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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. ESAMA SITUACIJA 
 

Daugiabutis gyvenamasis namas Vytenio g. 5 yra 3 aukštų pastatas su pastoge, gatvės fasadas tinkuotas, 
kiemo fasadas – rudų plytų. Namas turi dvi laiptines iš abiejų pusių. Laiptinės tūris iš kiemo pusės yra priblokuotas prie 
pagrindinio pastato ir šiuo metu yra uždengtas nebaigtu lengvų konstrukcijų stogu. 2016-2019 m. laikotarpiu laiptinės 
dalyje virš stogo karnizo altitudės buvo atlikti statybos darbai, kurie teismo sprendimu pripažinti savavališkais: išardytas 
mūrinis kaminas, įrengti betoniniai laiptai, išmūryta viršutinė laiptinės sienų dalis, laiptų aikštelė viršuje, dalinai 
sumontuoti langai, medinės konstrukcijos stogui, jo šiltinimas. Šio projekto tikslas – savavališkos statybos padarinių 
likvidavimas, atstatant mūrinį kaminą ir stogą virš laiptinės ir dalies pastogės patalpų. 

 
Esamos situacijos fotofiksacijos: 
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2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI. 
 

Visi mūriniai ir mediniai elementai virš laiptinės ir stogo mūrinio karnizo ardomi. Paliekama tik laiptų aikštelė 
prieš įėjimo duris į pastogės patalpas. 
 

 Išardžius savavališkai įrengtus elementus, laiptinė dengiama daugiašlaičiu medinių konstrukcijų valminiu stogu, 
siekant grąžinti buvusią laiptinės stogo architektūrą. 

  
 Buvusios padėties fotofiksacijos prieš savavališką statybą: 
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Tam, kad uždengti skirtingų pastogės stogo dalių skirtingus nuolydžius, naujas (atstatomas) stogas šiek tiek 

paaukštinamas ir pratęsiamas iki pagrindinio stogo kraigo. 
 
Atstatomo stogo danga – skardos, raudonų čerpių imitacijos, identiška esamos stogo dangai. 
Stogo konstrukcija – medinė: mūrlotai, gegnės, grebėstai. 
 
Jei reikalinga nustatyti stogo konstrukcijų laikančiąją galią ir pateikti medžiagų žiniaraštį, rekomenduojama užsakyti ir 

atlikti konstrukcijų dalies (SK) projektą. 
 
Teismo sprendimas yra pagrindas atlikti laiptinės ir stogo dalies atstatymo darbus pagal šį projektą. 
 
Pateikti matmenys projekte yra preliminarūs ir tikslinami vietoje po savavališkos statybos elementų ardymo. 

 
Architektas 

Adomas Kondratas 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. TS 01. Techninė specifikacija. Bendrieji reikalavimai. 

2. TS 02. Techninė specifikacija. Tinkavimo darbai. 

3. TS 03. Techninė specifikacija. Dažymo darbai. 

4. TS 04. Techninė specifikacija. Stogų ir fasadų elementų skardinimo darbai. 

5. TS 05. Techninė specifikacija. Stogo dangos keitimas, perdangos šiltinimas 

6. TS 06. Techninė specifikacija. Medinės konstrukcijos. 

7. TS 07. Techninė specifikacija. Mūro darbai. 

8. TS 08. Techninė specifikacija. Lietvamzdžių ir lietlovių montavimas 
 
 
 
TS 01 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms. 

 
1. Darbus gali vykdyti atestuotos statybinės firmos ir apmokyti specialistai. 
2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato 
eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 
4. Rangos konkurso pasiūlymui turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, 
medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų 
reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus 
kitais, nei buvo numatyta techniniame darbo projekte ir rangos konkurso pasiūlyme. Darant 
pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo 
sutikimas. 
5. Visos atvežamos į statybos aikštelę medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus 
ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti 
Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra importinėms medžiagoms turi būti užsienio šalių 
sertifikatai, vietinėms medžiagoms įmonės paruošti standartai. 
6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nurodytomis instrukcijomis darbui su 
šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 
7. Bet kurio statybos darbų etapo vykdomi darbai turi būti atlikti iki galo, renovuota 
pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Atlikus atnaujinimo 
(modernizavimo) darbus neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų 
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eksploatacinės savybės. Jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų 
pradžios. 

 

Visų statybinių medžiagų kiekius, reikalingus atlikti daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) darbus, rangovas (rangovai) ruošdamas rangos darbų pasiūlymą konkursui turi 
apsilankyti objekte ir pasitikslinti darbų kiekius. 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
TS 02 TINKAVIMO DARBAI 

 
Bendroji dalis. 
 

Techninė  specifikacija  „Tinkavimo  darbai“  naudojama  šiais  pastatų  atitvarų  renovacijos 
atvejais: 

- atnaujinant pastato išorės sienas; šiuo atveju gali būti naudojami paprasti ir pagerinti tinkavimo 
mišiniai; esant smulkiam paviršiniam plytų ištrupėjimui gali būti panaudojamas nearmuotas tinklas, esant 
ištrupėjimams didesniems kaip 30 mm tinkuojant naudojami armatūriniai ir „rabico“ tinklai; aukščiau 
išvardintais atvejais naudojamas kalkinis tinkas. 

Keičiant langus, balkonų, ir išimant senas palanges pažeidžiami angokraščiai. Atlikus šiuos darbus 
angokraščių remontas atliekamas tinkuojant kalkiniu tinku. 

Darbų vykdymas. Paviršių paruošimas. 
Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir bitumo 

dėmės ir gerai sudrėkintas. Kampai ir briaunos, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais profiliais. 

Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir 
pertvarų siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10-15 mm. 

Medžiagos. 

Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui 
keliamus reikalavimus. Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu 
vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio - mažiau kaip 
0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinklo sluoksniams: 

- grūdelių didumas < 2,0 mm; 
- molingų dalelių kiekis < 15 %; 
- tirpių sieros junginių kiekis 
< 2 %. Dengiamajam tinko 
sluoksniui: 
- grūdelių didumas < 0,5 mm; 
- molingų dalelių kiekis < 5 %; 
- tirpių sieros junginių kiekis 
< 2 %. Kalkės: 
- turi būti gerai išdegtos - CO2 < 6 %; 
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- negesių grūdelių kiekis < 11 %; 
- gesinimo laikas 8-25 minutės. 
Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3, vandens - 50 %. 

Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9- 1,2 
mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 

Tinko skiediniai 
1 lentelė. Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis. 

 
Skiedinio paskirtis Cementas: kalkės : smėlis 

 
Vidiniams paviršiams: 

 
 
1:4:12 - sienoms ir pertvaroms iš plytų kai santykinis oro drėgnumas < 60 % 

- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas > 60 % 1:1:6 

Išoriniams paviršiams:  
- cokoliui, juostoms 1:0,3-5,5 
- mūriniams 1:0,7:3-5 

 

2 lentelė. Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis pagerintam tinkui tūrio dalimis. 

 
 

 

Alternatyviai gali būti naudojami patikimų gamintojų sausi tinko mišiniai, kurie atitinka žemiau 
nurodytus reikalavimus. 

 
3 lentelė Skiedinių techniniai reikalavimai. 

 
Techniniai reikalavimai skiediniams Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo  
 
- 

Periodinis matavimas 
akutėmis, mm:  
- skirti gruntui - 2,5  
- dengiamajam sluoksniui - 2,0 -  

Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys  Bandant standartiniu konusu 
paruošiamajam sluoksniui turi būti 9-14 cm   
slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam - 7-8 cm;   
rankiniu būdu atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm   

Išsisluoksniavimas < 15 % - Laboratorijoje 

Vandens išlaikymas > 90 %   

Sukibimo stiprumas, MPa:  3 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 
- vidaus darbams > 0,1 10 %  
- išorės > 0,4 10 %  

Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm:  Periodinis matavimas 

Skiedinio paskirtis 
Mūrinėms sienoms ir pertvaroms
Juostoms, luboms 
 

Cementas : kalkės : smėlis
1:1:2-4 
1:1:2 
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- marmuro, granito, stambaus smėlio +3 mm  
grūdeliai – 2   
- kvarcinio smėlio - 0,5 +1,5 mm  
- marmuro miltų - 0,25 +0,25 mm  

Glaisto:   
- sukibimo stiprumas, MPa:  Periodinis matavimas 
po 24 h > 0,1 – 
po 72 h > 0,2 – 

 
4 lentelė. Reikalavimai tinkavimo darbams. 

 
Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 
Leistinas tinko storis, mm: 
- iki 20 

Matuojama 5 kartus 70-100 m2 paviršiaus arba vienoje 
patalpoje mažesniame plote, kur matomos nuokrypos 

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam 
tinkui, mm: 

 

- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cemen- 
tinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 5; 

 

- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7;  
- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7;  
-dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui- iki 2.  

 
 
Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku. 

Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant reikiamo 
paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant viršutinį tinko sluoksnį. Bendras tinko storis ne 
daugiau 12 mm. 

Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 1-2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant 
paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai 
susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis 
dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. 
Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko 
storis turi būti ne daugiau 20 mm. 

5 lentelė. Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams. 
 

Nukrypimo pavadinimas Leistini 
ribiniai 
nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir  
1 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 
horizontalės: 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
- 1-am metrui 5 matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 
- visam patalpos aukščiui ar ilgiui matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Kreivų paviršių spindulio nukrypimai 
nuo projektinio (tikrinama lekalu) 

5 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų,  
 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame 



ARCHSTR-V5-TP-20-04 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

ARCHSTR-V5-TP-20-04-TS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 19 0 
 

 

horizontalės: 1 plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams 
- 1-am metrui 3 -5 matavimai 35-40 metrų ilgio) 
- vienam elementui 

Tinkuoto angokraščio pločio nuo 
projektinio 

< 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų 
kampų ar užkarpų 

< 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių 
drėgnumas 

< 8 % Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 

 
 
 
Tinkavimas žiemos metu. 
Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8oC. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 5oC 
tinkavimo darbai negali būti vykdomi. Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę ne mažiau per pusę 
sienos storio. Patalpose 5 paras prieš tinkuojant turi būti palaikoma tolygi 8oC temperatūra. Sienų drėgnumas 
neturi viršyti 8%. 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
TS 03 DAŽYMO DARBAI 

 
Bendroji dalis. 

Techninė specifikacija “Dažymo darbai, tinkuotų paviršių dažymas“ naudojama šiais pastatų 
atitvarų renovacijos atvejais: 

- apšiltinant pastatą tinkuojama sistema; 
- remontuojant pastatų išorinių sienų paviršius, kai yra medžiagos paviršiaus sluoksnių, 
sandūrų pažeidimai; 
- atliekant patalpų remontą; 
- numatant dažyti įėjimo į pastatą stogelius, balkonų plokščių briaunas ir t.t.. 

 
Darbų vykdymas. 

Tinkuotos sienos dažomos siekiant pagerinti pastato estetinę išvaizdą taip pat pagerinti jų 
eksploatacines savybes. Eksploatacinės savybės pagerėja dėl to, kad tinkamai parinkus dažus užpildomi 
keramzitbetonio ir akyto betono sienose esantys mikro plyšiai sumažėja sienų vandens įgeriamumas, 
padidėja jų šiluminė varža. Prie dažymo galima priskirti ir sienų impregnavimą bespalviais skysčiais arba 
impregnuojančiais dažais. Impregnuoti pastatų fasadai neįgeria drėgmės, nesukaupia dulkių, nešvarumų, 
stipriai padidėja tokių paviršių ilgaamžiškumas, atsparumas šalčiui, jie netrūkinėja ir netrupa jų paviršiniai 
sluoksniai. 

 
Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas. 
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Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 % betoninių 
ir gelžbetoninių < 4-6 % , medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 80 C, santykinis oro 
drėgnumas < 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 270 C temperatūrai, esant tiesioginiams 
saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis 
daugiau kaip 10 m/s, o taip pat kai yra apledėję, apšalę paviršiai. 

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 

1 lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius. 
 

Technologinės operacijos Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai 
Valymas + 
Plyšių raižymas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Šlapinimas vandeniu - 
Nugruntavimas + 
Pirmasis dažymas + 
Antrasis dažymas + 

 
Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po 
to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 

Iš medinių paviršių pašalinamas silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos 
mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. 

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys 
pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų 
galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės 
nuo paviršių nusiurbiamos. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo 
instrukcijoje. 

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 
susikaupimas. 

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekantį sluoksnį darbą turi priimti darbų 
vadovas. 

Jeigu kitaip nenurodyta projekte tai paviršius turi būti dažomas du kartus ant paruošiamojo grunto 
sluoksnio. 

 
Dažymo būdas. 
 

Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau turi būti suderintas su 
užsakovu, projekto vadovu ir su statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 
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Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias pateikia 
gamintojai ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 

Dažymo teptukas turi būti parenkamas pagal darbų pobūdį ir pagal gamintojo rekomendacijas ir 
nurodymus. 

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko 
žymių. Kai dažoma voleliu taip pat neturi būti volelio žymių. Paviršių dažymas purškimo būdu yra galimas 
gerai uždengus gretimus paviršius. Paviršiai dažomi pagal projekte nurodytą spalvų skalę. 

 
Medžiagos. 
 

Bet kokios sandaros gruntas, dažai išlyginamojo bei apdailos sluoksniams dažai turi būti iš vieno 
gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę jau paruoštos naudojimui. Jos pristatomos 
užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 
- medžiagos pavadinimas ir savybės; 
- pritaikymo sritys; 
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 
- siuntos numeris ir pagaminimo data. 

Dažai turi gerai prasiskiesti ir tolygiai dengti dažomą paviršių. Naudoti akrilo arba latekso emulsijas. 

 
Dažymo rūšys. 

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir kiti nešvarumai. Paviršiai 
išlyginami medine trintuve, plyšeliai išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs 
paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę paviršiai nuglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos 
nušlifuojamos. Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl 
nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami. Taip 
paruošti paviršiai gruntuojami. Gruntui išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų 
pasluoksniu. Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus dažomi emulsiniais dažais. 

Darbų priežiūra. 
Rangovas atsako už tinkamą darbų vykdymą ir kokybę. 

Visi  paviršiai  dažyti  dažais  turi  atitikti  bandomojo  dažymo  pavyzdžius  ar  patvirtintus 
etalonus. 

 
2 lentelė. Reikalavimai dangos sluoksniams. 

 

Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai 
mm Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 
 

- glaisto - 0,5 mm 
- dažų sluoksnio >0,25 mm 

 
 
1,5 
- 

5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba 
mažesnis paviršius su matomais defektais 
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Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. 

Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju 
paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai 
išdžiūvus. 

Rangovas privalo pateikti dažų pavyzdžius projektuotojams derinimui. 

Rangovas privalo pateikti Užsakovui visų naudojamų ne mažiau kaip 5% (gamykliniame 
įpakavime) visų rūšių dažų atsargai. 

 
3 lentelė. Reikalavimai baigtam paviršiui. 

 
 
Techniniai reikalavimai 

 
Leistini nuokrypiai, 
mm 

 
Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais turi būti vieno -  
 
Vizualinė apžiūra 

tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų.  
Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti - 
matomi   
Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono - “ 
matinio arba blizgančio paviršiaus   
Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, - “ 
nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai   
dažų sluoksniai   
Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo - Vizualinė apžiūra 
pabraukus, ant jo neturi likti dažų žymių   
Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas 2 Matuojant liniuote 
atskiruose ruožuose   
Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar 1 Matuojant liniuote 
gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
TS 04 STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ SKARDINIMO DARBAI 

Bendroji dalis 
 

Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: 

1. plokščių stogų apskardinimo darbai; 
2. palangių ir kitų horizontalių elementų apskardinimas; 

 
Medžiagos 
 

Plieno lakšto su spalvotu paviršiaus padengimu turi sudaryti: 
1. Polimerinė danga 
2. Gruntas 
3. Pasyvinantysis sluoksnis 
4. Cinko sluoksnis≥275 gr/ m² 
5. Plieno lakštas(storis≥0.60 mm) 
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6. Pasyvinantysis sluoksnis 
7. Gruntas 
8. Apsauginė dažų danga 
Išorinės palangės turi būti poliesterio danga padengtos skardos ne mažiau kaip 0,5 mm 
storio. Lauko palangė turi išsikišti už sienos plokštumos nedaugiau kaip 50 mm ir ne 
mažiau kaip 25 mm nuo lango išorinės kraštinės. Lauko palangės balkonuose daromos 
iš PVC palanginių lentų 

 
PASTABOS: 

•Storio tolerancija nustatoma pagal standartą EN 10169-1 

•Blizgesys nustatomas pagal standartą EN 10169-1 

•Nurodo formavimo temperatūrą. Priklauso nuo formavimo greičio ir metodų 

• t- lakšto storis be padengimo. Minimalus leidžiamas lenkimo spindulys. 
•Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes 

•Pagal AST. ASTM G 85. 

•Pagal ISO 6270. 

 
TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA 

TS  05 STOGO  DANGOS  KEITIMAS,  PERDANGOS  ŠILTINIMAS 
 

Prieš pradedant darbus nuo stogo nukeliamos visos nereikalingos antenos ir laidai. Nuo 
šlako sluoksnio esančio ant denginio (perdangos) plokštės pašalinamos statybinės atliekos ir šiukšlės. 
Pastato denginys (perdanga) šiltinamas minkšta mineraline vata. Jos storis turi sudaryti 160 mm. Ant jos 
dedama priešvėjine mineralinė vata, kurios storis 40 mm. Mineralinės vatos degumo klasė ne mažesnė 
nei B-s1,d0. Išvalius pastogę, tarp seno šlako sluoksnio  ir  naujai dedamos mineralinės vatos klojama garo 
izoliacija. Priėjimui prie stogo išlipimo liukų, ventiliacijos kanalų (kaminų), nuotekų alsuoklių nuo užlipimo 
liuko įrengiamas vaikščiojimo takas 0,6 m pločio iš medinių lentų. Objekte numatoma keisti seną molinių 
čerpių dangą į beasbestinio šiferio stogo dangą. Nuėmus seno stogo dangą atidžiai apžiūrima esama medinė 
stogo konstrukcija. Kur reikia yra keičiamos puvinio paveiktos gegnės, kur reikia sutvirtinama papildomai. 
Stogo gegnės prailginamos tiek, kad stogo pakalimai apšiltintas pastato sienas uždengtų ne mažiau nei 400 
mm. Pakalimai įrengiami iš drėgmei atsparių ir ilgaamžių apdailinių lentų. Nuvalyta ir sutvarkyta šlaitinio 
stogo konstrukcija dažoma antiseptikais ir priešgaisriniais dažais. Ant esamų gegnių klojama difuzinė plėvelė 
ir pritvirtinama išilginiais mediniais tašeliais. Kalami nauji mediniai grebėstai iš lentų. Montuojama nauja 
beasbestinio šiferio danga su visais jai priklausančiomis detalėmis. Sumontuojama nauja lietaus nuvedimo 
sistema iš latakų ir lietvamzdžių.  Įrengiami sniego gaudytuvai, virš pastato stogo iš pastogės iškeliami 
nuotekų alsuokliai. Suremontuoti ir išvalyti ventiliacijos kaminėliai ir kaminai pilnai apskardinami stogo 
spalvos skarda. Senas trikampiai langai palėpėje keičiami naujais su apsauginėmis grotelėmis. Įrengiamas 
naujas apšiltintas užlipimo liukas į pastogę. Renovuojamas pastato stogas privalo atitikti priešgaisrinius 
galiojančius reikalavimus. 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos: 

• STR 2.05.02:2010 “Statinių Konstrukcijos. Stogai“ 
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• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. PAGD Įsakymas Nr. 1-338. 2010-12-07. 
• 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“ 

• STR 2.01.03:2009   Statybinių  medžiagų  ir  gaminių  šiluminių-techninių  deklaruojamos  
ir projektinės vertės. 

• STR 1.08.02:2002   Statybos darbai 
 

PASTABA: nustojus galioti nurodytiems dokumentams automatiškai galioja juos keičiantis. 

Bendrieji nurodymai 
Stogo perdangos apšiltinimo darbai vykdomi laikantis projekte nurodytų techninių sprendimų, brėžinių, 

bet kokie projekto sprendimų keitimai galimi tik suderinus su projekto autoriumi ir statytojo atstovu. 

Rangovas darbus vykdo atsižvelgdamas į esamos dangos ir stogo elementų realią būklę. 

Darbai vykdomi tik sausu oru ir prisilaikant naudojamų medžiagų firmos gamintojos reikalavimų 
darbo režimui. Darbai vykdomi vadovaujantis stogų įrengimo taisyklėmis ir medžiagų gamintojų 
paruoštomis instrukcijomis. 

Po darbų užbaigimo, stogas su visais jo elementais turi būti tinkamas ilgalaikei eksploatacijai. Dangos 
ir latakų nuolydžiai turi atitikti techninius reikalavimus. 

Reikalavimai ir nurodymai darbams ir medžiagoms Paruošiamieji darbai 
Pašalinamos nuo stogo visos šiukšlės, demontuojami nereikalingi įrengimai, sena danga. 

Demontuojamos privedimų prie vertikalių dalių, vėdinimo kanalų, (kaminų) uždengimai.. Vykdant darbus, 
atmosferos krituliai neturi patekti į pastatą ir į stogo konstrukciją. 

Papildomos šilumos izoliacijos sluoksnio klojimo darbai 
Stogo konstrukcijos, stogo denginio (perdangos) šiltinimo šilumos perdavimo koeficientas po 

rekonstrukcijos (įrengus papildomą apšiltinimo sluoksnį) turi tenkinti STR 2.05.04:2005 reikalavimus 
taikomus gyvenamiesiems pastatams. 

Vėdinimo kanalų, liukų ir kitų elementų remontas ir skardinimas 
Demontuojami seni skardinimai, uždengimai. Nutrupėjusios kaminų vietos remontuojamos mūru 

ir cementiniu skiediniu, atstatoma buvusi forma. Visi kaminai pilnai apskardinami stogo spalvos skarda. 
Alsuokliai esantys palėpėje išvedami virš pastato stogo dangos.  

Reikalavimai apskardinimui 

• Apskardinimo metalo elementai turi būti padengti antikorozine danga, tvirtinimo 
detalės atsparios korozijai, 

• Skardiniams naudoti cinkuotą skardą arba dengtą poliesteriu, 
• Visos  naudojamos  medžiagos  turi  būti  tinkamos  ir  skirtos  stogų  remontui  ir  turėti  

tai patvirtinančius duomenis. 
Kiti reikalavimai 
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• Šiems darbams galioja ir bendros techninės specifikacijos. 
• Darbai vykdomi ne žemesnėje temperatūroje, negu nustatyta medžiagų, kurios 

naudojamos šioje statyboje gamintojų instrukcijose 
• Stogo konstrukcijos turi atitikti Froof(t1) klasės reikalavimus. 

  
PASTABA: Statybos darbų techninės priežiūros atstovas kviečiamas iš anksto, numatant atskirų darbų 
etapo pabaigą kiekvienoje stogo dalyje ar visam stogui. 

Techninė dokumentacija: 
• Stogo plano schema su renovuojamų elementų išdėstymu. 
• Principinės detalės. 
• Techninės specifikacijos. 
• Rangovo paruošta darbo dokumentacija detalėms pagal rangovo siūlomas medžiagas. 

(rangovas, laimėjęs konkursą, pasiruošia darbo brėžinius pagal naudojamą 
hidroizoliacinę medžiagą ir juos prieš darbų pradžią suderina su statytoju arba jo įgaliotu 
atstovu). 

Garantijos 
• Stogo  renovacijos  darbai  turi  būti  pilnai  atlikti  ir  turi  atitikti  stogo  

eksploatacijos reikalavimus. 
 
 

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA   
TS  06 MEDINĖS  KONSTRUKCIJOS 

 

Reikalavimai  medienai 
Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Naudojama mediena turi būti ne 

drėgnesnė kaip 20%. Medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai pluošto stačiakampiams 
elementams turi būti ne mažiau kaip 13 MPa. 

Grebėstavimui, paklotams, apkalimams ir pan., kurių pažeidimas nesuardo laikančių konstrukcijų 
vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena. 

Mediena į statybos aikštelę patiekiama stačiakampių tašų ir lentų pavidalu. Ji turi būti brandaus 
augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir puvimo 
užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). 

Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų 
apribojimų. 

Leistini medienos konstrukcijų defektai: 

Defektas Medienos rūšis 
 A B 
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Šakos Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų 
matmenų suma 0,2 m ilgyje neviršija 
1/3 elemento minimalaus pločio. 
Gniuždomiems elementams 
leidžiama 1 sutrūnijusi šaka ne 
didesnė kaip 20 mm skersmens 1 m 
elemento ilgio. 

Leidžiamos visokios 
šakos, išskyrus 
sutrūnijusias, didesnes 
kaip 50 mm - iki 2 vnt 1 
m ilgio 

Plyšiai ne elementų sujungimo 
zonoje 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 
atitinkamai elemento ilgio ir storio. 

Neribojami 

Plyšiai elementų sujungimo 
zonose (sujungimo 
plokštumose) 

Neleidžiami  

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento 
ilgio 

Leidžiamas iki 15 cm 1 
m elemento ilgio 

Puvinys, pažeista mediena Neleidžiami Neleidžiami 

 

Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius 
iš patiekiamos partijos. Pavyzdžių kiekis turi būti 3% partijos, bet ne mažiau 10 vienetų. Kontrolė atliekama 
matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. 

Medienos sandėliavimas 
Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir sandėliuojama 

pašiūrėje arba uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. 

Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir galiniai 
jų paviršiai turi būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis iki 2,5 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo 
skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne mažesnio kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi būti dedamos griežtai 
viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse 
nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena gerai vėdintųsi rietuvės turi būti 
pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau 0,5 m. 

 
Medinių  konstrukcijų įrengimas 

Medinės konstrukcijos turi būti iš karto įrengiamos projektinėje padėtyje. 

Jų  lietimosi  su  mūru,  betonu  vietos  turi  būti  izoliuotos  apvyniojant  konstrukcijas  2  sl. 

Ritininės bituminės medžiagos arba analogiškos medžiagos. 

Montuojant medinius elementus (grebėstus, paklotą) atraminiai paviršiai turi būti išlyginti, kur 
reikia padedant padėklus arba kitu būdu, kaip yra nurodyta. Atraminiuose paviršiuose turi būti užneštos 
ašinės linijos. Turi būti apsirūpinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalėmis, laikinais tvirtinimo 
ir fiksavimo elementais. 

Laikančių konstrukcijų matmenų nukrypimai nuo projektinių, jeigu kitaip nenurodyta, neturi viršyti 
šių dydžių: 



ARCHSTR-V5-TP-20-04 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

ARCHSTR-V5-TP-20-04-TS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

13 19 0 
 

 

- konstrukcijų ilgis ± 20 mm 
- konstrukcijų ir atramų aukštis ± 10 mm 
- tarp konstrukcijų ašių ± 10 mm 
- konstrukcijų nuo vertikalės 0,2 konstrukcijų aukščio 
- gniuždomų elementų nuo projektinės padėties 1/300 elemento ilgio 

 
Medienos apsauga 

Visa mediena išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota metodais 
aprašytais žemiau. 

Naudojami metodai: 

a) paviršinis padengimas tepant ar purškiant; 
b) paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose-šaltose voniose); 
c) paviršių dažymas. 

 
Mediena turi būti apdorota kompleksiniu preparatu, apsaugančiu nuo biologinių ir atmosferos 

poveikių. 

Medienos apsauginių padengimų medžiagos nurodytos žemiau pridedamoje lentelėje. Apsauginių 
padengimų tipai, kurie turi būti naudojami, bus numatyti ir apspręsti pagal vietą, kur galiausiai mediena 
atsidurs, pagal medienos artumą maisto produktams, jos numatomą apdailą, apsauginius reikalavimus 
medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų. Patentuoti 
mišiniai neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 

Antiseptikai ir antipirenai naudojami susiderinus su projekto autoriais ir techninės priežiūros 
inžinieriumi. 

Antiseptikai  ir antipirenai medienos apdorojimui 

 
Apdorojimo metodai 

 
Konservanto tipas ir sudėtis 

 
Sunaudojimas 

 
Apsauginės savybės 

1. Paviršinis padengimas 
(tepimas ar purškimas) 

Trichloretilfosfatas 40% 
60% 

600 g/m3 Biologinės 
Antipireninės 

Trichloretilfosfatas 50-70% 
Petrolatumas 30-50% 

40-60 kg/m3 apsauga nuo 
drėgmės 
biologinės, 
antipireninės 

Natrio fluorido 3-5% tirpalas 20 g/m3 Antiseptinės 

Asepas-2  Antiseptinės 

2. Dažymas Dažymas pentaftalinėmis 
emalėmis 
arba lakais 

Dangos storis 
90-120 mkm 
70-90 mkm 

Apsauga nuo 
drėgmės, biologinės 
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Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris 
tepant įsigeria į paviršių. 

Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pridėta pigmento, kur tai netrukdo 
apdailai, kad būtų galima atskirti padengtus paviršius. Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai 
laiko, kad po pirmo padengimo paviršius būtų sausas. Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, 
drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai sušlapęs nuo lietaus. 

Jeigu mediena patiekiama į statybos aikštelę apdorota apsauginėmis medžiagomis, ji privalo turėti 
sertifikatą, patvirtinantį šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojimą, 
apsauginės medžiagos rūšis, apdorojimo metodas, apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos 
masę 1 m3   medienos) ir jo įsiskverbimo į medieną gylis. 

Techninės priežiūros inžinierius turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. 

Darbų  priėmimas: 
Sumontuotos medinės dengiamos konstrukcijos ir elementai turi būti priimtos dalyvaujant techninės 

priežiūros inžinieriui surašant dengiamų darbų aktą. 

Medinių elementų padengimas apsauginiais preparatais ir dangomis taip pat turi būti įforminti. 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

TS 07 MŪRO DARBAI 
 

Bendroji dalis. 
Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus mūro konstrukcijoms ir statybai. Tai statiniuose numatomų 
išorinių ar vidinių mūro sienų ir mūrinių pertvarų mūrijimas, reikalavimai plytoms, skiediniui ir darbų 
kokybei. 
Keičiant projekte numatytas medžiagas, jos turi būti ne blogesnės ir atitinkamų žinybų atestuotos Lietuvoje. 
Medžiagos Plytos 
Silikatinės pilnavidurės plytos, išmatavimai 250x120x88 mm. Sąlyginė markė 150. Pagal LST EN 771-2:2011 
gniuždymo atsparumo klasė – 15, t.y. jų normalizuotas gniuždymo atsparumas 
– 15,0 N/mm². 
Plytų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, priėmimas, 
tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011 nurodytus reikalavimus. 
Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti žemiau išvardintus dokumentus ir medžiagų 
pavyzdžius: plytų technines charakteristikas, kurias garantuoja jų Gamintojas, ir Gamintojų reklaminę 
medžiagą apie visą jų gaminamą produkciją. Taip pat turi būti gauti trys vienos plytų rūšies pavyzdžiai, kurie 
imami iš pirmųjų partijų, atvežtų į statybos aikštelę. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradėti 
darbus. 
Visos vėlesnės plytų partijos turi būti lygiai tokios pat kokybės, kaip ir patikrinti pavyzdžiai. Tos medžiagos, 
kurios neatitiks šių reikalavimų, turi būti nedelsiant išgabenamos iš statybos aikštelės. 
Rangovas turi paruošti plytų mūro pavyzdžius derinimui, kuriuose matyti koks reikalingas tinkas, kaip 
išsidėstę plytos, kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra darbų kokybė. Šie pavyzdžiai toliau turi būti 
naudojami kaip etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos mūro konstrukcijos, vykdant kontrakte numatytus 
darbus. 
Plytos, laikomos lauke, turi būti sudėtos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drėgmės bei kito neigiamo 
poveikio. 
Darbams turi būti naudojamas portlandcementas. Kalkės turi būti geros kokybės, gesintos arba hidratuotos. 
Smėlis naudojamas darbams turi būti be molio, organinių ar kitų priemaišų ir kietas. 



ARCHSTR-V5-TP-20-04 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

ARCHSTR-V5-TP-20-04-TS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

15 19 0 
 

 

 
Statybiniai skiediniai. Bendroji dalis 
Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento ir cemento – 
kalkių skiediniai. 
Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų sandūrų 
(siūlių) užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. Cemento – 
kalkių skiediniai naudojami mūro darbams. 
Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 42,5 klasės (žiūr. poskyrį “Portlandcementas”). 
Kalkės turi atitikti reikalavimus. Kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jų tūrio 
pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 
Smėlis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio stambiausios 
dalelės neturi viršyti 2,0 mm. 
Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” išdėstytus reikalavimus. 
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui 
ir pan.) turi būti aprobuoti Inžinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybės. 
Konsistencija 
Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413.1.Turi būti naudojami tokios 
konsistencijos skiediniai: 
 
 
 
Skiedinio paskirtis 

 
 
Kūgio įsmigimo gylis, cm 

Surenkamų stambių konstrukcijų (perdangų plokščių ir t.t.) montavimui, siūlių 
užtaisymui 

5-7 

Skiediniai naudojami mūro darbams: 
mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių mūrui iš skylėtų plytų 

 
 
9-13 
7-8 

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais 14 

 
P.S. Didesnis konuso įsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninėms medžiagoms, vykdant 
darbus karštu oru, mažesnis-tankioms ir drėgnoms medžiagoms, esant drėgnam orui ar vykdant darbus žiemos 
metu. 
Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Inžinieriaus sumažinantys vandens ir 
rišamųjų medžiagų kiekį. 
Naudoti paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%. 
 
Vandens laikomumas 
Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95, jei mišinys gaminamas vasarą, 
ir ne mažesnis kaip 90, jeigu gaminamas žiemą. 
Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas rodiklis turi 
būti ne mažesnis negu 75nustatyto gamintojo laboratorijoje. 
Reikalavimai skiediniams 
Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris gniuždant, tankis, 
atsparumas šalčiui ir kt. 
Stipris gniuždant 
 
Cemento skiedinių sudėtis: 
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Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 
pagal LST 
1346:1997 

 
Sudėtis tūrio 
dalimis (cementas 
: smėlis) 

Portlandcementas 
42,5 klasės 

 
Kalkių tešla 

Smėlis 0/2 frakcijos 

 
kg 

 
l 

 
kg 

 
l 

 
kg 

 
l 

S2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000 

S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985 

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 

S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 

 
Cemento - kalkių skiedinių sudėtis: 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 
pagal LST 
1346:1997 

 
Sudėtis tūrio 
dalimis (cementas 
: smėlis) 

Portlandcementas 42,5 klasės Smėlis 0/2 frakcijos 
 
kg 

 
l 

 
kg 

 
l 

S5 1:6,7 180 164 1600 1090 
S10 1:4,2 270 246 1510 1035 
S15 1:3,0 360 328 1450 993 
S20 1:2,5 440 400 1420 973 
S30 1:2,0 520 472 1390 952 

 
Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 1346:1997 reiškia skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą MPa arba 
N/mm2. 
Skiedinių stiprumas nustatomas pagal LST 1413.6. 
Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai atliekami žiemą, 
skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu mūrijant normaliomis sąlygomis, t.y. 
S7,5 ir S10. 
Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose temperatūrose. Pradėjęs 
kietėti cementinis ir cemento-kalkių skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį 
po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. 
Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui. 
Atsparumas šalčiui 
Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas atsparumui 
šalčiui: 
Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams: 

-išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui F35 
-šildomų patalpų vidaus mūrui F10 Cementinio skiedinio: 
-vandentiekio ir kanalizacijos siūlių montavimui F75 
-perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui F50 
-vidaus darbams šildomose patalpose F10 Atsparumas šalčiui nustatomas LST 1346:1997 nurodytu 

metodu. 
Mišinių proporcijos 
Medžiagų santykis skiediniuose pagal tūrį: 
 

Mūro tipas Cementas Kalkės Smėlis 
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Išorinės sienos 1 1 6 

Vidinės sienos 1 2 9 

Skiedinio ruošimas 
Skiedinys turi būti ruošiamas periodinio veikimo maišyklėse, kuriose galima tiksliai dozuoti vandenį. Tiems 
darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali būti ruošiamas rankiniu būdu ant medinių ar 
metalinių platformų. 
Maišymo trukmė turi būti ne mažesnė, kaip 5 minutės. 2 minutes yra maišomos sausos medžiagos ir, ne 
mažiau kaip 3 minutes, mišinys maišomas pridėjus vandenį. Vanduo yra dozuojamas pagal darbo patirtį ir turi 
būti reguliuojamas priklausomai nuo smėlio drėgmės. 
Nebaigti maišyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maišymo prabuvo pusė valandos, negali būti naudojami 
darbams ir turi būti pašalinti iš aikštelės. 
Medžiagų priėmimas statybos aikštelėje 
Naudojamos plytos turi būti švarios, neįmirkę, be prišalusio sniego ar ledo. Plytų vandens įgeriamumas turi 
būti ne mažesnis kaip 6 %. 
Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai duomenys apie 
gamintoją ir gaminį. 
Plytoms: 
-gamintojo pavadinimas ir adresas; 
-dokumento numeris ir išdavimo data; 
-sutartinis produkcijos žymėjimas; 
-partijos numeris ir plytų kiekis; 
-techninės kontrolės skyriaus žyma. Skiedinio mišiniui: 
-gamintojo pavadinimas ir adresas; 
tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu); 
-skiedinio markė; 
-rišamosios medžiagos pavadinimas; 
-konstrukcija (nurodant bandymo metodą); 
-mišinio kiekis; 
-priedų pavadinimas ir kiekis; 
-LST 1346:1997 standarto žymuo. 
 
Mūro darbų vykdymas 

Visos plytinės konstrukcijos turi būti išpildomos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti mūrijamos iš 
sveikų plytų, tačiau pusplytės gali būti naudojami sienų rišimui. Visi sienų elementai ir kampai turi būti 
tikslūs, o išorinės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios. 

Visos plytos tiek ištisinėse sienose, tiek ir kampuose turi gerai priglusti viena prie kitos tiek per ilgį, 
tiek per plotį. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių 
perrišimą, jų storį. Horizontalios mūro siūlės turi būti 12mm, o vertikalios 10mm. Armuoto mūrinio 
horizontalios siūlės storis yra priimamas susikertančių armatūros tinklelio strypų diametrų sumai + 4mm, bet 
ne didesnis kaip 16mm. Esant būtinumui laikinai nutraukti mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia 
arba vertikalia siūle. Įrengiant vertikalią siūlę, ne rečiau kaip kas 1,2m pagal aukštį ir kiekvienos perdangos 
lygyje, būtina į ją įdėti armatūrinius tinklelius iš išilginės armatūros ≤ø6mm ir skersinės ≤ø3mm. 

Jeigu siena yra mūrijama iš apdailinių plytų, reikia, kad darbų metu plytų apdailinė pusė būtų švari. 
Darbų metu jau sumūrytos plytos turi būti uždengtos ir apsaugotos nuo krentančio skiedinio. Jeigu tarp 
apdailinių plytų pasitaikytų plytų su apdaužytais kampais, nelygiais šonais, pažeista veidine ar kitokios 
spalvos nei dauguma, jos turi būti pašalintos iš statybos aikštelės kaip netinkamos. 

Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis nenumatytomis projekte. 
Komunikacijų perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos kaip nurodyta projekte. Vamzdžių 
praėjimo per sienas vietose įdėti gilzes. 
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Mūro konstrukcijų pastatai turi būti suskirstyti temperatūrinėmis deformacinėmis siūlėmis, kurios yra 
nurodytos projekte. 

Mūrijant sienas ir pertvaras, jas būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių 
konstrukcijų, kiekvienos perdangos ir denginio plokščių ir pan. Sumontavus perdangos konstrukcijas, 
sumonolitinus siūles tarp plokščių bei įrengus inkarus mūro sienų inkaravimui, galima pradėti mūryti sekančio 
aukšto pastato sienas. 

Priklausomai nuo vėjo apkrovos, laisvai stovinčias mūro sienas galima mūryti tik iki tam tikro 
aukščio. Laisvai stovinčių nearmuotų mūro pertvarų, neįtvirtintų gretimomis pertvaromis, aukštis neturi viršyti 
1,5m, kai pertvaros plotis 9cm, ir 1,8m, kai pertvaros plotis 12cm. 

Mūro sienų apsaugai nuo atmosferinių kritulių, rekomenduojama uždėti padidinto pločio parapetus 
arba atitinkamo dydžio šlaitinių stogų karnizus. Pajūrio zonoje statomiems pastatams tai būtina (RSN 121-91). 

Netinkuotose išorinėse fasadinėse trisluoksnėse mūro sienose būtina įvesti vėdinimo angas, kurios 
apsaugotų sienų šiluminę izoliaciją nuo drėgmės. Virš pamatų, po palangėmis, virš langų ir durų turi būti 
dedamas hidroizoliacijos sluoksnis su nuolydžiu į išorę. Tarp išorinio mūro sluoksnio ir šiluminės izoliacijos 
paliekamas 4cm pločio tarpas. Kad iš šio oro tarpo galėtų išgaruoti (patekusi per plytų siūles ir pan.) drėgmė, 
virš hidroizoliacijos ir viršutiniame oro tarpo lygyje tarp išorinio sluoksnio plytų paliekamos atviros siūlės - 
angos. 20m2 sienos ploto šių angų paliekama 75cm2. 

Gelžbetoninės ir metalinės konstrukcijos, išskyrus perdangos ir denginio plokščias plokštes, ant mūro 
sienų remiamos, pabetonavus gelžbetonines atramines pagalvėles. 

Mūro darbus vykdyti žiemos metu užšaldymo metodu draudžiama. 
 
Mūro darbų kontrolė 

Mūro darbams naudojamos plytos ir skiediniai turi turėti savo pasus arba sertifikatus, kurie atitiktų 
projekte numatytiems. 

Mūro darbai turi būti priimti prieš tinkavimo arba kitus panašius apdailos darbus. 
Visos mūro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus paslėptos, turi būti priimtos surašant 

dengtų darbų aktus.  
Dengtų darbų aktai, surašomi šiems darbams: 

- įdėtinės detalės ir jų antikorozinis padengimas; 
- armuoto mūro konstrukcijoms; 
- sėdimo deformacinių siūlių įrengimas; 
- mūro sienų hidroizoliacijos darbai 

 
Leistini nuokrypiai mūrijant statinių konstrukcijas 
Eil. Nr.  

Tikrinama konstrukcija ar elementas 
Leistinas nukrypimo dydis 

1. Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno aukšto) -10mm 

2. Angų plotis -15mm 

3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės 
ruože tinkuojamo paviršiaus 

-10mm 

4. Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože -15mm 

5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių -10mm 

6. Mūro siūlių plotis (horizontalių ir vertikalių) ±2mm 

7. Pločio nuokrypiai tarp angų 15mm 

8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10mm 
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9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio ±15mm 

10. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20mm 

11. Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai 5mm 

 
Mūro darbų priėmimas  

Mūro darbus turi priimti techninės priežiūros Inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, 
akmens vata ar kitomis medžiagomis. Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine 
specifikacija. Visus nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 
 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
TS 08 LIETVAMZDŽIŲ IR LIETLOVIŲ MONTAVIMAS 

 
 
Bendrieji reikalavimai 
Lietvamzdžiai ir lietloviai turi būti pagaminti iš plieno skardos sistemos, nepasiduodantis atmosferos 
temperatūriniams svyravimams-turi neskilinėti ir nesideformuoti. 
Nuo korozijos sistemą turi apsaugoti polimerinis sluoksnis, skardą dengiantis iš abiejų pusių. 
Galimos dvi sistemos rūšys: apvali ir stačiakampio formos. 
Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm . Draudžiama lietvamzdžius įrengti išorės 
sienų uždarose vagose bei nišose. 
Tarp dviejų alkūnių visada turi būti bent 60 mm ilgio tiesus vamzdis. Alkūnės montuojamos pradedant nuo 
pačios viršūnės. Esant dideliam atstumui nuo sienos (daugiau kaip 600 mm), viršutinė alkūnė turi būti 
suklijuota su nuolaja. 
Viršutinis lietvamzdžio laikiklis yra montuojamas iškart po alkūne. Viršutinis lietvamzdį laikantis laikiklio 
žiedas turi būti taip uždėtas , kad vamzdis būtų standžiai apspaustas. Apatinio laikiklio žiedas uždedamas taip, 
kad vamzdis lieka neapspaustas ir gali laisvai judėti aukštyn –žemyn. 
Lietvamzdžiai tarp savęs sujungiami suneriant juos vienas į kitą. Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami 
ne didesniu kaip 2m intervalu. 
Kai reikia sujungti dvi lietvamzdžių dalis , naudojama lietvamzdžių jungtis.Lietvamzdžių jungties apačioje 
reikia palikti bent 20mm „laisvą tarpą“. 
Lietvamzdis yra 100 mm įstumiamas į drenažo jungtį ir įstatomas į vandens surinkimo šulinėlį. 
Kai nėra galimybės vandenį nuvesti tiesiai į lietaus kanalizaciją, naudojama išlaja. Ji yra montuojama prie 
lietvamzdžio. 
Latakų laikikliai tvirtinami taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas nesulaužytų (nesulankstytų) latakų bei 
visas nutekantis nuo stogo vanduo patektų į įrengtą stogo lataką. 
 
 

Projekto vadovas  
Adomas Kondratas 
Atestato Nr. A 1867 
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139 141

ARDOMA MEDINĖ STOGO KONSTRUKCIJA

ARDOMI LAIPTAI

ARDOMI PERDANGA

ARDOMA PERTVARA
SU DURIMIS

ARDOMA MŪRO SIENA
NUO KARNIZO VIRŠAUS

ARDOMAS LAIPTŲ/AIKŠTELĖS ELEMENTAS

3. ARDOMO LAIPTINĖS STOGO PLANAS 1:100

1 PJŪVIS: ARDOMI ELEMENTAI 1:100
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ATSTATOMAS MŪRINIS KAMINAS

KARNIZO APSKARDINIMASKARNIZO APSKARDINIMAS

UŽSTAISOMA SIENOS DALIS
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ATSTATOMAS KAMINAS
PALIEKAMA SIENOS DALIS STOGO ATRĖMIMUI
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LAIPTŲ MARŠAS
PERSTUMIAMAS PRIE SIENOS
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1 PJŪVIS 1-1 1:100

2. LAIPTINĖS PASTOGĖJE PLANAS 1:100

2 PJŪVIS 2-2 1:100

3. STOGO PLANAS 1:100
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1. VISI NURODYTI ATSTUMAI YRA PROJEKTINIAI PRELIMINARŪS IR TIKSLINAMI VIETOJE.



GSPublisherVersion 0.22.100.100

M 1:100/A3

BRĖŽINYS

DATA MASTELIS/FORMATASETAPAS

LAIDA LAPAS LAPŲPROJEKTO NR.

UŽSAKOVAS

UAB "ARCHESTRA" | ŠVITRIGAILOS G. 11K-208, LT-03228, VILNIUS | WWW.ARCHESTRA.LT

0

2020-06-09

TP

PV A. KONDRATAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VYTENIO G. 5,
VILNIUJE, LAIPTINĖS IR STOGO DALIES

ATSTATYMAS Į PRADINĘ PADĖTĮ, LIKVIDUOJANT
SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIUS

LAIPTINĖS STOGO ATSTATYMAS. 3D VAIZDAI

7
726-OJI DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJA

7

ARCHIT. A. KONDRATAS

A 1867

A 1867

ARCHSTR-V5-TP-20-04


	VYTENIO 5 - ANTRAŠTINIS LAPAS
	VYTENIO 5  - SUDĖTIS
	VYTENIO 5  - AIŠKINAMASIS RAŠTAS
	VYTENIO 5 - TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

