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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ, LIFTŲ
ŠACHTŲ) TIPAI, MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI – PROJEKTINIAI
SPRENDINIAI

Sklypo plano, architektūros – konstrukcijų projekto dalyje numatyti statinio remonto darbai.

9.1. Langų keitimas

Seni mediniai langai (įskaitant bendro naudojimo rūsio langus) ir balkonų durys keičiami naujais
PVC tipo varstomais langais. Langų keitimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais. Langų gamyba ir montavimo
kokybė bus vertinama pagal STR 2.05.20:2006 ir www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles.

Langų profiliuočių spalva nurodoma fasadų brėžiniuose. Langų profiliuočiai, sandarinimo
medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. Langų šilumos perdavimo koeficientas
U≤1,10 W/(m2·K). Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN
12608:2003.

Lango rėmo profilis plastikinis (PVC). Per visą lango rėmą turi būti įrengiamos izoliacinės juostos.
Stiklo paketas su trimis stiklais, bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas dujomis. Langas varstomas
trimis padėtimis - atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija. Rankenos PVC. Išorinė palangė skardinė,
dengta poliesteriu, spalva - nurodyta fasadų brėžiniuose. Vidaus palangė PVC, spalva-balta.

Kartu su keičiamais langais keičiamos ir vidaus palangės, kurios įrengiamos iš PVC plokščių,
spalva-balta. Atliekamas vidaus angokraščių apdailos atstatymas.

Atnaujinant (modernizuojant) pastatą keičiamos išorinės palangės, kurios įrengiamos iš poliesteriu
padengtos cinkuotos skardos. Išorės palangių spalva nurodoma brėžiniuose.

Lango apkaustai gaminami ir sumontuojami laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. Langas
gaminamas su lango / durų apkaustais, kurie leistų langą varstyti trimis (atidarymas, atvertimas,
mikroventiliacija). Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma rengti varčios sukėlimo
įtaisą su ratuku. Langai pastate virš dviejų aukštų, taip pat langai žemesniuose aukštuose, išeinantys į
šaligatvius ar kitas pėsčiųjų ėjimo vietas atidaromi į vidaus pusę.

Naujų langų gaminių rėmai praplatinami tiek, kad šiltinant išorės angokraščius, šilumos izoliacija ir
apdaila neužeitų ant lango stiklinimo.

Įstačius langus atstatoma vidaus ir išorės angokraščių apdaila. Keičiamų langų ir durų vidaus
angokraščiai aptaisomi drėgmei atspariomis gipso kartono plokštėmis, gruntuojami, glaistomi ir
nudažomi. Angokraščių kampai uždengiami specialias kampų profiliais, glaistomi, dažomi.

Prieš langų gamybą, būtina atlikti paruošiamuosius darbus ir gaminių matmenis patikslinti objekte.
Langų varstymo kryptis, medžiagą, vidines palanges suderinti su Užsakovu (buto, kuriuose keičiami
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langai, gyventojais) raštiškai. Langų sudalinimas turi atitikti nurodytą projekte. Gaminių eksploatacinių
savybių deklaracijas būtina suderinti su Projektuotoju, prieš užsakant gaminius ir prieš pradedant statybos
darbus.

Prieš įrengiant langus, duris visi gaminių gabaritai privalo būti tikslinami pagal natūrinius angos
išmatavimus. Prieš langų/ durų gamybą, varstymo kryptį (dešininės, kairinės) ir varstymo padėtis tikslinti
vietoje ir su butų gyventojais. Durų varstymą tikslinti pagal planus.

Langų, durų klasės reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. Gaminiai turi atitikti STR
2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus. Gaminiai
montuojami vadovaujantis ST 2491109.01:2013 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas". Jei
gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jų atstovo, Rangovas privalo pateikti raštišką gamintojo išvadą (aktą)
apie gaminių sumontavimo tinkamumą.

Gaminiai į statybos vietą pristatomi visiškai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais,
tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms
akustinėms ir higienos normoms. Langai turi būti paženklinti CE ženklu ir turėti atitikties įvertinimą.

Įrenginėjant langus vadovautis:
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis

9.2. Išorinių sienų šiltinimas

Sienų šiltinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais ir ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais. Fasado
įrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus
turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos.

Prieš pradedant fasado šiltinimo darbus, turi būti įvertinta esamų konstrukcijų būklė. Prieš atliekant
pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas ir apdorojamas
fungicidais, užtaisomi įtrūkimai, sutvarkomos pažeistos vietos, kur reikalinga atstatomas mūras, paviršius
išlyginamas pagal termoizoliacinės sistemos gamintojo reikalavimus, tarpblokinės siūlės užsandarinamos.
Pažeistos, išbyrėjusios plytos keičiamos naujomis, atstatant reikiamo stiprumo paviršių tinkuojamo fasado
termoizoliacinės sistemos tvirtinimui. Pažeistos nesandarios skiedinio siūlės atstatomos, užsandarinamos.

Iki pradedant šiltinimo darbus turi būti įvertinta esamų konstrukcijų būklė, nustatytos atsiradusių
pažeidimų priežastys, jos pašalintos, esamos konstrukcijos sustiprintos.

Apšiltintų išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤0,18W/(m2·K).

Išorinių sienų šiltinimas, ventiliuojmas fasadas

Pastato išorinės sienos šiltinamos mineraline vata 210 mm: 180 mm šilumos izoliacijos, kurios
λd≤0,034 W/(m·K) ir 30 mm vėjo izoliacijos plokštėmis, kurių λd≤0,033 W/(m·K)), įrengiamas
vėdinamas fasadas su fasadinių akmens masės plytelių apdaila. Aliumininis laikantis karkasas įrengiamas
ant nerūdijančio plieno kronšteinų. Fasadinių akmens masės plytelių formatas artimas ~600x1200 mm.

Butų langų ir lauko durų išoriniai angokraščiai vėdinamoje sistemoje apšiltinami 30 mm storio kieta
priešvėjine mineraline vata, kurios λd≤0,033 W/(m·K), angokraščiai apskardinami poliesteriu dengta
skarda. Angokraščių šiltinamojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mm. Jeigu nėra galimybės
angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo sluoksnio storiu (prie nekeičiamų langų), tuomet langų
užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių šilumos izoliacija.

Fasadų šiltinimo sistema parenkama I-III kategorijos atsparumo smūgiams, pagal STR
2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus.

Apšiltinus fasadus pritvirtinamas naujas namo adresas iš tūrinių raidžių, skaičių ir vėliavos laikiklis.

Cokolio antžeminė dalies šiltinimas, tinkuojamas fasadas
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Prieš atliekant cokolio apšiltinimo darbus sutvarkomas ir išlyginimas cokolio paviršius iki sistemai
reikalingo lygumo ir tvirtumo. Nuardomas ir atstatomas pažeistas atitrūkęs, suskeldėjęs tinko sluoksnis,
užsandarinami sienų įtrūkimai. Pastato cokolis šiltinimas 200 mm polistireniniu putplasčiu rūsio sienoms
(EPS100 arba analogas)*, kurio λ d≤0,035 W/(m·K). Cokolio apdaila – fasadinės klinkerio plytelės,
plytelių spalva nurodoma fasadų brėžiniuose. Cokolio langų angokraščių apdaila – fasadinės klinkerio
plytelės, palangės – skardinės iš poliesteriu dengtos skardos. Cokoliui naudojama I kategorijos atsparumo
smūgiams termoizoliacinė sistema pagal normatyvus.

Tambūrų sienų su butais šiltinimas, tinkuojamas fasadas

Tambūre numatoma bendrasis remontas. Laiptinės tambūro sienos su butais pirmame aukšte
apšiltinamos 30 mm storio fenolio putų šilumos izoliacinėmis, kurių λd≤0,020 W/(m·K) plokštėmis,
klijuojant ir tvirtinant fiksavimo smeigėmis, visu patalpos perimetru iki lubų sienos paruošiamos apdailos
įrengimui - nuvalomos, gruntuojamos, tinkuojamos, glaistomos, dažomos struktūriniais pigmentiniais
dažais, spalva šviesi, artima RAL 1013/ NCS S 1510-Y40R Matt.

Laiptinės tambūro luboms įrengiama struktūrinio dažymo apdaila. Parenkami atsparūs atmosferos
poveikiui ir intensyviam plovimui lateksiniai faktūriniai dažai vidaus darbams. Spalva balta arba kaip
sienų.

Grindų paviršius nuvalomas, išlyginamas, paruošiamas, atstatoma laiptų geometrija, įrengiama
neslidžių akmens masės plytelių apdaila. Spalva pilka, artima RAL 7040.

1 aukšto rūsio siena su butu Nr. 6 apšiltinamos 50 mm storio polistireniniu putplasčiu (EPS 100N*
arba analogas), kurio λd≤0,030 W/(m·K) plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant fiksavimo smeigėmis,
tinkuojama, glaistoma, dažoma struktūriniais pigmentiniais dažais.

Balkonų vidaus sienų šiltinimas, tinkuojamas fasadas

Balkonų vidinės sienos apšiltinamos įrengiant tinkuoto fasado sistemą. Vidinės balkonų sienos
šiltinamos 70 mm storio polistireniniu putplasčiu (EPS 100N* arba analogas), kurio λd≤0,030 W/(m·K),
įrengiama fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila. Langų angokraščiai apšiltinami ≥30 mm storio
standžiomis polistireninio putplasčio plokštėmis angokraščiams, kurių λd≤0,033 W/(m·K). Jeigu nėra
galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo sluoksnio storiu (prie nekeičiamų langų), tuomet
langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių šilumos izoliacija.

Termoizoliacija padengiama armuotu tinko sluoksniu su fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila.
Tinko spalva nurodoma fasadų brėžiniuose. Sienų ir angokraščių apšiltinimo konstrukcijos armavimui
naudojamas sintetinis tinklelis. Sienos armuojamos min. 2 sluoksniais, papildomai armuojami
angokraščiai, kampai. Armatūriniai tinkleliai sandūrose užleidžiami vienas ant kito. Parenkama išorinių
tinkuojamų sienų II kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema pagal normatyvus.

Struktūrinis dekoratyvinis tinkas tonuojamas, pralaidus garams, atsparus aplinkos poveikiui,
biologiniam užteršimui, šalčiui ir drėgmei, gerai sukimbantis su pagrindu, elastingas. Tinko paviršius
lygus „smulki samanėle“, frakcija ≤1,5 mm.

Apskardinimas

Fasadai, stogeliai, angokraščiai ir jų atskiri elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda,
kurios spalva nurodoma fasadų spalviniuose sprendiniuose, skardos storis ≥0,50 mm. Fasadų spalvinis
sprendimas ir medžiagiškumas pateiktas brėžiniuose.

Kiti darbai
Ant fasadų esantys šilumos punkto ir signalizacijos davikliai, lauko šviestuvai, elektros spintos,

antenos ir kt. įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui, atkeliami, permontuojant ant naujai įrengtos apdailos.
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Perkėlimo darbus gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė. Atviri laidai, kabeliai, pakloti ant sienų,
turi būti įvedami į laidadėžes.

Privalomas apdailos ir gerbūvio atstatymas iki buvusio lygio. Pažeistos vejos atsėjimas.

Sienų ir cokolio įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius įvertinimus turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos. Apšiltinimo
darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus gyvenamiesiems
pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338).

Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis:
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 121895674.205.20.02.03:2014 "FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI. Vėdinamų fasadų su

mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas".
Įrengiant tinkuoto fasado sistemas vadovautis:
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“;
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 121895674.205.20.01:2012 „Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių

termoizoliacinių sistemų įrengimas“.
Šiltinant cokolį vadovautis:
ST 121895674.100:2012 "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai";
ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“;
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis.

9.3. Cokolio požeminės dalies šiltinimas

Cokolio antžeminės dalies šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018
„Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir ST „Fasadų įrengimo
darbai“ reikalavimais.

Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius
nuvalomas, apdorojamas fungicidais, užtaisomi įtrūkimai, kur reikalinga atstatomas mūras, atitrūkęs
tinkas, sienų paviršius išlyginamas.

Apšiltintų rūsio išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤0,18W/(m2·K).
Prieš šiltinant cokolį išardoma esama betoninė nuogrinda. Išoriniu perimetru kasama tranšėja.

Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių
pažeidimų. Montuojamas cokolinis profilis, įrengiama teptinė hidroizoliacija. Ties šiluminės trasos įvadu
į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus, išsaugomi
šiluminės trasos alsuokliai. Šiluminės trasos alsuokliai gruntuojami, dažomi antikoroziniais dažais (spalva
analogiška fasadui, kuriame jie yra).

Pastato požeminės rūsio sienos šiltinamos 200 mm storio polistireniniu putplasčiu rūsio sienoms
(EPS100* arba analogas), kurio λd≤ 0,035 (W/mK), klijuojant ir tvirtinant fiksavimo smeigėmis. Cokolio
apšiltinimo konstrukcija įgilinama ≥1200 mm į gruntą. Ant požeminės apšiltintos pamato dalies
įrengiama drenažinė membrana. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija
įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus. Cokolio požeminės dalies šiltinimo darbai turi būti
atliekami šiltojo sezono metu.

Atlikus rūsio sienų ir cokolio šiltinimo darbus, tranšėja užpilama nukastu gruntu ir sutankinama.
Aplink pastatą įrengiama betoninių trinkelių nuogrinda, apribota vejos bortais, suformuojant nuolydį nuo
pastato. Nuogrinda projektuojama ≥500 mm pločio.

Esamos betoninės įėjimo aikštelės, laiptų pakopos projektuojamos naujai. Aikštelėms, laiptams
įrengiama neslidžių lauko plytelių danga, naujos kojų valymo grotelės su drenažu (žr. 7. universalaus
dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai).

Atlikus modernizacijos darbus privalomas apdailos ir gerbūvio atstatymas iki buvusio lygio.
Pažeistos vejos atsėjimas. Atviri laidai, kabeliai, pakloti ant sienų, turi būti įvedami į laidadėžes.
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Apšiltinimo darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus
gyvenamiesiems pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338). Statyboje leidžiama
naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

Įrengiant fasadą vadovautis:
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“;
ST 121895674.205.20.01:2012 „Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių
termoizoliacinių sistemų įrengimas“;
ST 121895674.100:2012 "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai";
ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“;
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis.

9.4. Stogo atnaujinimas

Stogo atnaujinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ bei statybos taisyklėmis ST 121895674.215.01:2012
„Stogų įregimo darbai“ reikalavimais.

Demontuojami visi stogo apskardinimai. Išvalomas esamas stogo hidroizoliacijos paviršius,
užtaisomos hidroizoliacijoje esančios pūslės, esami stogo paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos. Stogo
paviršius nuvalomas, suremontuojami defektai, įtrūkimai. Remontuojami atitrūkę, suskeldėję parapetai, ir
ventiliaciniai kaminėliai. Demontuojamos esamos vidinės lietaus surinkimo įlajos, antenos, suderinus su
pastatą administruojančia įmone nuimamos, baigus darbus reikalingos pritvirtinamos, nepažeidžiant stogo
dangos. Atliekant modernizavimo darbus išsaugomi oro ryšio tinklai (prieš pradedant darbus derinti su
atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai). Antenos ir įvairios
atotampos pritvirtinamos prie stogo pagrindo konstrukcijų, skylės stogo dangoje užsandarinamos.

Lietaus nuvedimas nuo stogo vidinis. Tikrinami esami stogo nuolydžiai. Jei esamos dangos
nuolydis netenkina projekte numatyto, naujas nuolydis formuojamas naudojant polistireninį putplastį
(ploniausioje vietoje polistireninio putplasčio storis numatomas ne plonesnis nei paskaičiuota).
Projektuojamas stogo nuolydis 2,0o įlajos link. Projekte numatomas vidinio lietaus surinkimo įlajų
keitimas, lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas. Stogo plote įlajos išdėstytos žemiausiose stogo vietose.
Ne mažesniu kaip 0,5 m spinduliu nuo vertikalios įlajos centro stogo paviršius turi ne mažesnį kaip 6 °
nuolydį į įlają. Įlajos apsaugotos, kad lapai ir žvyras nepatektų į lietvamzdį. Užšąlančios vidinio vandens
nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys tinkamai apšiltintos arba apšildomos.

Stoge ties kiekviena laiptine numatomi kanalai (vamzdžiai) kabelių per stogą į kiekvieną laiptinę
nuvedimui. Prie šių kanalų esančių ventiliacijos šachtų mūro ir laiptinės antstato numatoma pritvirtinti
laikiklius lauko antenoms. Antenų laikikliai numatomi prie kiekvienos laiptinės.

Stogo danga turi atitikti Broof(t1) gaisrinę kategoriją.
Esami išlipimo ant stogo liukai keičiami naujais, sandariais, apšiltintais, su naujomis metalinėmis

užlipino ant stogo kopėčiomis ir landos apdaila.
Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai pagaminti iš korozijai

atsparių statybos produktų: cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno. Parapetai ir ventiliaciniai kaminėliai
apskardinami plastifikuota skarda, spalva nurodyta fasadų brėžiniuose.

Parapetai pakeliami mūrijant, kad iškiltų ≥300 mm nuo naujai įrengiamos stogo dangos, kad sutaptų
su esamu pakeltu šoninių sienų parapetu. Betoninės plokštės virš įėjimų į laiptines, užkeltos ant parapetų,
demotuojamos. Iš fasado pusės parapetai apšiltinami, ir įrengiama sudėtinė tinkuojamo fasado sistema,
analogiška sienoms. Parapeto vidinė pusė apšiltinama kieta mineraline vata 40 mm (λd≤0,041 W/(m·K)),
stogo danga užkeliama iki parapeto viršaus. Hidroizoliacinės dangos kraštas užsandarinamas, kad į stogo
konstrukcijas nepatektų vanduo. Parapetų viršus apskardinamas, iš šono įrengiama metalinė apsauginė
tvorelė, kurios viršaus aukštis nuo stogo dangos ≥600 mm. Parapetų viršaus apskardinimo nuolydis turi
būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9 °. Padengiant parapetus skarda, ją būtina iškišti už vertikalaus
sienos paviršiaus į abi sienos puses.
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Projekte numatomas stogo apšiltinimo variantas – 180 mm storio polistireninis putplastis EPS 80N*,
kurio λd≤0,031 W(m·K) ir 40 mm storio kieta mineraline vata, kurios λd≤0,041 W/(m·K) – bendras stogo
šilumos izoliacijos sluoksnio storis 220 mm. Įrengiami du sluoksniai prilydomos polimerinės bituminės
dangos su papildomais sluoksniais. Stogo konstrukcijos sandūrose su kitais elementais, įrengiami
papildomi hidroizoliacijos sluoksniai. Hidroizoliacinė stogo danga įrengiama taip, kad užtikrintų ilgalaikę
pastato hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Įrengiant hidroizoliacinę stogo dangą,
numatytas reikiamas papildomų hidroizoliacinių sluoksnių skaičius bei jų išdėstymas. Stogo susijungimo
su vertikaliais paviršiais vietose, pastarieji padengiami hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ne
mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje patikimai užsandarinamas,
kad į stogo konstrukcijas nepatektų drėgmė. Pakloto įrengimo kokybė turi atitikti normatyvinių statybos
techninių dokumentų nustatytų neeksploatuojamų stogų reikalavimus. Šilumos izoliacijos tvirtinimas
atliekamas smeigėmis ir kitomis priemonėmis. Paklotams įrengti naudojamų šilumą izoliuojančių gaminių
sujungimai, vieni kitų atžvilgiu - perslinkti. Kai klojami keli šilumą izoliuojančių gaminių sluoksniai, jų
sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti.

Ant stogų esantys natūralios ventiliacijos kanalai išvalomi, dezinfekuojami. Jų šachtų aukštis nuo
naujos stogo dangos paviršiaus ne mažesnis kaip 600 mm, nuo parapetų – 300 mm, ventiliacijos kanalai
paaukštinami iki reikiamo aukščio mūrijant. Natūralios ventiliacijos kanalai apšiltinami 40 mm storio
kieta mineraline vata, kurios λ=0,041 W/(m·K). Ant ventiliacijos šachtų apšiltinimo užleidžiama stogo
danga.

Ant natūralios vėdinimo kaminėlių projekte numatomas metalinių stogelių su grotelėmis įrengimas.
Butuose pakeičiamos ventiliacijos grotelės. Ventiliacijos šachtos apskardinamos poliesteriu dengta
cinkuota skarda. Po ventiliacijos kanalų valymo ir dezinfekavimo darbų, parengiamos ventiliacijos kanalų
schemos bei oro srautų matavimų (butuose ir kitose patalpose) protokolai.

Visos stogo konstrukciją kertančios komunikacijos užsandarinamos panaudojant specialius flanšus,
kurie parenkami pagal jų dydį. Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas kaminėlis įrengiamas
60 – 80 m2 stogo plote).

Darbams bei medžiagoms keliami reikalavimai pateikiami techninėse specifikacijose. Apšiltinimo
darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus gyvenamiesiems
pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338).

Atliekant stogo šiltinimo darbus vadovautis:
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“;
ST 121895674.215.01:2012 „Stogų įrengimo darbai“;
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis.

9.5. Balkonų stogelių atnaujinimas

Esami balkonų stogeliai remontuojami, sutvarkomi, pašalinama augmenija, esama stogelių danga,
apskardinimai. Atstatoma stogelių geometrija. Stogeliams suformuojami nuolydžiai, įrengiamas
apšiltinamas projekte numatomas stogo apšiltinimo variantas – 100/120 mm storio polistireninis
putplastis EPS 80N*, kurio λd≤0,031 W(m·K) ir 40 mm storio kieta mineraline vata, kurios λd≤0,041
W/(m·K) – bendras stogo šilumos izoliacijos sluoksnio storis 140/160 mm. Įrengiami du sluoksniai
prilydomos polimerinės bituminės dangos su papildomais sluoksniais. Stogo konstrukcijos sandūrose su
kitais elementais, įrengiami papildomi hidroizoliacijos sluoksniai. Stogo susijungimo su vertikaliais
paviršiais vietose, pastarieji padengiami hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ne mažiau kaip
300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje patikimai užsandarinamas, kad į stogo
konstrukcijas nepatektų drėgmė. Stogeliai apskardinami. Pakloto įrengimo kokybė turi atitikti
normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų neeksploatuojamų stogų reikalavimus. Stogelio
šonai apšiltinami, tinkuojami armuotu tinko sluoksniu, įrengiama fasadinio dekoratyvinio tinko apdaila.
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9.6. Pastato vidaus pritaikymas negalią turintiems žmonėms

Atnaujinant (modernizuojant) gyvenamąjį pastatą projektavimo užduotyje nenumatoma sprendimų
pritaikyti pastatą naudoti žmonėms su negalia.

9.7. Balkonų atnaujinimas

Balkonų darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai
ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais.

Atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus būtina patikrinti balkoninių perdangos plokščių
tvirtumą ir stabilumą, būtinas kiekvieno balkono būklės įvertinimas. Esant reikalui būtina balkonines
perdangos plokštes stiprinti, atstatyti pažeistas vietas. Nuo atviros balkoninių perdangos plokščių
armatūros pašalinamos rūdys, atstatomas apsauginis armatūros sluoksnis cementiniu skiediniu. Atstatoma,
remontuojama balkonų plokščių geometrija, pažeista armatūra, ištrupėjusios dalys. Prieš balkonų
atnaujinimo darbus nuardomas pažeistas balkono grindų betono sluoksnis iki perdangos.

Demontuojami esami balkonų metaliniai turėklai ir apdailinės atitvaros, seni medinių rėmų
stiklinimai, netinkamas PVC rėmų stiklinimas. Balkonai įstiklinami plastikiniais PVC langų rėmais pagal
vieningą projektą nuo balkonų atitvarų iki lubų. Spalva ir suskirtymai nurodyti fasadų brėžiniuose.

Projektuojamų balkonų įstiklinimų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,3 (W/m2K). Langų
gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003. Langų
profiliuočiai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. Stiklo
paketas su dviem arba trimis stiklais, bent vienas iš stiklų selektyvinis. Stiklo paketas užpildytas argono
dujomis. Balkonų stiklinimai komplektuojami su PVC praplatinimo profiliais. Varstomi langai varstomi
trimis padėtimis-atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija. Rankenos PVC. Naujų langų gaminių rėmai turi
būti praplatinti tiek, kad šiltinant išorės angokraščius, šilumos izoliacija ir apdaila neužeitų ant lango
stiklinimo. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų.
Įstiklintų balkonų varstoma dalis arba dalys turi būti įrengtos taip, kad jas būtų galima iki galo atverti iki
balkono nevarstomos dalies ir stiklų išorinę pusę išvalyti iš balkono vidaus.

Būtina gaminių matmenis patikslinti objekte! Prieš įrengiant langus, duris visi gaminių
gabaritai privalo būti tikslinami pagal natūrinius angos išmatavimus. Įstačius langus turi būti
atstatoma vidaus ir išorės angokraščių apdaila.

Prieš langų gamybą, varstymo kryptį (dešininės, kairinės) ir varstymo padėtis tikslinti vietoje ir su
butų gyventojais. Balkonų įstiklinimo varstymo schemos turi būti suderintos su Užsakovu ir butų
gyventojais.

1 aukšto balkonų perdangų plokštės apačios ir priekio apšiltinamos 150 mm storio polistireniniu
putplasčiu EPS 100*, kurio λd≤0,035 W/(m·K) apdailinamos fasadiniu dekoratyviniu tinku.

Po balkonų tvirtinimo ir apdailos darbų remontuojama/atstatoma pažeista balkonų grindų ar lubų
danga.

Įrengiant langus vadovautis:
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“;
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis

Pastabos:
• Naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose

liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų
degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat statybos metu naudojamos medžiagos,
gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – kiekvienas statybos produktas,
įvežtas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės
sutartį gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos
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Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, teisėtais būdais
arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje.

Statybos produktų tiekėjas (gamintojas arba jo atstovas) turi atlikti atitikties įvertinimo veiksmus ir
kartu su produktu pateikti tai įrodančius dokumentus ir techninę informaciją apie produkto paskirtį bei
naudojimo ypatybes.

• Darbus gali vykdyti nustatyta tvarka atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai, derinant darbus ir
konsultuojantis su projekto autoriais.

• TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis
savybėmis, nurodytomis projekte.

9.8.Tambūro durų ir lauko durų keitimas

Projektuojamų tambūro durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,3 (W/m2K). Durų spalva
nurodoma keičiamų durų brėžiniuose. Tambūrų durys keičiamos įstiklintomis PVC durimis, šilumos
perdavimo koeficientas U≤1,3 (W/m2K). Durys komplektuojamos su kojele atrėmimui ir didele patogia
rankena, durų stabdžiais, pritraukėjais, stakta. Tambūro durys įstiklintos ≥0,5 m2 ploto armuotu stiklo
paketu. Tambūro durys numatomos be slenksčio. Durų rankenos įrengiamos ne aukščiau kaip 1,20 m
aukštyje ir lengvai sugriebiamos. Prie tambūro durų įrengiami durų stabdžiai, siekiant apsaugoti sienų
apdailą nuo sugadinimo.

Esamos lauko durys į laiptines, techninę patalpą ir rūsį keičiamos naujomis apšiltintomis metalinėmis
durimis pagal vieningą projektą. Išorės durys į laiptines su elektromagneto užraktu, į rūsį, tech.patalpą su
rakinama spyna. Laiptinės durys įstiklintos ≥0,2 m2 ploto armuotu stiklo paketu, laiptinės ir rūsio durys
komplektuojamos su pritraukimo mechanizmais, užraktais, atmušėjais, tarpinėmis, staktomis, kojelėmis
atrėmimui bei didelėmis patogiomis rankenomis. Projektuojamų lauko durų šilumos perdavimo
koeficientas U≤1,5 (W/m2K). Durų spalva nurodoma fasadų brėžiniuose.

Durų įrengimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais. Angokraščių apdaila atstatoma iki buvusio lygio.
Pagrindinio įėjimo tambūro ir lauko durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir
staktos vidaus, ne mažesnis 1200 mm, antro įėjimo durų angos bekliūtis plotis ne mažesnis 850 mm.
Slenksčiai ties lauko durimis įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje įrengiamos be
slenksčių. Durų stiklinimai įstiklinti smūgiams atspariu stiklu, o langelio apačia įrengiama ne aukščiau
kaip 900 mm nuo grindų paviršiaus. Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne
aukščiau kaip 1 200 mm nuo grindų paviršiaus.

Patekimui į laiptines (lauko) durys gaminamos durys, kad atitiktų STR 2.2.01:2004 “Gyvenamieji
pastatai” ir STR 2.03.01:2019 "Statiniai prieinamumas" reikalavimus. Durys ir durų varčios pločiai turi
atitikti gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus gyvenamiesiems pastatams (PAGD įsakymas 2010 m.
gruodžio 7 d. Nr. 1-338).

9.10. Laiptinių įėjimo aikštelių remontas, pritaikymas ŽN

Dalis esamos betoninės laiptų aikštelės demontuojamos, pakopos demontuojamos, kita aikštelės
dalis remontuojama, atstatoma jų geometrija, sutvirtinama.

Projektuojami nauji laiptai su prailginta aikštele iš betono, su nerūdijančio plieno turėklais, dėl
didelio peraukštėjimo, šalia įrengiamas ŽN keltuvas. Prie antro įėjimo į laiptinę taip pat projektuojama
nauja betoninė prailginta aikštelė su laiptais ir nerūdijančio plieno turėklais. Aikštelės ir pakopos
dengiamos nelidžiomis lauko (akmens masės) plytelėmis. Aikštelėse prie lauko durų įrengiamos kojų
valymo grotelės su drenažu. Esamos įėjimo į pastatą durys keičiamos naujomis durimis, kurios tenkina
ŽN reikalavimus. Prie laiptinių įrengiami nerūdijančio plieno turėklai.
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Takai vedantys nuo aikštelės tolygiai suvedami, be peraukštėjimų, su esamu pėsčiųjų taku, einančiu
lygiagrečiai automobilių stovėjimo aikštelei. Žmonėms su regos sutrikimais įrengiami taktiliniai paviršiai,
vedantys prie pagrindinių įėjimų į pastatą.

Dalis esamų lauko plytelių aplink aikšteles perklojamos iš naujo, suvedant nuolydžius, išlyginant
takus. Įrengiami įspėjamieji paviršiai. Šalia laiptinių įrengiami nuožulnūs bortai nuo automobilių aikštelės
patogiam užvažiavimui ant tako.

Nuolydžiai turi atitikti STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas" reikalavimus. Plačiau apie įėjimo
aikštelių pritaikymą ŽN žiūrėti 7 aiškinamojo rašto skyriuje „Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių
tenkinimo sprendiniai“, 1a. ir teritorijos tvarkymo planuose.

9.11. Bendro naudojimo laiptinių paprastasis remontas

Projekte numatomas bendro naudojimo laiptinių remontas.
Sienos nuvalomos, sutvarkomi sienose esantys pažeidimai/įtrūkimai/įskilimai ir kt. Esami dažai, tinko

sluoksniai nuo laiptinių sienų pašalinami, sienos nuvalomos. Sienos paviršius išlyginamas ir paruošiamas
apdailos įrengimui. Laiptinių sienos tinkuojamos labai geros kokybės tinku, gruntuojamos, glaistomos ir
dažomos - struktūriniais, plaunamais, trinčiai ir drėgmei atspariais dažais. Sienų spalva - parenkama
pagal fasadinių plytelių atspalvį (NCS S 0500N / NCS S 1005-Y40R Matt). Faktūra smulkios samanėlės,
frakcija 1.5-2.5 mm.

Prieš dažant sienų paviršius turi būti paruoštas pagal dažų gamintojų ar tiekėjų pateiktas technines
specifikacija ir rekomendacijas. Naujai dažomas ar perdažomas paviršius turi būti sausas ir švarus (be
purvo, riebalų ir kitų teršalų). Paviršiaus nelygumai prieš apdailos įrengimą užglaistomi smulkiagrūdžiu
glaistu. Įtrūkusias sienos vietas praglaistyti ir nušlifuoti. Jeigu ant paviršiaus yra pelėsio ar kitų organinių
medžiagų, tas vietas nutepti tirpalu nuo grybelio.

Prieš dažymą paviršių reikalinga nugruntuoti gruntu ar gruntavimo dažais. Rekomenduojama naudoti
to pačio gamintojo produktus pagal gamintojo instrukcijas.

Dažai paruošiami pagal gamintojo instrukcijas. Prieš naudojimą permaišomi.
Dažai ant sienų ir lubų paviršiaus tepami voleliu su vidutinio ilgio plaukeliais, taip sukuriant iškilią

faktūrą. Lubos dažomos baltai, spalva – NCS S 0500N – Matt.
Laiptinių sienoms ir luboms įrengiama struktūrinio dažymo apdaila. Parenkami atsparūs atmosferos

poveikiui ir intensyviam plovimui lateksiniai faktūriniai dažai vidaus darbams. Dažais formuojamas
faktūrinis sienų ir lubų paviršius.

Dažoma esant aplinkos temperatūrai (+5 +30) ºC. Gaminiai saugomi nuo šalčio!
Įrankiai valomi pagal gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas.
 
LATEKSINAI FAKTŪRINIAI DAŽAI (analogas struktūriniai dažai TOPCOLOR DEKOR 9)
Atsparumas 7000 ciklų (ypatingai atsparūs intensyviam plovimui ir atmosferos poveikiui)
Blizgumas matiniai
Spavla Tonuojama pagal NCS paletę
Dengiamumas 1,5 – 2,5 m2
Skidiklis vanduo
Dulkės nekimba Po 1 val. (22°C ir 55 % RH)
Saugojimas Sandarioje taroje, >5° C

Nudažytas paviršius neturi persišviesti, faktūra turi būti tolygi ir visame paviršiuje vienos krypties.
Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiurkštinami švitriniu popieriumi ir

nuvalomos šlifavimo dulkes. Nuo perdažomo paviršiaus būtina pašalinti visus besilupančius ar silpnai
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prikibusius senus dažus, tinką. Laiptinėse esančios elektros skydinės, inžinerinių spintelių durelės,
radiatoriai, senos pašto dėžutės sienose dažomos to pačio atspalvio metalui skirtais dažais be faktūros,
matiniais.

Laiptų turėklai dažomi metalui skirtais, antikoroziniais, mechaniniams pažeidimams atspariais,
matiniais/pusiau matiniai dažais, spalva-šviesiai pilka RAL 7004. Grindjuostės dažomos pilkai - spalva
RAL 7004, matiniais/pusiau matiniai tinkuotiems ir betono paviršiams skirtais dažais, atspariais trinčiai ir
dėvėjimuisi. Dažai turi būti atsparūs dideliam pėsčiųjų eismui, purvui, tepalui.

Numatomas esamų turėklų porankių keitimas į naujus – medinius, lakuotus gaminius.
Atviri elektros laidai, kabeliai turi būti sudėti į lovelius. Naudojami dažai sienoms, luboms ir

revizinėms durelėms, radiatoriams turi būti matiniai.

ŠILDYMO SISTEMOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Pagal projektavimo užduotį, daugiabučiame gyvenamajame name, adresu Vytauto g. 40A, Zarasai,

rekonstruojama esama šildymo sistema: sutvarkomi apvadai prie radiatorių, keičiami magistraliniai
vamzdynai, paliekami esami stovai ir radiatoriai, prie radiatorių montuojami termostatiniai ventiliai.

Šilumos punktas – automatizuotas; šildymo sistema prie šilumos tinklų pajungta pagal priklausomą
schemą, karšto vandens ruošimui sumontuotas šilumokaitis. Šilumos punktas paliekamas esamas.

Asbesto-cemento apsauginis sluoksnis ir šiluminė izoliacija turi būti nuimami nuo vamzdžių ir
išvežami į toksinių medžiagų sąvartyną (būtina laikytis „Darbo su asbestu nuostatų“ 2004 m. liepos 16 d.
įsakymas Nr. A1-184/V-546).

Vonių patalpose šilumos poreikis tenkinamas per karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių linijų
rankšluosčių džiovintuvus.

Esama šildymo sistema – vienvamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė. Butuose ir laiptinėse
sumontuoti sekcijiniai ketiniai ir plieniniai radiatoriai. Esama šildymo sistema yra neefektyvi, nėra
termostatinių ventilių, ant stovų nėra reguliavimo armatūros. Dėl išbalansuotos šildymo sistemos patalpos
atskirose pastato vietose šyla nevienodai – vienos patalpos peršildomos, kitose oro temperatūra nesiekia
20°C.

Iki modernizavimo: esamos šildymo sistemos temperatūrinis grafikas 80/60 C, šilumnešio
eksploatacinis slėgis 3 bar.

Pastate paliekami esami radiatoriai. Prie radiatorių numatyti termostatiniai ventiliai be išankstinio
nustatymo.

Butuose prie termostatinių ventilių numatytos termostatinės galvos su skysčio užpildu, temperatūros
reguliavimo diapazonas (min. 16-28°C). Termostatinius ventilius montuoti pagal vandens tekėjimo
kryptį.

Esamų stovų balansavimui projektuojami automatiniai balansavimo – reguliavimo ventiliai su
mechanizmu, kuris reguliuotų srautą nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto, montuojami ant grįžtamo
vamzdyno. Darbo metu tikslinti, kuris stovas yra grįžtamas, o kuris paduodamas.

Radiatorių aprišimo mazgai projektuojami naujai (žr. brėžinį lapas TDP-Š-09).
Jei neužtenka vietos apvado įrengimui – atitraukiamas šildymo prietaisas.
Apvadas prie šildymo prietaiso turi būti vienu skersmeniu mažesnis negu stovas:

Prie radiatorių, pajungtų prie stovų DN15 montuojami: radiatorių pajungimui vamzdžiai – DN15;
apvadai DN15; srauto ribotuvai DN15/10 ir temostatiniai ventiliai DN15;

Prie radiatorių, pajungtų prie stovų DN20 montuojami: radiatorių pajungimui vamzdžiai – DN20;
apvadai DN15 ir temostatiniai ventiliai DN20. Apvadai numatyti iš plieninio juodo metalo.
Vandens išleidimui iš stovų projektuojami vandens išleidimo ventiliai.
Paskirstomieji šildymo sistemos vamzdynai rūsyje iš plieninių cinkuotų presuojamų vamzdžių.
Paskirstomieji šildymo sistemos vamzdynai projektuojami rūsio palubėje su ne mažesniu kaip 0,002

nuolydžiu į šilumos punkto pusę ir izoliuojami akmens vatos kevalais su al. folija.
Laiptinėje ir bendro naudojimo patalpoje prie radiatorių numatyti automatiniai termostatiniai ventiliai

(RA-DV).



Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 40A, Zarasai, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PLP-21-007-TDP-BD.AR
Lapas Lapų Laida

11 17 0

Laiptinėje ir bendro naudojimo patalpoje numatyti įtakai atsparūs su apsauginiu gaubtu termostatiniai
davikliai, su dujiniu užpildu, temperatūros ribojimo funkcija ir apsauga nuo užšalimo.

Paskirstomieji šildymo sistemos vamzdynai kompensuojasi per posūkius.
Vandens išleidimui iš stovų projektuojami vandens išleidimo ventiliai.
Šildymo sistema nuorinama per esamus 5 aukšte (prie radiatorių) įrengtus nuorintojus.
Šildymo magistralės aukščiausiose lūžio vietose turi būti numatyti automatiniai nuorinimo ventiliai

DN15, o žemiausiose – vandens išleidimo ventiliai.
Sumontavus sistemą, atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis išbandymai.
Visų vamzdynų ir šildymo prietaisų vietas tikslinti darbų metu.
Montuojamoji armatūra turėtų būti lengvai keičiama (turi būti išardoma jungtis).
Šildymo sistemoje šildymo prietaisai nekeičiami, paliekamas esamas srautas, bet sumažinama

paduodama šilumnešio temperatūra ir ΔT, mažinant šildymo kreivę (kokybinis šilumos kiekio
sumažinimas).

3.1. Šildymo sistemos projektinė šilumos galia ir projektinis metinis šilumos poreikis:
Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt. Reikšmė Pastabos

1 2 3 4 5

1. Šildomasis pastato plotas m2 1135,13

2. Skaičiuotinas temperatūros grafikas šildymo
sistemai ºC 60/48 Koreguoti pagal poreikį

3. Šildymo sistemos pasipriešinimas iki ŠP kPa 32,0

4. Projektinė pastato šildymo sistemos galia iki
renovacijos kW 129,0

5. Projektinis metinis šilumos poreikis šildymui iki
renovacijos MWh 403,63

6. Metinis šilumos poreikis šildymui iki renovacijos kWh/m2/metus 355,58

7. Projektinė pastato šildymo sistemos galia po
renovacijos kW 61,70

8. Projektinis metinis šilumos poreikis šildymui po
renovacijos MWh 127,88

9. Metinis šilumos poreikis šildymui po renovacijos kWh/m2/metus 112,66

10. Pastato karšto vandens sistemos galia kW 120,0

11. Šilumešio didžiausiais eksploatacinis slėgis bar 5,0

12. Šilumešio didžiausia eksploatacinė temperatūra ºC 105

13. Šildymo sistemos cirkuliacinis debitas m3/h 4,4

14. Pastato energetinio naudingumo klasė po
atnaujinimo - C

15. Šildymo sistemos dabinis slėgis bar 3,0

Šildymo sistemos hidraulinio pasipriešinimo skaičiavimas iki ŠP:
Balansinis ventilis ant stovo – 16 kPa;
Magistraliniai vamzdynai – 10 kPa;
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Stovas (t.sk. radiatorius su apavdais ir vietinės kliutys) – 6 kPa;
Rezultatas: 16+12+6+4=32 kPa (šildymo sistemos pasipriešinimas iki ŠP).
Pastaba: Šilumos įvado, kitų inžinerinių tinklų įvadų į pastatą vietos turi būti hermetizuotos, kad į pastatą nepakliūtų,
pastate nesikauptų dujos, jei į pastatą įeina dujotiekis.

3.3. Automatizuota šiluminės energijos apskaita
Pastato bendras suvartojimas ir šilumos paskirstymas butams turi būti atliekamas pagal „Šilumos

tiekimo ir vartojimo taisykles“, patvirtintas LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 (2010.10.25).
Efektyviam šilumos taupymui, bei suvartotos energijos apskaičiavimui numatyta kiekvienoje patalpoje
įrengti kiekvienam šildymo prietaisui reguliuojamą termostatą, kurio pagalba šilumos vartotojas pats
palaiko norimą vidaus patalpos temperatūrą.

Nuo patalpos temperatūros ir langų užsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansinių galimybių
priklausys mokėjimo už šilumą suma. Šiam tikslui pasiekti ant kiekvieno šildymo prietaiso (išskyrus
laiptines), yra įrengiamas elektroninis šilumos indikatorius – daliklis, kurio parodymų pagrindu
apskaičiuojami ir pristatomi mokesčiai už šilumos energiją. Dalikliai-indikatoriai matuoja radiatoriaus ir
patalpos oro temperatūrų skirtumą bėgant laikui ir įvertina sąlyginiais vienetais. Indikatoriaus
temperatūros jutiklio plotas yra mažas palyginti su radiatoriaus plotu, todėl jis įvertina temperatūrą
viename taške. Skirtingų dydžių radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus paviršiaus bei patalpos oro
temperatūroms, daliklis skaičiuoja tą patį sąlyginių vienetų skaičių, todėl daliklio-indikatoriaus rodmenys
dauginami iš koeficiento, įvertinančio radiatoriaus dydį t.y. tipą, galią. Daliklių energijos šaltinis –
baterijos.

Šiame sprendime pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi ir
radijo bangomis paduodami į duomenų koncentratorius (antenas), o iš ten į duomenų kaupiklį. Kaupiklis
turi būti sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS tinklą daliklinės sistemos
duomenys turi būti perduodami į pastatą administruojančios įmonės informacinę sistemą. Šios
informacinės sistemos pagalba šilumos apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomenų
bazėje, atliekama sistemos įvykių analizė, bei jų vizualizaciją.

Automatizuota šilumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovų balansinių ventilių ir
reguliuojamų termostatų įrengimu pagerins patalpų komforto sąlygas ir leis kiekvienam pastato
gyventojui pajusti energijos taupymo ir mokesčių priklausomybės galimybes.

Prieš montuojant daliklius, reikės atlikti esamų radiatorių matavimus, nustatyti jų tipą bei gamintoją
bei nuspręsti kurioje radiatoriaus vietoje turi būti montuojamas daliklis, nes jo veikimo principas
pagristas netiesioginiu šilumos kiekio, atiduodamo nuo radiatoriaus paviršiaus, matavimu.
Koeficientus turi įvesti montuotojas šilumos apskaitos sistemos paleidimo-derinimo metu.

3.2. Balansavimo lentelė
Stovo Nr. Galia, W Srautas,

l/h
Nustatymas,

%
Ventilio

pavadinimas DN Qmax,
m3/h

St.1A 2960 212 33% ABQM DN20 0,65
St.2A 5630 403 62% ABQM DN20 0,65
St.3A 6455 463 71% ABQM DN15 0,65
St.4A 3090 221 34% ABQM DN15 0,65
St.4B 4595 329 51% ABQM DN15 0,65
St.5A 4310 309 48% ABQM DN20 0,65
St.6A 7305 524 81% ABQM DN15 0,65
St.7A 7540 540 83% ABQM DN15 0,65
St.8A 7145 512 79% ABQM DN15 0,65
St.9A 6360 456 70% ABQM DN20 0,65

St.10A 4420 317 49% ABQM DN20 0,65
St.11A 1890 135 "7" RA-DV DN15 -
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Kad būtų įgyvendintas vartotojams socialiai teisingas šilumos sąnaudų išdalijimo būdas, turi būti
įrengtas radiatorių termostatinių galvų užblokavimo įtaisas, neleidžiantis termostatą nustatyti žemesnei
nei 16°C patalpos temperatūrai, ir patalpai tenkančio šilumos kiekio skaičiavimuose siūloma įvertinti
pataisos koeficientus. Priešingu atveju, patalpoms palaikančioms žemesnę nei 16°C patalpų temperatūrą,
identiškų plotų butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam – viršutiniame aukšte, patalpoms virš
nešildomo rūsio ar kampinėms pastato patalpoms) išlaidos šildymui ženkliai skirsis, nors viduriniai butai
suvartos mažiau šilumos dėl to, jog išoriniai butai kompensuoja jų šilumos nuostolius, sulaiko šilumos
sklidimą į išorę, užstoja šalto oro infiltravimą.

Namo per ataskaitinį laikotarpį suvartotos šilumos nustatymas ir atsiskaitymas su šilumos tiekėju bus
atliekamas pagal įvadinį namo šilumos skaitiklį, o namo suvartotas šilumos kiekis bus paskirstomas
individualiems vartotojams pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimą „Dėl
komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ 2005 m. gruodžio 30 d. Nr. O3-
86 NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 10 16 (Nr. O3-316)) ir papildymas 2013 m. lapkričio 21 d. Nr. O3-
697. Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6 (taikyti naujausią redakciją).

Turi būti išdiegta UAB „Zarasų būstas“ Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema, kuri
yra skirta autorizuotų vartotojų prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinės interneto naršyklės
lange) būtų atliekamos sekančios funkcijos:

 asmeninių vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingų
periodų apskaitos duomenis.

 pagal patvirtintą metodiką, namo išeities bei šilumos daliklių duomenų automatiškas
paskaičiavimas (šiluminės energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).

Apskaitos duomenų atnaujinimas turi būti vykdomas ne rečiau kaip vieną kartą per dieną ir vykdomas
automatiškai duomenis perduodant į UAB „Zarasų būstas“ energetinių resursų apskaitos ir informacinę
sistemą.
Įdiegtos UAB „Zarasų būstas“ Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistemos pagalba yra
atliekamas šilumos daliklių duomenų paskaičiavimas (pagal šilumos šildymui paskirstymo dalikliais
metodą Nr. 6) ir perduodami AB „Panevėžio energija“ atsiskaitymo (bilingo) sistemą sąskaitų išrašymui.
3.4. Šildymo punkto sprendinai
 Termofikato pusė: Ps– 10 bar; Ts– 105 oC.
 Karšto vandens kontūras: Ps– 6 bar; Ts– 90 oC.
 Šilumos punktas – automatizuotas; šildymo sistema prie šilumos tinklų pajungta pagal

priklausomą schemą, karšto vandens ruošimui sumontuotas šilumokaitis. Šilumos punktas
paliekamas esamas.

 Esamas dvieigis vožtuvas šildymui VS2-20, kvs=2,5 m3/h, yra tinkamas ir paliekamas esamas.
Pavara paliekama esama AMV20.

 Atliekant šildymo sistemos renovacija, reikia keisti esamą šildymo cirkuliacinį siurblį. Esamą
cirkuliacinį siurblį reikia keisti į aukšto efektyvumo cirkuliacinį siurblį šildymui MAGNA3 25-
100, G=4,4 m3/h; H=6,0 m; Nel.=200 W; komplekte su prijungimo detalėmis. Demontuotas
cirkuliacinis siurblys grąžinamas savininkui.

 Šilumos punkto esami įrenginiai: automatika, vamzdynai ir izoliacija yra tinkama tolimesnei
eksploatacijai. Šilumos punktas automatizuotas ir lieka esamas. Patalpoje lieka esami: apšvietimas,
vėdinimas, trapas.

 Po pastato modernizavimo sumažėjus šildymo galiai, esamas šilumos apskaitos prietaisas,
Gnom=2,5 m3/h (Gmax=5,0 m3/h; Gmin=0,025 m3/h) yra tinkamas ir paliekamas esamas.

4. VĖDINIMO SISTEMOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
4.1. Esama padėtis

Esama vėdinimo sistema – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas į patalpas vyksta per varstomus
langus ir duris, oro ištraukimas – per vertikalius vėdinimo kanalus.
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4.2. Projektiniai sprendiniai
Daugiabučiui gyvenamajam pastatui atliekamas natūralios traukos kanalų pravalymas,

dezinfekavimas, vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas, pakelimas, apšiltinimas ir grotelių keitimas.
Virš šachtų kanalų keičiami apskardinimai. Kiekvienas aukštas jungiasi į atskirus (esamus) vėdinimo
kanalus, o grotelių montavimo vietos tikslinamos darbo eigoje. Keičiamas vėdinimo grotelės virtuvėse,
WC ir vonios kambariuose.

Esamų ant stogo kaminėlių paaukštinimą dėl stogo šiltinimo, jų apskardinimą žiūrėti projekto
architektūrinėje – konstrukcinėje dalyje.

Norint užtikrinti norminį oro pritekėjimą ir vėdinimą, gyvenamajame name langų konstrukcijoje
reikia įrengti reguliuojamas orlaides ar kitus reguliuojamus oro įleidimo įtaisus, kad būtų galimybė
reguliuoti patenkantį oro srautą, užtikrinti pastovų patalpų vėdinimą, šviežio oro normą pagal STR
2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai” reikalavimus, bei išvengti kondensato, pelėsio susidarymo.

Oro kiekiai:
 gyvenamosios patalpos – tiekiamo lauko oro kiekis 0,35 l/s/m2;
 butų virtuvėse – šalinamo oro kiekis 10 l/s/patalpai;
 tualeto patalpose – šalinamo oro kiekis 10 l/s/patalpai.
 butų vonios – šalinamo oro kiekis 15 l/s/patalpai.

Pastaba: Tam, kad patalpose užtikrinti natūralaus vėdinimo sistemos veikimą (pakankamą šviežaus oro
pritekėjimą), būtina įrengti languose orlaides (minimalūs angų plotas 60 cm2). Vėdinimo užtikrinimas turi
būti sprendžiamas atskiru vėdinimo projektu.

Pastaba:
Šilumos punkte projektuojamos technologinės įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis

besiribojančiai gyvenamajai aplinkai turi atitikti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" bei HN 30:2018 „Infragarsas
ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose, specialiosiose ir visuomeninėse
patalpose“ reikalavimams.

Rangovas privalo atlikti triukšmo matavimus statybos užbaigimo etape gyvenamose patalpose dėl
šilumos punkto keliamo triukšmo (įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis besiribojančiai gyvenamajai
aplinkai turi atitikti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje" reikalavimams).

VANDENTIEKIS (V1, T3, T4)
Reikalingas slėgis vandentiekio įvade yra 26,80 m, esamas slėgis pagal UAB ‘‘ Zarasų vandenų

‘‘ dauomenis yra 30,0m.
Reikalingas buitinio vandentiekio slėgio aukštis HR skaičiuojamas pagal formulę

HR = hg +hįv + hskt +hf +sum hw ;

Kur hg – geometrinis aukštis , hg =12,60m
hįv – hidr., nuostoliai įvade , hįv =0,2m

hskt – hidr., nuostoliai skaityklyje , hskt =3,0m
hf – laisvas slėgis ištekėjime iš nepatogiausio čiaupo , hf =3,0m ( vonios su dušu)
sum.hw– hidr. nuostoliai ruože , sum hfw =8,0m

HR = 12,60+0,2+3,0+3,0+8 =22,60m
Vandentiekio slėgis 3 aukštų gyvenamajame name yra pakankamas.

Pagal techninę paketą A užduotį šalto vandens magistraliniai vamzdynai rūsyje ir uždaromoji
armatūra nekeičiama.

Pagal techninę užduotį paketą A numatytas karšto vandens magistralinių sistemų izoliacijos naujos
įrengimas , balansinių ventilių ant stovų įrengimas, karšto vandentiekio stovai ir visi vamzdynai
nekeičiami.
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Karštas ir cirkuliacinis vandentiekis d25, 32 ir d40 izoliuoti 40 mm storio šilumos izoliacijos
kevalais su aliuminio folija, o d15, d20- izoliuoti 30 mm storio šilumos izoliacijos kevalais su aliuminio
folija.
Vandens apskaitos mazgas nekeičiamas. Po vamzdynų paklojimo, sugadinta apdaila turi būtį atstatyta.

Buities vandentiekio legioneliozių prevencija ir vandens kokybė
Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 24:2003 reikalavimus
atitinkančio geriamojo vandens.
Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų.
Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios
taršos:
1. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos,
neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37°C temperatūroje.
2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50°C (išmatavus
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas
vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų
čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65°C.
3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama,
kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos
rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.
4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos
ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau
nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos
priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba)
imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir
kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.
5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro
koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą
užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30°C. Baigus trumpalaikę cheminę
karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro
koncentracija jame neviršija 1 mg/l.
6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto
vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.
Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant statybos
produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios yra
autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka.
Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos HN 24:2003
VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra.
Šalto vandens temperatūra +5°C (ne aukštesnė kaip 20°C).

Terminė karšto vandens vamzdyno dezinfekcija. Visoje karšto vandens sistemoje pakeliama
temperatūra iki 66°C ir laikoma 25–30 minučių, po to atsukus visus čiaupus ne trumpiau kaip 5 min
plaunami visi sistemos vamzdžiai. Tie darbai atliekami naktį, vandens vartotojai įspėjami, kad bus
vykdomi dezinfekcijos darbai, iškabinami skelbimai su užrašu „Nenaudoti vandens – atliekama
dezinfekcija“ ar pan. Po terminio apruošimo vanduo ataušinamas iki 55°C ir tiktai tada galima jį naudoti.

BUITINIS NUOTAKYNAS (F1)
Pagal techninę užduotį paketą A numatomas, pastato buitinio nuotakyno išvadų keitimas nuo esamos
rūsio pravalos iki kiemo šulinio. Buitinių nuotekų išvadas keičiamas nauju, išvadą kloti toje pačioje
vietoje esamą demontavus. Nuotekų vamzdžius kloti su ne mažesniais nuolydžiais d110 mm - 0,02 ,
išvadų pusėn.
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Nuotekų užterštumai : BDS5-250mg/l, SM – 250mg/l, naftos produktų -1,0mg/l.
Patalpoje šilumos punkto ir vandentiekio įvado patalpoje yra trapas su prieduobe . su atbuliniu vožtuvu.

Esamo išvado vieta tikslinti statybos metu , pradedant pastato vidaus tinklų statybą nuo išvado pravalos
ir gylio nustatymo. Nuotekų stovai ir nuotekų magistraliniai vamzdynai pagal projektavimo užduotį
nekeičiami.

LIETAUS NUOTAKYNAS (L1)
Stogo įlajos yra įtrauktos į projekto architektūrinę –statybinę dalį. Pagal techninę užduotį paketą A

numatomas, pastato lietaus nuotakyno išvadų keitimas nuo esamos rūsio pravalos iki kiemo šulinio.
Lietaus nuotekas nuo pastato stogo vidinis

Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo (nuolydžio, didesnio kaip 0,015) stogo gali būti
apskaičiuojamas taip (STR 2.07.01:2003, 9 priedas):

10000
5

max
IF

Q



, l/s

Kai: F – stogo plotas, m2, I5 – kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus intensyvumas,
l/(s.ha), apskaičiuojamas pagal formulę (imant T=5min):
F=342,0m2;

c
BT

AI 



, l/(s.ha)

Kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno
ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min.
A = 14382, B = 44, c = -77 (kai nuotakyno retmuo p = 5, metai
I= (14382:(5+44)+(-77) =216,51 l/s
Qmax = F X I5 / 10000 =342,0 X 216,51 /10000 =7,40 l/s

Įžeminimas ir apsauga nuo žaibo
Esamo įvadinio skydo ĮASS įžeminimui projektuojamas įžeminimo kontūras, kurio varža bet kuriuo metų
laikų neturi būti didesnė kaip 10 . Kontūrui naudojami plieniniai cinkuoti įžeminimo elektrodai.
Įžeminimo elektrodų kiekį tikslinti darbų metu pagal pasiektą varžą. ĮASS prie įžeminimo kontūro
prijungiamas plienine cinkuota juosta 30x4mm. ĮASS įžeminimo kontūrą sujungti su apsaugos nuo žaibo
sistemos įžeminimo kontūru.
Apsaugai nuo viršįtampių ĮASS įrengiami žaibo iškrovikliai ir viršįtampių ribotuvai „B+C“ klasė.
Apsaugai nuo aukšto potencialo perdavimo antžeminėmis ir požeminėmis metalinėmis komunikacijomis
visi inžineriniai tinklai (metaliniai vamzdynai), technologinių įrengimų korpusai, statybinės ir gamybinės
metalinės
konstrukcijos turi būti pajungiamos prie įžeminimo tinklo.

Apsaugos nuo žaibo rizikos skaičiavimas
(IEC 62305-2 normatyvas)
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Apsaugos nuo žaibo projektiniai sprendiniai
Apsaugai nuo tiesioginio žaibo smūgio montuojamas aktyvinis žaibo priėmiklis. Stiebas tvirtinamas prie
kamino panaudojant tam skirtus laikiklius. Tvirtinimą tikslinti darbo vietoje.
Objekte projektuojama dvigubo veikimo aktyvusis žaibo priėmiklis, IV kategorijos, ΔL = 30m.
Saugomos zonos spindulys Rpx imamas išgamintojųkatalogų
Aktyviojo žaibo priėmiklio apsaugos spindulys, ΔL = 30m

Žaibo išlydžio energijai nuvesti į žemę numatyti du srovės nuvedikliai.

Įžeminimo varža ne daugiau kaip 10 Ω bet kuriuo metųlaiku. Srovė nuvediklis - plieninė cinkuota arba
aliuminio viela 8 mm ore ir 40x4 mm plieninė cinkuota juosta žemėje. Srovės nuvedikliai numatyti ne
arčiau kaip 2 m nuo įėjimų ir langų arba taip kad žmonės negalėtų prie jų prisiliesti.
Jei statinio išorėje neįmanoma įrengti srovės nuvediklių laidininkų, arba negalima išlaikyti 2,0m atstumo
nuo langų ir durų, juos galima įrengti A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose statinio išorėje arba po statinio
apdaila.
Įžemintuvą sudaro du įžemikliai tarpusavyje sujungti plienine cinkuota juosta. Įžemikliai turi būti
išdėstyti ne mažesniu kaip 2,0m atstumu nuo esamu požeminių komunikacijų. Srovės nuvediklius su
įžemintuvais sujungti per išardomas jungtis (matavimo gnybtus).
Plieninė cinkuota juosta žemėje turi būti montuojama 0,5-0,7m gylyje ir 0,8-1,0m atstumu nuo statinio
pamato arba pagrindo.
Prieš kalant įžeminimo elektrodus, atlikti šurfavimą ir įsitikinti, kad kalimo vietose nėra esamų požeminių
komunikacijų, kurias būtų galima pažeisti.
Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas į buvusį lygį.
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais žaibosaugos instaliavimo darbų užbaigimui ir
tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūra atliekama kas
dveji metai, sistema tikrinama – kas 4 metai. Neplaninis patikrinimas atliekamas po žaibo išlydžio, jeigu
atliekami remonto darbai, arba pakeičiamos kai kurios apsaugos nuo žaibo sistemos dalys.
Visi naudojami įrenginiai turi būti pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC
standartus ir sertifikuoti Lietuvoje.
Visus montavimo darbus atlikti pagal EĮĮT, 2012 taisyklių reikalavimus. Darbų vykdymo metu paaiškėjus
nenumatytoms aplinkybėms, atsiradus papildomiems darbams, kurie nėra įvertinti projekte, Rangovas
kartu su Užsakovu turi spręsti apie jų būtinumą ir papildomus darbus užsakyti atskirai.
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PASTABOS:
1. Modernizuojamo daugiabučio gyvenamojo namo grindų altitudė išlieka esama. Altitudės tikslinamos pagal esamą situaciją. Aplink pastatą

įrengiama ≥ 50 cm pločio nuogrinda.
2. Remontuojamas pagrindinis įėjimas į namą - laiptų aikštelės pritaikomos ŽN iki jų perklojamas nedidesnis nei 5% nuolydžio pėsčiųjų takas,

prie įėjimo aikštelės įrengiamas ŽN keltuvas. Prie kito įėjimo į laiptinę projektuojami nauji laiptai su aikštele. Įėjimų į laiptinę aikštelės
dengiamos neslidžiomis akmens masės plytelėmis.

3. Veja atstatoma statybos metu pažeistose vietose.
4. Ant fasadų esantys šilumos punkto ir signalizacijos davikliai, lauko šviestuvai, elektros spintos, vėliavos laikikliai, dujotiekio vamzdynai ir kt.

įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui, atkeliami, permontuojant ant naujai įrengtos apdailos. Perkėlimo darbus gali vykdyti tik nustatyta tvarka
atestuota įmonė.

5. Šviesduobėms įrengiamos grotelės nuo šiukšlių.
6. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

ESAMI BENDRIEJI STATINIO
RODIKLIAI:

Bendrasis plotas:           1352,31 m²
Naudingasis plotas:         1126,76 m²
Gyvenamasis plotas:  685,78 m²
Rūsio plotas:                      209,21 m²
Užstatytas plotas:             338,00 m²
Tūris:                          5468 m³

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI PO
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO):

Bendrasis plotas:                  1463,13 m²
Naudingasis plotas:        1126,76 m²
Gyvenamasis plotas:          685,78 m²
Rūsio plotas:                         209,21 m²
Užstatytas plotas:                    338,00 m²
Įstiklintų balkonų:          110,82 m²
Tūris*:                            6273 m³

OBJEKTO VIETA

01

Lapas Lapų

0

LaidaBrėžinys:

LT

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:
Gyvenamosios paskirties pastato Vytauto g. 40A,

Zarasai, paprastojo remonto (atnaujinimo,
modernizavimo) projektas

PLP-21-007-TDP-SP-

Žymuo:

Atestato
Nr.

1

Objektas:

UAB "Zarasų būstas"
Malūno g. 4, Zarasai

Gyvenamosios paskirties daugiabutis (trijų ir daugiau butų)
namas (6.3)

SPV30365 D. Franckevičius

SA PDVA1509 A. E. Kačerovskytė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Sklypo sutvarkymo planas,
M 1:500
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ATSĖJAMA VEJA

TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

ĮVAŽIAVIMAS Į TERITORIJĄ

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

NUOGRINDA, BETONO TRINKELĖS

BETONO TRINKELIŲ DANGA
Perklojama danga naujai

BETONO TRINKELIŲ DANGA
Perklojama danga naujai

BETONO PLYTELIŲ DANGA, esama

BETONINĖS TRINKELĖS SU ĮSPĖJAMUOJU PAVIRŠIUMI - 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).

TOPONUOTRAUKOS DERINIMO RIBA

ESAMI MEDŽIAI (spygliuotis ir lapuotis)

GULSČIAS BORTAS

EKSPLIKACIJA

1.   MODERNIZUOJAMAS PASTATAS -
DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

Š

R

P

V

ŽN skirta vieta automobilių aikštelėje

1

528+846+804

4,00 m

numatoma ŽN automobilio stovėjimo
vieta :

numatomas horizontalus ir vertikalus
ŽN vietos ženklinimas stovėjimo vieta

5*4 m

 ŽN perėjos ženklinimas

šviesduobėms įrengiamos
apsauginės grotelės

perklojama takelio danga betoninėmis
trinkelėmis, didinamas takelis

gulsčias bortastakelis ir nuogrinda sudevami
nepaliekant tarpų

perklojama takelio danga
betoninėmis trinkelėmis

esami įėjimo aikštelė ir laiptai
demontuojami, įrengiami nauji
betoniniai laiptai su prailginta
aikštele, dengiama neslidžiomis
akmens masės plytelėmis, prieš
laiptus įrengiant taktinius
įspėjamuosius paviršius, įrengiami
turėklai

esami įėjimo aikštelė ir laiptai
demontuojami, įrengiami nauji

laiptai su prailginta aikštele,
dengiama neslidžiomis akmens
masės plytelėmis, prieš laiptus

įrengiant taktinius įspėjamuosius
paviršius, įrengiami turėklai

įrengiamas ŽN keltuvas
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PAT. NR.PAT. PAVADINIMAS PLOTAS, m²
R-1 Sandėlis 2,97
R-2 Sandėlis 2,84
R-3 Sandėlis 3,20
R-4 Sandėlis 4,92

R-4a Sandėlis 3,08
R-5 Sandėlis 3,08
R-6 Sandėlis 3,08
R-7 Sandėlis 4,34
R-8 Sandėlis 3,47
R-9 Sandėlis 3,82

R-10 Sandėlis 3,82
R-11 Sandėlis 3.61
R-12 Sandėlis 5,02
R-13 Sandėlis 3,43
R-14 Sandėlis 3,40
R-15 Skydinė 3,40

R-16 Sandėlis 3,43
R-17 Sandėlis 2,84
R-18 Sandėlis 2,80
R-19 Sandėlis 3.64
R-20 Sandėlis 3,62
R-21 Sandėlis 3,74
R-22 Sandėlis 7,38
R-23 Šilumos mazgas 23,29
R-24 El. skydinė 4,80
R-25 PKP 8,22
R-26 Koridorius 49,26
R-27 Prausykla 1,25
R-28 Tualetas 1,24
R-29 Tualetas 2,21
R-30 Prausykla 1,21
R-31 Koridorius 33,80

BENDRAS RŪSIO PLOTAS 209,21

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

RD2

RD1

Rūsio planas,
M 1:100
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Kompleksas:
Gyvenamosios paskirties pastato Vytauto g. 40A, Zarasai,
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11

Objektas:

UAB "Zarasų būstas",
Malūno g. 4, Zarasai

Gyvenamosios paskirties daugiabutis (trijų ir daugiau butų)
namas (6.3)

SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA1509 A. E. Kačerovskytė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

SK PDV S. Šiaulys37353
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esama sienos konstrukcija

L1 - keičiamų gaminių žymuo

- įrengiamos kojų valymo grotelės (80x60cm), viename lygyje su
danga

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais

duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos
duomenis;

2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių
atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;

3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR
Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;

4. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
5. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti

santechnikos, dujų  ir elektros prietaisų vietas;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais, tenkinančiais

reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti tik keičiami langai;
8. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti

įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų sumontuojami jų pirminėse vietose;
9. Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų aplink visa pastatą įrengiama min ≥0,5

m pločio nuogrinda su vejos bortais;
10. Plane parodytas apšiltinimo sluoksnis su apdaila. Pastato antžeminė dalis

apšiltinama, įrengiant tinkuojamo fasado sistemą, apdaila - lauko plytelės.
11. Cokolio požeminė dalis šiltinama polistireniniu putplasčiu ≥1,2 m įgilinant

termoizoliacinį sluoksnį. Įėjimo aikštelė pritaikoma žmonės su negalia.

- betono trinkelių nuogrinda ≥ 500 mm su vejos bortais

- akmens masės plytelės

- šiltinimas 200 mm EPS su fasadinių  plytelių apdaila 0 41 2 5 m3

PASTATO  SCHEMA:

1 2 3 4
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1-1
9,90

1-2
1,22

1-5
16,72

1-6
8.46

1-7
9.47

1-8
10.43

a-3
7,20

2-1
6.34

2-7
1.24

2-2
8,462-3

18,75

2-4
10.97

2-6
2.60

2-5
1.24

a-1
1.57

1-3
2,64

1-4
1,06

a-4
5,85

BUTASPAT. NR.PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
1 1-1 Koridorius 9,90

1-2 Tualetas 1.22
1-3 Vonia 2,64
1-4 Sandėlis 1,06
1-5 Kambarys 1,0616,72
1-6 Virtuvė 8,46
1-7 Kambarys 9,47
1-8 Kambarys 10,43

BENDRAS BUTO PLOTAS 59,90

BUTŲPATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTASPAT. NR.PAT. PAVADINIMAS PLOTAS, m²
2 2-1 Koridorius 6.34

2-2 Virtuvė 8,46
2-3 Kambarys 18,75
2-4 Kambarys 10,97
2-5 Sandėlys 1,24
2-6 Vonia 2,60
2-7 Tualetas 1,24

BENDRAS BUTO PLOTAS 49,60

PAT. NR.PAT. PAVADINIMAS PLOTAS, m²
a-1 Tambūras 1.57
a-3 Techninė patalpa 7,20
a-4 Techninė patalpa 5,85

VISO 14,62

BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

KD1

TD2

D2

laiptinės sienutės iš abiejų pusių apšiltinamos 50 mm storio EPS 100N*,
apdaila - akm.masės plytelės

piliastrai apšiltinami 50 mm storio EPS
100N*, apdaila - akm.masės plytelės

siena apšiltinami 50 mm storio EPS
100N*, apdaila - akm.masės plytelės,
viršuje keičiamos ventiliacijos grotelės
naujomis metalinėmis

siena apšiltinami 50 mm storio EPS
100N*, apdaila - akm.masės plytelės,
viršuje keičiamos ventiliacijos grotelės
naujomis metalinėmis

Cokolinio aukšto planas,
M 1:100
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Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
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Kompleksas:
Gyvenamosios paskirties pastato Vytauto g. 40A, Zarasai,

paprastojo remonto (atnaujinimo, modernizavimo) projektas

PLP-21-007-TDP-SA/SK-

Žymuo:

Atestato
Nr.

11

Objektas:

UAB "Zarasų būstas",
Malūno g. 4, Zarasai

Gyvenamosios paskirties daugiabutis (trijų ir daugiau butų)
namas (6.3)

SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA1509 A. E. Kačerovskytė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

SK PDV S. Šiaulys37353

2021
2021
2021
2021

0 41 2 5 m3

PASTATO  SCHEMA:

1 2 3 4

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1 2 3 4

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esama sienos konstrukcija

L1 - keičiamų gaminių žymuo

- įrengiamos kojų valymo grotelės (80x60cm), viename lygyje su
danga

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais

duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos
duomenis;

2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių
atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;

3. Gaminiai į statybos vietą  turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR
Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;

4. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
5. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti

santechnikos, dujų  ir elektros prietaisų vietas;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Įstiklintų balkonų plotus būtina tiklsinti po atliktų statybos darbų;
8. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais, tenkinančiais

reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti tik keičiami langai;
9. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti

įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų sumontuojami jų pirminėse vietose;
10. Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų aplink visa pastatą įrengiama min ≥0,5

m pločio nuogrinda su vejos bortais;
11. Plane parodytas apšiltinimo sluoksnis su apdaila. Fasadas - cokolinis aukštas

apšiltinamas, įrengiant ventiliuojamo fasado sistemą, apdaila - akmens masės
plytelės.

12. Cokolio požeminė dalis šiltinama polistireniniu putplasčiu ≥1,2 m įgilinant
termoizoliacinį sluoksnį. Įėjimo aikštelė pritaikoma žmonės su negalia.

13. Atliekant balkonų atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono konstrukcijų
stiprumą ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos privalo būti stiprinamos,
remontuojamos.

- angokraščiai apšiltinimi 30 mm mineraline vata angokrašiams

- betono trinkelių nuogrinda ≥ 500 mm su vejos bortais

- akmens masės plytelės

- ventiliuojamas fasadas su fasadinių plytelių apdaila, sienų
šiltinimas 180+30 mm mineraline vata
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demontuojami esami laiptai. įrengiami nauji, prailginama
aikštelė prie įėjimo. įrengiami turėklai iš abiejų pusių

siena besiribojanti su butu apšiltinama 30 mm storio fenolio izoliacija
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tambūro sienos - 30 mm storio fenolio putos
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BUTASPAT. NR. PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
3 3-1 Koridorius 3,88

3-2 Virtuvė 7,04
3-3 Kambarys 16,26
3-4 Sandėlys 1,15
3-5 San. mazgas 3,98

BENDRAS BUTO PLOTAS 32,31

BUTŲPATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTASPAT. NR.PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
4 4-1 Koridorius 9,99

4-2 Tualetas 1,22
4-3 Vonia 2,64
4-4 Sandėlys 1,17
4-5 Kambarys 16,93
4-6 Virtuvė 8,48
4-7 Kambarys 9,82
4-8 Kambarys 10,39
4-9 Kambarys 13,28

BENDRAS BUTO PLOTAS 73,92

BUTASPAT. NR.PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
5 5-1 Koridorius 6,25

5-2 Virtuvė 8,52
5-3 Kambarys 17,72
5-4 Kambarys 11,40
5-5 Sandėlys 1,32
5-6 Vonia 2,76
5-7 Tualetas 1,32

BENDRAS BUTO PLOTAS 49,29

BUTASPAT. NR. PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
6 6-1 Koridorius 7,00

6-2 Tualetas 1,17
6-3 Vonia 2,45
6-4 Sandėlys 1,12
6-5 Virtuvė 8,40
6-6 Kambarys 17,66
6-7 Kambarys 7,12

BENDRAS BUTO PLOTAS 44,92

PAT. NR. PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
a-2 Tambūras 3,00

VISO 3,00

BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

44
6

1 aukšto planas,
M 1:100
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3-4
1,15

4-4
1,17

C

4321

siena šiltinama nuo buto grindų lygio 50 mm storio EPS100N*

TD1

D1

RD1

0 41 2 5 m3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esama sienos konstrukcija

L1 - keičiamų gaminių žymuo

- įrengiamos kojų valymo grotelės (80x60cm), viename lygyje su
danga

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais

duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos
duomenis;

2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių
atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;

3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR
Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;

4. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
5. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti

santechnikos, dujų  ir elektros prietaisų vietas;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Įstiklintų balkonų plotus būtina tiklsinti po atliktų statybos darbų;
8. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais, tenkinančiais

reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti tik keičiami langai;
9. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti

įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų sumontuojami jų pirminėse vietose;
10. Atliekant balkonų atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono konstrukcijų

stiprumą  ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos privalo būti stiprinamos,
remontuojamos.

11. Plane parodytas apšiltinimo sluoksnis su apdaila. Pastato fasadas apšiltinamas
įrengiant ventiliuojamo fasado sistemą, apdaila - akmens masės plytelės.

- angokraščiai apšiltinimi 30 mm mineraline vata angokrašiams

- betono trinkelių nuogrinda ≥ 500 mm su vejos bortais

- akmens masės plytelės

- ventiliuojamas fasadas su fasadinių plytelių apdaila, sienų
šiltinimas 180+30 mm mineraline vata

PASTATO  SCHEMA:

1 2 3 4

A

B

C

D

E

A

E

B

D

A

B

C

D

E

1 2 3 4

- balkonų vidaus šiltinimas 70 mm  neoporu EPS100N* su
dekoratyvnio tinko apdaila

PAV. PAT. NR.PLOTAS, m²
B 3-B 4,11

4-B1 4,20
4-B2 4,00
4-B3 3,66
5-B 3,53

IŠ VISO
BALKONŲ 1A. 19.50

BALKONŲ EKSPLIKACIJA

3-B
4,11

4-B1
4,20

4-B2
4,00

4-B3
3,66

5-B
3,53

keičiama įėjimo į laiptinę durų vieta, įrengiamos naujos durys

vietoje įėjimo į laiptinę durų įrengiamos naujos tambūro durys.
esamos tambūro durys naikinamos

a-2
3,00

įrengiamas keltuvas ŽN (matmenys pagal gamintoją).
žr. Sklypo planas

demontuojami esami laiptai. įrengiami nauji, prailginama
aikštelė prie įėjimo. įrengiami turėklai iš abiejų pusių12
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siena besiribojanti su butu apšiltinama 30 mm storio fenolio izoliacija
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BUTASPAT. NR. PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
7 7-1 Koridorius 3,90

7-2 Virtuvė 7,08
7-3 Kambarys 16,12
7-4 Sandėlys 1,15
7-5 San. mazgas 3,98

BENDRAS BUTO PLOTAS 32,23

BUTŲPATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTASPAT. NR.PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
8 8-1 Koridorius 9,95

8-2 Tualetas 1,22
8-3 Vonia 2,64
8-4 Sandėlys 0,77
8-5 Kambarys 16,90
8-6 Virtuvė 8,50
8-7 Kambarys 9,80
8-8 Kambarys 10,40
8-9 Kambarys 13,35

BENDRAS BUTO PLOTAS 73,53

BUTASPAT. NR. PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
9 9-1 Koridorius 6,25

9-2 Virtuvė 8,58
9-3 Kambarys 17,78
9-4 Kambarys 11,38
9-5 Sandėlys 1,32
9-6 Vonia 2,76
9-7 Tualetas 1,32

BENDRAS BUTO PLOTAS 49,30

BUTASPAT. NR. PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
10 10-1 Koridorius 7,00

10-2 Tualetas 1,17
10-3 Vonia 2,45
10-4 Sandėlys 0,77
10-5 Virtuvė 8,31
10-6 Kambarys 17,78
10-7 Kambarys 11,27

BENDRAS BUTO PLOTAS 48,75

2 aukšto planas,
M 1:100
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SK PDV S. Šiaulys37353

2021
2021
2021
2021

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esama sienos konstrukcija

L1 - keičiamų gaminių žymuo

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais

duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos
duomenis;

2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių
atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;

3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR
Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;

4. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
5. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti

santechnikos, dujų  ir elektros prietaisų vietas;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Įstiklintų balkonų plotus būtina tiklsinti po atliktų statybos darbų;
8. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais, tenkinančiais

reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti tik keičiami langai;
9. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti

įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų sumontuojami jų pirminėse vietose;
10. Atliekant balkonų atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono konstrukcijų

stiprumą  ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos privalo būti stiprinamos,
remontuojamos.

11. Plane parodytas apšiltinimo sluoksnis su apdaila. Pastato fasadas apšiltinamas
įrengiant ventiliuojamo fasado sistemą, apdaila - akmens masės plytelės.

- angokraščiai apšiltinimi 30 mm mineraline vata angokrašiams

- ventiliuojamas fasadas su fasadinių plytelių apdaila, sienų
šiltinimas 180+30 mm mineraline vata

- balkonų vidaus šiltinimas 70 mm  neoporu EPS100N* su
dekoratyvnio tinko apdaila
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PASTATO  SCHEMA:

1 2 3 4
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1 2 3 4

PAV. PAT. NR.PLOTAS, m²
B 7-B 4,11

8-B1 4,20
8-B2 4,00
8-B3 3,66
9-B 3,53

10-B 3,33
IŠ VISO

BALKONŲ 2A. 22.83

BALKONŲ EKSPLIKACIJA

P
1

P
1

stogeliui iš priekio įrengiamas parapetas, nauji
lietlatakiai - prie sienos

L7



BUTASPAT. NR. PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
11 11-1 Koridorius 3,88

11-2 Virtuvė 7,04
11-3 Kambarys 16,26
11-4 Sandėlys 1,15
11-5 San. mazgas 3,98

BENDRAS BUTO PLOTAS 32,31

BUTŲPATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTASPAT. NR.PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
12 12-1 Koridorius 9,99

12-2 Tualetas 1,22
12-3 Vonia 2,64
12-4 Sandėlys 1,17
12-5 Kambarys 16,93
12-6 Virtuvė 8,48
12-7 Kambarys 9,82
12-8 Kambarys 10,39
12-9 Kambarys 13,28

BENDRAS BUTO PLOTAS 73,92

BUTASPAT. NR. PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
13 13-1 Koridorius 6,25

13-2 Virtuvė 8,52
13-3 Kambarys 17,72
13-4 Kambarys 11,40
13-5 Sandėlys 1,32
13-6 Vonia 2,76
13-7 Tualetas 1,32

BENDRAS BUTO PLOTAS 49,29

BUTASPAT. NR. PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
14 14-1 Koridorius 7,00

14-2 Tualetas 1,17
14-3 Vonia 2,45
14-4 Sandėlys 1,12
14-5 Virtuvė 8,40
14-6 Kambarys 17,66
14-7 Kambarys 11,27

BENDRAS BUTO PLOTAS 49,07

3 aukšto planas,
M 1:100
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Brėžinys:

LT

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:
Gyvenamosios paskirties pastato Vytauto g. 40A, Zarasai,

paprastojo remonto (atnaujinimo, modernizavimo) projektas

PLP-21-007-TDP-SA/SK-

Žymuo:

Atestato
Nr.

11

Objektas:

UAB "Zarasų būstas",
Malūno g. 4, Zarasai

Gyvenamosios paskirties daugiabutis (trijų ir daugiau butų)
namas (6.3)

SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA1509 A. E. Kačerovskytė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

SK PDV S. Šiaulys37353

2021
2021
2021
2021

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esama sienos konstrukcija

L1 - keičiamų gaminių žymuo

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais

duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos
duomenis;

2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių
atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;

3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR
Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;

4. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
5. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti

santechnikos, dujų  ir elektros prietaisų vietas;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Įstiklintų balkonų plotus būtina tiklsinti po atliktų statybos darbų;
8. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais, tenkinančiais

reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti tik keičiami langai;
9. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti

įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų sumontuojami jų pirminėse vietose;
10. Atliekant balkonų atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono konstrukcijų

stiprumą  ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos privalo būti stiprinamos,
remontuojamos.

11. Plane parodytas apšiltinimo sluoksnis su apdaila. Pastato fasadas apšiltinamas
įrengiant ventiliuojamo fasado sistemą, apdaila - akmens masės plytelės.

- angokraščiai apšiltinimi 30 mm mineraline vata angokrašiams

- ventiliuojamas fasadas su fasadinių plytelių apdaila, sienų
šiltinimas 180+30 mm mineraline vata

- balkonų vidaus šiltinimas 70 mm  neoporu EPS100N* su
dekoratyvnio tinko apdaila 0 41 2 5 m3

PASTATO  SCHEMA:

1 2 3 4

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1 2 3 4

PAV. PAT. NR.PLOTAS, m²
B 11-B 4,11

12-B1 4,20
12-B2 4,00
12-B3 3,66
13-B 3,53
14-B 3,33

IŠ VISO
BALKONŲ 3A. 22.83

BALKONŲ EKSPLIKACIJA

4321

A

E

C

B

D
11-1
3,88

11-2
7,04 11-3

16,26

11-5
3,98
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2,64

12-5
16,93
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8,48

12-7
9.82
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10,39
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13,28
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6,25
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1.32
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8,52
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17.72

13-4
11,40

13-6
2.76

13-5
1,32

14-1
7,00

14-2
1.17

14-3
2.45

14-4
1,12

14-5
8,40

14-6
17,66

14-7
11,27

45
1

35
1
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12-4
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14-B
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P
1

P
1
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BUTASPAT. NR.PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
15 15-1 Koridorius 3,90

15-2 Virtuvė 7,08
15-3 Kambarys 16,12
15-4 Sandėlys 1,15
15-5 San. mazgas 3,98

BENDRAS BUTO PLOTAS 32,23

BUTŲPATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTASPAT. NR.PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
16 12-1 Koridorius 9,99

12-2 Tualetas 1,22
12-3 Vonia 2,64
12-4 Sandėlys 1,17
12-5 Kambarys 16,93
12-6 Virtuvė 8,48
12-7 Kambarys 9,82
12-8 Kambarys 10,39
12-9 Kambarys 13,28

BENDRAS BUTO PLOTAS 73,92

BUTASPAT. NR.PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
17 17-1 Koridorius 6,25

17-2 Virtuvė 8,58
17-3 Kambarys 17,78
17-4 Kambarys 11,30
17-5 Sandėlys 1,32
17-6 Vonia 2,70
17-7 Tualetas 1,32

BENDRAS BUTO PLOTAS 49,30

BUTASPAT. NR.PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
18 18-1 Koridorius 7,00

18-2 Tualetas 1,17
18-3 Vonia 2,45
18-4 Sandėlys 1,12
18-5 Virtuvė 8,31
18-6 Kambarys 17,78
18-7 Kambarys 11,27

BENDRAS BUTO PLOTAS 48,75

4 aukšto planas,
M 1:100
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Brėžinys:

LT

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:
Gyvenamosios paskirties pastato Vytauto g. 40A, Zarasai,

paprastojo remonto (atnaujinimo, modernizavimo) projektas

PLP-21-007-TDP-SA/SK-

Žymuo:

Atestato
Nr.

11

Objektas:

UAB "Zarasų būstas",
Malūno g. 4, Zarasai

Gyvenamosios paskirties daugiabutis (trijų ir daugiau butų)
namas (6.3)

SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA1509 A. E. Kačerovskytė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

SK PDV S. Šiaulys37353

2021
2021
2021
2021

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esama sienos konstrukcija

L1 - keičiamų gaminių žymuo

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais

duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos
duomenis;

2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių
atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;

3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR
Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;

4. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
5. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti

santechnikos, dujų  ir elektros prietaisų vietas;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Įstiklintų balkonų plotus būtina tiklsinti po atliktų statybos darbų;
8. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais, tenkinančiais

reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti tik keičiami langai;
9. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti

įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų sumontuojami jų pirminėse vietose;
10. Atliekant balkonų atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono konstrukcijų

stiprumą  ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos privalo būti stiprinamos,
remontuojamos.

11. Plane parodytas apšiltinimo sluoksnis su apdaila. Pastato fasadas apšiltinamas
įrengiant ventiliuojamo fasado sistemą, apdaila - akmens masės plytelės.

- angokraščiai apšiltinimi 30 mm mineraline vata angokrašiams

- ventiliuojamas fasadas su fasadinių plytelių apdaila, sienų
šiltinimas 180+30 mm mineraline vata

- balkonų vidaus šiltinimas 70 mm  neoporu EPS100N* su
dekoratyvnio tinko apdaila 0 41 2 5 m3

PASTATO  SCHEMA:

1 2 3 4

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1 2 3 4

PAV. PAT. NR.PLOTAS, m²
B 15-B 4,11

16-B1 4,20
16-B2 4,00
16-B3 3,66
17-B 3,53
18-B 3,33

IŠ VISO
BALKONŲ 4A. 22.83

BALKONŲ EKSPLIKACIJA

4321

A

E

C

B

D
15-1
3,90

15-2
7,08 15-3
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3,98
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2,64
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16,93
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8,48
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16-9
13,28
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6,25
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1.32
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8,58
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17.78

17-4
11,30

17-6
2.70

17-5
1,32

18-1
7,00

18-2
1.17

18-3
2.45

18-4
1,12

18-5
8,31

18-6
17,78

18-7
11,27

45
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1
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BUTASPAT. NR.PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
19 19-1 Koridorius 3,88

19-2 Virtuvė 7,04
19-3 Kambarys 16,26
19-4 Sandėlys 1,15
19-5 San. mazgas 3,98

BENDRAS BUTO PLOTAS 32,31

BUTŲPATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTASPAT. NR. PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
20 20-1 Koridorius 9,99

20-2 Tualetas 1,22
20-3 Vonia 2,64
20-4 Sandėlys 1,17
20-5 Kambarys 16,93
20-6 Virtuvė 8,48
20-7 Kambarys 9,82
20-8 Kambarys 10,39
20-9 Kambarys 13,28

BENDRAS BUTO PLOTAS 73,92

BUTASPAT. NR.PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
21 21-1 Koridorius 6,25

21-2 Virtuvė 8,52
21-3 Kambarys 17,72
21-4 Kambarys 11,40
21-5 Sandėlys 1,32
21-6 Vonia 2,76
21-7 Tualetas 1,32

BENDRAS BUTO PLOTAS 49,29

BUTASPAT. NR.PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
22 22-1 Koridorius 7,00

22-2 Tualetas 1,17
22-3 Vonia 2,45
22-4 Sandėlys 1,12
22-5 Virtuvė 8,40
22-6 Kambarys 17,66
22-7 Kambarys 11,27

BENDRAS BUTO PLOTAS 49,07

5 aukšto planas,
M 1:100
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Brėžinys:

LT

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:
Gyvenamosios paskirties pastato Vytauto g. 40A, Zarasai,

paprastojo remonto (atnaujinimo, modernizavimo) projektas

PLP-21-007-TDP-SA/SK-

Žymuo:

Atestato
Nr.

11

Objektas:

UAB "Zarasų būstas",
Malūno g. 4, Zarasai

Gyvenamosios paskirties daugiabutis (trijų ir daugiau butų)
namas (6.3)

SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA1509 A. E. Kačerovskytė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

SK PDV S. Šiaulys37353

2021
2021
2021
2021

PAT. NR. PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
IŠ VISO BUTŲ 1335,97

IŠ VISO "a" 17,62*
IŠ VISO NAMO SU "a" 1353,59

IŠ VISO NAMO IR BALKONŲ 1463,13 *
IŠ VISO: 2816,72

BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA PAGAL PROJEKTAVIMĄ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esama sienos konstrukcija

L1 - keičiamų gaminių žymuo

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais

duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos
duomenis;

2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių
atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;

3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su
furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR
Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;

4. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
5. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti

santechnikos, dujų  ir elektros prietaisų vietas;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Įstiklintų balkonų plotus būtina tiklsinti po atliktų statybos darbų;
8. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais, tenkinančiais

reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti tik keičiami langai;
9. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti

įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų sumontuojami jų pirminėse vietose;
10. Atliekant balkonų atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono konstrukcijų

stiprumą  ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos privalo būti stiprinamos,
remontuojamos.

11. Plane parodytas apšiltinimo sluoksnis su apdaila. Pastato fasadas apšiltinamas
įrengiant ventiliuojamo fasado sistemą, apdaila - akmens masės plytelės.

- angokraščiai apšiltinimi 30 mm mineraline vata angokrašiams

- ventiliuojamas fasadas su fasadinių plytelių apdaila, sienų
šiltinimas 180+30 mm mineraline vata

- balkonų vidaus šiltinimas 70 mm  neoporu EPS100N* su
dekoratyvnio tinko apdaila 0 41 2 5 m3

PASTATO  SCHEMA:

PAV. PAT. NR.PLOTAS, m²
B 19-B 4,11

20-B1 4,20
20-B2 4,00
20-B3 3,66
21-B 3,53
22-B 3,33

IŠ VISO
BALKONŲ 5A. 22.83

IŠ VISO
BALKONŲ 1-5A. 110.82 *

BALKONŲ EKSPLIKACIJA
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17.72
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11,40
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2.70
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1,32
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7,00

22-2
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2.45
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17,66

22-7
11,27
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1
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D

19-B
4,11

20-B1
4,20

20-B2
4,00

20-B3
3,66

21-B
3,53

22-B
3,33

PAT. NR.PAT. PAVADINIMASPLOTAS, m²
IŠ VISO BUTŲ 1335,97

IŠ VISO "a" 16,34
IŠ VISO NAMO 1352,31

IŠ VISO NAMO IR BALKONŲ 1463,13 *

BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA PAGAL INVENTORINĘ BYLĄ

1 2 3 4
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E

A

B
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D
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1 2 3 4
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P
1

L1

L5
B1

L1L4
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Keičiamas langas

Įrengiamos naujos
kopėtėlės vietoje senų
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6°

6°

6°
6°

Esamas liukas demontuojamas.
Įrengiamas naujas, metalo
konstrukcijos su šilumos izoliacija.
Liukas įrengiamas 250mm nuo stogo pav.

2°

2° 2°

2°

2°

2°

2°

2° 2°

2°

2°

Stogo planas,
M 1:100
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LT

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
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Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:
Gyvenamosios paskirties pastato Vytauto g. 40A, Zarasai,

paprastojo remonto (atnaujinimo, modernizavimo) projektas

PLP-21-007-TDP-SA/SK-

Žymuo:

Atestato
Nr.

11

Objektas:

UAB "Zarasų būstas",
Malūno g. 4, Zarasai

Gyvenamosios paskirties daugiabutis (trijų ir daugiau butų)
namas (6.3)

SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA1509 A. E. Kačerovskytė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

SK PDV S. Šiaulys37353

2021
2021
2021
2021

0 41 2 5 m3

PASTATO  SCHEMA:

1 2 3 4

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1 2 3 4

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esama sienos konstrukcija

- apsauginė stogo tvorelė

- bituminė stogo danga

- mūrijama

- nauji stogo vėdinimo kaminėliai

PASTABOS:
1. Lietaus nuvedimo sistema - vidinė. Keičiama visa lietaus vandens surinkimo

sistema;
2. Įrengiamas ne mažiau kaip 1 stogo apšiltinimo sluoksnių vėdinimo kaminėlis 60  m²

ploto stogo dangos;
3. Stogo nuolydį tikslinti pasiruošimo statybai metu. Įrengtų sluoksnių nuolydis turi būti

ne mažesnis nei 20;
4. Esamas parapetas pakeliamas mūrijant iki ≥300 mm nuo naujai įrengiamos

stogo dangos. Parapetas apskardinamas, ant parapeto įrengiama apsauginė
tvorelė, kurios aukštis ≥600 mm nuo naujai įrengiamos stogo dangos paviršiaus.
Tvorelė turi būti patikimai įvirtinta į pagrindą;

5. Stogo konstrukcijas kertančios komunikacijos turi būti užsandarinamos specialiais
guminiais flanšais, pagal gamintojo reikalavimus.

6. Išlipimo ant stogo liukas keičiamas nauju gaminiu, įrengiamos naujos užlimpimo ant
stogo kopetėlės ir kitos - ant stogo peraukštėjimo, apdailinama liuko anga.  Esamas
stogo liukas keičiamas į apšiltintą liuką, kurio matmenys turi būti ne mažesni nei
0,8x0,8 m.

7. Ant stogo išeinantys natūralios ventiliacijos kanalai turi būti 0,6 m aukščio nuo naujai
įrengiamos stogo dangos ir 0,3 m nuo parapetų viršaus (jei reikalinga - pakeliami
mūrijant, apšiltinami). Kanalų išvadai apšiltinami, viršus apskardinamas. Esamos
ventiliacijos šachtos išvalomos, dezinfekuojamos, sandarinamos;

8. Ant stogo esančios antenos ir kiti įrenginiai vykdant statybos darbus laikinai
demontuojami, gavus juos eksploatuojančios įmonės sutikimą, po apšiltinimo darbų
vėl sumontuojamos;

9. Parapetai ir vėdinimo šachtos apšiltinamos 40 mm storio mineraline vata, įrengiama
prilydoma bituminė danga;

10. Esami balkonų stogeliai remontuojami, apšiltinami, įrengiama prilydoma bituminė
danga;

11. 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, įlajos turi būti apsaugotos, kad lapai ir žvyras nepatektų į
lietvamzdį, užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys turi
būti tinkamai apšiltintos arba apšildomos;

12. Matmenis būtina tikslinti vietoje, brėžiniai ruošti pagal kadastrinės bylos duomenis;
13. Kanalizacijos vėdinimo kaminėlius, kurie atsiduria apšiltinimo sluoksniuose, būtina

atitraukti;
14. Vidinių įlajų vietas, nuolydžius tikslinti vietoje pagal esamą situaciją.

P
1

P
1

stogeliui iš priekio įrengiamas parapetas, esami lietlatakai
naikinami, įrengiami nauji lietlatakiai prie sienos

L9



21
0

21
0

11
0

balkonų atitvaros -
įrengiamas ventiliuojamas
fasadas,
apšiltinimas 180+30 mm
mineralinė vata, apdaila -
akmens masės plytelės

įrengiamas ventiliuojamas fasadas,
apšiltinimas 180+30 mm mineralinė

vata, apdaila - akmens masės
plytelės

įrengiamas ventiliuojamas
fasadas,
apšiltinimas 180+30 mm
mineralinė vata, apdaila -
akmens masės plytelės

cokolis iki ≥1200 mm
apšiltinamas 200mm EPS100*, antžeminės
dalies apdaila - klijuojamos fasadinės plytelės

≥1
20

0

balkonų sienos iš vidaus
šiltinamos 80 mm EPS
100N, apdaila - fasadinis
dekoratyvinis tinkas

8

parapetas pakeliamas mūrijant, 300 mm

esami balkonų stogeliai
šiltinami 120+40 mm,

polistireninis
putplastis+mineralinė vata

esami balkonų stogeliai
šiltinami 120+40 mm,
polistireninis
putplastis+mineralinė vata

apsauginė tvorelė, aukštis
≥600 mm nuo stogo dangos

stogas šiltinamas ant esamos dangos,
apšiltinimas 180+40 mm

polistireninis putplastis+mineralinė vata

2.0°

22

2.0°

2.0°

keičiamas langas

keičiamas liukas

įrengiamos naujos kopėčios

keičiamos užlipimo ant stogo
per liuką kopėčios naujomis

0 1 2 3 4 5 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esama sienos konstrukcija

- angokraščiai apšiltinimi 30 mm mineraline vata angokrašiams

- ventiliuojamas  fasadas šiltinamas 180+30 mm mineraline vata su
fasadinių plytelių apdaila
- cokolio apšiltinimas 150 mm EPS 100*

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su

furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms.
3. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti santechnikos, dujų  ir elektros prietaisų vietas;
4. Pjūvyje parodytas apšiltinimo sluoksnis ir vėdinamas fasadas su minimaliu oro tarpu;
5. Detalesni sprendiniai nurodomi projekte  pateikiamuose detalių brėžiniuose.

- balkonų vidaus sienų apšiltinimas 80 mm EPS 100N*

Pjūvis P1-P1,
M 1:100

PASTATO  SCHEMA:
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stogeliui iš priekio įrengiamas parapetas, nauji
lietlatakiai - prie sienos

įrengiamas tinklelis nuo
paukščių

10

tambūro lubos apšiltinamos
100 mm storio EPS 100N*

AE C BD

451351 369
1617

446

laiptinės sienutės iš abiejų
pusių apšiltinamos 50 mm

storio EPS 100N*, apdaila -
akm.masės plytelės

1 2 3 4

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1 2 3 4

pratęsiama laiptų aikštelė, įrengiami nauji laiptai,
turėklai, ŽN keltuvas

10

1 aukšto balkonų perdanga
iš apačios šiltinama
150mm storio EPS 100

15
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FASADAS TARP AŠIŲ 1-4

Balkonų vidaus sienos ir angokraščiai (tinkuojama sistema)

Cokolis (tinkuojama sistema)

Butų langai

Sienos (vėdinama sistema)

Apdaila Spalva
FASADO APDAILOS LENTELĖ

PVC

Apskardinimas palangių, stogo elementų, parapetų

Cokolio langų palangės

Fasadinės klinkerio plytelės
Cokolio  langų angokraščiai

Sienų langų angokraščiai  (vėdinama sistema)

Rūsio langai

Spalvos kodas Žymuo

Plastifikuota skarda

Dekoratyvinis tinkas (silikoninis)

Tambūro durys

Fasadinės apdailinės plytelės

Balkonų stiklinimai

Fasadinės klinkerio plytelės

Plastifikuota skarda

Plastifikuota skarda

PVC
PVC
PVC

- mūrijama

L1 - keičiamų
gaminių žymuo

0 1 2 3 4 5 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- naudojamos klinkerio plytelės
matinės, sendintos, vientisos
spalvos

FASADAS TARP AŠIŲ 4-1

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. Balkonų vidaus sienos.

*Pastatų atitvarų atsparumas smūgiams pagal, STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

III-     Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina
apsaugą nuo   smūgių spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvarų dalys,
kai labai maža jų netinkamo naudojimo tikimybė.

IV-    Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

III

IV

pastato adresas iš tūrinių
raidžių ir skaičių (H-30 cm)

4321

789 326 820

4 3 2 1

789326820

PASTATO ATITVARŲ ATSPARUMAS SMŪGIAMS:

vėliavos laikiklis

>3
00

0

III III III

II II

III III III III

>3
00

0

III III III

IIII

III III

PASTATO  SCHEMA:

1 2 3 4

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1 2 3 4

L1L4

L1

L5 L5

D2

L3

KD1

D1

RD1

L1

L1

L6

L6

L5

L7

L7

L7

L7

B1 B1

B1 B1

B1 B1

B1 B1

B1 B1

B1

B1

B1

B1

RD2

RL1RL2

L9
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Balkonų vidaus sienos ir angokraščiai (tinkuojama sistema)

Cokolis (tinkuojama sistema)

Butų langai

Sienos (vėdinama sistema)

Apdaila Spalva
FASADO APDAILOS LENTELĖ

PVC

Apskardinimas palangių, stogo elementų, parapetų

Cokolio langų palangės

Fasadinės klinkerio plytelės
Cokolio  langų angokraščiai

Sienų langų angokraščiai  (vėdinama sistema)

Rūsio langai

Spalvos kodas Žymuo

Plastifikuota skarda

Dekoratyvinis tinkas (silikoninis)

Tambūro durys

Fasadinės apdailinės plytelės

Balkonų stiklinimai

Fasadinės klinkerio plytelės

Plastifikuota skarda

Plastifikuota skarda

PVC
PVC
PVC

- mūrijama

L1 - keičiamų
gaminių žymuo

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- naudojamos klinkerio plytelės
matinės, sendintos, vientisos
spalvos

PASTATO ATITVARŲ ATSPARUMAS SMŪGIAMS:

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. Balkonų vidaus sienos.

*Pastatų atitvarų atsparumas smūgiams pagal, STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

III-     Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina
apsaugą nuo   smūgių spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvarų dalys,
kai labai maža jų netinkamo naudojimo tikimybė.

IV-    Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

III

IV

FASADAS TARP AŠIŲ A-E FASADAS TARP AŠIŲ E-A

CA EB D

451 369 351 446

C AE BD

451369351446

II II

>3
00

0

>3
00

0

III III IIIIII IIIIII III III

III

III

III

II

0 1 2 3 4 5 m

PASTATO  SCHEMA:

1 2 3 4

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1 2 3 4

L5

L5

L5

L1L2 L2 L5

L2 L2 L3

L4

L4 L1

L5

L5

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

RL3
RL2

RL1RL2RL1



PastabosBendras
plotas m²

LANGŲ  SPECIFIKACIJA

750x1500 6,88

Plotas
m²

Kiekis,
vnt.

L1

Matmenys
b*h, mm

1,136

PASTABOS:
1. Prieš įrengiant langus, duris visi gaminių gabaritai privalo būti tikslinami pagal natūrinius angos išmatavimus. Prieš langų/ durų gamybą, varstymo kryptį (dešininės,

kairinės) ir varstymo padėtis tikslinti vietoje ir su butų gyventojais.  Durų varstymą tikrinti pagal planus.
2. Langų, durų klasės reikalavimai pateikti techninėse specifikacijuose. Gaminiai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorės įėjimo durys" keliamus reikalavimus. Gaminiai

montuojami vadovaujantis ST 2491109.01:2013 "Langų, durų ir jų konsturkcijų montavimas". Jei gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jų atstovo, Rangovas privalo pateikti
raštišką gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių sumontavimo tinkamumą.

3. Butų langų ir balkono durų PVC profilio stiklinimui naudojami 3 stiklų, ≥ 5 kamerų paketai. Bent vienas iš stiklų selektyvinis. Stiklai suklijuojami į stiklo paketą su inertinių dujų
užpildu. Butų langų U≤1,1 W/(m2*K).

4. Balkono ir rūsio langų PVC profilio stiklinimui naudojami ≥2 stiklų, ≥ 5 kamerų paketai. Balkono ir rūsio langų - U≤1,3 W/(m2*K).  Per visą lango perimetrą turi būti įrengiamos
izoliacinės juostos.

5. Langų varstymą derini su to buto gyventojais, langų sudalinimas turi atitikti nurodytą projekte.
6. Langų  gaminiai turi būti bešviniai, A klasės.  PVC profilių storis nemažesnis kaip 74 mm pločio. Langų , kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma rengti varčios

sukėlimo įtaisą su ratuku.
7. Rūsio langai su armuotu stiklu, montuojami ištraukti iki apšiltinimo sluoksnio.
8. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre,

atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms. Langai turi būti paženklinti CE ženklu ir turėti atitikties įvertinimą.
9. Naujų langų gaminių rėmai turi būti praplatinti tiek, kad šiltinant išorės angokaščius, šilumos izoliacija ir apdaila neužeitų ant lango stiklinimo.

L2

Keičiamų langų specifikacija,
M 1:100

12

L3

L5 Buto balkono blokas - langas su durimis  (U£1,1W/(m²*K).
Lango rėmo profilis plastikinis (PVC).  Stiklo paketas  su 3
stiklais, bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas dujomis.
Langas nevarstomas, su infiltracine orlaide, durys varstomos
trimis padėtimis (atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija).
Rankenos PVC.  Išorinės ir vidinės palangės - PVC, spalva
balta. Išorinio ir vidinio profilio spalva balta.

PastabosBendras
plotas m²

LANGŲ  SPECIFIKACIJA

Plotas
m²

Kiekis,
vnt.

L7

Matmenys
b*h, mm

16,09Laiptinės langų:
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75

15
0

Buto virtuvės langas  (U£1,1W/(m²*K). Lango rėmo profilis
plastikinis (PVC).  Stiklo paketas  su 3 stiklais, bent vienas iš
stiklų selektyvinis, užpildytas dujomis, su infiltracine orlaide.
Langas varstomas trimis padėtimis (atvertimas, atvėrimas,
mikroventiliacija). Rankenos PVC.  Išorinė palangė skardinė,
dengta poliesteriu, spalva - nurodoma fasadų brėžiniuose.
Vidinė palangė - PVC, balta. Išorinio ir vidinio profilio spalva
balta.

750x1500 4,521,134
75

15
0

Buto langas  (U£1,1W/(m²*K). Lango rėmo profilis plastikinis
(PVC).  Stiklo paketas  su 3 stiklais, bent vienas iš stiklų
selektyvinis, užpildytas dujomis, su infiltracine orlaide.  Langas
varstomas trimis padėtimis (atvertimas, atvėrimas,
mikroventiliacija). Rankenos PVC.  Išorinė palangė skardinė,
dengta poliesteriu, spalva - nurodoma fasadų brėžiniuose.
Vidinė palangė - PVC, balta. Išorinio ir vidinio profilio spalva
balta.

166

15
0

1660x1500 4,982,492
Buto langas  (U£1,1W/(m²*K). Lango rėmo profilis plastikinis
(PVC).  Stiklo paketas  su 3 stiklais, bent vienas iš stiklų
selektyvinis, užpildytas dujomis, su infiltracine orlaide.  Langas
varstomas trimis padėtimis (atvertimas, atvėrimas,
mikroventiliacija). Rankenos PVC.  Išorinė palangė skardinė,
dengta poliesteriu, spalva - nurodoma fasadų brėžiniuose.
Vidinė palangė - PVC, balta. Išorinio ir vidinio profilio spalva
balta.

L4 220

15
0

2200x1500 9,903,303
Buto langas  (U£1,1W/(m²*K). Lango rėmo profilis plastikinis
(PVC).  Stiklo paketas  su 3 stiklais, bent vienas iš stiklų
selektyvinis, užpildytas dujomis, su infiltracine orlaide.  Langas
varstomas trimis padėtimis (atvertimas, atvėrimas,
mikroventiliacija). Rankenos PVC.  Išorinė palangė skardinė,
dengta poliesteriu, spalva - nurodoma fasadų brėžiniuose.
Vidinė palangė - PVC, balta. Išorinio ir vidinio profilio spalva
balta.

187

22
0

70

117

15
0

9700x2200
1170x1500

29,703,30

L6
1080x1500 1,621,621

108

15
0

Buto langas  (U£1,1W/(m²*K). Lango rėmo profilis plastikinis
(PVC).  Stiklo paketas  su 3 stiklais, bent vienas iš stiklų
selektyvinis, užpildytas dujomis, su infiltracine orlaide.  Langas
varstomas trimis padėtimis (atvertimas, atvėrimas,
mikroventiliacija). Rankenos PVC.  Išorinė palangė skardinė,
dengta poliesteriu, spalva - nurodoma fasadų brėžiniuose.
Vidinė palangė - PVC, balta. Išorinio ir vidinio profilio spalva
balta.

59,22Buto langų:

Bendro naudojimo balkono blokas - langas su durimis
(U£1,1W/(m²*K). Lango rėmo profilis plastikinis (PVC).
Stiklo paketas  su 3 stiklais, bent vienas iš stiklų selektyvinis,
užpildytas dujomis.  Langas nevarstomas, su infiltracine
orlaide, durys varstomos trimis padėtimis (atvertimas,
atvėrimas, mikroventiliacija). Rankenos PVC.  Išorinės ir
vidinės palangės - PVC, spalva balta. Išorinio ir vidinio profilio
spalva balta.

187

22
0

70

117

15
0

4700x2200
1170x1500

13,203,30

1200x400 1,44
RL1

0,483120

40

L8
1080x1500 1,621,621

108

15
0

Bendro naudojimo laiptinės langas  (U£1,1W/(m²*K). Lango
rėmo profilis plastikinis (PVC).  Stiklo paketas  su 3 stiklais,
bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas dujomis, su
infiltracine orlaide.  Langas varstomas trimis padėtimis
(atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija). Rankenos PVC.
Išorinė palangė skardinė, dengta poliesteriu, spalva - nurodoma
fasadų brėžiniuose. Vidinė palangė - PVC, balta. Išorinio ir
vidinio profilio spalva balta.

Rūsio langas (U£1,1 W/(m²*K). Lango rėmo profilis
plastikinis (PVC), paketas su 3 stiklais, bent vienas iš stiklų
selektyvinis, užpildytas dujomis.  Langas varstomas 2
padėtimis (atvertimas,  mikroventiliacija). Rankenos PVC.
Išorinė palangė skardinė, dengta poliesteriu. Išorinio profilio
spalva pilka, RAL 7012. Stiklo paketas armuotas. Langai
montuojami ištraukti iki apšiltinimo sluoksnio.

95

11
5

950x1150 3,271,093
Rūsio langas (U£1,1 W/(m²*K). Lango rėmo profilis
plastikinis (PVC), paketas su 3 stiklais, bent vienas iš stiklų
selektyvinis, užpildytas dujomis.  Langas varstomas 2
padėtimis (atvertimas,  mikroventiliacija). Rankenos PVC.
Išorinė palangė skardinė, dengta poliesteriu. Išorinio profilio
spalva pilka, RAL 7012. Stiklo paketas armuotas. Langai
montuojami ištraukti iki apšiltinimo sluoksnio.

RL2

2400x400 0,960,961
Rūsio langas (U£1,1 W/(m²*K). Lango rėmo profilis
plastikinis (PVC), paketas su 3 stiklais, bent vienas iš stiklų
selektyvinis, užpildytas dujomis.  Langas varstomas 2
padėtimis (atvertimas,  mikroventiliacija). Rankenos PVC.
Išorinė palangė skardinė, dengta poliesteriu. Išorinio profilio
spalva pilka, RAL 7012. Stiklo paketas armuotas. Langai
montuojami ištraukti iki apšiltinimo sluoksnio.

RL3
240

40

5,67Rūsio langų:
21,73Bendro naudojimo langų:

L9
2480x500 1,241,241

Bendro naudojimo laiptinės langas  (U£1,1W/(m²*K). Lango
rėmo profilis plastikinis (PVC).  Stiklo paketas  su 3 stiklais,
bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas dujomis, su
infiltracine orlaide.  Langas varstomas trimis padėtimis
(atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija). Rankenos PVC.
Išorinė palangė skardinė, dengta poliesteriu, spalva - nurodoma
fasadų brėžiniuose. Vidinė palangė - PVC, balta. Išorinio ir
vidinio profilio spalva balta.

50

248
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355

16
0

3550x1600 136,325,6824
PVC balkono stiklinimo langai (U£1,3 W/(m²*K),
stiklinama nuo atitvaros iki lubų.  Lango rėmo profilis
plastikinis (PVC),  ≥5 kamerų.  Stiklo paketas  su ≥2
stiklais, bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas
argono dujomis.  Langai varstomi trimis padėtimis
(atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija). Rankenos PVC.
Išorinio profilio spalva balta. Langai su PVC praplatinimo
profiliais.

B2
5290x1600 42,308,465

529
16

0

133 25 371

PVC balkono stiklinimo langai (U£1,3 W/(m²*K),
stiklinama nuo atitvaros iki lubų.  Lango rėmo profilis
plastikinis (PVC),  ≥5 kamerų.  Stiklo paketas  su ≥2
stiklais, bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas
argono dujomis.  Langai varstomi trimis padėtimis
(atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija). Rankenos PVC.
Išorinio profilio spalva balta. Langai su PVC praplatinimo
profiliais.

178,62Balkonų stiklinimai:

PASTABOS:
1. Prieš įrengiant langus, visi gaminių gabaritai privalo būti tikslinami pagal natūrinius angos išmatavimus. Prieš langų gamybą, varstymo kryptį

(dešininės, kairinės) ir varstymo padėtis tikslinti vietoje ir su butų gyventojais.
2. Langų klasės reikalavimai pateikti techninėse specifikacijuose. Gaminiai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorės įėjimo durys" keliamus

reikalavimus. Gaminiai montuojami vadovaujantis ST 2491109.01:2013 "Langų, durų ir jų konsturkcijų montavimas". Jei gaminiai sumontuoti ne gamintojo
ar jų atstovo, Rangovas privalo pateikti raštišką gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių sumontavimo tinkamumą.

3. Balkono ir rūsio langų PVC profilio stiklinimui naudojami ≥2 stiklų, ≥ 5 kamerų paketai. Balkono ir rūsio langų - U≤1,3 W/(m2*K).  Per visą lango perimetrą
turi būti įrengiamos izoliacinės juostos. Langų  gaminiai turi būti bešviniai, A klasės.  PVC profilių storis nemažesnis kaip 74 mm pločio. Langų , kurių
varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma rengti varčios  sukėlimo įtaisą su ratuku.

4. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR
Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms. Langai turi būti paženklinti CE ženklu ir turėti atitikties įvertinimą.

5. Naujų langų gaminių rėmai turi būti praplatinti tiek, kad šiltinant išorės angokaščius, šilumos izoliacija ir apdaila neužeitų ant lango stiklinimo.



 DURŲ SPECIFIKACIJA

2,20 2,20

Plotas
m²

Bendras
plotas m²

Kiekis,
vnt.

Matmenys
b*h, mm

1
RD1

1000x2200

Pastabos

Išorės rūsio durys (U£1,5 W/(m²*K). Durys metalinės,
apšiltintos, komplektuojamos su pritraukėjais, atmušėjais,
atramomis, užraktais, mechanine spyna, patogia rankena.
Durys dažomos pagal RAL paletę, spalva - RAL 7012.
Varstymo kryptį derinti pagal esamą situaciją.

1,55 1,551
RD1

890x1740
89

17
4

Išorės rūsio durys (U£1,5 W/(m²*K). Durys metalinės,
apšiltintos, komplektuojamos su pritraukėjais, atmušėjais,
atramomis, užraktais, mechanine spyna, rankena. Durys
dažomos pagal RAL paletę, spalva - RAL 7012.
Varstymo kryptį derinti pagal esamą situaciją.

KD1

100

22
0

100

22
0

2,20 2,2011000x2200
Išorės techninės patalpos durys (U£1,5 W/(m²*K). Durys
metalinės, apšiltintos, komplektuojamos su pritraukėjais,
atmušėjais, atramomis, užraktais, mechanine spyna,
patogia rankena. Durys dažomos pagal RAL paletę,
spalva - RAL 7012.  Varstymo kryptį derinti pagal esamą
situaciją.

D1
3,12 3,1211300x2400

130

24
0

Išorės laiptinės durys (U£1,5 W/(m²*K). Durys metalinės,
apšiltintos, komplektuojamos su pritraukėjais, atmušėjais,
atramomis, didele patogia rankena, su armuoto stiklo
langeliu, kodine spyna. Durys dažomos pagal RAL paletę,
spalva - RAL 7012.  Varstymo kryptį derinti pagal esamą
situaciją, brėžinius.
ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis,
matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne
mažesnis kaip 1200 mm. Durų slenkstis turi būti ne
aukštesnis nei 20 mm.

120

D2 105

21
4

2,25 2,2511050x2140
Išorės laiptinės durys (U£1,5 W/(m²*K). Durys metalinės,
apšiltintos, komplektuojamos su pritraukėjais, atmušėjais,
atramomis, didele patogia rankena, su armuoto stiklo
langeliu, kodine spyna. Durys dažomos pagal RAL paletę,
spalva - RAL 7012.  Varstymo kryptį derinti pagal esamą
situaciją, brėžinius.
ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis,
matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne
mažesnis kaip 850 mm. Durų slenkstis turi būti ne
aukštesnis nei 20 mm.

 DURŲ SPECIFIKACIJA

2,96 2,96
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1
TD1

1300x2280

Pastabos

Keičiamų durų specifikacija,
M 1:100
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130

22
8

120

Tambūro durys   (U£1,3 W/(m²*K). Gaminio rėmo
profilis plastikinis (PVC), dengtas plėvele.  Durų  spalva
artima RAL7012.  Durys komplektuojamos su
pritraukėjais, rankena, užraktais, atmušėjais,  didele
patogia rankena iš lauko pusės. Tambūro durys  su
armuoto stiklo langeliu ≥0,5 m².

ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis,
matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne
mažesnis kaip 1200 mm. Durys be slenksčio.

TD2 95

21
4

2,03 2,031950x2140

11
0

11
0

Tambūro durys   (U£1,3 W/(m²*K). Gaminio rėmo
profilis plastikinis (PVC), dengtas plėvele.  Durų  spalva
artima RAL7012.  Durys komplektuojamos su
pritraukėjais, rankena, užraktais, atmušėjais,  didele
patogia rankena iš lauko pusės. Tambūro durys  su
armuoto stiklo langeliu ≥0,5 m².

ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis,
matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne
mažesnis kaip 850 mm. Durys be slenksčio.

11,32Lauko durų:

4,99Tambūro durų:
16,31Iš viso durų:

PASTABOS:
1. Prieš įrengiant duris, visi gaminių gabaritai privalo būti tikslinami pagal natūrinius angos išmatavimus. Prieš durų gamybą, varstymo kryptį (dešininės,

kairinės) ir varstymo padėtis tikslinti vietoje ir pagal planus.
2. Durų klasės reikalavimai pateikti techninėse specifikacijuose. Gaminiai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorės įėjimo durys" keliamus reikalavimus.

Gaminiai montuojami vadovaujantis ST 2491109.01:2013 "Langų, durų ir jų konsturkcijų montavimas". Jei gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jų atstovo,
Rangovas privalo pateikti raštišką gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių sumontavimo tinkamumą.

3. Per visą durų perimetrą turi būti įrengiamos izoliacinės juostos.
4. Įrengiamų metalinių apšiltintų lauko durų U≤1,50 W/(m2*K). Įrengiamų tambūro durų U≤1,30 W/(m2*K).
5. Lauko ir tambūro durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis 850 mm.
6. Durų įstiklinimas turi būti ne žemiau kaip 900 mm nuo grindų, o lauko durų langelis armuoto stiklo. Lauko durų slenkstis turi būti ne aukštesnis nei 20 mm,

tambūro dūrys turi būti be slenksčio.
7. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR

Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms. Langai turi būti paženklinti CE ženklu ir turėti atitikties įvertinimą.
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FASADAS TARP AŠIŲ 1-4 FASADAS TARP AŠIŲ 4-1

Vytauto g. 40A

pastato adresas iš tūrinių
raidžių ir skaičių (H-30 cm)

4321

789 326 820

4 3 2 1

789326820

vėliavos laikiklis

>3
00

0

>3
00

0

Balkonų vidaus sienos

Cokolis

Apdaila

Butų langai

Apskardinimas palangių, stogo

FASADO APDAILOS LENTELĖ

Sienos

Spalva

Cokolio langų angokraščiai

Apskardinimas lietvamzdžių, laiptinės stogelių

Cokolio langų palangės

Dekoratyvinis tinkas
Balkonų stiklinimai

Langų angokraščiai

Fasadinių plytelių analogas

Spalvos kodas Žymuo

Metalinės apšiltintos
Akmens masės plytelės

Lauko durys
Balta - Bianco

Plastifikuota skarda

Perlo

Pilka
Pilka

artima RAL 7012
artima RAL 7012

Pilka

artima RAL 9003

Pilka artima RAL 7012

Balta
artima RAL 9003Balta

artima RAL 7012Pilka

Pilka artima RAL 7012

artima RAL 7012
Cokolio langų rėmai PVC Pilka artima RAL 7015

PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Prieš pradedant šiltinimo darbus, fasadus būtina paruošti: nuvalyti atitvarų paviršių, užtaisyti įtrūkimus ir nelygumus, atstatyti pažeistą mūrą. Prieš pradedant šiltinimo darbus būtina
įvertinti esamų pastato konstrukcijų būklę. Remiantis ekspertų vertinimais, sustiprinti konstrukijas, pašalinti esamus defektus ir užkirsti kelią naujų defektų atsiradimui;
3. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais, tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti tik keičiami langai, kiti langai paliekami esami;
4. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų sumontuojami jų pirminėse vietose;
5. Balkonai įstiklinami pagal vieną projektą,  nuo atitvaros iki balkono lubų.
6. Atliekant balkonų atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono konstrukcijų stiprumą ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos privalo būti stiprinamos;
7. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė; Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai
sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
8. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
9. Išorinės palangės, stogo apskardinimai, latakai, lietvamzdžai iš skardos dengtos plastiku.
10. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais. Spalvinis koloritas gali būti adaptuotas pagal užsakovo pateiktą spalvinę paletę.
11. Spalvas suderinti su projekto autoriumi ir miesto vyr. architektu rangos metu pagal pasirinkto gamintojo paletę. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
GALUTINĮ FASADO SPALVINĮ VARIANTĄ, PADARIUS REALIUS NURODYTŲ SPALVŲ BANDINIUS, FASADINES MEDŽIAGAS, DERINTI VIETOJE SU MIESTO VYR. ARCHITEKTU.
12. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais. Spalvinis koloritas gali būti adaptuotas pagal užsakovo pateiktą spalvinę paletę.
13. Langų angokraščių spalva, atitinkamai pagal fasado sienos spalvą.
14. 1 aukšto balkonų perdangos iš apačios tinkuojamos, dažomos.
15. Tambūro sienų klinkerio plytelių spalva artima RAL 1013, grindų - artima RAL 7045.
16. Fasadinių akmens masės plytelių matmuo 1200x600 mm.

Klinkerio plytelės
Klinkerio plytelės

(spalvos pagal "Ceramics of the Future"
arba analogas)

artima RAL 9003
artima RAL 7006

artima RAL 1013

Perlo artima RAL 1013

Plieno - Steel

0 41 2 5 m3

PASTATO  SCHEMA:

1 2 3 4

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1 2 3 4

Plastifikuota skarda

Plastifikuota skarda
Plastifikuota skarda

PVC
PVC

2 VARIANTAS
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FASADAS TARP AŠIŲ A-E FASADAS TARP AŠIŲ E-A

CA EB D

451 369 351 446

C AE BD

451369351446

>3
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0

>3
00

0

PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Prieš pradedant šiltinimo darbus, fasadus būtina paruošti: nuvalyti atitvarų paviršių, užtaisyti įtrūkimus ir nelygumus, atstatyti pažeistą mūrą. Prieš pradedant šiltinimo darbus būtina
įvertinti esamų pastato konstrukcijų būklę. Remiantis ekspertų vertinimais, sustiprinti konstrukijas, pašalinti esamus defektus ir užkirsti kelią naujų defektų atsiradimui;
3. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profilio langais, tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti tik keičiami langai, kiti langai paliekami esami;
4. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų sumontuojami jų pirminėse vietose;
5. Balkonai įstiklinami pagal vieną projektą,  nuo atitvaros iki balkono lubų.
6. Atliekant balkonų atnaujinimo darbus būtina patikrinti balkono konstrukcijų stiprumą ir stabilumą. Esant reikalui, konstrukcijos privalo būti stiprinamos;
7. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė; Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai
sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
8. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
9. Išorinės palangės, stogo apskardinimai, latakai, lietvamzdžai iš skardos dengtos plastiku.
10. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais. Spalvinis koloritas gali būti adaptuotas pagal užsakovo pateiktą spalvinę paletę.
11. Spalvas suderinti su projekto autoriumi ir miesto vyr. architektu rangos metu pagal pasirinkto gamintojo paletę. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
GALUTINĮ FASADO SPALVINĮ VARIANTĄ, PADARIUS REALIUS NURODYTŲ SPALVŲ BANDINIUS, FASADINES MEDŽIAGAS, DERINTI VIETOJE SU MIESTO VYR. ARCHITEKTU.
12. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais. Spalvinis koloritas gali būti adaptuotas pagal užsakovo pateiktą spalvinę paletę.
13. Langų angokraščių spalva, atitinkamai pagal fasado sienos spalvą.
14. 1 aukšto balkonų perdangos iš apačios tinkuojamos, dažomos.
15. Tambūro sienų klinkerio plytelių spalva artima RAL 1013, grindų - artima RAL 7045.
16. Fasadinių akmens masės plytelių matmuo 1200x600 mm.
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2 VARIANTAS

Balkonų vidaus sienos

Cokolis

Apdaila

Butų langai

Apskardinimas palangių, stogo

FASADO APDAILOS LENTELĖ

Sienos

Spalva

Cokolio langų angokraščiai

Apskardinimas lietvamzdžių, laiptinės stogelių

Cokolio langų palangės

Dekoratyvinis tinkas
Balkonų stiklinimai

Langų angokraščiai

Fasadinių plytelių analogas

Spalvos kodas Žymuo

Metalinės apšiltintos
Akmens masės plytelės

Lauko durys
Balta - Bianco

Plastifikuota skarda

Perlo

Pilka
Pilka

artima RAL 7012
artima RAL 7012

Pilka

artima RAL 9003

Pilka artima RAL 7012

Balta
artima RAL 9003Balta

artima RAL 7012Pilka

Pilka artima RAL 7012

artima RAL 7012
Cokolio langų rėmai PVC Pilka artima RAL 7015

Klinkerio plytelės
Klinkerio plytelės

(spalvos pagal "Ceramics of the Future"
arba analogas)

artima RAL 9003
artima RAL 7006

artima RAL 1013

Perlo artima RAL 1013

Plieno - Steel

Plastifikuota skarda

Plastifikuota skarda
Plastifikuota skarda

PVC
PVC


