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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektas parengtas vadovaujantis:
STR 1.04.04.2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybų leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas.
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai, statinio statybos priežiūra.
STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto
kadastro objektų formavimo tvarka.
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“.
DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
Kėlimo kranų naudojimo taisyklės.
LR Statybos įstatymas 2020-01-01 nr. 32-788.
1.1

DUOMENYS APIE PROJEKTUOJAMĄ PASTATĄ

Nekilnojamieji daiktai: Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 1995-0002-2015
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)
Statybos pabaigos metai: 1950
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Suskystintosios
Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 2
Stogo danga: Asbestcementinis šiferis
Bendras plotas: 547,59 kv. m
Naudingas plotas: 517,22 kv. m
Gyvenamasis plotas: 332,55 kv. m
Tūris: 2486 kub. m
1.2
-

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektavimo užduotis
Statinio apžiūros aktas.
Taikomieji tyrimai.
1.3

ATLIKTI TAIKOMIEJI TYRIMAI

Apžiūros aktas.
2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. nr. Vcep 4 – 2-1. Asbescementinio šiferio lakštai vietomis suskilinėję ir
nesandarūs. Vėjalentės stipriai paveiktos korozijos. Išorinių sienų tinkas vietomis suskilinėjęs ir
nutrupėjęs, atviras plytų mūras sueižėjęs. Ne visu pastato perimetru įrengta nuogrinda. Dalies
kaminų paviršiaus tinkas suskilinėjęs ir nutrupėjęs. Lietaus nuvedimo nuo stogo sistemos dalys
paveiktos korozijos ir nehermetiškos.
1.4

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

Žemės sklypas. Žemės sklypas nesuformuotas.

210227-01-BD-AR

Lapas

Lapų

Laida

3

10

0

Šalia sklypo esantis užstatymas. Kompozicinis ryšys su gretimų sklypų statiniais ir sklypo
užstatymo pobūdis išlieka esamas ir nekinta.
Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra
susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra
taršos ar triukšmo šaltinių.
1.5

REMONTUOJAMI PASTATAI.

Remontuojamų statinių sąrašas.
Pastatas – Gyvenamasis namas (1A2p), unikalus nr.: 1995-0002-2015.
1.6

TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Statinių, įrenginių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys. Statinių statybos linijos nustatymas sklypo ribų, gatvių, kelių atžvilgiu - esamas ir nekinta.
Projektuojamos dangos. Privažiavimai, prieigos, automobilių stovėjimo aikštelės išlieka esamos ir
nekinta.
Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas. Sklype esantys paviršių lygiai nekeičiami.
Lietaus vanduo pagrindiniame fasade prijungiamos prie požeminės lietaus nuotekų šalinimo
sistemos, kiemo fasade nuvedamas žemės paviršiumi. Nuogrinda remontuojama pagal
pateikiamą detalę.
Sklypo apželdinimas. Sklypo apželdinimo, aptvėrimo ir tvarkymo principai išlieka esami ir nekinta.
Mažosios architektūros formos. Sprendiniai esami.
1.7

TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS.

Pastatų planavimo sprendiniai. Remontuojamo pastato planiniai sprendiniai nekeičiami.
Netinkuotų fasadų paviršių valymas nuo apnašų. Mūras nuo susikaupusių apnašų iš pradžių
valomas mechaniniu būdu, paskui plaunamas plovikliais ir šiltu vandeniu.
Stogas. Susidėvėjusi stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į RUUKKI CLASSIC C
cinkuotos lygios skardos lakštų su valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama. Keičiami
visi stogo skardos elementai į cinkuotą skardą. Demontuojama antena esanti ant stogo.
Demontavus esamą stogo dangą, atlikti stogo konstrukcijų techninę apžiūrą ir susidėvėjusias ar
pažeistas laikančiąsias konstrukcijas keisti tokių pačių matmenų konstrukcijomis, prieš tai atlikus
tikslius matavimus. Įrengimą žr. brėžiniuose ir Techninėse specifikacijose.
Alsuokliai. Montuojami 2 vnt. Ruukki alsuoklių, arba analogiškų. Spalva atitinka stogo dangos
spalvą. Nuotekų stovai keičiami naujais, ilgis 14m.
Apsauginė tvorelė su sniego užtvara. Įrengiama apsauginė tvorelė (h=600mm) su sniego užtvara,
cinkuoto metalo spalvos.
Techninės kopėčios. Įrengiamos techninės kopėčios, spalva tamsiai pilka RAL 7024.
Patekimas ant stogo. Įrengiamas VELUX stoglangis patekimui ant stogo, montavimas pagal
gamintojo nurodymus, spalva RAL 7047.
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Kritulių nuvedimo sistemų įrengimas. Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują nuosvyrųjų
latakų su apvalaus diametro lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą. Sistemos elementų
matmenys ir forma atkuriami pagal išlikusių elementų matmenis. Lietvamzdžių vieta nekeičiama.
Naujos kritulių nuvedimo sistemos komplektacija ir įrengimas vykdomas pagal normatyvinius
reikalavimus. Lietaus vandens nuvedimo būdas išlieka toks pat. Lietaus vanduo pagrindiniame
fasade prijungiamos prie požeminės lietaus nuotekų šalinimo sistemos, kiemo fasade nuvedamas
žemės paviršiumi.
Fasadų, fasadų architektūros tūrinių detalių, balkonų atitvarų, kaminų remontas. Prieš
pradedant pastato fasado remonto darbus būtina nuimti ar atitraukti nuo fasadų visus inžinerinius
įrenginius (antenas, šviestuvus, elektros ar ryšių kabelius, apsauginės signalizacijos sistemas ar
kitus fasado remonto darbams trukdančius elementus). Po fasado remonto darbų visi renginiai
grąžinami į buvusias vietas. Esama elektros instaliacija sudedama į tam skirtus uždarus lovelius.
Ant fasadų esantys nereikalingi laikikliai ar kiti neveikiantys inžineriniai įrenginiai ar jų dalys
demontuojami.
Nuo viso fasadų paviršiaus nuvalomos dulkės, nešvarumai, esamas dažų sluoksnis, fasadas
ruošiamas tinko remonto darbams. Nuvalomas pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs, nutrupėjęs tinkas
iki tvirto pagrindo, jei reikia, atstatomas pažeistas mūras. Nutrupėjusio ar pašalinto tinko vietos
užtaisomos remontiniais, lauko darbams skirtais, tinko mišiniais, gruntuojama ir dažoma. Paviršiai
nuvalomi nuo dulkių, plaunami, džiovinami, gruntuojami ir ruošiami dažymui. Atstatomaatkuriama pažeistų ar sunykusių fasado dekoro elementų geometrija. Pažeistų, nutrupėjusių
fasadų dekoro elementų geometrija atstatoma išryškinant geometrinių formų briaunas. Išlaikomas
tinko tipas (lygus). Reljefiniai fasado dekoro elementai tinkuojami išryškinant pastato fasado
elementų briaunas ir geometrines formas. Fasado architektūrinių elementų apskardinimai
keičiami naujais (cinkuotos skardos).
Kaminų remontas. Pagal autentą atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių kaminų geometrija,
aukštis. Ištrupėjusios, išskilinėjusios kaminų plytos arba jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant
atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų rišimo būdą užpildant
siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas. Nuvalomas
pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs, nutrupėjęs tinkas iki tvirto pagrindo, remontuojama remontiniais
tinkais, gruntuojama ir dažoma. Viršus ir apačia apskardinama cinkuota skarda. Jei reikia,
prailginami alsuokliai.
Prieš pradedant stogo remonto darbus būtina atlikti pastato kaminų, ortakių būklės vertinimą.
Karnizo remontas. Demontuojamas esamas karnizo apkalimas. Karnizas atkuriamas fasadų
remonto sprendiniais pagal V. Čepinskio g. 6 namo karziną, kuris yra analogiškas, prieš tai atlikus
matavimus. Žr. 9 nuotr. brėžiniuose. Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų plytos arba jų dalys turi būti
atstatomos įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų
rišimo būdą užpildant siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas
plytas.
Balkonų ir jų atitvarų remontas. Balkonų atitvarai tvarkomi pagal fasadų remonto sprendinius,
apskardinama. Deformuotos atitvarų dalys atstatomos į jų pirminę geometrinę formą, prieš tai
atlikus geriausiai išsilaikiusių elementų matavimus. Demontuojama susidėvėjusi balkonų grindų
danga. Balkono grindys hidroizoliuojamos įrengiant liejamas epoksidines grindis EPOKATE
EPOSYST KP neslidžiu paviršiumi.
Langų ir durų angokraščių remontas. Langai ir durys projektu nekeičiami. Langų angokraščiai,
durų nišos remontuojamos užtikrinant adekvačius (90 laipsnių) kampus. Langų, durų
sandūrose/sujungimuose su mūru privalo būti užtikrintas pakankamas sandarumas,
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nepabloginant esamos situacijos, nesudarant galimybių didesniam vėjo pralaidumui. Paviršiai
remontuojami, tinkuojami ir dažomi fasadų sprendiniuose pateiktais būdais.
Lauko palangės. Susidėvėjusios ar netinkamai sumontuotos palangės keičiamos naujomis cinkuotos
skardos palangėmis.
Tūriniai švieslangiai. Tūrinių švieslangių priekinė dalis remontuojama analogiškai fasadams. Šonai
dengiami stogo danga, prieš tai šonus dengiančias medines lentas pakeitus į analogiškas naujas.
Montuojami 2 vnt. langų, spalva RAL 9003 balta, varstymas dvejomis kryptimis.
1.8

VĖDINIMAS

Remontuojant pastatą būtina išsaugoti esamas vėdinimo sistemas, neuždengti ar kitaip neužkimšti
esamų ortakių ar dūmtraukių. Prieš pradedant stogo remonto darbus būtina atlikti pastato kaminų,
ortakių būklės vertinimą.
1.9 GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS
TERITORIJOMS.
Statybos aikštelė.
Žemės
sklypas
nesuformuotas.
Statybos
metu
aikštelė
aptveriama
neužkertant
praėjimo/pravažiavimo tretiesiems asmenims. . Statybinės medžiagos sandėliuojamos vidiniame
kieme. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti.
Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtuoje konteineriuose ir išvežamos į sąvartas.
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:
a) komunalinės atliekos - maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos,
kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
b) inertinės atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
c) perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos - pakuotės, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;
d) pavojingosios atliekos - tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
e) netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos
turi būti perduodamos
įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų
naudojimo ir šalinimo.
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos
pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos
rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.
Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki
statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.
Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas", patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 "Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo", pripažįstant
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statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti
dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos
atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų
sunaudojimą.
Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos:
a) statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio
projekte kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga - inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės,
keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis
atsparumas
tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus,
laikiniems keliams
statybvietėje tiesti, gruntas;
b) energijos gavybai - medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos
konservantais,
nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta
dokumente
"Atliekų
deginimo
aplinkosauginiai reikalavimai", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo".
c) kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, keramikos ir
kt.) frakciją, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas
tenkina
konstrukcijai
(užpildui)
nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atliekų
sąvartynuose tiesti;
d) atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose - pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas
arba kitos savo fizine struktūra panašios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos
atliekos ir pan.).
Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant
kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu
nepatektų į aplinką.
Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų
reikalavimų.
Statybines atliekas naudojančios (ar) šalinančios įmonės turi nustatyti priimamų naudoti ir (ar)
šalinti statybinių atliekų sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus.
Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar)
šalinanti įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitinka statybines
atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės reikalavimų ir
todėl nepriimamos, atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė turi nedelsdama informuoti apie
tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio
kontroliuojamoje
teritorijoje veikia ši statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė.
Taisyklių 20 punkte nurodytu atveju statybinių atliekų turėtojas statybines atliekas naudojančios ir
(ar) šalinančios įmonės nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui.
Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal
Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo
taisyklėse nustatytus reikalavimus.
PCB/PCT turinčios statybinės atliekos naudojamos ir (ar) šalinamos pagal Polichlorintų bifenilų ir
polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių ir Europos Parlamento ir
Tarybos
reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą
79/117/EEB reikalavimus.
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Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu
naudoti.
1.10

ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE.

Gyvenamųjų pastatų esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas" turi būti užtikrintas
pagal STR 2.01.01 (1):2005 [3.2] reikalavimus.
Gyvenamieji pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti ir pastatyti iš tokių statybos produktų, kurių
savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų mechaninio atsparumo ir
pastovumo reikalavimą, t.y., kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu,
nesukeltų šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos
kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai, žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių
sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos
klaidos).
Gyvenamųjų pastatų mechaninio atsparumo ir pastovumo įgyvendinimas užtikrinamas priemonių,
numatomų statinio sumanymo, projektavimo, statybos, rekonstravimo ir naudojimo metu, visuma,
taip pat statybos produktų kokybiniais rodikliais bei naudojimo
charakteristikomis ir
reikalavimais.
Gyvenamųjų pastatų mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimai užtikrinami projektavimo metu
nurodant:
naudojimo reikalavimus, kad nesusidarytų ribinė būklė, įskaitant ir galimus statinių savininkų
projektavimo užduotyje ir projektavimo bazėje nurodomus specialius ir papildomus naudojimo
reikalavimus;
apkrovų ir poveikių įtaką statinio statybos ir naudojimo metu;
apskaičiuojant statinių ir jo dalių nuovargį dėl galinčių veikti apkrovų;
nustatant poveikių reikšmes, taikant dalinius saugos koeficientus [3.14-3.15].
1.11

GAISRINĖ SAUGA.

Remontuojamas gyvenamasis pastatas V. Čepinskio g. 4, Kaunas. Išorės gesinimui bus naudojami
esami priešgaisriniai požeminiai hidrantai. Gaisrinė apkrova iki 600MJ/m2 esama. Pastato
atsparumas ugniai laipsnis II - esamas. Pastato šildymas (centrinis šildymas iš centralizuotų
sistemų) esamas. Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai gaisro
grėsmės atžvilgiu priskiriami P.1.3 grupei. Projektiniai sprendiniai, užtikrinantieji statinio esminio
reikalavimo „Gaisrinė sauga" nuostatas, priimami vadovaujantis “Gaisrinės saugos pagrindiniai
reikalavimai”; “Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės”; “Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės”. Be pagrindinių gaisrinės saugos reikalavimų,

210227-01-BD-AR

Lapas

Lapų

Laida

8

10

0

išdėstytų aukščiau minėtame Reglamente, projektuojant gyvenamuosius pastatus, privaloma
vadovautis ir šiame aiškinamojo rašto skyriuje išdėstytais reikalavimais.
1.12

HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA.

Higienos, sveikatos ir aplinkos saugos reikalavimai gyv. Pastatas turi atitikti STR 2.01.01(3):1999;
STR 2.01.01(5,6):2008; HN35:2007; HN42:2009, HN 24:2003[3.30]; STR2.07.01:2003[3,17;3,10],
STR 2.09.02:2005[3,20;3,19]. Gyv. pastatas turi būti suprojektuotas bei pastatytas taip, kad
atitiktų gyvenamajame pastate ir prie jo esančių žmonių higienos sąlygas ir nekiltų grėsmė
žmonių sveikatai.
Pastatas neigiamų veiksnių, galinčių turėti neigiamą įtaką aplinkai (oro, vandens, grunto tarša,
triukšmas, elektromagnetinės bangos, radioaktyvumas ir kt.) neturės. Visos statybinės atliekos–
įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į kietų atliekų sąvartyną. Tvarkydamas statybines atliekas
statytojas\ užsakovas privalo laikytis Kauno rajono savivaldybės numatytos tvarkos. Prieš
statybos pradžią privaloma pasirašyti sutartį dėl šiukšlių išvežimo.
Naudojimo sauga. Pastatas turi būti suremontuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų
(dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar
susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.
Apsauga nuo triukšmo.
Pastatų atitvarinių konstrukcijų norminė garso izoliacija esama ir nekinta. Vykdant darbus vengti
smūginio griovimo. Darbus atlikti darbo dienomis įprastu darbo laiku 8.00-17.00 val.
1.13

APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS.

1.14

TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

Nėra.

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos
nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka galimybė
naudotis inžineriniais tinklais.
Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros
tiekimo trikdymo.

2

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Statinio bendroji projekto ekspertizė nereikalinga. Papildomų statybinių sklypo tyrinėjimų nereikia.
Statytojas (užsakovas) pasirenka statybos rangovą konkurso arba kitu norimu būdu.
Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas (STR
1.08.02:2002, p. 33.1).
Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas (STR
1.08.02:2002, p.43).
Statybos darbai gali būti atliekami pagal rangovo užsakymu parengtą darbo projekto dokumentaciją.
Rengiant darbo projektą, vadovautis suderintu TDP ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais,
išvardintais šių bendrųjų duomenų 2-me skyriuje.
Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti saugotinus medžius, paruošti medžiagų ir gaminių
sandėliavimo vietas.
Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo priežiūrą.
Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.
Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių
išvežimo statybos metu.
Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos
sąlygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos
vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to,
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nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
Medžiagų kokybės reikalavimai:
1). Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių
medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių,medžiagų
ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.
2). Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
3). Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.
4). Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos,
sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos,
šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apžiūrėjimui.
5). Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio
medžiagų sandėliavimo.
6). Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų
užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams.
Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.
Vykdant statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
STR 1.04.04.2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybų leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas.
STR 1.06.01:2016. Statybos darbai, statinio statybos priežiūra.
STR 1.07.03:2017. Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto
kadastro objektų formavimo tvarka.
DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
Kėlimo kranų naudojimo taisyklės.
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Pagal autentą atstatoma-atkuriama
pažeistų ar sunykusių kaminų
geometrija, aukštis. Jei reikia,
atstatomas pažeistas mūras.
Nuvalomas pažeistas, atšokęs,
suskilinėjęs, nutrupėjęs tinkas iki
tvirto pagrindo, remontuojama
remontiniais tinkais, gruntuojama ir
dažoma. Viršus ir apačia
apskardinama cinkuota skarda. Jei
reikia, prailginami alsuokliai.

Altitudė nekeičiama

Sutartinis žymėjimas
Įrengiama apsauginė tvorelė
(h=600mm) su sniego užtvara,
cinkuoto metalo spalvos

Įrengiamas VELUX stoglangis
patekimui ant stogo. Montavimas
pagal gamintojo nurodymus, spalva
RAL 7047
Montuojami 2 vnt. Ruukki alsuoklių,
arba analogiškų. Spalva atitinka
stogo dangos spalvą.
Įrengiama apsauginė tvorelė
(h=600mm) su sniego užtvara,
cinkuoto metalo spalvos

Altitudė nekeičiama

Stogo danga pagal gamintojo
nurodymus keičiama į RUUKKI
CLASSIC C cinkuotos lygios
skardos lakštų su valcais
dangą, arba analogą. Kraigo
altitudė nekeičiama. Keičiami
visi stogo skardos elementai į
cinkuotą skardą

Įrengiamos techninės kopėčios,
cinkuoto metalo

16 060

Nuosvyrieji latakai keičiami
naujais cinkuotos skardos latakais

Cinkuotos skardos elementai

Kritulių surinkimo sistema keičiama į
naują nuosvyrųjų latakų su apvalaus
diametro lietvamzdžiais cinkuotos
skardos sistemą. Sistemos
elementų matmenys ir forma
atkuriami pagal išlikusių elementų
matmenis. Lietvamzdžių vieta
nekeičiama.

Pastabos
1. Matmenis tikslinti vietoje.
2. Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos lakštų su valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama. Keičiami visi
stogo skardos elementai į cinkuotą skardą. Nuėmus esamą stogo dangą būtina atlikti esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų techninės būklės apžiūrą ir susidėvėjusias, sunykusias
konstrukcijas keisti tokiomis pačiomis naujomis, prieš tai atlikus tikslius konstrukcijų matavimus.
3. Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą. Sistemos elementų matmenys ir forma atkuriami
pagal išlikusių elementų matmenis. Lietvamzdžių vieta nekeičiama. Naujos kritulių nuvedimo sistemos komplektacija ir įrengimas vykdomas pagal normatyvinius reikalavimus.
4. Įrengiama apsauginė tvorelė su sniego užtvara, cinkuoto metalo spalvos. Įrengiamos techninės kopėčios, spalva tamsiai pilka RAL 7024. Įrengiamas VELUX stoglangis patekimui
ant stogo, montavimas pagal gamintojo nurodymus, spalva RAL 7047.
5. Prieš pradedant stogo remonto darbus būtina atlikti pastato kaminų, ortakių būklės vertinimą.
6. Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų, kaminų ar kt. plytos arba jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų rišimo
būdą užpildant siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.
7. Prieš pradedant pastato fasado remonto darbus būtina nuimti ar atitraukti nuo fasadų visus inžinerinius įrenginius (antenas, šviestuvus, elektros ar ryšių kabelius, apsauginės
signalizacijos sistemas ar kitus fasado remonto darbams trukdančius elementus). Po fasado remonto darbų visi renginiai grąžinami į buvusias vietas.
8. Ant fasadų esantys nereikalingi laikikliai ar kiti neveikiantys inžineriniai įrenginiai ar jų dalys demontuojami. Esama elektros instaliacija sudedama į tam skirtus uždarus lovelius.
9. Visus fasado dekoro elementus remontuoti, o apirusias geometrines formas atstatyti pagal išlikusius elementus, prieš tai atlikus tikslius dekoro elementų matavimus. Reljefiniai
fasado dekoro elementai tinkuojami išryškinant pastato fasado elementų briaunas ir geometrines formas.
10. Susidėvėjusios ar netinkamai sumontuotos palangės keičiamos naujomis cinkuotos skardos palangėmis.
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1

Fasadų dažai, spalva RAL 1015 spalva (šviesi dramblio kaulo spalva)
Stogo danga keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos
lakštų su valcais danga, arba analogas
Cinkuotos skardos elementai

Montuojamas pusapkritis langas,
spalva RAL 9003 balta, varstymas
dvejomis kryptimis

50

Sutartinis žymėjimas

Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į
RUUKKI CLASSIC C cinkuotos lygios skardos lakštų su
valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama.
Keičiami visi stogo skardos elementai į cinkuotą skardą

20

Pagal autentą atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
kaminų geometrija, aukštis. Remontuojamas pagal fasado
remonto sprendinius. Viršus ir apačia apskardinama
cinkuota skarda. Jei reikia, prailginami alsuokliai.

Įrengiamos techninės kopėčios,
cinkuoto metalo

Montuojami 2 vnt. Ruukki alsuoklių,
arba analogiškų. Spalva atitinka
stogo dangos spalvą.

Įrengiama apsauginė tvorelė
(h=600mm) su sniego užtvara,
cinkuoto metalo spalvos.

Nuosvyrieji latakai keičiami
naujais cinkuotos skardos latakais.
Demontuojamas esamas karnizo apkalimas.
Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų plytos arba
jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias
autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal
esamų plytų rišimo būdą užpildant siūles sudėtiniu
skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės
pažeistas plytas. Žr. SA-11 brėž.

Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują
nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro
lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą.
Sistemos elementų matmenys ir forma
atkuriami pagal išlikusių elementų matmenis.
Lietvamzdžių vieta nekeičiama.

Nuo viso fasadų paviršiaus nuvalomos dulkės,
nešvarumai, esamas dažų sluoksnis, fasadas
ruošiamas tinko remonto darbams.Nuvalomas
pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs, nutrupėjęs
tinkas iki tvirto pagrindo, jei reikia, atstatomas
pažeistas mūras. Nutrupėjusio ar pašalinto tinko
vietos užtaisomos remontiniais, lauko darbams
skirtais tinko mišiniais, gruntuojama ir dažoma.
Paviršiai nuvalomi nuo dulkių, plaunami,
džiovinami, gruntuojami ir ruošiami dažymui.
Atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
fasado dekoro elementų geometrija. Išlaikomas
tinko tipas (lygus). Fasado architektūrinių
elementų apskardinimai keičiami naujais
(cinkuotos skardos).

4

23 450
1

Pastabos
1. Matmenis tikslinti vietoje.
2. Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos lakštų su valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama. Keičiami visi
stogo skardos elementai į cinkuotą skardą. Nuėmus esamą stogo dangą būtina atlikti esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų techninės būklės apžiūrą ir susidėvėjusias, sunykusias
konstrukcijas keisti tokiomis pačiomis naujomis, prieš tai atlikus tikslius konstrukcijų matavimus.
3. Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą. Sistemos elementų matmenys ir forma atkuriami
pagal išlikusių elementų matmenis. Lietvamzdžių vieta nekeičiama. Naujos kritulių nuvedimo sistemos komplektacija ir įrengimas vykdomas pagal normatyvinius reikalavimus.
4. Įrengiama apsauginė tvorelė su sniego užtvara, cinkuoto metalo spalvos. Įrengiamos techninės kopėčios, spalva tamsiai pilka RAL 7024. Įrengiamas VELUX stoglangis patekimui
ant stogo, montavimas pagal gamintojo nurodymus, spalva RAL 7047.
5. Prieš pradedant stogo remonto darbus būtina atlikti pastato kaminų, ortakių būklės vertinimą.
6. Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų, kaminų ar kt. plytos arba jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų rišimo
būdą užpildant siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.
7. Prieš pradedant pastato fasado remonto darbus būtina nuimti ar atitraukti nuo fasadų visus inžinerinius įrenginius (antenas, šviestuvus, elektros ar ryšių kabelius, apsauginės
signalizacijos sistemas ar kitus fasado remonto darbams trukdančius elementus). Po fasado remonto darbų visi renginiai grąžinami į buvusias vietas.
8. Ant fasadų esantys nereikalingi laikikliai ar kiti neveikiantys inžineriniai įrenginiai ar jų dalys demontuojami. Esama elektros instaliacija sudedama į tam skirtus uždarus lovelius.
9. Visus fasado dekoro elementus remontuoti, o apirusias geometrines formas atstatyti pagal išlikusius elementus, prieš tai atlikus tikslius dekoro elementų matavimus. Reljefiniai
fasado dekoro elementai tinkuojami išryškinant pastato fasado elementų briaunas ir geometrines formas.
10. Susidėvėjusios ar netinkamai sumontuotos palangės keičiamos naujomis cinkuotos skardos palangėmis.
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Sutartinis žymėjimas

Stogo danga keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos
lakštų su valcais danga, arba analogas
Cinkuotos skardos elementai
Montuojami 2 vnt. Ruukki alsuoklių,
arba analogiškų. Spalva atitinka
stogo dangos spalvą.

Įrengiamos techninės kopėčios,
cinkuoto metalo

50

Fasadų dažai, spalva RAL 1015 spalva (šviesi dramblio kaulo spalva)

Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į
RUUKKI CLASSIC C cinkuotos lygios skardos lakštų su
valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama.
Keičiami visi stogo skardos elementai į cinkuotą skardą

20

Įrengiamas VELUX stoglangis
patekimui ant stogo. Montavimas
pagal gamintojo nurodymus, spalva
RAL 7047

Pagal autentą atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
kaminų geometrija, aukštis. Jei reikia, atstatomas pažeistas
mūras. Nuvalomas pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs,
nutrupėjęs tinkas iki tvirto pagrindo, remontuojama
remontiniais tinkais, gruntuojama ir dažoma. Viršus ir apačia
apskardinama cinkuota skarda. Jei reikia, prailginami
alsuokliai.

Montuojamas langas,
spalva RAL 9003 balta,
varstymas dvejomis kryptimis

Įrengiama apsauginė tvorelė
(h=600mm) su sniego užtvara,
cinkuoto metalo spalvos.

Nuosvyrieji latakai keičiami
naujais cinkuotos skardos latakais.
Demontuojamas esamas karnizo apkalimas.
Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų plytos arba
jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias
autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal
esamų plytų rišimo būdą užpildant siūles sudėtiniu
skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės
pažeistas plytas. Žr. SA-11 brėž.

Nuo viso fasadų paviršiaus nuvalomos dulkės,
nešvarumai, esamas dažų sluoksnis, fasadas
ruošiamas tinko remonto darbams.Nuvalomas
pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs, nutrupėjęs
tinkas iki tvirto pagrindo, jei reikia, atstatomas
pažeistas mūras. Nutrupėjusio ar pašalinto tinko
vietos užtaisomos remontiniais, lauko darbams
skirtais tinko mišiniais, gruntuojama ir dažoma.
Paviršiai nuvalomi nuo dulkių, plaunami,
džiovinami, gruntuojami ir ruošiami dažymui.
Atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
fasado dekoro elementų geometrija. Išlaikomas
tinko tipas (lygus). Fasado architektūrinių
elementų apskardinimai keičiami naujais
(cinkuotos skardos).

Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują
nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro
lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą.
Sistemos elementų matmenys ir forma
atkuriami pagal išlikusių elementų matmenis.
Lietvamzdžių vieta nekeičiama.

23 450
2

Pastabos
1. Matmenis tikslinti vietoje.
2. Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos lakštų su valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama. Keičiami visi
stogo skardos elementai į cinkuotą skardą. Nuėmus esamą stogo dangą būtina atlikti esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų techninės būklės apžiūrą ir susidėvėjusias, sunykusias
konstrukcijas keisti tokiomis pačiomis naujomis, prieš tai atlikus tikslius konstrukcijų matavimus.
3. Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą. Sistemos elementų matmenys ir forma atkuriami
pagal išlikusių elementų matmenis. Lietvamzdžių vieta nekeičiama. Naujos kritulių nuvedimo sistemos komplektacija ir įrengimas vykdomas pagal normatyvinius reikalavimus.
4. Įrengiama apsauginė tvorelė su sniego užtvara, cinkuoto metalo spalvos. Įrengiamos techninės kopėčios, spalva tamsiai pilka RAL 7024. Įrengiamas VELUX stoglangis patekimui
ant stogo, montavimas pagal gamintojo nurodymus, spalva RAL 7047.
5. Prieš pradedant stogo remonto darbus būtina atlikti pastato kaminų, ortakių būklės vertinimą.
6. Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų, kaminų ar kt. plytos arba jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų rišimo
būdą užpildant siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.
7. Prieš pradedant pastato fasado remonto darbus būtina nuimti ar atitraukti nuo fasadų visus inžinerinius įrenginius (antenas, šviestuvus, elektros ar ryšių kabelius, apsauginės
signalizacijos sistemas ar kitus fasado remonto darbams trukdančius elementus). Po fasado remonto darbų visi renginiai grąžinami į buvusias vietas.
8. Ant fasadų esantys nereikalingi laikikliai ar kiti neveikiantys inžineriniai įrenginiai ar jų dalys demontuojami. Esama elektros instaliacija sudedama į tam skirtus uždarus lovelius.
9. Visus fasado dekoro elementus remontuoti, o apirusias geometrines formas atstatyti pagal išlikusius elementus, prieš tai atlikus tikslius dekoro elementų matavimus. Reljefiniai
fasado dekoro elementai tinkuojami išryškinant pastato fasado elementų briaunas ir geometrines formas.
10. Susidėvėjusios ar netinkamai sumontuotos palangės keičiamos naujomis cinkuotos skardos palangėmis.
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Fasadų dažai, spalva RAL 1015 spalva (šviesi dramblio kaulo spalva)
Stogo danga keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos
lakštų su valcais danga, arba analogas

50

Sutartinis žymėjimas

Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į
RUUKKI CLASSIC C cinkuotos lygios skardos lakštų su
valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama.
Keičiami visi stogo skardos elementai į cinkuotą skardą

20

Pagal autentą atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
kaminų geometrija, aukštis. Jei reikia, atstatomas pažeistas
mūras. Nuvalomas pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs,
nutrupėjęs tinkas iki tvirto pagrindo, remontuojama
remontiniais tinkais, gruntuojama ir dažoma. Viršus ir apačia
apskardinama cinkuota skarda. Jei reikia, prailginami
alsuokliai.

Cinkuotos skardos elementai

Įrengiama apsauginė tvorelė
(h=600mm) su sniego užtvara,
cinkuoto metalo spalvos.

Nuosvyrieji latakai keičiami
naujais cinkuotos skardos latakais.
Demontuojamas esamas karnizo apkalimas.
Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų plytos arba
jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias
autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal
esamų plytų rišimo būdą užpildant siūles sudėtiniu
skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės
pažeistas plytas. Žr. SA-11 brėž.

Nuo viso fasadų paviršiaus nuvalomos dulkės,
nešvarumai, esamas dažų sluoksnis, fasadas
ruošiamas tinko remonto darbams.Nuvalomas
pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs, nutrupėjęs
tinkas iki tvirto pagrindo, jei reikia, atstatomas
pažeistas mūras. Nutrupėjusio ar pašalinto tinko
vietos užtaisomos remontiniais, lauko darbams
skirtais tinko mišiniais, gruntuojama ir dažoma.
Paviršiai nuvalomi nuo dulkių, plaunami,
džiovinami, gruntuojami ir ruošiami dažymui.
Atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
fasado dekoro elementų geometrija. Išlaikomas
tinko tipas (lygus). Fasado architektūrinių
elementų apskardinimai keičiami naujais
(cinkuotos skardos).

Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują
nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro
lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą.
Sistemos elementų matmenys ir forma
atkuriami pagal išlikusių elementų matmenis.
Lietvamzdžių vieta nekeičiama.

16 060
A

Pastabos
1. Matmenis tikslinti vietoje.
2. Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos lakštų su valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama. Keičiami visi
stogo skardos elementai į cinkuotą skardą. Nuėmus esamą stogo dangą būtina atlikti esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų techninės būklės apžiūrą ir susidėvėjusias, sunykusias
konstrukcijas keisti tokiomis pačiomis naujomis, prieš tai atlikus tikslius konstrukcijų matavimus.
3. Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą. Sistemos elementų matmenys ir forma atkuriami
pagal išlikusių elementų matmenis. Lietvamzdžių vieta nekeičiama. Naujos kritulių nuvedimo sistemos komplektacija ir įrengimas vykdomas pagal normatyvinius reikalavimus.
4. Įrengiama apsauginė tvorelė su sniego užtvara, cinkuoto metalo spalvos. Įrengiamos techninės kopėčios, spalva tamsiai pilka RAL 7024. Įrengiamas VELUX stoglangis patekimui
ant stogo, montavimas pagal gamintojo nurodymus, spalva RAL 7047.
5. Prieš pradedant stogo remonto darbus būtina atlikti pastato kaminų, ortakių būklės vertinimą.
6. Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų, kaminų ar kt. plytos arba jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų rišimo
būdą užpildant siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.
7. Prieš pradedant pastato fasado remonto darbus būtina nuimti ar atitraukti nuo fasadų visus inžinerinius įrenginius (antenas, šviestuvus, elektros ar ryšių kabelius, apsauginės
signalizacijos sistemas ar kitus fasado remonto darbams trukdančius elementus). Po fasado remonto darbų visi renginiai grąžinami į buvusias vietas.
8. Ant fasadų esantys nereikalingi laikikliai ar kiti neveikiantys inžineriniai įrenginiai ar jų dalys demontuojami. Esama elektros instaliacija sudedama į tam skirtus uždarus lovelius.
9. Visus fasado dekoro elementus remontuoti, o apirusias geometrines formas atstatyti pagal išlikusius elementus, prieš tai atlikus tikslius dekoro elementų matavimus. Reljefiniai
fasado dekoro elementai tinkuojami išryškinant pastato fasado elementų briaunas ir geometrines formas.
10. Susidėvėjusios ar netinkamai sumontuotos palangės keičiamos naujomis cinkuotos skardos palangėmis.
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Fasadų dažai, spalva RAL 1015 spalva (šviesi dramblio kaulo spalva)
Stogo danga keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos
lakštų su valcais danga, arba analogas

50

Sutartinis žymėjimas

Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į
RUUKKI CLASSIC C cinkuotos lygios skardos lakštų su
valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama.
Keičiami visi stogo skardos elementai į cinkuotą skardą

20

Pagal autentą atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
kaminų geometrija, aukštis. Jei reikia, atstatomas pažeistas
mūras. Nuvalomas pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs,
nutrupėjęs tinkas iki tvirto pagrindo, remontuojama
remontiniais tinkais, gruntuojama ir dažoma. Viršus ir apačia
apskardinama cinkuota skarda. Jei reikia, prailginami
alsuokliai.

Cinkuotos skardos elementai

Įrengiama apsauginė tvorelė
(h=600mm) su sniego užtvara,
cinkuoto metalo spalvos.

Nuosvyrieji latakai keičiami
naujais cinkuotos skardos latakais.
Demontuojamas esamas karnizo apkalimas.
Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų plytos arba
jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias
autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal
esamų plytų rišimo būdą užpildant siūles sudėtiniu
skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės
pažeistas plytas. Žr. SA-11 brėž.

Nuo viso fasadų paviršiaus nuvalomos dulkės,
nešvarumai, esamas dažų sluoksnis, fasadas
ruošiamas tinko remonto darbams.Nuvalomas
pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs, nutrupėjęs
tinkas iki tvirto pagrindo, jei reikia, atstatomas
pažeistas mūras. Nutrupėjusio ar pašalinto tinko
vietos užtaisomos remontiniais, lauko darbams
skirtais tinko mišiniais, gruntuojama ir dažoma.
Paviršiai nuvalomi nuo dulkių, plaunami,
džiovinami, gruntuojami ir ruošiami dažymui.
Atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
fasado dekoro elementų geometrija. Išlaikomas
tinko tipas (lygus). Fasado architektūrinių
elementų apskardinimai keičiami naujais
(cinkuotos skardos).

Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują
nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro
lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą.
Sistemos elementų matmenys ir forma
atkuriami pagal išlikusių elementų matmenis.
Lietvamzdžių vieta nekeičiama.

16 060
A

B

Pastabos
1. Matmenis tikslinti vietoje.
2. Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos lakštų su valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama. Keičiami visi
stogo skardos elementai į cinkuotą skardą. Nuėmus esamą stogo dangą būtina atlikti esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų techninės būklės apžiūrą ir susidėvėjusias, sunykusias
konstrukcijas keisti tokiomis pačiomis naujomis, prieš tai atlikus tikslius konstrukcijų matavimus.
3. Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą. Sistemos elementų matmenys ir forma atkuriami
pagal išlikusių elementų matmenis. Lietvamzdžių vieta nekeičiama. Naujos kritulių nuvedimo sistemos komplektacija ir įrengimas vykdomas pagal normatyvinius reikalavimus.
4. Įrengiama apsauginė tvorelė su sniego užtvara, cinkuoto metalo spalvos. Įrengiamos techninės kopėčios, spalva tamsiai pilka RAL 7024. Įrengiamas VELUX stoglangis patekimui
ant stogo, montavimas pagal gamintojo nurodymus, spalva RAL 7047.
5. Prieš pradedant stogo remonto darbus būtina atlikti pastato kaminų, ortakių būklės vertinimą.
6. Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų, kaminų ar kt. plytos arba jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų rišimo
būdą užpildant siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.
7. Prieš pradedant pastato fasado remonto darbus būtina nuimti ar atitraukti nuo fasadų visus inžinerinius įrenginius (antenas, šviestuvus, elektros ar ryšių kabelius, apsauginės
signalizacijos sistemas ar kitus fasado remonto darbams trukdančius elementus). Po fasado remonto darbų visi renginiai grąžinami į buvusias vietas.
8. Ant fasadų esantys nereikalingi laikikliai ar kiti neveikiantys inžineriniai įrenginiai ar jų dalys demontuojami. Esama elektros instaliacija sudedama į tam skirtus uždarus lovelius.
9. Visus fasado dekoro elementus remontuoti, o apirusias geometrines formas atstatyti pagal išlikusius elementus, prieš tai atlikus tikslius dekoro elementų matavimus. Reljefiniai
fasado dekoro elementai tinkuojami išryškinant pastato fasado elementų briaunas ir geometrines formas.
10. Susidėvėjusios ar netinkamai sumontuotos palangės keičiamos naujomis cinkuotos skardos palangėmis.
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Karnizo projekcija.
Atlikti tikslius matavimus.

9 nuotr.
Autentiškas, gerai išsilaikęs, analogiškas karnizas greta esančiame name V. Čepinskio g. 6, Kaunas.
Atlikti karnizo, dekoro matavimus ir atkartoti/atstatyti projektuojamame pastate.
Demontuojamas esamas karnizo apkalimas. Karnizas atkuriamas fasadų remonto sprendiniais pagal V. Čepinskio g. 6
namo karziną, kuris yra analogiškas, prieš tai atlikus matavimus. Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų plytos arba jų dalys
turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų rišimo būdą
užpildant siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.
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Demontuojama

Demontuojama

Pažeistos gegnės
Pažeistosanalogiškomis
gegnės keičiamos
keičiamos
naujomis
analogiškomis naujomis

4

3

1

5

Demontuojama

2

Pažeistos gegnės
Pažeistos
gegnėskeičiamos
keičiamos
analogiškomis
analogiškomis naujomis
naujomis

1
2
3
4
5

Gegnė
Hidroizoliacija
Išilginis grebėstas
Grebėstas
Stogo danga - šiferis

Pastabos:
Pastabos:
1. Grebėstavimo žingsnis pagal stogo dangos gamintojo rekomendacijas.
1.Grebėstavimo žingsnis pagal stogo dangos gamintojo rekomendacijas.
2. Prieš grebėstavimą pakloti kondensacinę plėvelę.
2.Prieš grebėstavimą pakloti kondensacinę plėvelę.
3. Demontavus esamą stogo dangą, atlikti stogo konstrukcijų techninę apžiūrą ir susidėvėjusias ar pažeistas laikančiąsias
3.Demontavus
esamątokių
stogo
dangą,
atlikti stogo
konstrukcijų techninę apžiūrą ir susidėvėjusias ar pažeistas laikančiąsias
konstrukcijas keisti
pačių
matmenų
konstrukcijomis.
konstrukcijas keisti tokių pačių matmenų konstrukcijomis.
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Gegnė
Difuzinė plėvelė
Išilginis grebėstas
Grebėstas
Stogo danga - RUUKKI
RUKKI "Classic"
CLASSIC C cinkuotos lygios skardos lakštų danga, arba analogas

Pastabos:
Pastabos:
1. Grėbestavimo žingsnis pagal stogo dangos gamintojo rekomendacijas.
1. Prieš
Grebėstavimo
žingsnis
stogo dangos
2.
grėbestavima
paklotipagal
kondensacinę
plėvelę.gamintojo rekomendacijas.
2.
Prieš
grebėstavimą
pakloti
kondensacinę
3. Demontavus esamą stogo dangą, atlikti stogo plėvelę.
konstrukcijų techninę apžiūrą ir susidėvėjusias ar pažeistas laikančiasias
3. Demontavus
esamą
stogomatmenų
dangą, atlikti
stogo konstrukcijų techninę apžiūrą ir susidėvėjusias ar pažeistas
konstrukcijas
keisti
tokių pačių
konstrukcijomis.

laikančiąsias konstrukcijas keisti tokių pačių matmenų konstrukcijomis.
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Nuogrindos detalė
Vejos bordiūras JB 1-20

600

30 60
320

560

150

100 40

140

Nuolydis 2-5%

Paprasta veja (40mm);

Betoninės trinkelės, pilkos (60mm)

Juodžemio mišinio sluoksnis (100mm);

Sausas smėlio ir betono mišinys (30 mm);

Sutankintas gruntas Ev2>=60MPa;

Įvairiarūšė skalda (150 mm) Ev2>=120MPa;
Apsauginis, šalčiui atsparus sluoksnis (300 mm) Ev2>=100MPa;
Sutankintas gruntas Ev2>=60MPa;

0
Laida
Kval.
Patv.
Dok. Nr.

A1698

2021-04-01
Išleidimo data

Statybos leidimui ir statybos darbams
Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma
Statinio projekto pavadinimas

UAB "BALTICAN LTD"
Direktorius
PV, PDV

Tautvydas Pasvenskas
Tautvydas Pasvenskas

Daugiabučio gyvenamojo namo Kauno m. sav. Kauno m. V. Čepinskio g. 4
fasadų ir stogo paprastojo remonto projektas

Statinio numeris ir pavadinimas
01 Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)
pastatas (namas)

Dokumento pavadinimas

Laida

0

Nuogrindos detalė

LT

Statytojas / užsakovas

Dokumento žymuo

UAB „Mano Būstas Kaunas“

210227-01-TDP-SA.14

Lapas Lapų

1

1

