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III.  ARCHITEKTŪROS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Projekto rengimo pagrindas 

1.1. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 
1.1.1. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2021-

01-18. 

1.1.2. VĮ Registrų centro Butų (patalpų) sąrašas pastate 2019-10-17. 

1.1.3. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla 1972-01-26. 

1.1.4. Daugiabučio namo administruojančios įmonės registracijos pažymėjimas. 

1.1.5. Daugiabučio namo įsakymas dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų 
administratorių pavedimo sutartis, sudaryta 2018-11-11.  

1.1.6. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-03583, išduotas 2020-01-07. 

1.1.7. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas 2019-12-20 

1.1.8. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, surašytas 
2020-01-11. 

1.1.9. Techninė projektavimo užduotis, patvirtinta Užsakovo (arba įgalioto asmens). 

1.1.10. Topografine nuotrauka, parengta UAB „Vilniaus geodezijos linija“  Nr.88:21:195. 

1.1.11. Šilutės rajono savivaldybės administracijos išduoti specialieji reikalavimai Nr. SARD-
37-210302-00004, 2021-03-02 

1.2.  Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas: 

1.2.1. LR Statybos įstatymas; 

1.2.2.  LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 

1.2.3.  LR saugomų teritorijų įstatymas; 

1.2.4.  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 

1.2.5.   LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas; 

1.2.6.   STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 

paskyrimas ir paskelbimas“ ; 

1.2.7.  STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

1.2.8.  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. 



UAB "A-Z  projektai" 

 

Statinys: TDP-SA-AR 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas  

Ventės g. 2, Šilutė. Neypatingas statinys 

Lapas 2 iš Lapų 13 

   

 

1.2.9.  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

1.2.10.  STR 1.03.01:2016 „Statinių tyrimai. Statinio avarija“; 

1.2.11.  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

1.2.12.  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

1.2.13.  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

1.2.14.  STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“; 

1.2.15.  STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;  

1.2.16.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;  

1.2.17.  STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“; 

1.2.18.  STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

1.2.19.  STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“; 

1.2.20.  STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

1.2.21.  STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“; 

1.2.22.  STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“; 

1.2.23.  STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

1.2.24.  STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

1.2.25. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai”; 

1.2.26. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

1.2.27.  STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

1.2.28.  STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

1.2.29.  STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“; 

1.2.30. „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 

bei tikslinimo taisyklės“; 

1.2.31.  „DT 5-00   Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

1.2.32.  „A1-22/D1-34   Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“; 

1.2.33.  „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“;  

1.2.34.  „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“;  
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1.2.35.  „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“; 

1.2.36.  „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; 

1.2.37.  „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“; 

1.2.38.  „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“; 

1.2.39. „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“. 

1.2.40. „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“. 

1.2.41. „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“. 

1.2.42.  HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; 

1.2.43.  HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"; 

1.2.44.  HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje"; 

1.2.45.  HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, 

specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“. 

1.2.46. LST EN 13480-1:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai;  

1.2.47. LST EN 13480-:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos; 

1.2.48. LST EN 13480-3:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir 

skaičiavimas; 

1.2.49. LST EN 13480-4:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir 

montavimas; 

1.2.50. LST EN 13480-5:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir 

bandymai; 

1.2.51. LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų 

įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“; 

1.2.52. LST EN 12170:2006 Pastatų šildymo sistemos. Eksploatavimo, techninės priežiūros ir 

naudojimo dokumentų rengimo procedūra. Šildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto operatoriaus; 

1.2.53. LST EN 12828:2012+A1:2014 Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų 

projektavimas. 

1.2.54. Slėginės įrangos techninis reglamentas. 

1.2.55. Mašinų sauga. 

1.2.56. RSN 37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo 

taisyklės“. 

1.2.57.  RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. 

1.2.58. Įforminimo normatyviniai dokumentai: 

1.2.59. LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
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1.2.60. SR 14-99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje. 

1.2.61. Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi 

„Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogų 2018 

m.“ Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistikos plėtros agentūros 2018 m. 

2. Bendrieji duomenys: statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu 

užstatymu, kultūros paveldo vertybe, klimato sąlygos ir reljefas.   

2.1. Statinio geografinė vieta Ventės g. 2, Šilutėje,  Daugiabutis gyvenamasis namas (trijų ir 

daugiau butų) (Registro Nr. 98/9888, Unik. Nr.8897-0002-8010.  

2.2. Funkcinė paskirtis:  gyvenamoji.  

2.3. Ryšys su gretimu užstatymu, kultūros paveldo vertybe -  pastatas yra gyvenamųjų 

namų rajone, šiaurinėje miesto dalyje. Kultūros paveldo vertybių gretimoje aplinkoje nėra. 

 

2.4. Klimato sąlygos ir reljefas:  

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (priskiriama vietovė – Šilutės miestas) 

vidutinė metinė oro temperatūra   +6,8ºC 

vidutinis metinis vėjo greitis 3,9 m/s 

vidutinis metinis kritulių kiekis 797 mm 

maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 77,3 mm 

vyraujančios stipriausių vėjų kryptys sausio mėn. PR,PV,R,P 

vyraujančios stipriausių vėjų kryptys liepos mėn. ŠV,V,PV,R 

Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas 1 kartą 

per 50 metų 

39 m/s 

 Pagal STR 2.05.04:2003 Šilutės miestas priskirtas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su 

pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s ir  II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 

antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m² (160 kg/ m²). 
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Reljefas yra labai neženkliai kintantis, skirtumas paviršiaus altitudžių iki 1.0 m.  

3. Rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – esamų statinių architektūrinės 

būklės įvertinimas, paaiškinimas kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę 

paskirtį:  

4. Pastato pamatai. Juostiniai, betoniniai. Apdaila – tinkas, vietomis atšokęs. Aplink 

pastatą esanti nuogrinda įrengta išbetonuota pamatai pažeisti drėgmės. Pastato 

pamatų būklė ir šiluminės savybės netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. Cokolio šilumos 

perdavimo koef. U=1,46 W/m2K neatitinka šiuo metu galiojančių reikalavimų. 

5. Nuogrinda - betoninė, vietomis suskilusi, nuolydis vietomis ne į išorę, o link 

pastato – drėksta cokolis. 

6. Pastato išorinės sienos – Pastato konstrukcijos tipas – geltonų plytų mūras. Plytų 

mūras vietomis įtrūkę. Patalpose yra pakankamai didelis šilumos nuostolis. Sienos 

nešiltintos. Šilumos perdavimo koef. U=1,27 W/m2K netenkina STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų 

reikalavimų (U≤0,18 kW/m2K).  

7. Tarpaukštinės perdangos G/B perdanga. Perdanga virš rūsio neapšiltinta,  fizinė 

būklė patenkinama. Pavojingų įlinkių ar deformacijų nepastebėta. Šilumos 

perdavimo koef. U=0,71  W/m2K netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (U≤0,22 kW/m2K).   

8. Stogas – Sutapdintas padengtas rulonine danga. Vietomis yra įdubimų, ruloninė 

danga vietomis atsiklijavusi nuo ventiliacijos kaminėlių. Stogo šilumos perdavimo 

koeficientas U=0,85 W/m2K. netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (U≤0,16 kW/m2K).  

9. Lietaus vandens nuvedimo sistema- Išorinė lietvamzdžiai seni paveikti korozijos.  

10. Didžioji dalis  langų ir balkonų durų yra pakeisti į langus su stiklo paketais ir 

PVC profiliu. Keletas senų medinių langų rėmai fiziškai susidėvėję, konstrukcija 

nesandari. Šilumos laidumas ir mechaninis atsparumas neatitinka reikalavimų. 

Vertinama, kad pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  reikalavimus.  

11. Balkonų ir lodžijų laikančiosios konstrukcijos: Balkonus laikanti konstrukcija – 

G/B plokštės. Balkonų konstrukcijos nutrupėjusios matosi aprūdijusi armatūra. 

Balkonų aptvėrimai susidėvėję. Dalis įstiklintų balkonų.       
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12. Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose: 

Rūsyje langai seni mediniai, nesandarūs, Esamų lauko durų šiluminės savybės 

netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.  

13. Įėjimo aikštelė į laiptinę yra iš betono. Sutrūkęs ir aptrupėjęs. 

14. Projektuojamas statinys, statinių sąrašas (kai projektuojami keli statiniai): 

nauji statiniai nėra projektuojami, atliekamas paprastasis daugiabučio gyvenamojo namo Ventės g. 2, 

Šilutėje remontas (atnaujinimo modernizavimo darbai). 

15. Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai: esamas (į 

pirmojo aukšto butus patenkama iš lauko per tambūrą).  Į antrojo ir kitus aukšto butus patenkama per 

vidines laiptines. 

16. Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai: 

nenumatyta. 

17. Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai: pastato viduje -

esami. Daugiabutis gyvenamasis namas nepritaikytas neįgaliųjų specialiesiems poreikiams: laiptinės 

neturi lifto,  prieš laiptines ir laiptinės viduje, reikia pakilti laiptais, kad patektum į pirmo aukšto butus.  

Prie įėjimų, aikštelės tvarkomos, atnaujinant jų dangą – įrengiant betoninių trinkelių dangą, 

laiptinės įėjimas yra be peraukštėjimo, pandusai nereikalingi. 

Atnaujinamoje pritaikytoje judėjimo zonoje, lygių skirtumai ir nelygumai – ne  didesni kaip 

20 mm. 

Pagal Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį 

„Sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus neįgaliųjų specialiesiems 

poreikiams priima butų ir kitų patalpų savininkai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta 

tvarka. 

18. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo 

sprendiniai: esami.  Į pirmojo aukšto gyvenamąsias patalpas patenkama iš laiptinės.  

19. Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų, liftų šachtų) 

tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai:  

Sienos. Laikančios konstrukcijos nekeičiamos. Prieš šiltinimą sienos turi būti švarios ir sausos, be 

ženklesnių nelygumų. Plytos kurios sutrūkusios turi būti sutvirtinamos, sustiprinamos ir nelygumai 

užtinkuojami. Sienos šiltinamos 120 mm storio poliuretano putų (PUR) sluoksniu, ( λproj = 

0,02W/mK), Fasado apdailai naudojamos cementinio plaušo plokštėmis tvirtinant varžtu su ankeriniu 

kaiščiu. . 1a plokštės privalo būti padengtos „antigrafity“ danga. 
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Spalvos nurodytos architektūriniuose fasado brėžiniuose.  

19.1. Cokolio sienos. Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“   reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, 

numatoma pasiekti remontuojamo pastato cokolio sienų šilumos perdavimo koeficientą U≤0,22 W/m2K. 

Prieš pradedant šiltinti pastato cokolio požeminę dalį, yra atkasamas gruntas. Cokolio sienos su aukšto 

spaudimo aparatu po spaudimu nuplaunamos nuo grunto likučių. Atliekamas pamatų blokų siūlių 

remontas. Pastato cokolinio požeminės dalies šiltinimo medžiaga į gruntą įgilinama 1.2 m, šiltinama, 

polistirolio putplasčiu EPS100N ( λproj = 0,03W/mK) storis t=170 mm plokštėmis iki nuogrindos 

viršaus. Įrengiama hidroizoliacija iš drenažinės membranos. Pastato cokolio antžeminė dalis šiltinama 

polistirolio putplasčiu EPS100N (λproj = 0,03W/mK) storis t=170 mm. Klijavimas, su smeigiavimu. 

Atliekamas šiltinamojo sluoksnio dvigubas armavimas, smeigių skaičius pagal sistemos gamintojo 

rekomendaciją, apdaila –mažos įgerties sauso presavimo klinkerio plytelės, kurių spalva nurodyta 

architektūriniuose fasado brėžiniuose. 

19.2. Išorės sienos šiltinamos įstiklintuose balkonuose Išorės sienos šiltinamos 

įstiklintuose balkonuose fenolio putų plokštėmis ( λD = 0,020 W/mK ), Jų storis yra 100 mm. Piliastrai 

apšiltinami polistireniniu putplasčiu EPS70N ( λD = 0,032 W/mK ), Jų storis yra 50 mm.  Atliekamas 

šiltinamojo sluoksnio armavimas, smeigių skaičius ir išdėstymas pagal sistemos gamintojo 

rekomendaciją. Apdaila –spalvotu struktūriniu silikoniniu tinku. Naudojamas silikoninis tinkas, kurio 

dažų sudėtyje yra priedų neleidžiančių augti pelėsiniams grybams. 

Vidinis balkono apšiltintos sienos – šviesiai smėline spalva, RAL 1015. 

19.3. Seni mediniai butų ir bendro naudojimo patalpų langai (rūsio langai, 

laiptinės viršutinis langas ir sandėliukų langai) keičiami naujais plastikiniais langais (U≤1,3 W/m2K), 

su stiklo paketu ir vienu selektyviu stiklu. Langai gaminami iš PVC profilio, kurių gamyboje 

nenaudojami švino stabilizatoriai. Keičiamiems langams (išskyrus rūsio langus) sudedamos naujos 

vidinės palangės iš MPD. Langai dviejų varstymo padėčių su trečia – „mikroventiliacine“. Atliekama 

visų naujai įstatytų langų vidinė angokraščių apdaila (glaistoma ir dažoma).  Montuojamos išorinės 

palangės iš plieninės skardos dengtos poliesteriu.  

19.3.1. Visi gaminiai sertifikuoti pagal gamintojų rekomendacijas. Jeigu gaminius 

sumontavo ne gamintojas ar jo atstovas, rangovas privalo pateikti raštišką gamintojo išvadą (aktą) apie 

gaminių sumontavimo tinkamumą. 

19.3.2. Visų langų išorinės palangės montuojamos naujos iš plieninės skardos dengtos 

poliesteriu, projekte nurodyta spalva (taikant prie fasado apdailos spalvos). Montuojamos išorinės 

palangės iš balkono pusės PVC. Vidaus palangės įrengiamos iš MDP, atsparios drėgmei. 
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19.3.3. Langų angokraščiai fasade apšiltinti ne plonesniu, kaip 30 mm storio akmens 

vatos sluoksniu  (λD =0,033 W/mK), apdaila – skarda, cokolio dalyje rūsio langai – polistireniniu 

putplasčiu EPS 100N ( λproj =0,03W/mK)  storis t=30 mm, apdaila – klijuojamos klinkerio plytelės. 

Balkonų zonoje – angokraščiai šiltinami 30 mm fenolio putų plokštėmis, tinkuojami spalvotu struktūriniu 

silikoniniu tinku. Naudojamas silikoninis tinkas, kurio dažų sudėtyje yra priedų neleidžiančių augti 

pelėsiniams grybams. Langų angokraščiai patalpų viduje – glaistomi ir dažomi. 

19.4. Balkonai įstiklinami butuose 1, 2, 3, 4 yra paliekami arba užklijuojama balta plėvelė 

(pakeisti PVC rėmais su stiklo paketu, priimama, kad atitinka normines vertes). Kiti balkonai 

įstiklinami pagal vieningą projektą, PVC konstrukcijomis su 1 kameros stiklo paketu, vienas iš stiklų 

selektyvinis. Balkonų įstiklinimas montuojamas nuo perdangos plokštės iki perdangos plokštės. 

Langų dalijimas nurodytas projekte, varstymo kryptį derinti su butų savininkais. Esami balkono 

aptvarai ir balkonų įstiklinimai išmontuojami. 

Balkonų stiklinimui naudojami pastiprinti plastiko rėmai su stiklo paketu. Apatinėje balkonų 

stiklinimo dalyje (iki 0,9 m) naudojamas PVC užpildas su termoizoliacine medžiaga. 1,10 m aukštyje 

įrengiamas turėklas iš fasadinės pusės. Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤1,3 

W/m² K. 

Profilių langų spalva nurodyta SA brėžiniuose. 

19.5. Durys 

19.5.1. Rūsio durys  (Uw < 1,4 W/(m2K) keičiamos naujomis metalinėmis 

apšiltintomis. Durys turi atraminę kojelę, pritraukimo mechanizmą (pritraukimo mechanizmų atsparumas 

kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 200000 ciklų). 

19.5.2. Keičiamos tambūrų durys. Montuojamos naujos apšiltintos PVC tambūro 

durys.  Durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤1,4 W/m²K. Išimami seni durų blokų rėmai iš 

sienų. Įstatomi nauji montuojami blokai, kurie reguliuojami ir tvirtinami. Sandūros tarp staktų ir sienų 

hermetizuojamos.  Viršutinė durų dalis stiklinama vienos kameros stiklo paketu, vienas iš stiklų su 

selektyvine danga, apatinė dalis su PVC užpildu, durys turi turėti atraminę kojelę bei pritraukėją 

(pritraukimo mechanizmų atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 50000 ciklų). 

Atliekama angokraščių apdaila.    

19.6. Stogas. Daugiabučio gyvenamojo namo stogas yra neapšiltintas. Nuo 

ventiliacijos kanalų nuimamos betoninės dengiamosios plokštės. Ventiliacijos kanalų angos 

sutvarkomos, išvalomos ir tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Prieš pradedant ventiliacijos kanalų 

valymo darbus, apie tai reikia informuoti butų savininkus. Ventiliacijos kanalų vidinis paviršius 

valomas šepečiais (ežiais). Naudojami šepečiai gali būti polipropileniniai, polimeriniai ir metaliniai. 

Ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo, biologinio apdorojimo būdas susideda iš kanalų vidinio 
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paviršiaus gramdymo ir apdorojimo rūgštiniu, šarminiu ir biocheminiu preparatu. Į kanalo angą 

nuleidžiama armuota žarna su purkštuku. Kanalų sienutės nuo žemiausio taško iki viršaus apdirbamos 

šarminiu plovimo preparatu, sudarytu iš vandens, lipnumą mažinančios, ėsdinančios medžiagos. Po to 

kanalų angos valomos šepečio pagalba ir visi nešvarumai, statybinių medžiagų likučiai išimami 

atidarius ventiliacijos kanalų groteles. Po to kanalų angos apdirbamos preparatais stabdančiais 

riebalinių dalelių prikibimą prie sienučių. Ventiliacijos kanalų grotelės keičiamos naujomis ir vėl 

įdėtos į angą. Atstatomos stogo vėdinimo angos, iškertama  sukrėstas betonas į buvusias vėdinimo 

angas. 

Stogo danga  nuvaloma  nuo  šiukšlių  ir  statybinių  medžiagų  atliekų, suremontuojama, 

nupjaustomos ir užlydomos pūslės.  Esamo  sutapdinto  stogo konstrukcijai,  reikalingiems  

nuolydžiams  suformuoti  naudojamas  smėlio  sluoksnis. Užlipimo ant stogo angos kirtimas.  

Sutapdintas pastato  stogas šiltinami polistireninio  putplasčio  EPS 80  ir akmens vatos Dachrock  

Max (arba analogas) plokštėmis.  Polistireninio  putplasčio  plokščių  storis  180  mm,  o akmens  

vatos Dachrock Max (arba analogas) plokščių  storis  40 mm. Klojami apšiltinimo medžiagos 

sluoksniai turi persidengti  ne  mažiau  kaip 1/3  savo  ilgiu  arba  pločiu.  Šiltinimo  medžiaga  

specialiomis tvirtinimo  detalėmis tvirtinama  prie esamos  stogo  konstrukcijos. Klijuojama stogo 

dviejų  sluoksnių  ruloninė  bituminė  hidroizoliacinė danga,  viršutinioji -  MIDA PV  S4b, (arba 

analogas)   apatinioji –  MIDA  PV  S3s (arba analogas).  Sustatomi  stogo konstrukcijos  vėdinimo  

kaminėliai  (vienas  vienetas  į 60 – 80 m²  plotą). Kaminėliai  įrengiami aukštesnėse  vietose,  

kiekvienoje  vėdinimo  kanalais  atskirtoje  stogo  dalyje.  Toje  vietoje,  kur  bus montuojamas  

kaminėlis,  išgręžiama  anga  per  mineralinės  vatos,  polistireninio  putplasčio sluoksnius  ir  per  

esamą  hidroizoliaciją  iki  esamos  akyto  betono  plokštės.  Ši  plokštė  užpildoma smulkintu šilumos 

izoliacijos užpildu. Vėdinimo kaminėlių angos uždengiamos, kad į jas nepatektų lietaus vanduo. 

Kaminėliai montuojami  1 - 1,5  m  atstumo  nuo  parapeto  pastato  perimetru. 

Ventiliacijos kanalų sienutės iki ventiliacijos angų yra apšiltinamos akmens vatos 

Dachrock Max (arba analogas) plokštėmis 40 mm storio. Klijuojama dviejų sluoksnių hidroizoliacinė 

danga ant ventiliacijos kanalų sienučių, montuojamos prieglaudos iš cinkuotos skardos. Montuojamos 

atramos prie ventiliacijos kanalų  antenų elementų tvirtinimui.  

Sumontuojami nauja virš stogo esančių nuotekų alsuoklių iš PVC vamzdžio dalis ne 

mažiau kaip 400 mm aukščio virš naujos stogo dangos ir uždedamos apsauginės kepurėlės. 

Statinio stogas tenkina BROOF (t1) klasės reikalavimus.  

Įėjimo stogeliai iš viršaus apšiltinami pakietintos akmens vatos plokštėmis (50 mm) su 

klijuojama stogo dviejų  sluoksnių  rulonine  bitumine  hidroizoliacine danga, iš apačios –  putų 
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polistireno EPS70 plokšte 30 mm su dekoratyvinio silikoninio tinko apdaila. Įėjimo stogelių vandens 

nubėgimui įrengiami lietvamzdžiai. 

20. Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, atitvarų, kurios ribojasi su 

gruntu, atitvarų virš nešildomų rūsių) šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos 

nuostolių suma, energinio naudingumo klasė: 

20.1. Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, 

atitvarų virš nešildomų rūsių) šilumos perdavimo koeficientai: 

20.1.1. Išorinių sienų, balkono viduje, šilumos perdavimo koeficientas 

          0,172≥U=0,18 W/m²K; 

20.1.2.   Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas: 

          0,154≤U=0,18 W/m²K; 

20.1.3.  Rūsio sienų (antžeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas: 

          0,18≤ U=0,22 W/m²K; 

20.1.4.  Pamato (rūsio sienų požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas  

          0,2≤ U=0,22 W/m²K; 

20.1.5. Pastogės šilumos perdavimo koeficientas 

          0,15≤ U=0,15 W/m²K;
 

20.1.6. Langų:  šilumos perdavimo koeficientas   

           U ≤ 1,3 W/m2K.
 

Pastaba. Skaičiavimai pateikti SK dalyje.
 

20.2. Energinio naudingumo klasė: B   

21. Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, 

temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai: Insoliacijos ir natūralaus 

apšvietimo rodikliai nekeičiami. Mikroventiliacija po remonto darbų pagerės, keičiami langai  numatomi 

varstomi, su mikroventiliacijos funkcija gyvenamųjų patalpų vėdinimui užtikrinti. 

Pagal HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 

gyvenamųjų patalpų mikroklimato parametrai yra šie: oro temperatūra, temperatūrų skirtumas, santykinė 

oro drėgmė ir oro judėjimo greitis: 

Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato 

parametrų ribinės vertės. 

Eil. Mikroklimato parametrai Ribinės vertės 
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Nr.  Šaltuoju metų 

laikotarpiu 
Šiltuoju metų laikotarpiu 

1.  Oro temperatūra, °C  18–22 18–28 

2.  Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje 

nuo grindų, ne daugiau kaip °C  
3 3 

3.  Santykinė oro drėgmė, %  35–60 35–65 

4.  Oro judėjimo greitis, m/s  0,05–0,15 0,15–0,25 

Gyvenamųjų patalpų oro temperatūra turėtų svyruoti tarp 18-22°C. Žemesnė temperatūros 

vertė labiau tinka patalpoje, kurioje miegama, ir patalpose, kur intensyviai dirbama (pvz. virtuvėje). 

Šiluminei savijautai didelę reikšmę turi oro drėgmė, kuri turėtų būti tarp 35-60% santykinės 

drėgmės. Didesnė oro drėgmė sudaro palankias sąlygas įvairiems mikroorganizmams gyvuoti, o drėgmės 

kondensacija ant vėsesnių paviršių sudaro nemalonų drėgmės jutimo jausmą. 

Oro judėjimo greitis patalpose numatomas nuo 0,05 m/s iki 0,15 m/s. Patalpų vėdinimas 

padeda pašalinti įvairius teršalus, dulkes ir mikroorganizmus. 

 Svarbu neužstatyti šilumos šaltinių (radiatorių) baldais, nes tai trukdo šilumai sklisti patalpos. 

Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų 

ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu. 

Eil. Nr. Patalpos 
Temperatūrų ribinės vertės, °C 

1. Buto pagalbinės  

1.1. Koridoriai ir sandėliukai  18–21 

1.2. Drabužinės  18–20 

1.3. Vonios ir tualetai  20–23 

2. Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo    

2.1. Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai  14–16 

2.4. Rūsiai ir sandėliai  4–8 

Vertinant daugiabučių gyvenamųjų namų gyvenamųjų patalpų mikroklimatą, laikoma, kad 

mikroklimato parametrai pastatų patalpose užtikrinti, jei jie išmatuoti patalpose, kurios nuo statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti yra nepertvarkytos (neapšiltintos sienos iš vidaus, neatlikti šildymo sistemos 

pertvarkymo darbai ir kiti darbai, gerinantys patalpų šiluminę aplinką), ir atitinka šios higienos normos 

reikalavimus. 
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22. Numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės): esančių patalpų 

vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė nepablogės, atitiks ne žemesnes atitinkamų rodiklių 

vertes, taikomas E garso klasei. 

23. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės: siekiant išvengti 

vandalizmo ir užtikrinti apsaugos priemones statiniui yra įrengtos lauko durys su užraktais ir pritraukimo 

mechanizmu. Įėjimo į pastatą lauko durys neuždengtos želdiniais ar kitais elementais; nėra nišų ar kitų 

vietų slėptis ar kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau; Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų darbo metu nuolat 

apšviesta natūralia šviesa. Pirmo aukšto langai neatidaromi iš lauko pusės. Taip pat siūloma įsirengi 

patalpų signalizacijos sistemą bei lauko vaizdo kameras. Rekomenduotina prie įėjimo įrengti šviestuvus 

su judesio davikliais.  

24. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, 

teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, 

kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų 

apsaugos reikalavimams: projekto atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų 

planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, reikalavimams, projekto 

sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų, t. y. 

 atnaujinant (modernizuojant) daugiabutį gyvenamąjį namą aplinkiniams gyventojams 

neigiamos įtakos nebus, nes išorės pastato matmenys keičiami nežymiai - bus tik apšiltinamas pastatas, 

naujai įrengiama nuogrinda aplink pastatą, pagerinamas estetinis namo ir aplinkos vaizdas. Užpylus 

nukastą juodžemį, atsėjama veja.  

 nepablogins  techninės esamos statinių būklės, galimybė patekti į valstybinės ir vietinės 

reikšmės kelius ir gatves; 

 išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

  išsaugoja patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus 

apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus; 

  išsaugoja esamas gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos 

priemones, 

  išsaugoja esamą apsaugą nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos 

spinduliuotės; 

  išsaugoja esamą apsaugą nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; 

gaisro gesinimo sistemas, 

 atliekant nuogrindos remonto ir cokolio apšiltinimo darbus, kasimo darbai vykdomi rankiniu 

būdu, kad nebūtų pažeisti esami inžineriniai tinklai, 
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 atlikus pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos 

sąlygos nepablogės, palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios. Pastato, inžinerinių 

sistemų statyba (tiesimas) pastato viduje nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos techninės būklės ir 

nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų statinių techninę 

būklę, 

 Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal Lietuvos 

Respublikos Statybos Įstatymo 6 straipsnio 4 punktą. 

25. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai: 

Pastatas priskiriamas: 6.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) 

pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau.  

Pavadinimas Iki papr.remonto Po papr.remonto 

Bendras pastato plotas, m2  642,44 666,44 

Naudingas plotas, m2  406,06 406,06 
Pastato tūris, m3  2330 2422 
Butų skaičius, vnt.  8 8 
Pastato aukštų skaičius, vnt. 2 2 

 

 

Pareigos V. Pavardė  Atestato Nr. Parašas Data 

PV/PDV A.Kairytė A 1205  2021-02 
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Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis 
Ventės g. 2, Šilutė 

Pozicija 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Mato  
vnt. 

Kiekis Žymuo 
Papildomi 
duomenys Eil. 

Nr. 
Išmontavimo, ardymo darbai 

1. Palangių skardų išmontavimas – 77,2m2 t ~0,42 TS-05  

2. 
Metalinio tinklo saugančio ventiliacijos kaminėlius nuo 
paukščių išmontavimas. 

m2 5,9 TS-05  

3. Išsikišusių plytų nuardymas nuo palangių nuardymas  m1 20,7 TS-05  

4. 
Medinių rėmų langų ir balkono durų išmontavimas 
(11 vnt.) 

m2 
t 

14,9 
~0,61 

TS-05  

5. Vidaus palangių išmontavimas m¹ 6,1 TS-05  

6. Balkonų turėklų išmontavimas m2 27,3 TS-05  

7. Lauko, rūsio, tambūro durų išmontavimas 3 vnt. m2 6,53 TS-05  

8. Užlipimo ant stogo kopėčių išmontavimas. vnt. 1 TS-05  

9. Kaminėlių viršutinio sluoksnio nuardymas m2 30,3 TS-05  

10. Įėjimo aikštelės į pastatą išardymas m2 3,5 TS-05  

11. Nusileidimo į rūsį iš lauko laiptų ardymas m2 5,8 TS-05  

Sienų - cokolio šiltinimo darbai 

1.  Pastolių įrengimas m2 453,00   

2.  
Išorinių sienų ir cokolio (antžeminės ir požeminės dalių) 
bei fasadinių sienų paviršiaus įvertinimas, esant 
poreikiui remontas 

m2 571,3 
TS-02 

TS-03 
 

3.  
Išorinių sienų ir cokolio (antžeminės ir požeminės dalių)  
sienų plovimas aukšto slėgio plovimo aparatu su 
vandeniu ir priešgrybelinėmis medžiagomis 

m2 571,3 
TS-02 

TS-03 
 

4.  

Cokolio požeminės dalies padengimas teptine 
hidroizoliacija, sienų šiltinimas klijuojant pilistireninį 
putplastį EPS 100N (λD =0,03 W/m K, d = 170 mm) 
plokštes, padengimas drenažine membrana, įgilinant į 
gruntą (1,20 m)  

m2 85,1 TS-03  

5.  

Cokolio antžeminės dalies sienų šiltinimas EPS 100N 
(λD =0,03 W/m K, d = 170 mm) plokštėmis klijuojant ir 
tvirtinant smeigėmis;  Apdaila – klinkerio plytelės, 
klijuojamos ant  armuoto tinko   

m2 111,8 TS-03  
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6. 
Cokolio langų angokraščių apdailinimas klinkerio 
plytelėmis klijuojant ant armuoto tinko 

m2 5,8 TS-03  

7. 

Išorės sienų šiltinimas, nevėdinamo fasado įrengimas. 
Šiltinama poliuretano putų (PUR) plokštėmis, (λD = 0,02 
W/m K, d = 120 mm) Apdaila – 6mm storio dažyta 
cementinio plaušo apdailinės plokštės. 

m2 569,13 
TS-02 

 
 

8. 

Išorės sienų šiltinimas, tinkuojamo fasado įrengimas. 
šiltinimas polistireninio putplasčio EPS 70 plokštėmis 
d=50 mmm (λD = 0,032 W/m K). Apdaila -dekoratyvinis 
tinkas.  

m2 75,6   

9. 
Įstiklinamų balkonų sienos (pastato išorinės) šiltinimas 
fenolio putų plokštėmis d=100 mmm (λD = 0,02 W/m 
K). Apdaila – silikoninis dekoratyvinis tinkas 

m2 89,9 

TS-08 
TS-16 

TS-04 

 

 

10. 
Įstiklinamų balkonų piliastrų šiltinimas polistireninio 
putplasčio EPS 70 plokštėmis d=50 mmm (λD = 0,032 
W/m K). Apdaila – silikoninis dekoratyvinis tinkas 

m2 21,16   

10. Balkonų lubų glaistymas ir dažymas. m2 55,2 
TS-8 

TS-17 
 

11. 
Butų langų išorinių angokraščių šiltinimas priešvėjinės 
mineralinės vatos plokštėmis, d = 30 mm, (λD= 0,033 
W/m K). Apdaila – skardos lankstiniai  angokraščiams.  

m2 39,3 TS-02  

12. 

Butų langų ir balkono durų išorinių angokraščių 
šiltinimas, įrengiant tinkuojamą fasadą fenolio putu 
plokštėmis, d= 30 mm, (λD = 0,02 W/m K), klijavimas, 
tvirtinimas smeigėmis, armavimas. Apdaila – 
dekoratyvinis tinkas 

m2 24,33 

TS-04 

TS-16 

 

 

13. 

Bendro naudojimo įėjimo į pastatą ir rūsio durų išorinių 
angokraščių šiltinimas priešvėjine mineraline vata, d = 
30 mm, (λD = 0,033 W/m K), klijavimas, tvirtinimas 
smeigėmis, armavimas. Apdaila – skarda 

m2 3,96 
TS-2 
TS-14 

 

14. 
Butų balkono durų slenksčio įrengimas (siena apšiltinta 
100 mm storio fenolio putų plokštėmis) durų slenksčio 
elementas akmens masės plytelės ant XPS sluoksnio 

m¹ 7,36 
TS-2 
TS-08 

 

Langų ir durų montavimo darbai 

1. 
D-1 Metalinių rūsio durų montavimas.  m2 

vnt. 
1,5 
1 

SA.TS-
06  

2. 
D-2  Metalinių rūsio durų montavimas.  m2 

vnt. 
1,9 
1 

SA.TS-
06 4a.  

3. 
D-3 Tambūro PVC įstiklintų durų montavimas m2 

vnt. 
2,97 

1 
SA.TS-

06 
 

4. 
RL-1 Rūsio langų montavimas (atverčiami) m2 

vnt. 
1,38 

3 
SA.TS-

06 
3a. 

 

5. L-1 Butų langų (3-jų pozicijų varstomas) montavimas m2 
vnt. 

2,76 
8 

SA.TS-
06  

6.  L-2 Laiptinių langų (2-jų pozicijų varstomi) montavimas m2 
vnt. 

1,3 
1 

SA.TS-
10  

7.  
Keičiamų langų ir balkono durų, lauko durų vidinių 
angokraščių apdaila (glaistymas, dažymas) m2 5,1 

SA.TS-
12 

SA.TS-
13 
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8.  
Keičiamų langų ir balkono durų rėmų apdailos juostelės 
viršutiniam ir šoniniams angokraščiams m¹ 25,5 SA.TS-

06  

9.  
Rūsio langų rėmų apdailos juostelės angos perimetru (3 
vnt.) m¹ 10,69 SA.TS-

06  

10.  
Keičiamų langų vidinių palangių iš MDP montavimas 
(39vnt.) m¹ 46,3 SA.TS-

16  

11.  
Langų (balkonų viduje) išorinių palangių iš PVC 
montavimas (9 vnt.) m¹ 6,38 SA.TS-

16  

12.  

Langų išorinių palangių montavimas iš skardos, dengtos 
poliesteriu: 
Butų ir laiptinių langų palangių (21vnt.) skardos 
lankstinys  

 
 

m¹ 

 
 

26,45 
SA.TS-

16  

13.  
Įstiklintų balkonų atitvarų nuolajų montavimas iš 
skardos, dengtos poliesteriu: 
(8 vnt.,)  

 
m¹ 

 
28,06 

Balkonų įstiklinimo darbai 

1. Balkonų atitvaros įstiklinimas BS-1  m2 
vnt. 

15,6 
1 TS-06  

2. Balkonų atitvaros įstiklinimas BS-2 
m2 
vnt. 

15,6 
1 TS-06  

3. Balkonų atitvaros įstiklinimas BS-3 
m2 
vnt. 

16,12 
1 TS-06  

4. Balkonų atitvaros įstiklinimas BS-4 
m2 
vnt. 

15,95 
1 TS-06  

Stogo šiltinimo įrengimo darbai 
1.  Šiukšlių ir kerpių pašalinimas nuo stogo dangos m2 720 TS-05  

2.  Ventiliaciniai kaminėliai: stogelių įrengimas 
m² 

 
5,77   

3.  
Parapetų viršutinės dalies apskardinimas, (mineralinė 
vata t=40) 

m² 
 

44,5   

4.  
Parapetų sienos vidinės dalies apdaila - bitumas, 
(mineralinė vata t=40) 

m² 
 

61,46   

5.  Įėjimo stogeliai: apskardinimas m² 2   

6.  Įėjimo stogeliai: latako įrengimas. m 3,9   

7.  Įėjimo stogeliai: lietvamzdžio įrengimas m 2,5   

8.  Įėjimo stogeliai: apdaila, struktūrinis tinkas m² 4,03   

9.  Stogas. Šiukšlių ir kerpių pašalinimas nuo stogo dangos m² 280,59   

10.  Stogas. Stogo dangos (pūslių) remontas m² 280,59   

11.  
Stogas. Išlyginamojo sluoksnio ir nuolydžio 
suformavimas iš smėlio iki 20 mm storio 

m³ 8,8   

12.  
Stogas. Esamos stogo konstrukcijos apšiltinimas šilumos 
izoliacija iš polistireninio putplasčio, d=180 mm, 
tvirtinant smeigėmis. 

m² 280,59  
 

13.  
Stogas. Esamos stogo konstrukcijos šilumos izoliacija iš 
kietos akmens vatos plokščių d=40 mm), tvirtinant 
smeigėmis 

m² 280,59  
 

14.  
Parapetas. Hidroizoliacinės tarpinės uždėjimas ant 
parapeto viršaus prieš dedant kietosios akmens vatos 
plokštes 

m² 44,5  
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15.  
Parapetas. Papildomos prilydomosios bituminės dangos 
(2 sl.) įrengimas, užvedant ant parapetų   

m² 61,46   

16.  
Parapetas. Sutapdinto stogo parapeto apšiltinimas iš 
viršaus ir vidinės pusės akmens vatos d=40 mm 
plokštėmis, tvirtinant laikikliais 

m² 61,46  
 

17.  Parapetų permūrinimas ir remontas  m² 34,08   

18.  Stogo pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės dangos 
įrengimas, užvedant ant parapetų 

m² 280,59   

19.  Stogo antro sluoksnio prilydomosios bituminės dangos 
įrengimas, užvedant ant parapetų. 

m² 280,59   

20.  
Ventiliacijos kanalų remontas (įtrūkimų, plytų 
ištrupėjimų užtaisymas, paviršiaus išlyginimas) (24 vnt.) 

m¹ 205,9   

21.  
Ventiliacijos kanalų vidinių paviršių valymas šepečiais, 
naudojant biocheminius preparatus (24 vnt.) 

m¹ 205,9 TS-05  

22.  
Ventiliacijos kanalų apšiltinimas kietos akmens vatos 
plokštėmis d=40 mm, tvirtinant laikikliais m² 27,5 TS-09  

23.  Stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėlių įrengimas vnt. 5 TS-09  

24.  
Nuotekų alsuoklių iš PVC įrengimas ir paaukštinimas  
virš naujos stogo dangos, kepurėlių uždėjimas vnt. 4 TS-09  

25.  Lietaus išbėgimo angų atnaujinimas vnt. 4 TS-15  

26.  
Stogo liuko kirtimas ir įrengimas naują sertifikuotą 
gaminį 
120 mm mūro sienutė h~500mm  

vnt. 1 TS-15  

27.  Įėjimo stogeliai: šiltinimas (pakietinta mineralinė vata 
t=40) 

m² 

 4,00 TS-09  

28.  Naujų metalinių liuko kopėčių įrengimas h~3200 mm vnt. 1 TS-11  

Kiti darbai 

1.  
Namo gatvės pavadinimo ir numerio nuėmimas ir 
atstatymas po apšiltinimo darbų. 

vnt. 2 SA.TS-
09 

 

2.  
Vėliavos laikiklio nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo 
darbų 

vnt. 1 SA.TS-
09 

 

3.  
Antenų ir kt. įrenginių nuėmimas ir veikiančių 
atstatymas po apšiltinimo 

vnt. 6 SA.TS-
09 

 

4.  
Kondicionieriaus numontavimas ir primontavimas po 
apšiltinimo sluoksnio 

Vnt. 2 SA.TS-
02 

 

5.  Nusileidimo į rūsį iš lauko laiptų įrengimas m2 5,8   

 

Pastabos:  

1. Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją. 
2. Esamos/naujos angos lubose ir grindyse po vamzdžių pakeitimo/instaliavimo sutvarkomos, paviršių 

apdaila atstatoma į pradinę padėtį. 
3. Pateikti bendri SA ir SK dalių medžiagų kiekiai.  
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Rūsio patalpų eksplikacija

Bendras 0 pat. plotas:

0 - 8
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0 - 12

8.40
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7.46
7.47

9.53

169.06

Plotas m²Patalpos Nr. Pavadinimas
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VN 10.00
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0 - 13 8.33
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Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis

Sandėlis
Sandėlis

Sandėlis
Sandėlis
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33.77
21.22

Katilinė
Sandėlis

01 - 1

01 - 2

01 - 3

Sandėlis

Bendras 01 pat. plotas: 67.32

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS :

VN -   Vandens įvadas

Demontuojami esami įėjimo laiptai ir atraminė sienelėRL1 RL1

RL1

- Rūsio sienų ir cokolio apšiltinimas polistireninio
putplasčio plokštėmis EPS 100N t=170 mm, kai λ=0,030
W/mK. Apdaila - klinkerio plytelės

900

- Durų angos platinimas (iki 900 mm)

D1

Projektuojami įėjimo laiptai ir atraminė sienelė

1000 250250

28
50

1 2 3

4 5

1 2 4 5

B

A

C

D

E

D

F

G
- Atraminės sienelės apšiltinimas polistireninio putplasčio
plokštėmis EPS 100N t=50 mm, kai λ=0,030 W/mK.
Apdaila - klinkerio plytelės

PASTABOS :
1. Rūsio sienos šiltinamos įgilinant 1,2 m., apšiltinima polistireniniu putplasčiu EPS 100N t=170

mm, kai λ=0,030 W/mK. Antžeminės dalies cokolio apdaila - klijuotos klinkerio plytelės.
2. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu

ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės sistemos.
3. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus;
4. Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.
5. Demontuojami esami ir projektuojami naujos konfigūracijos išėjimo iš rūsio laiptai ir

atraminė sienelė
6. Iš rūsio patalpų evakuosis ne daugiau 15 žmonių, durų anga atitinka norminius reikalavimus

(ne mažesnė nei 800 mm).
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2
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1
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CPO145213/AZP-020-190-TDP-SA-B-2

- Balkonų viduje esančių sienų apšiltinimas fenolio putų
plokštėmis t=100 mm, kai λ=0,020 W/mK. Apdaila -
dekoratyvis tinkas

- Balkonų piliastrų apšiltinimas polistireninio putplasčio
EPS 70N plokštėmis t=50 mm, kai λ=0,032 W/mK.
Apdaila - dekoratyvis tinkas

1 2

4 5

1 2 4 5

B

A

C

E

F

G

D2

D3

- Proj. Ø50 met. konstr. apsauginis balkono turėklas

L1

L1

L1

L1

- Sienų apšiltinimas poliuretano putų (PUR) plokštėmis
t=120 mm, kai λ=0,022 W/mK. Apdaila - cementinio
plaušo apdailinė plokštė

PASTABOS :
1. Išorinės sienos šiltinamos poliuertano putų plokštėmis (PUR) t=120 mm, kai λ=0,022 W/mK.
Apdaila cementinio plaušo apdailinė plokštė.
2. Įstiklintų balkonų sienos šiltinamos fenolio putų plokštėmis t=100 mm.,kai λ=0,020 W/mK.
3. Pastato langų angokraščiai šiltinami t=30 mm priešvėjinės vatos plokštėmis, kai λ=0,033
W/mK.
4. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės ir vėdinamos termoizoliacinės sistemos.
5. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus;
6. Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.
7. Iš vienos laiptinės evakuosis nuo 15 iki 50 žmonių, išėjimo durų angos atitinka norminius
reikalavimus (ne mažesnės nei 900 mm).
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6.08Balkonas

5.85Balkonas

5.92Balkonas

- Sienų apšiltinimas poliuretano putų (PUR) plokštėmis
t=120 mm, kai λ=0,022 W/mK. Apdaila - cementinio
plaušo apdailinė plokštė

- Balkonų viduje esančių sienų apšiltinimas fenolio putų
plokštėmis t=100 mm, kai λ=0,020 W/mK. Apdaila -
dekoratyvis tinkas

- Balkonų piliastrų apšiltinimas polistireninio putplasčio
EPS 70N plokštėmis t=50 mm, kai λ=0,032 W/mK.
Apdaila - dekoratyvis tinkas

- Proj. Ø50 met. konstr. apsauginis balkono turėklas

5 - 1
4.20

5 - 2
17.67

5 - 3
12.18

5 - 4
1.23

5 - 5
1.12

5 - 6
8.12

5 - 7
3.15

5 - 8
6.08

6 - 1
4.14

6 - 2
3.19

6 - 3
8.37

6 - 4
1.23

6 - 5
1.15

6 - 6
11.36

6 - 7
17.36

6 - 9
6.08

6 - 8
12.21

7 - 1
5.54

7 - 2
3.34

7 - 3
7.47

7 - 4
1.21

7 - 5
1.12 7 - 6

12.01

7 - 7
18.16

7 - 8
5.85

8 - 1
5.47

8 - 2
18.16

8 - 3
10.12

8 - 4
1.21

8 - 5
1.08

8 - 6
9.01

8 - 7
3.34

8 - 8
5.92

1 2

4 5

1 2 4 5

B

A

C

E

F

G

L1

L1

L1
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Lietvamzdis, Ø90 mm

Latakas, Ø125 mm

17°

PASTABOS :
1. Išorinės sienos šiltinamos poliuertano putų plokštėmis (PUR) t=120 mm, kai λ=0,022 W/mK.
Apdaila cementinio plaušo apdailinė plokštė.
2. Įstiklintų balkonų sienos šiltinamos fenolio putų plokštėmis t=100 mm.,kai λ=0,020 W/mK.
3. Pastato langų angokraščiai šiltinami t=30 mm priešvėjinės vatos plokštėmis, kai λ=0,033
W/mK.
4. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės ir vėdinamos termoizoliacinės sistemos.
5. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus;
6. Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.
7. Iš vienos laiptinės evakuosis nuo 15 iki 50 žmonių, išėjimo durų angos atitinka norminius
reikalavimus (ne mažesnės nei 900 mm).
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STOGO PLANAS M 1:100

Stogo planas M 1:100

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS :
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- Sienų apšiltinimas poliuretano putų (PUR) plokštėmis
t=120 mm, kai λ=0,022 W/mK. Apdaila - cementinio
plaušo apdailinė plokštė

Lietvamzdis, Ø90 mm

Latakas, Ø125 mm

1,4°
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Vėdinimo
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Antenų metalinio
rėmo aikštelė

Alsuoklis

Alsuoklis

Alsuoklis

5300

Vėdinimo
kaminėlis

Vėdinimo
kaminėlis

Vėdinimo
kaminėlis

Vėdinimo
kaminėlis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- Ventiliacijos kanalai;

- Vėdinimo kaminėlis;

- Alsuoklis;

- Dūmtraukis;

Stogo liukas;

Lietaus vandens nuvedimas;

Kondicionieriaus išorinio bloko
montavimo vieta

- Išorinių sienų virš balkonų apšiltinimas polistireninio
putplasčio EPS 70N plokštėmis t=50 mm, kai λ=0,032
W/mK. Apdaila - dekoratyvis tinkas

- Parapetų, vent. kanalų, dūmtraukių apšiltinimas akmens
vatos plokštėmis t=40 mm, kai λ=0,038 W/mK.

1. Stogo danga nuvaloma, pašalinamos esamos pūslės.
2. Keičiami išoriniai lietvamzdžiai
3. Demontuojami seni alsuokliai ir įrengiami nauji.
4. 60 m² - 80 m² stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau nei vienas vėdinimo kaminėlis.
5. Įrengimas naujas išėjimo ant stogo liukas, 800x600mm.
6. Šiltinamas sutapdintas stogas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija: viršutinė - akmens vatos

plokštė  t=40 mm, kai λ=0,038 W/mK, apatinė - polistireninio putplasčio EPS 80 plokštė
t=180 mm , kai λ=0,037 W/mK.

12. Parapetai šiltinami iš viršaus ir vidinės pusės akmens vatos plokštėmis  t=40 mm, kai
λ=0,038 W/mK.

13. Kaminas šiltinamas t=40 mm, akmens vatos plokštėmis, kai λ=0,038 W/mK;
14. Ventiliacijos kanalai remontuojami bei paaukštinami.
15. Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
16. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
17. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE

ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės ir vėdinamos termoizoliacinės sistemos.
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FASADINIAI SPRENDIMAI

Fasadų išorinės sienos gelsvos spalvos
tinkas, pagal RAL 1001

Fasadų išorinės sienos baltai gelsvos spalvos
FibroCem 105 plokštė, pagal RAL 1015
(arba analogas)

Latakų, lietvamzdžių ir apskardinimo
elementų spalva pilka, pagal RAL 7042

Cokolio apdaila ir dekoras rudos spalvos -
klinkerinės plytelės (R958), pagal RAL 8025
arba analogas

Palangės, laiptų turėklai ir kiti metalo/ skardos
gaminiai pilkos spalvos, pagal RAL 7042

Durų spalvos, pagal RAL 9018

Fasadų išorinės sienos gelsvos spalvos
FibroCem 106 plokštė, pagal RAL 1001
(arba analogas)
Fasadų išorinės sienos rudos spalvos
FibroCem 840 plokštė, pagal RAL 8025
(arba analogas)
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FASADINIAI SPRENDIMAI

Fasadų išorinės sienos gelsvos spalvos
tinkas, pagal RAL 1001

Fasadų išorinės sienos baltai gelsvos spalvos
FibroCem 105 plokštė, pagal RAL 1015
(arba analogas)

Latakų, lietvamzdžių ir apskardinimo
elementų spalva pilka, pagal RAL 7042

Cokolio apdaila ir dekoras rudos spalvos -
klinkerinės plytelės (R958), pagal RAL 8025
arba analogas

Palangės, laiptų turėklai ir kiti metalo/ skardos
gaminiai pilkos spalvos, pagal RAL 7042

Durų spalvos, pagal RAL 9018

Fasadų išorinės sienos gelsvos spalvos
FibroCem 106 plokštė, pagal RAL 1001
(arba analogas)
Fasadų išorinės sienos rudos spalvos
FibroCem 840 plokštė, pagal RAL 8025
(arba analogas)

CPO145213/AZP-020-190-TDP-SA-B-7



5 2 1

L1

L1

BS2

RL1 RL1 RL1

D1

Proj. apsauginis turėklas

6,55

-0,85

-0,42
 (alt.4.82)±0.00

0,9

3,80

2,44

4,96

Pastato pjūvis M 1:100

Lapas Lapų

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT

Užsakovas/Statytojas:

Daugiabutis gyvenamasis namas. Ventės g. 2, Šilutė.
Atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Dokumento žymuo

Atestato
Nr.

11

Statinio projekto pavadinimas

PV

PDV/arch.

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2021 02

JVS įgaliotas asm V.B.

A. KairytėA 1205

0 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Kalbos
trumpinys

Projekt. L. Graužinis

A. KairytėA 1205

FASADINIAI SPRENDIMAI

Fasadų išorinės sienos gelsvos spalvos
tinkas, pagal RAL 1001

Fasadų išorinės sienos baltai gelsvos spalvos
FibroCem 105 plokštė, pagal RAL 1015
(arba analogas)

Latakų, lietvamzdžių ir apskardinimo
elementų spalva pilka, pagal RAL 7042

Cokolio apdaila ir dekoras rudos spalvos -
klinkerinės plytelės (R958), pagal RAL 8025
arba analogas

Palangės, laiptų turėklai ir kiti metalo/ skardos
gaminiai pilkos spalvos, pagal RAL 7042

Durų spalvos, pagal RAL 9018

Fasadų išorinės sienos gelsvos spalvos
FibroCem 106 plokštė, pagal RAL 1001
(arba analogas)
Fasadų išorinės sienos rudos spalvos
FibroCem 840 plokštė, pagal RAL 8025
(arba analogas)
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FASADINIAI SPRENDIMAI

Fasadų išorinės sienos gelsvos spalvos
tinkas, pagal RAL 1001

Fasadų išorinės sienos baltai gelsvos spalvos
FibroCem 105 plokštė, pagal RAL 1015
(arba analogas)

Latakų, lietvamzdžių ir apskardinimo
elementų spalva pilka, pagal RAL 7042

Cokolio apdaila ir dekoras rudos spalvos -
klinkerinės plytelės (R958), pagal RAL 8025
arba analogas

Palangės, laiptų turėklai ir kiti metalo/ skardos
gaminiai pilkos spalvos, pagal RAL 7042

Durų spalvos, pagal RAL 9018

Fasadų išorinės sienos gelsvos spalvos
FibroCem 106 plokštė, pagal RAL 1001
(arba analogas)
Fasadų išorinės sienos rudos spalvos
FibroCem 840 plokštė, pagal RAL 8025
(arba analogas)
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D1

ŽYMĖJIMAS SCHEMA, STATYBINĖ ANGA KIEKIS PASTABOS

Keičiamų durų specifikacija
M 1:50

1 vnt. Įėjimo į rūsį durys metalinės, sandarios,
su durų pritraukėju bei atramine kojele.
Senų blokų išėmimas, naujų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas,
sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas, angokraščių apdaila.

Angos plotas  - 1,44 m²

D2 1 vnt.

Pastabos:
1. Prieš užsakant gaminius durų angų matmenis ir kiekį tikslinti vietoje.
2. Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,40 W/m² K.
3. Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,40 W/m² K.

D3 1 vnt. Tambūro durys gaminamos iš PVC,
stiklinamos vienos kameros stiklo paketu.
Naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas, sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas, angokraščių apdaila.

Angos plotas  - 2,704 m²

CPO145213/AZP-020-190-TDP-SA-B-10

Vaizdas iš išorės

Vaizdas iš išorės

Vaizdas iš išorės

Įėjimo į rūsį durys metalinės, sandarios,
su durų pritraukėju bei atramine kojele.
Senų blokų išėmimas, naujų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas,
sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas, angokraščių apdaila.

Angos plotas  - 1,768 m²
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RL1 3 vnt.

ŽYMĖJIMAS SCHEMA, STATYBINĖ ANGA KIEKIS PASTABOS

Pastabos:
1. Langų matmenis ir kiekį tikslinti vietoje.
2. Langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,0 W/m² K.

L1 8 vnt.

120035
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L2 1 vnt.Vaizdas iš išorės

75
0

1550

RL1 Vaizdas iš išorės 3 vnt.

ŽYMĖJIMAS SCHEMA, STATYBINĖ ANGA KIEKIS PASTABOS

Langai plastikiniai su vienos kameros
stiklo paketu, vienu selektyviniu stiklu,
varstomas, mikroventiliacijos funkcija,
armuotas stiklas, su įfrezuotomis
orlaidėmis. Langų šilumos perdavimo
koeficientas turi būti ne didesnis kaip
U≤1,3 W/m² K.
Senų  medinių blokų išėmimas, palangių
išėmimas, plastikinių blokų įstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas, vidinių
angokraščių apdailos atstatymas.
Plotas (1 vnt.) - 0,42 m²
Bendras (3 vnt.) - 1,26 m²

Pastabos:
1. Langų matmenis ir kiekį tikslinti vietoje.
2. Langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,0 W/m² K.

L1 8 vnt.Vaizdas iš išorės

120035
0

60
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500

Langai plastikiniai su vienos kameros
stiklo paketu, vienu selektyviniu stiklu,
varstomas, mikroventiliacijos funkcija.
Langų šilumos perdavimo koeficientas turi
būti ne didesnis kaip U≤1,0 W/m² K.
Senų  medinių blokų išėmimas, palangių
išėmimas, plastikinių blokų įstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas, vidinių
angokraščių apdailos atstatymas. Palangės
buto viduje MDP (medžio drožlių
plokštės).
Plotas (1 vnt.) - 0,3 m²
Bendras (8 vnt.) - 2,4 m²

Keičiamų langų specifikacija
M 1:50

CPO145213/AZP-020-190-TDP-SA-B-11

Langai plastikiniai su vienos kameros
stiklo paketu, vienu selektyviniu stiklu,
varstomas, mikroventiliacijos funkcija.
Langų šilumos perdavimo koeficientas turi
būti ne didesnis kaip U≤1,3 W/m² K.
Senų  medinių blokų išėmimas, palangių
išėmimas, plastikinių blokų įstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas, vidinių
angokraščių apdailos atstatymas.
Plotas (1 vnt.) - 1,1625 m²
Bendras (1 vnt.) - 1,1625 m²
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ŽYMĖJIMAS SCHEMA, STATYBINĖ ANGA KIEKIS PASTABOS

BS1 Vaizdas iš išorės 1 vnt.

ŽYMĖJIMAS SCHEMA, STATYBINĖ ANGA KIEKIS PASTABOS

Keičiamų balkono stiklinimo specifikacija
M 1:50

CPO145213/AZP-020-190-TDP-SA-B-12
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Bendras plotas 15,6 m²

BS2 Vaizdas iš išorės 1 vnt. Bendras plotas 15,6 m²
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Langai gaminami iš PVC profilio. Langų profiliai - baltos spalvos, kurio gamybai nenaudojami švino stabilizatoriai. Langas 1 kameros paketo.
Vienas iš stiklų selektyvinis. Langai varstomi dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi ("mikroventiliacija"). Stiklinimo konstrukcija
montuojama nuo atitvaro iki lubų. Aptatinė stiklinimo dalis - PVC užpildas. Langai turi būti paženklinti CE ženklu.
Balkonų paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui, balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas, sandūrų tarp sienų ir
rėmo hermetizavimas, palangės įrengimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila.
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ŽYMĖJIMAS SCHEMA, STATYBINĖ ANGA KIEKIS PASTABOS

BS3 Vaizdas iš išorės 1 vnt.

ŽYMĖJIMAS SCHEMA, STATYBINĖ ANGA KIEKIS PASTABOS

Keičiamų balkono stiklinimo specifikacija
M 1:50

CPO145213/AZP-020-190-TDP-SA-B-13

Bendras plotas 16,12 m²

BS4 Vaizdas iš išorės 1 vnt. Bendras plotas 15,95 m²

Langai gaminami iš PVC profilio. Langų profiliai - baltos spalvos, kurio gamybai nenaudojami švino stabilizatoriai. Langas 1 kameros paketo.
Vienas iš stiklų selektyvinis. Langai varstomi dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi ("mikroventiliacija"). Stiklinimo konstrukcija
montuojama nuo atitvaro iki lubų. Aptatinė stiklinimo dalis - PVC užpildas. Langai turi būti paženklinti CE ženklu.
Balkonų paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui, balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas, sandūrų tarp sienų ir
rėmo hermetizavimas, palangės įrengimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila.

960 960

26
00

6200

96
0

16
40

900 900 900 900 680

26
00

6135
96

0
16

40

900 900 900 735 900 900 900

Lapas Lapų

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT

Užsakovas/Statytojas:

Daugiabutis gyvenamasis namas. Ventės g. 2, Šilutė.
Atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Dokumento žymuo

Atestato
Nr.

11

Statinio projekto pavadinimas

PV

PDV/arch.

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2021 02

JVS įgaliotas asm V.B.

A. KairytėA 1205

0 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Kalbos
trumpinys

Projekt. L. Graužinis

A. KairytėA 1205


	titulinis.pdf
	SA AR.pdf
	MZK.pdf
	Nuogrindos planas.pdf
	Rûsio planas.pdf
	1a planas.pdf
	2a planas.pdf
	Stogo planas.pdf
	Pastato pjûvis.pdf
	Fasadas 1-5.pdf
	Fasadas G-A.pdf
	Fasadas 5-1.pdf
	Fasadas A-G.pdf
	eksplikacija 1.pdf
	eksplikacija 2.pdf
	eksplikacija 3.pdf
	eksplikacija 4.pdf

