sistemoje naudojamus įrenginius ir ortakius parinkti atsižvelgiant į specialios 
paskirties patalpose planuojamą ar prognozuojamą oro užterštumą ir agresyvių dalelių kiekį.  
 
 

IV-K. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI VANDENTIEKIUI 
 
Numatomo tik dalinis vandentiekio tinklų, esančių pastate atnaujinimas.  
Projektuojant vandentiekio ir buitinių nuotekų dalį vadovautis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų 
šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ arba jiems lygiaverčiais. 
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Šalto ir karšto vandens tiekimui naudoti plieninius (lengvus) cinkuotus vandentiekiui skirtus vamzdžius arba 
polietileninius virinamus vamzdžius (PEX-a), priklausomai nuo pasirinktos priešgaisrinio vandentiekio 
pajungimo schemos.  
Visi šalto ir karšto vandentiekio vamzdžiai turi būti klojami paslėptai, sienų ir grindų konstrukcijose arba tam 
tikslui suformuotose šachtose. Paklojus vamzdynus turi būti numatytas esamų paviršių atstatymas ir jų apdaila, 
jei tai nėra įtraukta į suplanuotų darbų sąrašą.  Kiekvienoje patalpoje prie tranzitu praeinančių vandentiekio ir 
nuotėkų tinklų būtina numatyti revizines dureles.  Tose vietose, kur nėra galimybės pravesti vamzdžių 
atitvarinėse konstrukcijose, jie izoliuojami ir aptaisomi gipso kartono plokštėmis pagal architektūrinėje dalyje 
pateiktus brėžinius. 
Magistralinius vamzdynus praeinančius po pakabinamomis lubomis ar rūsyje privaloma izoliuoti akmens 
vatos specialiais kevalais, atitinkančiais vamzdžio diametrą ir padengtais aliuminio folija.  
Specialios paskirties patalpose, vadovaujantis saugaus darbo reikalavimais, privalu atsižvelgiant į kiekvienos 
konkrečios laboratorijos specifiką numatyti, jei to reikalauja normos, saugos dušus (akių arba kombinuotus 
akių ir kūno).  
Vamzdynai, kertantys statybines konstrukcijas, pravedami metaliniuose futliaruose. Tarpas užpildomas 
nedegia, blokuojančia ugnį medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi.  
Visos sklendės ar kiti reguliavimo įrenginiai turi būti suprojektuoti ir įrengti įvertinus normatyviniuose 
dokumentuose deklaruojamus reikalavimus aukščiui ar atstumui nuo aitvarų bei kitų įrenginių. Prie jų turi būti 
patogus priėjimas ir viešose erdvėse apsauga nuo nepageidautino „reguliavimo“. 
Viešojo pirkimo ar pirkimų laimėtojams parengus techninį projektą, prieš pradedant statybos darbus 
privaloma pasirengti darbo projektą.  
Visi vandentiekio sistemai suprojektuoti ir statyboje  naudojami vamzdynai turi turėti Lietuvos Respublikos 
Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinio mitybos centro leidimą geriamo vandens vandentiekiams 
montuoti.  
Vandens minkštinimui ir druskų nusodinimui vandentiekio įvado patalpoje šalto vandens linija turi būti 
prijungiama prie nukalkinimo ir nugeležinimo nepertraukiamo veikimo įrenginio.  
Priešgaisrinio vandentiekio sistema projektuojama vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais. 
Laboratorijose atsižvelgiama į laboratorijos tipą.  
 
 

IV-L. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI NUOTĖKOMS 
 
Buitinių nuotekų naujoms trasoms naudoti beslėgius polichlorvinilo (PVC) vamzdžius. 
Jungtis su senaisiais tinklais turi būti už tvarkomų (sienos, lubos, grindys) ribų.  
Nuotekų linijos turi būti klojamos su nuolydžiais, užtikrinančiais tinklo pravalymą. Pravalymui įrengiamos 
specialios revizijos, kurios dengiamos specialiais dangteliais, kurių viršus padengiamas grindų apdailos 
medžiaga, atitinkančią patalpos grindų dangą.  
Vamzdynų skerspjūvius nustatyti skaičiavimais. Sprendinius patikslinti ir detalizuoti bus būtina darbo projekto 
metu. 
Visus vidaus buitinių nuotėkų vamzdynus montuoti paslėptai sienose, grindyse. Vietose, kur vamzdynai 
praeina atvirai – būtina juos apsupti garsą slopinančia medžiaga (5 cm storio akmens vata ar analogiškas 
savybes turinti medžiaga) ir aptaisyti karkasinėmis konstrukcijomis (analogiškomis vandentiekio 
vamzdynams). 
Pradėjus statybinius darbus, prieš patalpų apdailos pradžią turi būti išbandyti visi santechninių sistemų 
vamzdynai ir statybos darbų žurnale surašyti ir techninės darbų priežiūros pasirašyti bandymų aktai. 
Vamzdynų izoliavimą, tiesimo vagų, nišų ar angų užtaisymas atliekamas tik išbandžius sumontuotus 
vamzdynus ir pašalinus, bandymu metu aptiktus, trūkumus.  
Visi projekte numatyti vamzdynai turi būti sertifikuoti pagal tarptautinį standartą ISO 9001 arba jam lygiavertį.  
Visų sanitarinių prietaisų modeliai visame objekte parenkami vieno gamintojo ir vienos kolekcijos. Prietaisai 
turi būti tvirti, patvarūs, pritaikyti naudojimui visuomeninės paskirties pastatuose, turėti kuo paprastesnį ir 
vientisesnį išorės paviršių, kuriame būtų kiek įmanoma mažiau angų, įdubimų ir pan., kuriuose renkasi dulkės 
ir  purvas. Visi sanitariniai prietaisai turi būti   komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis 
tvirtinimo detalėmis. Jei prietaisai montuojami ant sienos (pakabinami) – turi būti naudojamos tam skirtos 
metalinės konstrukcijos – specialūs rėmai. Specialiosios paskirties patalpų zonoje naudoti tik kabinamus 
santechninius prietaisus. Sanitariniai prietaisai ir uždaromoji armatūra medžiagiškai ir stilistiškai turi būti 
priderinti prie bendro pastato interjerinio sprendimo. Jie privalomai derinami su projekto architektu ir 
užsakovu.   
Praustuvai, dušų padėklai komplektuojami su nerūdijančio plieno arba žalvariniais sifonais. Sifonai prie 
plautuvių ir praustuvų, taip pat uždaromosios sklendės – nerūdijančio plieno arba žalvario. Trapai 
vandens surinkimui nuo grindų - nerūdijančio plieno su vandens užtvaromis jų konstrukcijose. 
Funkcinėse patalpose maišytuvai montuojami iš sienos (jei kitaip nenurodo projekto architektas). Itin 
nešvaraus technologinio proceso specialios paskirties patalpose (maisto gamyba, valytojos ir pan.) būtina 
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numatyti nerūdijančio plieno specialias plautuves, viduarus su sensoriniais arba specialiais chirurginiais 
maišytuvais.  
 
 

IV-M. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKAI 
 
Projektas turi būti rengiamas remiantis normatyviniais dokumentais: 
1. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties pastatai (arba lygiaverčiu). 
2. EĮĮT Elektros įrenginių įrengimo taisyklės, Vilnius 2007m. (arba lygiaverčiu). 
3. Europos standartas EN 12464-1 Šviesa ir apšvietimas - darbo vietų apšvietimas – 1 dalis: darbo vietos 

patalpose. Lietuvoje galioja nuo 2003 04 03 (arba lygiaverčiu). 
4. Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius (arba lygiaverčiu). 
5. HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietimo ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai (arba lygiaverčiu). 
6. Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės. Vilnius 2004m. (arba lygiaverčiu). 
7. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, 2005m. (arba lygiaverčiu). 
8. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Vilnius 2004m. 

(arba lygiaverčiu). 
9. arba kitais galiojančiais teisės aktais alternatyviais išvardintiems.  
Planuojamam atnaujinti Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų pastatą. Esamo įvadinio skydo 
vieta ir instaliuota galia nekeičiami. Viešojo pirkimo laimėtojas, rengdamas techninį projektą, pagrindinio 
įvadinio skydo vietos neturėtų keisti, o tarpaukštinių apšvietimo ir jėgos skydų keičiamas vietas turi 
susiderinti su užsakovu.  
Reikalinga suprojektuoti elektros rozečių tinklą (parenkant konkretų rozečių skaičių būtina atsižvelgti į 
baldų ir technologinės įrangos išdėstymą, parenkant rozečių modelį būtina atsižvelgti į patalpos funkciją 
ir bendrą interjero koncepciją). 
Modernizuojamas pastatas yra priskiriamas II-ai elektros energijos tiekimo kategorijai. Visi planuojamame 
tvarkyti pastate darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė siekiant užtikrinti elektros energijos 
tiekimo patikimumą ypatingai svarbiems imtuvams (jei tokie darbo metu bus statytojo pateikti), turi būti 
numatytas automatinis rezervo įjungimas (AĮR), avarijos atveju perjungiantis elektrinį maitinimą prie kito 
skydo šynų sekcijos, o nutrukus tiekimui iš TP, elektros energija būtų tiekiama iš avarinio maitinimo 
šaltinio – dyzelinio elektros generatoriaus. Projekte reikia tik numatyti tokios galimybės įrengimą. 
Dyzelinis generatorius statomas bus kitu etapu visam pastatui ir tik svarbiausių patalpų grupei.  
Elektros energijos apskaita paliekama esama. 
Elektros energijos tiekimo patikimumas.  
Viso objekto elektros energijos imtuvai turi būti suskirstyti į žemiau išvardintas grupes: 
- ypatingai svarbūs elektros energijos imtuvai; 
- jautrūs įtampos ir dažnio svyravimams elektros imtuvai; 
- likę elektros imtuvai, nepriskirti nei vienai iš aukščiau išvardintų grupių.  
Šią informaciją užsakovas derins darbo eigoje.  
Bendruoju atveju ypatingai svarbiems elektros imtuvams priskiriami: 
- gaisro signalizacijos sistema; 
- saugos signalizacijos sistema; 
- įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema; 
- priešgaisrinio vėdinimo įrenginiai; 
- priešgaisriniai siurbliai ir gaisro gesinimo stotis; 
- mokslinė technologinė įranga (patikslina užsakovas prieš pradedant ruošti techninį projektą).  
Gaisro ir saugos signalizacijos turi turėti vietinius akumuliatorius, galinčius tiekti nominalią galią ne 
mažiau kaip 24 valandas. 
Įtampos svyravimams jautriems įrenginiams, elektros imtuvams. Kuriems elektros tiekimo nutrūkimas gresia 
dalies arba visos sukauptos informacijos praradimu. Tokiems įrenginiams priskiriami serveriai ir panašūs 
įrenginiai. Tokiose vietose elektros energijos tiekimo grandinėje turi būti nepertraukiamo energijos tiekimo 
šaltinis (NEŠ). 
Ypatingai svarbūs imtuvai turi būti prijungti prie avarinio skydo, kuriam elektros energija turi būti tiekiama iš 
dviejų nepriklausomų šaltinių (transformatorių) dviem kabelinėm linijom. Nutrūkus elektros tiekimui iš įvadų, 
automatinio rezervinio elektros šaltinio įjungimo įrenginio(ARĮ)  dėka visi ypatingai svarbūs įrenginiai 
automatiškai turi būti prijungti prie kito įvado.  
Elektros tinklas bei jo apsauga. 
Centrinių rūmų pastate turi būti numatytas įrengti TN-S sistemos elektros tinklas. Laidininko PEN išskaidymas į 
laidininkus PE ir N turi būti numatytas įvadiniame įrenginyje arba pagrindiniame skirstomajame skyde. 
Laidininko PEN išskaidymas į laidininkus PE ir N taškas privalo būti įžemintas.  
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Visi patalpose tiesiami iki 10mm2 kabeliai privalo būti varinėmis gyslomis. Visų bendrosios paskirties kabelių 
izoliacija ir apsauginiai apvalkalai turi būti iš sunkiai degaus ir savaime užgęstančio PVC medžiagos. 
Kabelių gyslų žymėjimas spalvomis arba skaitmenimis privalo atitikti standarte LST EN 60446 (arba 
lygiaverčiam) pateiktus reikalavimus. 
Elektros tinklas turi būti lengvai pakeičiamas ar transformuojamas – todėl pageidautina jį projektuoti virš 
pakabinamų lubų padėti ant specialių tam tikslui skirtų metalinių latakų. Latakai turi turėti 40% rezervo. 
Uždarose konstrukcijose kabeliai klojami vamzdžiuose.  
Visus privedimus prie darbo vietų ar prie jų esančiose pagalbinėse patalpose numatyti iš šono ir apačios (jei 
nepateikiami kitokie reikalavimai). Atvadai į elektros imtuvus, aparatinius stalus bei kištukinius lizdus turi būti 
tiesiami instaliaciniuose kanaluose.  
Elektros energijos tiekimas avarinio apšvietimo įrenginiams, apsaugos sistemų įrenginiams, šaldymo ir 
mikroklimato palaikymo įrenginiams turi būti numatytas betarpiškai iš įvadinio įrenginio atskiromis 
nepriklausomomis linijomis. Visų kitų elektros įrenginių atjungimas turi būti nesusietas su anksčiau paminėtais 
įrenginiais. Šaldymo įrangai būtina numatyti tinklo filtrus, kabelius šaldymo įrangos prijungimui tiesti patalpos 
palubėje įrengiamais latakais. Kištukinius lizdus įrangos pajungimui numatyti ant latakų. 
Visi elektros kabeliai ir laidininkai turi būti apsaugoti nuo trumpųjų jungimų ir perkrovų srovių bei užtikrinti 
leistinus įtampos nuostolius.  
Automatiniai jungikliai TN-S tinkle privalo būti vienuoliai su N gnybtu arba dvipoliai, tripoliai su N gnybtu ar 
keturpoliai.  
Elektros kabeliai turi būti tiesiami paslėptai ertmėje virš pakabinamų lubų arba paslėpti statybinėse 
konstrukcijose. 
Reikalavimai. Naudojamos medžiagos ir įrengimai turi būti sertifikuoti, atitikti LR  galiojančioms kokybės bei 
saugumo normoms. Įrenginiai turi būti pateikiami su pilna dokumentacija.  
Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį  į galutinio rezultato vaizdą ar 
išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu.  
Šviestuvų, kištukinių lizdų bei jungiklių stilius bei modeliai parenkami maksimaliai prisitaikant prie  pastato 
interjero. Visa siūloma įranga turi būti derinama su interjero projekto architektu.  
Prieš elektros komunikacijų klojimą, būtina gerai išanalizuoti esamą padėtį, susipažinti su pastato elementais 
ir trasas parinkti taip, kad jos nedarkytų patalpų, galima būtų esant poreikiui prie jų prieiti. 
Atliekant montažo darbus būtina užtikrinti nepertraukiamą  elektros tiekimą greta esančioms ir 
funkcionuojančioms pastato patalpoms arba suderinti tikslų atjungimo momentą ir nustatant konkretų laiko 
tarpą, kiek bus elektros srovė atjungta.  
Magistraliniai kabeliai turi būti klojami taip, kad juos būtų galima pakeisti – paslėptai vamzdžiuose arba 
kabeliniuose loveliuose. Vamzdžiai prieš pertraukiant juose kabelius turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą 
purvą bei svetimkūnius. 
Įrenginiai turi būti montuojami kiek įmanoma arčiau vietų, parodytų brėžiniuose, jų aptarnavimo erdvė turi 
būti ne mažesnė nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose.  
Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems 
struktūriniams elementams. Kabeliai klojami tiesiose trasose neturi susipinti ir kai tvirtinami lygiagrečiai kaip 
galima ilgiau neturi kirstis, kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo.   
Visi pagrindiniai kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais keičiamais plastikiniais žymekliais. 
Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrenginiai yra keičiami. 
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus užtikrinti, kad jo darbai, prietaisai, 
medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas bei operacijas. 
Elektros kabelių sistemos gaisrinė sauga 
Elektros energija visiems gaisro metu privalantiems funkcionuoti inžinerinių sistemų elektros įrenginiams turi 
būti tiekiama ugniai atspariais kabeliais. Ugniai atsparių kabelių izoliacinės savybės privalo išlikti nepakitusios 
750°C temperatūroje ne trumpesnį kaip teisės aktų, priešgaisrinės saugos tarnybų, kitose projekto dalyse 
numatyta priešgaisrinės įrangos darbo laiką. Minėti reikalavimai taikomi ne tik kabeliams ir laidams, bet 
kompleksiškai  ir visiems tvirtinimo bei laikymo elementams (apkabos, latakai, laikikliai, varžtai, murvinės, 
izoliacinės medžiagos, movos ir t.t.). 
Elektros laidams kertant gaisrui atsparias sienas, perdangas ar denginius, būtina užtikrinti liepsnos ir dūmų 
neperėjimą į kitą gaisrinį skyrių.  
Reikalinga patalpose suprojektuoti apšvietimo tinklą. Konkretus šviestuvų tipas, modelis galingumas 
parenkamas atsižvelgiant į šviesotechninius skaičiavimus. Reikia įvertinti šviesos šaltinių senėjimą ir numatyti 
profilaktines priemones normatyvinės apšviestumo reikšmės pastoviam palaikymui. Pageidautina naudoti 
šviestuvus su liuminescencinėmis lempomis, liuminescencinėmis kompaktinėmis lempomis, LED : 
 darbo kabinetuose – šviestuvai turi būti liuminescenciniai su veidrodiniais reflektoriais, montuojami ant 

trosų, tiesiogiai ant lubų arba įleidžiami į pakabinamas lubas, priklausomai nuo lubų tipo, užtikrinantys 
reikalaujamą norminį apšvietimą ir architekto paruošto interjero sprendimo; 
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 sanitariniuose mazguose, valytojos patalpose, pagalbinėse patalpose ir pan. – turėtų būti suprojektuoti 
įleidžiami tipo šviestuvai, IP44 klasės, sieniniai šviestuvai prie veidrodžių arba pakabinami. Visa tai 
derinama su architekto paruoštu interjero sprendimu. 

 koridoriai – turi būti paviršinio montavimo arba įleidžiami į lubas liuminescenciniai arba 
liuminescenciniai kompaktiniai šviestuvai, avarinis apšvietimas, evakuaciniai šviestuvai, pagal poreikį 
LED juostos; 

 laiptai ir laiptinės – greta bendro apšvietimo projektuojamas sieninis dekoratyvinis laiptų apšvietimas 
Reikalavimai dirbtinei apšvietai: 
Patalpos ar 
patalpų 
grupės 
pavadinimai 

Apšvietos 
vertė 
 lx 

Referencinė 
plokštuma 
H – 
atstumas 
nuo grindų 
paviršiaus 
metrais 

Spalvų 
perteikimo 
geba 
Ra 
 

Akinimo 
indeksas 
UGR 

Pastabos 

Koridoriai 200 0,20 80 25 A, E 
Sanmazgai 200 0,20 80 25  
Holai 300-500 0,20 80 25 A, E 
Dušinės 100-150 0,20 80 25  
Persirengimo 
patalpos 

100-150 0,20 80 25  

Poilsio 
patalpose 

300 0,80 80 20  

Darbo 
kabinetai 

500 0,80 80 17  

Auditorijos 500 0,80 80 17 A, E 
(priklausomai 
nuo žmonių, 
būnančių vienu 
metu patalpoje  
skaičiaus)  

Laboratorijos 500 
 (gali 
reikėti ir 
daugiau) 

0,80 80 19 Tikslinti pagal 
laboratorijos 
specifika 

Laiptinės  150 0,20 80 25 A, E 
Ventkamera  200 0,20 80 25 A 
Serverinė 500 0,80 80 19 A 
Elektros 
skydinė 

250 0,20 80 25 A 

Kitos 
pagalbinės 
patalpos 

150-200 0,20 60 28  

 
A –avarinis apšvietimas. Juos būtina numatyti koridoriuose, holuos, auditorijose, techninėse bei gamybinėse 
patalpose, ties priešgaisriniais čiaupais.  
E – evakuacijos kelio kryptis nurodantis šviestuvas. 
Visose specialios paskirties patalpose turi būti atsparūs drėgmei (IP55), atsparūs dezinfekcinėm priemonėm ir 
spaudiminiam dezinfekavimui, atsparūs dulkėtumui.  
Formuojant apšvietą kiekvienoje darbo vietoje vadovautis papildomai pateikta užsakovo užduotimi ar 
konkretaus technologijos tiekėjo papildomai pateiktais reikalavimais apšvietos intensyvumui, šviesos spalvai, 
temperatūrai  ir kitiems specifiniams parametrams 
Saugos ženklų apšvietimas. 
Visi gaisrinės saugos ženklai – „evakuacijos kryptys“, „gaisrinė įranga“, kiti  informaciniai ir įspėjamieji 
ženklai – privalo atitikti „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ 
patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
2005-12-23 įsakymu nr.1-404 arba jiems lygiaverčius reikalavimus.  
Privaloma numatyti visų avarinių saugos ženklų apšvietimo prietaisus prijungti prie atskiro avarinių sistemų 
skydo.  
Vietos, kuriose yra privaloma įrengti saugos ženklus: evakuacijos keliai; vieši sanitariniai mazgai, kurių dydis 
daugiau kaip 8 m2, žmonėms su fizine negalia skirtuose sanitariniuose mazguose, įvairaus tipo 
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sandėliavimo patalpose, elektros skydinėse, valdymo patalpose, prie mechanizmų valdymo skydelių, 
patalpose, kurios didesnės nei 60 m2. 
Ženklai, nurodantys pastate evakuacijos kryptį, išėjimus iš pastato nurodančių ženklų apšvietimo šviestuvai 
ar šviečiantys ženklai turi būti pastoviai šviečiantys, komplektuojami kartu su ne trumpiau kaip 60 min. 
veikimą užtikrinančiais automatiniais akumuliatoriais. Šiame objekte siūloma įdiegti visų avarinių (saugos) 
šviestuvų kontrolės sistemą. Tokia kontrolės sistema (jos specifikacija pateikiame projekto automatikos 
dalyje) užtikrintų pilnos informacijos apie šviestuvų būklę, gedimus surinkimą, testavimo duomenų 
perdavimą kompiuteriui ir operatyvų gedimų šalinimą.  
Centralizuotai turi būti valdomas šios apšvietimo sistemos – avarinis, evakuacinis, budintis, bendrų erdvių 
(koridoriai, fojė, holai). Centralizuoto valdymo postas numatomas įrengti budinčiojo poste, kurio vieta bus 
tikslinama techninio projekto metu suderinus su užsakovu.  
Laiptinių apšvietimui valdyti reikia numatyti infraraudonojo diapazono spinduliuotės (PIR) jutiklius. Jutiklių 
detekcijos zonos charakteristikos privalo atitikti fizinius kontroliuojamos zonos matmenis. Tikslu, kad 
šviestuvai veiktu ir dieną, PIR jutiklių suveikimo slenkstis turi būti nustatytas pageidaujamam patalpos 
apšviestumui.  
Lauko apšvietimas.  
Lauko apšvietimas sprendžiamas taip, kad visoje teritorijoje tamsiu paros metu būtų užtikrintas 0,1 lx 
apšvietimas įvairių ekstremalių situacijų atveju. Šviestuvų stilius, vieta modelis derinami prie viso 
akademijos komplekso ir pritaikomi konkrečiam statiniui, jo daliai aš statomi betarpiškai prie jo ties visais 
įėjimais į pastatą.  
 

IV-N. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI ĮRENGINIŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮŽEMINIMUI 
 
Elektros ir  kitų statinio inžinerinių sistemų įžeminimas 
Įvairių įtampų ir skirtingos paskirties elektros įrenginių bei kitų statinio inžinerinių sistemų (išskyrus serverinės 
įrangą) įžeminimui panaudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis įžeminimo įrenginys privalo atitikti visus 
įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginių apsauginiam ir apsaugos nuo tiesioginio ir antrinio žaibų 
poveikio bei potencialų suvienodinimui keliamus reikalavimus. Įžeminimo įrenginio varža (išskyrus serverinę 
ir mokslinę įrangą, kuriai reikalavimus pateikia technologijos tiekėjai, suderinus užsakovui kiekvieno 
konkretaus įrenginio modelį) turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. Įžeminimo įrenginio varža ir prisilietimo įtampa 
turi būti užtikrinamos esant nepalankiausioms klimato sąlygoms ir didžiausiai savitajai grunto varžai. 
Įžeminimui galima panaudoti gelžbetoninį statinio pamatą. Įžemintuvo prijungimui prie statinio įžeminimo 
gnybtų, projekte numatyti reikiamą kiekį įžeminimo atvadų. įžeminimo atvadai turi būti iš cinkuoto plieno 
juostos 40x4 mm arba kitaip apsaugoti nuo korozijos (pvz. su plastiko apvalkalu). Atvadai turi būti išvesti 
projekte nurodytose vietose, 0,30 m aukščiau būsimos grindų dangos. 
Sėkmingam prijungimui prie įžeminimo gnybtų, atvadai turi būti ne trumpesni kaip 1,5 m. 
IT įrenginių įžeminimas 
IT įrangos įžeminimą projektuoti vadovaujantis standartų IEC 60364-4-444-96, IEC 60364-5-548-69, IEC 
60364-7-707-84 reikalavimais arba jiems lygiaverčiais. 
IT įranga turi būti aprūpinta ne tiktai apsauginiu bet ir darbiniu (funkciniu) įžeminimu. Reikalavimai 
apsauginiam įžeminimui pateikti aukščiau. 
Funkcinio įžeminimo įrenginio varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ω. Funkcinio įžeminimo įrenginys (giluminis 
įžemintuvas) turi būti nutolęs nuo apsauginio įžeminimo įrenginio ne mažiau kaip 20 m. Giluminio 
įžemintuvo įrengimo vietoje numatyti apžiūros šulinį su dangčiu. Funkcinio įžeminimo įvadas į serverinę turi 
būti atliekamas izoliuotu kabeliu varine ne mažesnio kaip 16 mm2 skerspjūvio gysla (pvz. NYY-J). 
Draudžiamas bet koks kontaktas tarp funkcinio įžeminimo įrenginio komponentų ir pastato metalinių 
konstrukcijų, metalinių vamzdynų, metalinių elektros instaliacijos latakų, ortakių ir kitų metalinių statinio 
inžinerinių komunikacijų, sujungtų su apsauginio įžeminimo įrenginiu. Funkcinio įžeminimo tinklas pastate 
privalo turėti besišakojančio medžio konfigūraciją, nesukuriant uždarų kontūrų. 
 
 

IV-O. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI ŽAIBOSAUGAI 
 
Išorinė apsauga nuo žaibo 
Apsaugos nuo žaibo įrenginys turi būti projektuojamas vadovaujantis standartų LST EN 61024, LST EN 62305 
arba jiems lygiaverčiais bei statybos techninio reglamento „Aktyvioji žaibosauga" arba jiems lygiaverčiais 
reikalavimais. 
Apsaugos nuo žaibo priemonės apsaugai nuo tiesioginių žaibų iškrovų turi būti parinktos atsižvelgiant į pastato 
apsaugos nuo žaibų kategoriją. Galima pasyvinė arba aktyvinė apsauga arba mišrios apsaugos sistemos 
alternatyva. 
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Į apsaugos nuo žaibo įrenginio apsaugos zoną būtina įtraukti ir oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų 
įrangą. Metaliniai oro šalinimo šachtų vamzdynai, išvedami virš pastato stogo, turi būti izoliuoti nuo 
žaibolaidžių. 
Žaibų imtuvą su įžeminimo įrenginiu jungiančius laidininkus tiesti galimai toliau nuo įėjimų (išėjimų) į pastatus 
ir masinio žmonių susibūrimo vietų. Jeigu to padaryti neįmanoma, būtina imtis priemonių žingsnio įtampos 
sumažinimui. 
Vidinė apsauga nuo žaibo 
Vidinė apsauga nuo žaibo turi būti projektuojama vadovaujantis standartų LST EN 61643 reikalavimais arba 
jiems lygiaverčiais. 
Apsaugai nuo viršįtampių įvadinėse spintose įrengti I-os klasės viršįtampių iškroviklius. 
Antriniuose paskirstymo skyduose įrengti II-os klasės viršįtampių iškroviklius. Numatyti apsaugas nuo 
viršįtampių IT elektros skydų įvaduose. 
Elektros skydinėje būtina įrengti pagrindinį ekvipotencialųjį gnybtyną (PEG), sujungtą su vartotojo įžeminimo 
įrenginiu. Prie šio gnybtyno išlyginančiais laidininkais turi būti prijungta: elektros tinklo PE laidininkas, 
metalinis įvadinio elektros skydo korpusas, metalinis pastato karkasas, pagrindinė statybinio gelžbetonio 
armatūra, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ortakiai, metalinės kabelius palaikančios konstrukcijos, 
metaliniai vandentiekio, nuotekų, centrinio šildymo sistemos, dujotiekio vamzdžiai ir kitos statybinės - 
inžinerinės konstrukcijos, kuriomis gali sklisti elektriniai potencialai. 
Metaliniai į pastatą įvedamų inžinerinių sistemų vamzdžiai turi būti prijungiami prie PEG galimai arčiau jų 
įvado į pastatą vietos. Visų išlyginančiųjų laidininkų trasos turi būti galimai trumpesnės. Laidininkai turi būti 
patvarūs, apsaugoti nuo galimo korozijos poveikio. Išlyginančiųjų laidininkų skerspjūviai privalo atitikti 
standarto LST HD 60364 arba jam lygiaverčiais reikalavimus. 
Visi potencialų išlyginimo sistemos sujungimai turi būti patikimi ir ilgaamžiai. Vamzdžių prijungimui turi būti 
naudojamos atitinkamo skersmens apkabos. 
 
 

IV-P. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI SILPNŲ SROVIŲ SISTEMOMS 
Kompiuterinis -telefoninis tinklas 
Horizontalus kabeliavimas ASU centriniuose rūmuose 
 

Reikalavimai 
1. Visi kompiuteriai aukštuose  sujungiami utp 6 CAT  kabeliais su to aukšto komutaciniu mazgu. 
2.  Kabeliams paruošiami magistraliniai instaliaciniai kanalai, skaičiuojami maksimaliam tame aukšte numatomų 
kabelių kiekiui (numatant ir būsimą tinklo plėtrą) . Kabelių kiekis: skaičiuojama, ne mažiau kaip po vieną darbo 
vietą 3m2 patalpos plotui darbo kabinetuose. Kanalų dydis parenkami toks, kad jų pradinis užpildymas neviršytų 
40%, o maksimalus numatomas užpildymas neviršytų 60 %.  Magistraliniai instaliaciniai kanalai turi būti 
numatyti tolimesniai universiteto kompiuterių tinklo plėtrai, neprieštarauti bendrai universiteto kompiuterių tinklo 
struktūrai. 
3.   Nuo kompiuterinės darbo vietos iki aukšto komutacinio mazgo tiesiami ne prastesni kaip 6 CAT reikalavimus 
atitinkntys kabeliai. Kabeliai klojami į magistralinius kanalus, darbo vietoje  užbaigiami kompiuterių tinklo rozete, 
komutaciniame mazge, jungiami į komutacinę panelę. Kompiuteris prie kompiuterių tinklo prijungiamas 
komutaciniu kabeliu.  Visos linijos parametrai privalo atitikti ne žemesnius, kaip 6 CAT reikalavimus.  
4.  Kiekvienoje kompiuterinėje darbo vietoje įrengiamos ne mažiau kaip dvi kompiuterių tinklo rozetės su RJ45 
lizais. 
5. Remontuojamose auditorijose įrengiamos ne mažiau kaip keturios kompiuterių tinklo rozetės su RJ45 lizdais. 
6. Remontuojamose auditorijose ir rekreacinėje zonoje įrengiamas bevielis kompiuterinis ryšys. Bevielio ryšio 
signalo stiprumas visose zonose ne mažesnis kaip -70dBm 
5. Kompiuterių tinklo kabelis pažymimas  komutacinės spintos panelėje ir ant kompiuterių tinklo rozetės. Visos 
linijos testuojamos (tikrinamas atitikimas reikalaujamai kategorijai), ir parengiami atitinkami dokumentai. 
6. Kabelio pratiesimui nuo magistralinio instaliacinio kanalo, iki kompiuterinės darbo vietos, įrengiami 
instaliaciniai kanalai iki kiekvienos rozetės. Kanalai turi užtikrinti galimybę pakeisti kompiuterių tinklo kabelius, 
nepažeidžiant patalpos sienų ir kitų komutacijų. Šio kanalo dydis parenkamas toks, kad pradinis užpildymas 
neviršytų 40%, o maksimalus numatomas užpildymas neviršytų 60 %.  
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Komutacinio mazgo sistema  
Reikalavimai 

1. Pastato informacinio skaičiavimo tinklo (IST) komutacijos mazgas turi būti įrengtas kiekvienam aukštui atskirai. 
2. Komutaciniai mazgai, esantys remontuojamuose kabinetuose privalo būti iškelti į specialiai jiems skirtas 
patalpas, o iki iškėlimo nuo jų jungiamos kompiuterių tinklo darbo vietos privalo būti įrengiamos naujai, laikantis 
horizontalaus kabeliavimo ASU rūmuose reikalavimų. 
2. Komutacijos mazgo įrengimų montažui projektas turi numatyti specialias komutavimo spintas. Šių spintų dydis 
ir kiekis turi būti toks, kad pakaktų sumontuoti aktyvią aparatūrą, komutacines paneles, kabelių tvarkymo paneles, 
elektros paneles. 
3. Aukštuose, kur  komutaciniai mazgai jau įrengti, esamas komutacines spintas kompiuterių tinklo plėtrai galima 
naudoti tik tuo atveju, jei gaunamas  ASU Informatikos skyriaus vedėjo leidimas. 
4. Komutacinių  spintų komplektacija ir dydis pasirenkamas projektavimo stadijoje su 100% aktyvios aparatūros ir 
portų rezervu.  
5. Maitinimo įtampa (220 V) paduodama į nepertraukiamo maitinimo šaltinį, aptarnaujantį visų aukštų 
komutacinius mazgus. Jam parenkama apsaugota patalpa. Įtampa nuo nepertraukiamo maitinimo šaltinio 
paskirstoma po komutacinių spintų elektros rozetėms ir yra išskirstoma visiems komutavimo įrenginiams. Įtampa 
kiekvienai spintai  turi būti atvesta nuo atskiro automatinio išjungiklio . Autonominio nepertraukiamo maitinimo 
šaltinio (UPS) darbo veikimo laikas dingus maitinimo įtampai turi būti 10-15 min., kai prijungta visa aktyvi įranga. 
6. Komutacinės spintos turi būti aprūpintos: 

 Įžeminimu; 
 Ištraukiamosios ventiliacijos moduliu,  
 Elektros rozečių panele. Rozečių skaičius turi būti 20 proc. didesnis, negu yra aktyvios įrangos; 
 Užraktu; 
 Apšvietimo lempa 

7. Jeigu patalpoje yra keletas komutacinių spintų, jos turi būti šalia viena kitos ir sujungtos tarpusavyje 
komunikaciniais kanalais, paliekant pakankamus tarpus aptarnavimui (ne mažiau 60 cm iš šonų ir priekio) 
8. Vertikaliam komutacinių mazgų sujungimui su centriniu komutaciniu mazgu parengiami atskiri instaliaciniai 
kanalai. Kanalų dydis parenkami toks, kad jų užpildymas neviršytų 40%, o maksimalus numatomas užpildymas 
neviršytų 60 %.  
9. Visi aukštų komutaciniai mazgai sujungiami ne mažiau kaip dviem 6A CAT reikalavimus atitinkančiom linijom 
su centriniu komutaciniu mazgu, esančiu centrinių rūmų 118 k. 
10. Komutacinėse spintose montuojama aktyvi kompiuterių tinklo įranga parenkama  projektavimo metu. Visa 
kompiuterių tinklo įranga privalo  atitikti universitete naudojamos kompiuterių tinklo įrangos reikalavimus, 
derintis su jau esama technine ir programine įranga. Reikalavimai įrangai projektavimo metu derinami su LŽŪU 
Informatikos skyriumi. 
11. Montuojama kompiuterių tinklo aktyvi komutacinė įranga turi būti skaičiuojama su 60%  rezervu, paruoštoms 
kompiuterių tinklo darbo vietoms komutacinio mazgo įrengimo metu. Taip pat privalo būti galimybė plėsti 
komutacinę įranga vėliau plečiant kompiuterių tinklą. 
 
Serverių patalpa 

Reikalavimai 
1. Panaikinti langą, atlikti lubų, sienų, grindų remontą, pakeisti duris, Atnaujinti elektros instaliaciją, 

ventiliacijos sistemą, santechnikos įrangą, bei įrengti apsaugines serverinės sistemas. 
2. Įdiegti MSM kontrolerį bevielio ryšio valdymui 

 
Reikalavimai techninei įrangai 

Kondicionavimo sistema serverių patalpai 
Privalo būti užtikrinta pastovi darbinė temperatūra įrengiant kondicionavimo sistemą, kurią sudaro 2 
kondicionieriai veikiantys rotaciniu būdu, vienas yra rezervinis, įsijungiantis automatiškai, jeigu patalpoje 
padidėja temperatūra, arba pagrindinio kondicionieriaus gedimo atveju. 
Kondicionierių gamintojo kokybės vadybos sistema privalo atitikti DIN EN ISO 9001:2000 reikalavimus, bei turėti 
kondicionavimo sistemų „Eurovent“ sertifikatą, kuris užtikrina įrangos deklaruojamus galingumus. 
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Kondicionieriaus charakteristikos: 
Šaldymas ne mažiau kW                                      13  
Kompresorių tipas                                                 Rotary 
Maitinimas V/Ph/HZ                                               400/3/520 
Freonas                                                                R410A 
El. galingumas  kW                                                 3,26 
EER ne mažiau                                                       3,21                                                       
Energetinė klasė                                                     A 
Vidinės dalies oro srautas  
Ne mažiau m3/h                                                      1520 
Garso slėgis 1m. atstumu  vidui                         
Ne daugiau dB(A)                                                   54 
Garso slėgis 1m. atstumu  išorei                       
Ne daugiau dB(A)                                                   60 
Darbinės ribos šaldymo režime  0C                  -30/+50 
Žiemų temperatūrų komplektas  
Auto restart funkcija  
Kondensato drenažiniai tenai  
Platus srauto paskleidimo kampas  
MSM kontorleris 

1. Techninės ir funkcinės charakteristikos: Ne mažiau kaip 40 bevielio ryšio a/b/g/n tipo stotelių valdymas, 
su galimybe plėsti valdomų įrenginių skaičių iki ne mažiau kaip 100.  Turi palaikyti neribotą vartotojų 
kiekį (tiek, kiek palaiko bevielės prieigos taškai). Įrenginys turi būti pateikiamas su  svečių (guest) 
prisijungimo kontrolės bei laikinų kodų generavimo programine įranga. 

2. Palaikomi standartai:  IEEE 802.1Q VLAN;  IEEE 802.1X prieigos kontrolė;  IEEE 802.1ab LLDP arba CDP 
palaikymas;  IEEE 802.11i bevielio saugumo;   IEEE 802.11d šalies naudojamų dažnumų nustatymas; - 
IEEE 802.11a/b/g/n bevielio tinklo. 

3. Saugumo funkcijos: - WEB Autentikacija;  Vidinis Radius serveris su IEEE; - 802.1x ir MAC 
autentikavimas;   nepageidaujamų MAC adresų lentelė;  kaimyninių prieigos taškų aptikimas;  NAT ir 
ugniasienė su DoS atakų  aptikimų funkcija.  

4. Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti 
„renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. 

5. Programinės įrangos atnaujinimas: Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų 
versijų pateikimas 3 metų laikotarpyje.  

6. Garantija: „Life Time“ garantija. Privalo būti gamintojo techninis centras Lietuvoje. 

Bevielio ryšio stotelės 
1. Įrenginys: Bevielės prieigos taškas, skirtas naudoti vidaus patalpose, pateikiamas su tvirtinimo detalėmis. 
2. El. maitinimas: PoE (IEEE 802.3af PoE) PoE (IEEE 802.3af PoE) 
3. Radijo standartų palaikymas: Dvi vidinės radijos: 802.11a/g/b/n  standartai 
4. Antenos : Ne mažiau kaip 6 integruotos, 3x3 MIMO, 2.4/5 GHz vidinės antenos, duomenų srautas ne 

mažiau kaip 450 Mb/s radijai. 
5. Radijo dažnio parinkimas: Rankinis ir automatinis pagal  mažiausiai užimtą diapazoną. 
6. 10/100/1000Base-T PoE prievadai: Ne mažiau 1 vnt.  
7. Standartų palaikymas: IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1x prieigos kontrolė, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.11i 

bevielio saugumo, IEEE 802.11d šalies naudojamų dažnumų nustatymas, IEEE 802.11a/b/g/n ir 802.11a/n  
bevielio tinklo, EN 301 893 (EU) radijo dažnių,  EN60601-1-2 Europinis sveikatos apsaugos standartas. 

8. QoS palaikymas: Wi-Fi WMM QoS standartas; SSID srauto priskyrimas konkrečiai IEEE 802.1p klasei; 
IEEE 802.1p klasės paskirimas pagal ToS ar DiffServ reikšmes;  VoIP: ne mažiau12 aktyvių skambučių 
naudojant IEEE 802.11 a/b/g/n standartus; IEEE 802.1p klasės paskirimas pagal L4 informaciją. 

9. Saugumo funkcijos: WPA (Wi-Fi Protected Access) su TKIP šifravimo algoritmu; WPA2 (Wi-Fi Protected 
Access 2) su AES aparatūriniu šifravimo algoritmu; IEEE 802.1x ir RADIUS autentifikavimas, panaudojant 
metodus EAP-SIM,EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, ir PEAP; Iki 16 skirtingų SSID su skirtingais VLAN ir 
RADIUS serverių palaikymu, SSID paslėpimo galimybė; Klientų tarpusavio komunikavimo uždraudimas;  
RADIUS AAA naudojant EAP-MD5, PAP, CHAP, ir MS-CHAPv2 Layer 2 wireless client isolation. 

10. Valdymo funkcijos: Galimybė dirbti kaip atskiram prieigos taškui ir kartu su kontroleriu nekeičiant 
programinės įrangos. 

11. Monitorinimo funkcijos:  SNMP v1, v2. SNMP v1, v2. 
12. Suderinamumas: Bevielio tinklo prieigos įrenginys privalo būti valdomas MSM Pagalba,  turi būti pilnai 
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suderinamas su jau  turima tinklo valdymo programine įranga HP PCM+. 
13. Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti 

„renew“ /  refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.   
14. Programinės įrangos atnaujinimas: Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų 

versijų pateikimas 3 metų laikotarpyje  
15. Garantija: „Life Time“ garantija. Privalo būti gamintojo techninis centras Lietuvoje. 

Komutatoriai 
1. Konstrukcija: Monoblokinis 1U įrenginys, montuojamas į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su 

montavimo detalėmis, be ventiliatoriaus 
2. El. maitinimas:  220V AC 220V AC 
3. Rezervinio maitinimo šaltinio palaikymas: Galimybė montuoti išorinį papildomą maitinimo šaltinį 
4. 10/100 Base-T prievadai su automatiniu,  greitaveikos atpažinimu: Ne mažiau 24 
5. 10/100/1000 Base-T dvigubos paskirties prievadai su automatiniu greitaveikos atpažinimu: Ne mažiau 2  
6. SFP mini-GBIC derintuvams skirti prievadai, dirbantys nepriklausomai nuo 10/100/1000 Base-T 

prievadų: Ne mažiau 2 
7. Stekavimo galimybė: Iki 15 įrenginių  
8. MAC adresų lentelės dydis:  Ne mažiau 16000 
9. Maršrutizavimo pajėgumas: Ne mažiau kaip 12 Gbps 
10. Komutavimo pajėgumas:  Ne mažiau kaip 9 Mpps, 12 Gbps  
11. Standartų palaikymas: IEEE 802.1D Spanning-Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s MSTP, 

IEEE 802.1Q VLAN, RFC 2131 DHCP, RFC 951 BOOTP, RFC 1543 BOOTP Extensions, RFC 3046 DHCP 
Relay Option, IEEE 802.1p CoS, IEEE 802.3ad prievadų loginis, apjungimas (LACP), IEEE 802.1AB LLDP 
palaikymas, ANSI/TIA-1057 LLDP-MED palaikymas, IEEE 802.3x Flow Control, RFC3164 BSD syslog 
protokolas 

12. Maksimalus prievadų skaičius loginiame prievadų apjungime (trunk): Ne mažiau 8 
13. Virtualūs tinklai:  Ne mažiau 500 VLAN vienu metu  
14. Jumbo paketų palaikymas:  Iki 9210 baitų dydžio 
15. Virtualių tinklų identifikatoriai: Ne mažiau 4096 
16. Multicast maršrutizuojantys protokolai: IGMPv3, „multicast snooping“ 
17. Saugumo funkcijos: Iki 8 vartotojų autentikavimas IEEE 802.1X protokolu vienoje sąsajoje, naudojant 

RADIUS; autorizacija pagal MAC ir WEB autorizacija naudojant RADIUS, konkurentinių autentikavimo 
protokolų palaikymas ant to pačio prievado; SSH v2, SSL protokolų palaikymas; RFC1492 TACACS+; 
galimybė izoliuoti klientų duomenųsrautus tame pačiame VLAN, paliekant galimybę komunikuoti tik su 
„UPLINK“ prievadu; STP Root Guard; BPDU išfiltravimas ant prievado; globalus kenkėjiškų  MAC 
uždraudimas; prievado išeinančio/įeinančio srautų atvaizdavimas į kitą prievadą srauto analizei, „DHCP 
protection“ funkcija  

18. Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos: IEEE 802.1p CoS standrto palaikymas, šių žymų dėliojimas ant paketo 
pagal L4 informaciją, fizinį prievadą ir DiffServ; ne mažiau, nei 4 fizinės eilės 

19. Valdymo funkcijos: SNMP v2 ir v3, komandinės eilutės sąsaja (CLI), SSL WEB sąsaja, SSHv2, Secure FTP 
konfgūracijų  persiuntimui SNMP v2 ir v3, komandinės eilutės sąsaja (CLI), SSL WEB sąsaja, SSHv2, 
Secure FTP konfgūracijų persiuntimui 

20. Srautų stebėjimo funkcijos: RMON (4 grupės), sFlow RMON (4 grupės), sFlow 
21. Patikimumą didinančios priemonės: Dviguba OS ant flash atmintinės,  užtikrinanti įrangos 

funkcionalumą nesėkmingo atnaujinimo atveju. 
22. Prievadų pavadinimai:  Galimybė priskirti prievadams administratoriui priimtinus vardus 
23. Suderinamumas:  Siūlomas komutatorius turi būti pilnai suderinamas su jau  turima tinklo valdymo 

programine įranga HP  PCM+. 
24. Garantija: „Life Time“ garantija visoms komutatoriaus sudėtinėms dalims. Privalo būti gamintojo 

techninis centras Lietuvoje. 
25. Programinė įranga:  Visa nauja komutatoriaus programinė įranga (firmware) pateikiama nemokamai. 

Apsaugos signalizacija 
Turi būti įrengta vieninga, modulinio tipo apsaugos signalizavimo sistema (su periferiniais detektoriais ant 
pirmo, antro ir paskutinio aukšto visų išorinių durų ir langų, taip pat ant techninių patalpų durų, išeinančių į 
terasas, ir judesio jutikliai technologiniame aukšte, koridoriuose). Šie įrenginiai bus sujungti su apsaugos 
patalpa. 
Sistemos išplėtimo moduliai ir magistralė turi būti išdėstyti ir numatyti taip, kad būtų galimybė prie bendros 
apsaugos sistemos prijungti visas patalpas. Sistema gali būti valdoma, iš atskiruose taškuose sumontuotu 
klaviatūrų ar pultelių. 
Sistemos centralizuotam valdymui turi būti numatytas centrinis kompiuteris su visa reikalinga programine 
įranga. 
Turi būti numatyta galimybė sistemai gauti aliarmo signalus iš papildomai patalpose, kito gamintojo 
sumontuotos apsaugos signalizacijos sistemos. Sistemos turi turėti tarpusavio suderinamumą. 
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Apsaugos signalizacija turi aptarnauti iki 60-ies apsaugos signalizacijos sričių. 
Apsaugos signalizacijos sistema integruojama su įeigos kontrolės sistema. 
Turi būti įrengta Praėjimo kontrolės sistema su elektriniais kortelių skaitytuvais prie įėjimo durų. 
Per centrinio kompiuterio programinę įrangą turi būti numatytas apsaugos signalizacijos ir įeigos kontrolės, 
vaizdo stebėjimo, gaisro signalizacijos sistemų funkcijų valdymas. Visos sistemos jungiamos prie programinės 
įrangos protokoliniame lygmenyje. 
Visų sistemų valdymui turi būti naudojama to paties gamintojo programinė įranga. 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GASS) 
Suprojektuoti automatinę adresinę gaisro signalizacijos sistemą skirtą perspėjimui apie gaisrą bei pavojaus 
signalų perdavimui kitoms automatikos bei elektrotechninėms sistemoms. 
Projektuojant sistemą turi būti laikomasi reikalavimų, nurodytų „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 
Projektavimo ir įrengimo taisyklėse" arba jom lygiaverčiose, bei atitikti EN54 standarto arba jam lygiaverčio 
reikalavimus. 
Gaisro signalizacijos centralė numatoma patalpoje, kurioje nuolat budi už gaisrinę saugą atsakingas personalas. 
Budėtojo vietoje turi būti vizualiai pateikiama visa informacija apie sistemos būklę. Patalpa turi būti įrengta 
taip, kaip to reikalauja priešgaisrinės normos. Numatyti gaisro pavojaus signalų perdavimą į esamo pastato 
budėtojų darbo vietą. 
Signalizacijos centralė jungiama prie kompiuterio su grafinio atvaizdavimo ir sistemos programavimo įranga. 
Kompiuteris turi būti numatytas budėtojo vietoje. Grafinio atvaizdavimo programinėje įrangoje turi būti 
atvaizduoti visi patalpų gaisro detektoriai bei jų būsena, numatytas sistemos valdymas, vizualus tekstinių 
pranešimų atvaizdavimas ir kt. 
GASS centralė turi būti jungiama prie rezervinio maitinimo šaltinio, kad dingus pagrindiniam elektros 
maitinimui, sistema ir visi jos elementai pilnai funkcionuotų ne mažiau kaip 24 val. įprastiniu, darbiniu 
režimu ir 3 val. gaisro pavojaus režimu. 
Gaisro signalizacijos tinklą sudaro adresiniai automatiniai, rankiniai gaisro detektoriai, signalizavimo įranga ir 
kitų elektrotechninių įrenginių valdymo, bei signalų priėmimo moduliai. 
Visose patalpose turi būti numatyti optiniai dūminiai detektoriai, išskyrus rūkomuosius, virtuves ar patalpas, 
kuriose gali būti dūmų, dulkių, drėgmės. Šiose patalpose turi būti numatyti temperatūriai gaisriniai davikliai. 
Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai įrengiami prie visų evakuacinių išėjimų bei evakuaciniuose keliuose 
atitinkamu atstumu vienas nuo kito, kaip to reikalauja gaisrinės normos. 
Numatant automatinių dūminių gaisro detektorių įrengimo vietą, turi būti atsižvelgiama į ventiliacijos sistemos 
grotelių padėtį bei oro srauto greitį. Neprojektuoti detektorių skersvėjo zonose. 
Temperatūriniai detektoriai turi būti numatyti lubų ploto taške, nutolusiu kuo didesniu atstumu nuo šilumą 
skleidžiančių prietaisų, tačiau neviršijant atstumų nuo konstrukcijų, kaip to reikalauja vietinės gaisrinės 
normos. 
Visi gaisriniai detektoriai turi būti jungiami į gaisro kilpas, numatant 10% laisvų adresų atsargą. 
Visos komplekso viršlubinės erdvės, kurių aukštis nuo perdangos iki pakabinamų lubų 
viršija 0,4 m atstumą ir jei virš lubų sumontuota įranga ar naudojami statybiniai produktai yra žemesnės nei B-
sl klasės, o vamzdynų izoliacija žemesnė kaip BL, papildomai apsaugomos gaisriniais dūminiais detektoriais. 
Turi būti užtikrintas priėjimas prie visos, virš lubų montuojamos gaisro įrangos, įrengiant aptarnavimo liukus. 
GASS projekto dalies rangovas turi pateikti aptarnavimo liukų įrengimo užduotį statybinės -architektūrinės 
dalies rangovui. 
Viršlubinių detektorių identifikavimui, pakabinamose lubose turi būti numatyti šviesiniai LED indikatoriai. 
Numatyti kilpos izoliatorius, kaip to reikalauja gaisrinės normos. 
Ventiliacijos, dūmų šalinimo, įspėjimo apie gaisrą, evakuacinių išėjimų, įeigos kontrolės sistemų ir liftų 
valdymui numatyti valdymo modulius, o taip pat sudaryti valdomos įrangos gaisro matricą. 
Pastato išorėje prie pagrindinio įėjimo į biurų pastatą numatyti lauko sireną su blykste. Pranešimui apie gaisrą 
pastate, numatyti įspėjimo apie gaisrą sistemą susietą su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. 
Sistemos įrenginių jungimui turi būti naudojamas gaisrinis kabelis kaip to reikalauja gaisro 
aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimo taisyklės ir normos. 
Įspėjimo apie gaisrą sistema (ĮGS) 
Įspėjimo apie gaisrą sistema (ĮGS) turi būti projektuojama sutinkamai su STR2.01.04:2005, 5 priedo arba jiem 
lygiaverčiais reikalavimais, bei turi atitikti IEC60849 arba jiems lygiaverčius reikalavimus. 
Numatyti 3 tipo kalbos pranešimų sistemą. 
Pagrindinio maitinimo dingimo atveju, visai sistemai turi būti užtikrintas nepertraukiamas veikimas dvigubą 
evakuacijai skirtą laiką, bet ne trumpiau kaip 30 min. 
Pastate numatomi transliuoti tik evakuacijai skirti pranešimai. 
Kalbos pranešimams transliuoti, budėtojo vietoje papildomai numatoma pranešimų transliavimo panelė su 
mikrofonu bei programuojamų mygtukų panele. 
Bendruoju atveju, įrašytas evakuacijos pranešimas turi būti transliuojamas budėtojui įjungiant pranešimą 
rankiniu būdu, rankiniu būdu patvirtinus gaisro pavojaus signalą arba automatiškai, neatšaukus gaisro 
pavojaus signalo per nustatytą laiką. 
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Projektuojama ĮGS turi užtikrinti gerą girdimumą visose patalpose kur nuolat būna žmonės - pranešimas turi 
būti lengvai atskiriamas iš kitų garsų fono bei pranešimo raiškumą - pranešimas turi būti transliuojamas be 
papildomų trukdžių. 
Kalbos suprantamumas visame saugomame plote turi būti ne mažesnis nei 0,5 -0,7 pagal CIS skalę. 
ĮGS garsiakalbiai gali būti neįrengiami patalpose kur tikėtinas tik trumpas žmonių buvimas, arba žmonių tose 
patalpose išvis nebūna. ĮGS garsiakalbiai neįrengiami mažose sanitarinėse patalpose, kurių plotas mažesnis nei 
2 m taip pat vienviečiuose tualetuose (išskyrus neįgaliųjų), vienviečiuose dušuose, vietose kur tikėtinas t i k  labai 
trumpas žmonių buvimas (pvz. kai kuriuose tambūruose) mažose techninėse, valytojų, sandėliukų i r  kt .  
nereikšmingose patalpose. 
ĮGS pranešimų zonų garsiakalbiams jungti turi būti naudojamas ugniai atsparus akustinių sistemų jungimui 
skirtas kabelis. Atsparumas ugniai - ne trumpesnis kaip 30 min. 
Priešgaisrinės signalizacijos sistema 
Remiantis Priešgaisrinės Apsaugos standartais visuomeninio naudojimo pastatams, priešgaisrinė apsaugos 
sistema bus numatyta ir įrengta visam moksliniam centrui (techninėms patalpoms, laboratorijoms, darbuotojų 
kabinetams, bendro naudojimo patalpoms ir kt.). Ši sistema turi būti sujungia su apsaugos patalpomis. 
Adresinis centrinis valdymo pultas (centralė) skirtas automatinei priešgaisrinei sistemai montuojamas apsaugos 
patalpose. 
Gaisrinės signalizacijos centralė jungiama prie kompiuterio su grafinio atvaizdavimo ir įvykių registravimo 
programine įranga. 
Grafinio atvaizdavimo programinėje įrangoje turi būti atvaizduoti visi patalpų gaisro detektoriai bei jų būsena, 
numatytas sistemos valdymas, vizualus tekstinių pranešimų atvaizdavimas ir kt. Gaisrinės signalizacijos sistema 
turi turėti galimybę apjungti į bendrą tinklą iki 15-os gaisrinių centralių. 
Gaisro signalizacijos tinklą sudaro adresiniai autoadresuojami optiniai, temperatūriniai, rankiniai gaisro 
detektoriai, signalizavimo įranga ir kitų eleklrotechninių įrenginių valdymo, bei signalų priėmimo moduliai. 
Jutikliai bus sumontuoti gaisro aptikimui tiek virš pakabinamų lubų. tiek ir po jomis. 
Gaisro signalizacijos sistemos techninis projektas rengiamas vadovaujantis LR STR 2.01.01 (2): 1999, 
priešgaisrinės saugos arba jom lygiaverčiom taisyklėmis (GAKT), elektros įrenginių įrengimo arba jom 
lygiaverčiom taisyklėmis (EĮĮT). 
Visi sistemos projektavimo klausimai turi būti derinami su priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnyba. 
PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA 
Bendrieji projektavimo kriterijai ir standartai 
Rengiant  procesų valdymo  ir  automatizacijos  projekto  dalį  bei  priimant projektinius 
sprendinius, turi būti vadovaujamasi pagrindiniais bendrais Lietuvos respublikos teisės aktais (žr. priedą 1) ir 
norminiais dokumentais. 
Bendrieji nurodymai 
Automatizuotos pastato valdymo sistemos (toliau PVS/angl. BMS „Building management system") paskirtis - 
užtikrinti profesionalų (patikimą, saugų ir patogų) statinio, kaip atskirų inžinerinių sistemų visumos, valdymą 
tiek automatiniu, tiek rankiniu režimu bei energetinių sąnaudų optimizavimą, pagal statistinius eksploatacinius 
kaštus. Sistema taip pat turi užtikrinti visų pagrindinių technologinių parametrų, inžinerinių įrenginių būsenų 
nuotolinę kontrolę, būsenų duomenų kaupimą bei archyvavimą, energetinių sąnaudų apskaitos duomenų 
automatinį surinkimą, analizę ir eksportą į mokslinio centro (toliau Užsakovo) apskaitos programos duomenų 
bazę. 
Gaisro gesinimą ir dūmų šalinimą užtikrinančių inžinerinių sistemų valdymo ir kontrolės sprendiniai projekto 
dalyje turėtų būti pateikiami atskira grupe. Išimtinai gaisro pavojaus metu aktyvuojamų sistemų pagrindinių 
mazgų būsenos pastato valdymo sistemoje turi būti tik stebimos ir registruojamos. Dvigubos paskirties 
inžinerinių sistemų valdymas ir kontrolė turi būti projektuojami darbui normaliomis sąlygomis ir gaisro metu, 
išlaikant priešgaisrinio valdymo prioritetą. 
PVS struktūra turi būti modulinio tipo ir lanksti. Ji turi atitikti Užsakovo naujo statinio patalpų funkcinio 
paskirstymo struktūrą ir turi būti laisvai keičiama, keičiantis patalpų paskirčiai: 
Pastate numatomos keturios pagrindinės funkcinės patalų grupių zonos: 
„švarių patalpų" zona; 
laboratorinių patalpų zona; 
administracinių patalpų (biurai, mokslo darbuotojų kabinetai, pasitarimų patalpos) zona; 
kriogeninės saugyklos zona. 
Procesų valdymo ir automatizacijos projekto dalyje aprašomų atskirų automatizuotų valdymo sistemų (AVS) 
sudėtis turi apimti lauko įrenginius (PLV, jutiklius, matuoklius, jungiklius ir kt.), duomenų perdavimo 
magistrales, stebėjimo ir valdymo įrangą vietiniuose valdymo postuose bei centrinėje (inžinieriaus patalpoje -
CIS) ir rezervinėje (apsaugos poste) PVS stotyse, programinę įrangą susijusią su matavimo prietaisais, duomenų 
perdavimu bei jų vizualizacija, darbo brėžinius ir reikalavimus montavimo, atskirų inžinerinių įrenginių ir 
visos sistemos paleidimo - derinimo darbams, išpildomajai dokumentacijai bei aptarnaujančio personalo 
apmokymui. 
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Projekto dalyje turi būti nurodyti pasirenkamos automatizacijos įrangos gamintojo ir įrangos montuotojo 
vertinimo kriterijai (gaminių asortimentas, kainodaros lankstumas, garantiniai įsipareigojimai, tiekimo 
terminai, kvalifikuota informacinė-techninė pagalba ir patirtis). 
Valdymo automatikos įrangos projektavimas turi būti pagrįstas techniniais ekonominiais skaičiavimais. Diegiant 
energiją taupančias priemones, numatomas papildomos automatikos įrangos komplekto diskontuotas 
atsipirkimo laikotarpis neturi viršyti 5 metų. Skaičiavimuose taikytina 7% diskonto norma. 
ŠVOK sistemų valdymas ir apsauga 
Atskiri šildymo ir vėdinimo sistemų automatinio valdymo algoritmai kiekvienai sistemai formuojami 
individualiai priklausomai nuo inžinerinės įrangos komplekto sudėties ir atskirų projekto ŠVOK dalies 
technologinių reikalavimų. 
Bendru atveju vėdinimo bei šilumos ruošimo įrangai, priklausomai nuo šiluminės energijos nešėjo tipo 
(vanduo, elektra, dujos), kuris apsprendžiamas ŠVOK dalyje, turi būti numatytos privalomos apsaugos 
priemonės: 
Vandeninio šildytuvo apsaugai nuo užšalimo turi būti matuojama vandens temperatūra šildytuvo kontūro 
išėjime (vėdinimo kameros išorėje). Matavimo įranga -vandens temperatūros jutiklis -greitaveikis įmerkiamo 
tipo (matavimo atsako pusperiodis x=0,5 ne ilgesnis nei 2 sek.). 
Papildomai vandeninio šildytuvo apsaugai nuo užšalimo, įvertinus rizikos laipsnį (galimi nuostoliai užšalimo 
atveju) ir montavimo galimybes (pakankama erdvė jutikliui montuoti ir jos išplėtimas), turi būti numatyta 
tiekiamo oro temperatūros kontrolė šildytuvo išėjime. Matavimo įranga - kapiliarinis termostatas, kuris 
montuojamas iškarto po šildytuvo sekcijos tolygiais vingiais per visą skerspjūvį bei kitas gamintojo 
rekomendacijas. Termostato suveikimas turi besąlygiškai (apeinant PLV valdymo ir kontrolės grandines) 
stabdyti vėdinimo įrenginio oro tiekimo dalį (išjungti ventiliatorių, uždaryti lauko oro paėmimo užsklandą ir 
maksimaliai atidaryti vandeninio šildytuvo vožtuvą). Termostato suveikimo atstatymo būdas 
(rankinis/automatinis) pasirenkamas pagal SVOK įrangos aptarnaujamo objekto svarbą ir numatomos įmonės, 
vykdysiančios techninę -eksploatacinę įrangos priežiūrą, kvalifikacijos bei patirties lygį. Bendru atveju, kai 
aukščiau minimų sąlygų įvertinti neįmanoma, numatomas tiekiamo oro temperatūros termostatas su 
automatiniu suveikimo atstatymu ir programiniu visos vėdinimo sistemos stabdymu, esant kartotiniam 
termostato suveikimui valandos laikotarpyje. Jei ŠVOK dalies projektiniuose sprendiniuose šilumnešiu bus 
pasirinktas etilen glikolio tirpalas, papildoma apsauga pagal tiekiamo oro temperatūrą- neprojektuotina. 
Vandeninio šildytuvo apsaugai nuo užšalimo dingus elektros maitinimui turi būti numatyta oro paėmimo 
užsklanda su spyruokliniu gražinimo mechanizmu. 
Savalaikei galimo vandens nuotėkio registracijai ir su tuo susijusių materialinių nuostolių prevencijai, būtina 
numatyti vandens nuotėkio jutiklius pavojingiausiuose galimo užpylimo taškuose. 
Plokštelinio šilumokaičio apsaugai nuo galimo apledėjimo turi būti numatytas šalinamo oro temperatūros 
matavimas šilumos atgavimo įrenginio išėjimo „šaltajame kampe". Matavimo įranga -oro temperatūros jutiklis 
(matavimo atsako pusperiodis T=0,5 ne ilgesnis nei 60 sek.). Matavimo duomenys naudojami programiniam 
apėjimo (angį. „bypass") oro užsklandos, tuo pačiu ir šilumos atgavimo įrenginio našumo, valdymui. 
Rotacinio šilumokaičio apsaugai nuo galimo apledėjimo turi būti numatytas oro slėgio skirtumo matavimas tarp 
šilumos atgavimo įrenginio įėjimo ir išėjimo šalinamo oro kanale. Matavimo įranga -oro slėgio skirtumo 
jungiklis, kurio suveikimas, formuojantis ledui, turi aktyvuoti programinį šilumos atgavimo įrenginio našumo 
mažinimą. 
Projektuojant centralizuoto karšto vandens ruošimo sistemos valdymo automatiką, būtina numatyti 
programines prevencines legioneliozės bakterijų naikinimo priemones (sistemingas 
trumpalaikis nustatytosios karšto vandens temperatūros pakėlimas vartotojams saugiu metu). Elektrinio 
šildytuvo apsaugai nuo perkaitimo turi būti numatyta oro srauto per šildymo sekciją kontrolė. Matuojamas oro 
slėgių skirtumas tarp oro srautą formuojančio įrenginio (ventiliatoriaus) įėjimo ir išėjimo. Matavimo įranga -
oro slėgio skirtumo jungiklis, kurio suveikimas, atsiradus pakankamam (gamintojo nurodomas parametras) oro 
srautui, leistų aktyvuoti elektrinio šildytuvo darbą. 
Naudojant įrangą su dujiniais degikliais, turi būti suprojektuota automatinė dviejų lygių dujų nuotėkio 
kontrolė. Pirmo lygio pavojaus signalas turi būti sužadintas, kai dujų kiekis patalpoje pasiekia žemutinės dujų 
sprogimo koncentracijos 20% ribą (automatiškai turi būti aktyvuojama vietinė garsinė signalizacija ir 
generuojamas įspėjamasis pavojaus signalas į PVS), o aukščiausio lygio pavojaus signalas, kai dujų 
koncentracija pasiekia -40% ribą (nutraukiamas dujų tiekimas į pastatą, aktyvuojamas evakuacinis pavojaus 
signalas vietoje ir aukščiausio lygio pavojaus signalas į PVS). Dujų nuotėkio paieškos ir signalizacijos sistemų 
dalys, patenkančios į prietaisų, kuriems privaloma periodinė metrologinė patikra, sąrašą, techninio projekto 
etape turi būti sąmatinamos su atsarginiais komplektais. Pakaitinis sumontuotų ir atsarginių sistemų dalių 
komplektų naudojimas turi užtikrinti Užsakovo statinio saugumą, garantuojant veikiančios įrangos 
metrologinės patikros tęstinumą. 
Buitinio vandentiekio, drenažo ir nuotekynės įrangos darbo kontrolė 
Atskiri vandentiekio ir nuotekų sistemų automatinio valdymo algoritmai kiekvienai sistemai formuojami  
individualiai  priklausomai  nuo  inžinerinės  įrangos  komplekto  sudėties  ir atskirų projekto dalies 
"Vandentiekis ir nuotekynė" (toliau VN) technologinių reikalavimų. Bendru atveju vandens tiekimo ir nuotekų 
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šalinimo įrangos valdymui bei apsaugai turi būti numatyta:' Siurblių apsauga nuo sausos eigos. Jutiminis 
elementas -slėgio jungiklis vandens paėmimo pusėje. Apsauginis jungiklis gali būti gamintojo integruotas į 
siurblį. 
Projektuojamose vandentiekio ir šildymo sistemų atšakose, kurios tiesiamos per galimai 
žemesnės temperatūros nei 0 C objekto erdves, turi būti numatyta apsauga nuo užšalimo. 
Apsauginės priemonės -kintamos varžos šildymo kabeliai. 
Projektuojamose nuotekų, drenažo siurblinėse, riebalų gaudyklėje, bei naftos atskirtuve turi būti numatytas 
atskiras plūdinis lygio jungiklis avariniam (persipylimo) lygiui fiksuoti PVS. 
Projektuojant sunkaus paleidimo, didelės galios (virš ~5kW) siurblių, skirtų darbui pastovaus debito 
kontūruose, valdymo schemas, rekomenduojama numatyti švelnaus paleidimo įrenginius. 
Elektrotechnikos įrangos valdymas ir kontrolė 
Atskiri elektros energijos tiekimo, paskirstymo ir apskaitos automatizavimo sprendiniai užsakovo objekte 
formuojami individualiai priklausomai nuo inžinerinės įrangos komplekto sudėties ir atskirų projekto dalies 
„Elektrotechnika" technologinių reikalavimų. Bendru atveju objekto elektros energijos įvadiniams ir 
paskirstymo tinklams numatomos privalomos automatinio valdymo ir kontrolės priemonės. Transformatorinių 
įvadinių srovių matavimas realiame laike su duomenų 
perdavimu į PVS. Evakuacinių šviestuvų pagrindinių charakteristikų automatinės kontrolės sistema su 
duomenų perdavimu į PVS realiame laike." Objekto vidaus bendrų erdvių apšvietimo valdymas iš PVS 
(įjungimas / išjungimas / užtemdymas) pagal atskirus pastato vidaus šviesos dizaino sprendinius, bei 
darbuotojų pageidavimus. Lauko šviestuvų, reklamos skydų ir fasadų šventinio apšvietimo automatinis 
valdymas iš  PVS (įjungimas / išjungimas) numatomas pagal foninį lauko apšviestumo lygį, dienos /nakties 
paros grafiką ir atskirus pastato išorės šviesos dizaino sprendinius. Projektavimo metu, suderinus su Užsakovu 
ir su elektrotechnikos projekto dalimi, turi būti peržiūrėtas papildomų kontrolinių taškų įvedimas į PVS: 
Pagrindinių įvadinio ir paskirstymo tinklo apsaugos bei komutacinių įrenginių būsenų kontrolė. Elektros įvadų 
reaktyviosios galios kompensavimo įrangos kontrolė.' Įvadinio elektros tinklo kokybės kontrolė. Automatinio 
rezervavimo įrangos (toliau ARĮ), komutuojančios elektros energijos tiekimo iš miesto tinklų ir rezervinio 
dyzelinio generatoriaus grandines 1 kategorijos el. energijos vartotojams, būsenų kontrolė ir, pagal poreikį, 
valdymas. 
Priešgaisrinių sistemų automatizacija 
Atskiri priešgaisrinių sistemų (dūmų šalinimo DSS ir automatinio gaisro gesinimo AGGS) automatinio valdymo 
algoritmai formuojami individualiai priklausomai objekto gaisrinės koncepcijos ir numatomos priešgaisrinės 
inžinerinės įrangos sudėties. Įrangos 
Inžinerinių sistemų sprendimai tikslinami techninio ir darbo projekto metu. Projektuojant priestatą, numatyti 
galimybes kitais etapais pritaikyti atsinaujinančių energijos šaltinių technologijas. 
 
 


